
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ย่ืน โดยนักปรับปรุงพันธ์ุพืชเพ่ือ
ขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น  ๖  รายการ  ดังนี้ 

๑. แตงร้านพันธ์ุเชลซี 
๒. ข้าวโพดพันธ์ุดับเบ้ิลยูเอ็กซ์พี 474 
๓. พริกพันธ์ุเพชรดํา 
๔. พริกพันธ์ุพีอี 00774 
๕. พริกพันธ์ุพีอี 14948 
๖. พริกพันธ์ุพีอี 14946 

กรมวิชาการเกษตร  ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง  ตามมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรมวิชาการเกษตร จึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ทั้ง ๖ รายการโดยมีรายละเอียดคําขอตาม
รายการที่แนบมาท้ายประกาศน้ี 

หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ หรือเห็นว่าคําขอจดทะเบียน
พันธ์ุ พืชใหม่ ดั งกล่ าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๒๐   
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สามารถย่ืนคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัย 
การคุ้มครองพันธ์ุพืช  สํานักคุ้มครองพันธ์ุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์   
๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔  ภายในกําหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณานี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๙  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖  
 
                    ลงนาม 

      (นายดํารงค์  จิระสุทัศน์) 
      อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



แตงร้าน (Cucumis sativus Linn)  
(1)  เลขท่ีคําขอ  389/2550     วันที่ยื่นคําขอ     13 ก.พ. 2550            
(2)  ชื่อผู้ขอ  บริษัท  อีสท์  เวสท์ ซีด จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุใ์หม่  เชลซ ี
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่  
พันธุ์แม่ เป็นสายพันธ์ุแท้ที่มาจากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่าง  พันธ์ุพ้ืนเมืองจากจังหวัดตรัง  กับ  พันธ์ุ คัดเบอร์ 
8202 ของ บริษัท  อีสท์  เวสท์ ซีด จํากัด   
พันธุ์พ่อ  เป็นสายพันธ์ุแท้ทีม่าจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุพ้ืนเมืองจากประเทศอินเดีย  และพันธ์ุลูกผสม
อมตะจาก บริษัท เจียไต๋ จํากัด  ณ สถานีฟาร์มเลิศพันธ์ุ  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   และสถานีวิจัยฮอ
ทิเจนเนติคส์รีเสิร์ช  อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี                  
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ ์

การพัฒนาแตงร้านลูกผสมเชลซี ได้มีการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมจากแหล่งต่างๆ คือ พันธ์ุพ้ืนเมืองจาก
จังหวัดตรัง  พันธ์ุพ้ืนเมืองจากประเทศอินเดีย  และพันธ์ุลูกผสมอมตะจาก  บริษัท เจียไต๋ จํากัด  ในปี พ.ศ. 
2540  

ทางบริษัทฯได้เร่ิมทําการพัฒนาสายพันธ์ุแตงร้านลูกผสมสายพันธ์ุเด่ียว  พันธ์ุ  เชลซี  ขึ้นในปี พ.ศ. 
2542 ถึงปี พ.ศ. 2548  

โดยสายพันธ์ุแม่  มาจากการผสมข้ามระหว่าง พันธ์ุพ้ืนเมืองจากจังหวัดตรัง  เป็นแม่พันธ์ุ  กับ  พันธ์ุ 
คัดเบอร์ 8202 ของบริษัท  อีสท์  เวสท์  ซีด  จํากัด  เป็นพ่อพันธ์ุ  ทําการคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ  และ
ทําการปลูกลูกผสมช่ัวที่ 2 จากน้ันทําการผสมตัวเอง นําเมล็ดไปปลูกต่อทําซ้ําเช่นเดิมจํานวน 6 ช่ัวอายุ  
ระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2546  จนได้สายพันธ์ุแท้  โดยดําเนิน  การท่ีสถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ  
จังหวัดเชียงใหม่  และที่สถานีวิจัยฮอทิเจนเนติคส์  รีเสิรช์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส่วนสายพันธ์ุพ่อได้จากการปรับปรุงพันธ์ุ  โดยวิธีผสมพันธ์ุ ระหว่างแตงร้านพันธ์ุพ้ืนเมืองจากประเทศ
อินเดีย  และพันธ์ุลูกผสมอมตะ  จาก บริษัท เจียไต๋ จํากัด  ทําการคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ  และปลูก
ลูกผสมช่ัวที่ 2 ทําการคัดเลือกและผสมตัวเอง  ทําซ้ําเช่นเดิมจํานวน 6 ช่ัวอายุ  ดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 
ถึงปี พ.ศ. 2548  ที่สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ  จังหวัดเชียงใหม่  และที่สถานีวิจัยฮอทิเจนเนติคส์  รีเสิรช์  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะสําคญัของพชืใหม่  
 ลักษณะต้น  มีวิสัยการเจรญิเติบโตแบบเลื้อย มีลําต้นเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มขีนาดความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร และความกว้างประมาณ 22 เซนติเมตร  แผน่
ใบและขอบใบเป็นคลื่น ฐานใบเป็นรูปหัวใจ มีสีเขียว 
 ลักษณะดอก มีสีเหลือง มีจํานวนดอกเป็นเพศผู้เป็นส่วนใหญ่  

ลักษณะผล รปูยาวรี ความยาวประมาณ 21 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร 
รูปร่างใกล้ขั้วกลม  รูปร่างปลายผลกลม สผีวิบริเวณใกล้ขัว้เป็นสีเขียว สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีเขียวอ่อน  มี
แถบสีเขียวบนผล  สีหนามผลขาว เน้ือไม่มรีสขม นํ้าหนัก ประมาณ 264 กรัม  

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ลักษณะเมล็ด มีสีครีม นํ้าหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 3 กรัม 
 
 

   
 

  
 

  
 
 



ข้าวโพด (Zea may L.)  
(1)  เลขท่ีคําขอ  39/2553     วันที่ยื่นคําขอ     3 มิ.ย. 2553            
(2)  ชื่อผู้ขอ  บริษัท  อีสท์  เวสท์ ซีด จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุใ์หม่  ดับเบ้ิลยูเอ็กซ์พี 474 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ ชื่อพันธุ์แม่  WX41  ชื่อพันธุ์พ่อ  ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธ์ุผสมเปิด
เมล็ดสีม่วง 
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ์  

การพัฒนาข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธ์ุแท้  พันธ์ุ  WXP474 ทางบริษัทฯได้ทําการรวบรวมข้าวโพด
ข้าวเหนียวพันธ์ุ WX41 ของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด และข้าวโพดข้าวเหนียวพันธ์ุผสมเปิดเมล็ดสีม่วงจาก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2541  และทําปลูกทดสอบดูลักษณะประจําพันธ์ุ พร้อมท้ังทําการผสมข้าม
ระหว่างสายพันธ์ุเพ่ือสร้างฐานพันธุกรรมก่อนเริ่มโครงการพัฒนาสายพันธ์ุต่อไป 

ทางบริษัทฯได้ทําการปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการผสมพันธ์ุแบบผสมกลับ  และคัดเลือกแบบจดบันทึก
ประวัติ  โดยได้ทําการผสมพันธ์ุระหว่างข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธ์ุแท้ WX41 (สายพันธ์ุแม่)  กับข้าวโพดข้าว
เหนียวพันธ์ุผสมเปิดเมล็ดสีม่วง (สายพันธ์ุพ่อ)  หลังจากน้ันนําลูกผสมที่ได้ทําการผสมกลับไปหาข้าวโพดข้าว
เหนียวสายพันธ์ุแท้ WX41 อีกครั้ง  แล้วจึงนําลูกผสมช่ัวที่ 2 มาทําการปลูกคัดเลือกและผสมตัวเอง  นําเมล็ดที่
ได้ไปปลูกต่อแบบฝักต่อแถว  ทําซ้ําเช่นเดิมจํานวน 6 ช่ัวอายุ  จนได้สายพันธ์ุแท้  โดยได้ดําเนินการพัฒนาสาย
พันธ์ุต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2547  ที่สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธุ์  จังหวัดเชียงใหม่  และที่สถานีวิจัยฮอ
ทิเจนเนติคส์  รีเสิร์ช  จังหวัดสุพรรณบุรี  

ลักษณะสําคญัของพชืใหม่  
 ลักษณะต้น  ลาํต้นตรง  สีรากคํ้าสีเขียวอ่อน  
 ลักษณะใบ การโค้งของใบแรกเหนือฝักบนสดุเป็นแนวระนาบ สีกาบใบสีเขียวอ่อน 
 ลักษณะดอก  

ดอกตัวผู้  จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เร่ิมบาน 50 % นับแต่วันให้นํ้าครั้งแรก  53 วัน ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้ 23 เซนติเมตร  ความกว้างดอกตัวผู้ 30 เซนติเมตร สฐีานดอกย่อยสีเขียวอ่อน  ลักษณะช่อ
ดอกค่อนข้างตรง  ช่อดอกแน่นปานกลาง  ความแน่นดอกย่อยบนแกนกลางปานกลาง  สีกาบดอกย่อยสีเขียว  
สีเปลือกดอกย่อยสีเขียวอ่อนสีอับเรณูสีเหลอืง 

ดอกตัวเมีย  จํานวนวันออกไหม 50% นับแต่วันให้นํ้าครั้งแรก  52 วัน  สีไหมสีเขี่ยวอ่อน 
ลักษณะฝัก  รปูทรงฝักเป็นทรงกรวย ความยาวประมาณ 15.42 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 3.55 เซนติเมตร การเรียงของเมล็ดเป็นแถวตรง จํานวน 10 แถว ซังมสีีขาว 
ลักษณะเมล็ด   สีสันด้านบนเมล็ดและสีด้านตรงข้ามคัพภะเป็นสีม่วง   เป็นข้าวโพดข้าวเหนียว 

นํ้าหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 213 กรัม 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



 
 

   
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 37/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 3 มิ.ย. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เพชรดํา 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพริกสายพันธุ์แท้ พีอี 00774 เป็นพันธุ์แม่ 
และสายพันธ์ุแท้ จินดาดํา เปน็พันธ์ุพ่อ ท่ีสถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง ปี พ.ศ. 2543 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

เป็นพริกพันธ์ุลูกผสมเดี่ยวท่ีได้จากการผสมระหว่างสายพันธ์ุแท้ พีอี 00774 เป็นพันธ์ุแม่ และสายพันธุ์แท้ จินดา
ดําเป็นพันธ์ุพ่อ โดยทําการทดสอบพันธ์ุลูกผสมท้ังภายในและภายนอกสถานีหลายแห่ง ท้ังนี้สายพันธ์ุแท้ พีอี 00774 ได้จาก
การปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการผสมพันธ์ุและการเพาะเลี้ยงละอองเกสร โดยทําการผสมพันธ์ุระหว่างพริกมันแดงดําเนินกับพริก
ขี้หนูพ้ืนเมืองอุบลพันธ์ุจินดา นําเกสรลูกผสมท่ีได้ไปเพาะเลี้ยงละอองเกสรในห้องปฏิบัติการ แล้วนําสายพันธ์ุท่ีได้จาก
ห้องปฏิบัติการ มาปลูกคัดเลือกในสภาพแวดล้อมเปิดและผสมตัวเองให้แก่ต้นพริกท่ีมีลักษณะดี นําสายพันธุ์ท่ีผ่านการคัดเลือก 
มาทดลองผสมข้ามกับสายพันธ์ุแท้ของบริษัท เพ่ือหาคู่ผสมที่ดีท่ีสุด แล้วเลือก 1 สายพันธ์ุ มาพัฒนาเป็นระบบจีเอ็มเอส โดย
ผสมสายพันธุ์ท่ีเลือกกับลูกผสมชั่วท่ีสองของพริกมันแดงจากประเทศเกาหลี นําลูกผสมท่ีได้มาปลูกเก็บเมล็ด แล้วนําเมล็ดท่ีได้
ไปปลูกกระจายตัวในชั่วท่ี 2 แล้วผสมกลับไปหา สายพันธุ์ท่ีเลือกพร้อมรักษาระบบความเป็นหมันไว้ ปลูกทําซํ้าเช่นเดิม 10 ชั่ว
อายุ โดยดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง ปี พ.ศ. 2543 ท่ีสถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ จนได้สายพันธ์ุแท้ 

ส่วนสายพันธ์ุแท้ จินดาดํา เป็นพันธ์ุผสมเปิด ท่ีซ้ือผลสุกแดงมาจากตลาดสด อําเภอชัยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยทําการคัดเลือกและผสมตัวเองในต้นพริกท่ีมีลักษณะดี ทําซ้ือเช่นเดิมจํานวน 6 ชั่วอายุ โดยดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 
ถึงปี พ.ศ. 2549 ท่ีสถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ และที่สถานีวิจัยฮอทิเจเนติคส์ รีเสิร์ช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ลักษณะสําคญัของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง หนาแน่น การแตก
กอหนาแน่น สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงประปราย ความสูงของต้นประมาณ 
103 ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียวเข้ม ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ขนบนใบปานกลาง ความยาวใบประมาณ 
10.25 ซม. ความกว้างประมาณ 5.24 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลสูง ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว 
ผลยาวประมาณ 9.49 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.31 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.98 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 
2.00 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผล
สดมีกลิ่นเหม็นเขียว เผ็ดมาก 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม. 
 ลักษณะทางการเกษตร อายุเก็บเก่ียวผลดิบครั้งแรก 61-90 วัน 
 
 

 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 56/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 6 ก.ค. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พีอี 00774 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพริกมันแดงดําเนินกับพริกข้ีหนูพ้ืนเมือง
อุบลพันธ์ุจินดา ท่ีสถานีวจิัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง ปี พ.ศ. 2543 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการผสมพันธ์ุและการเพาะเลี้ยงละอองเกสร โดยทําการผสมพันธุ์ระหว่างพริกมัน
แดงดําเนินกับพริกข้ีหนูพ้ืนเมืองอุบลพันธ์ุจินดา นําเกสรลูกผสมท่ีได้ไปเพาะเล้ียงละอองเกสรในห้องปฏิบัติการ แล้วนําสาย
พันธุ์ท่ีได้จากห้องปฏิบัติการ มาปลูกคัดเลือกในสภาพแวดล้อมเปิดและผสมตัวเองให้แก่ต้นพริกท่ีมีลักษณะดี นําสายพันธุ์ท่ีผ่าน
การคัดเลือก มาทดลองผสมข้ามกับสายพันธ์ุแท้ของบริษัท เพ่ือหาคู่ผสมท่ีดีท่ีสุด แล้วเลือก 1 สายพันธ์ุ มาพัฒนาเป็นระบบ
จีเอ็มเอส โดยผสมสายพันธุ์ท่ีเลือกกับลูกผสมชั่วท่ีสองของพริกมันแดงจากประเทศเกาหลี นําลูกผสมท่ีได้มาปลูกเก็บเมล็ด แล้ว
นําเมล็ดท่ีได้ไปปลูกกระจายตัวในชั่วท่ี 2 แล้วผสมกลับไปหา สายพันธ์ุท่ีเลือกพร้อมรักษาระบบความเป็นหมันไว้ ปลูกทําซํ้า
เช่นเดิม 10 ชั่วอายุ โดยดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง ปี พ.ศ. 2543 ท่ีสถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ จนได้สาย
พันธุ์แท้ 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง หนาแน่น การแตก
กอปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงประปราย ความสูงของต้นประมาณ 
97 ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียวเข้ม ใบรูปใบหอก ขอบใบเรียบ ขนบนใบปานกลาง ความยาวใบประมาณ 
8.05 ซม. ความกว้างประมาณ 3.85 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลสูง ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว 
ผลยาวประมาณ 4.85 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.90 ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.95 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 
2.00 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผล
สดมีกลิ่นเหม็นเขียว เผ็ดเล็กน้อย 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม. 
 ลักษณะทางการเกษตร อายุเก็บเก่ียวผลดิบครั้งแรก 91-120 วัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 57/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 6 ก.ค. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พีอี 14948 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพริกข้ีหนูพันธ์ุพ้ืนเมืองอุบลพันธุ์จินดากับ
พริกข้ีหนูพ้ืนเมืองศรีสะเกษพันธ์ุยอดสน  ท่ีสถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2538 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

การพัฒนาพริกเผ็ดสายพันธ์ุแท้ พันธุ์พีอี 14948 บริษัทฯ ได้มีการรวบรวมพันธ์ุพริกข้ีหนูพ้ืนเมืองอุบลพันธุ์จินดา 
กับพริกข้ีหนูพ้ืนเมืองศรีสะเกษพันธุ์ยอดสน ในช่วงระหว่างปี 2538-2546 และได้มีการปลูกทดสอบดูลักษณะประจําพันธ์ุและ
คัดเลือกสายพันธ์ุท่ีดี แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ทนสภาพแวดล้อมดี เพ่ือเป็นเชื้อพันธุกรรม และข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาสาย
พันธุ์ต่อไป 

ทางบริษัทฯ ได้เร่ิมทําการพัฒนาสายพันธ์ุพริกเผ็ด พันธ์ุพีอี 14948 ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2551 ท่ี
สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัยฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีการผสมพันธ์ุและ
การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร ซ่ึงได้ทําการผสมพันธุ์ระหว่างพริกข้ีหนูพันธุ์พ้ืนเมืองอุบล พันธุ์จินดา กับพริกข้ีหนูพ้ืนเมืองศรีสะ
เกษพันธ์ุยอดสน นําลูกผสมท่ีได้ไปทําการปลูกเพ่ือนําเอาอับละอองเกสร ไปทําการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรในห้องปฏิบัติการ 
แล้วนําสายพันธ์ุท่ีได้จากห้องปฏิบัติการมาปลูกคัดเลือกในสภาพแวดล้อมเปิด และทําการผสมตัวเองให้แก่ต้นพริกท่ีมีลักษณะดี 
นําสายพันธ์ุท่ีผ่านการคัดเลือกมาทดลองผสมข้ามกับสายพันธ์ุพีอี 00774 ของบริษัท เพ่ือหาคู่ผสมท่ีดีท่ีสุด แล้วเลือก 1 สาย
พันธุ์ คือ พีอี 14948  

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง หนาแน่น การแตกกอ
หนาแน่น สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงประปราย ความสูงของต้นประมาณ 170 
ซม. ความหนาแน่นของใบหนาแน่น ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ขนบนใบปานกลาง ความยาวใบประมาณ 11 
ซม. ความกว้างประมาณ 4.75 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลสูง ผลชี้ขึ้น มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว 
ผลยาวประมาณ 6.5 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.00 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.25 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 1.00 
มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปานกลาง 
ผลสดไม่มีกลิ่น เผ็ดมาก 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม. 
 ลักษณะทางการเกษตร อายุเก็บเก่ียวผลดิบครั้งแรก 91-120 วัน  

 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 58/2553 วันท่ียื่นคําขอ : 6 ก.ค. 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พีอี 14946 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการคัดเลือกและผสมตัวเองของพันธ์ุผสมเปิดพันธ์ุจินดาดํา  
ท่ีสถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2541  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

การพัฒนาพริกเผ็ดสายพันธ์ุแท้ พันธุ์พีอี 14946 ได้มีการรวบรวมพริกพันธ์ุผสมเปิดพันธ์ุจินดาดําท่ีได้จากการซ้ือ
ผลสุกแดงมาจากตลาดสด ในปี พ.ศ. 2541 และทําการปลูกทดสอบดูลักษณะประจําพันธ์ุพร้อมท้ังประเมินความสามารถของ
พันธ์ุในการจะนําไปพัฒนา อีกท้ังเป็นการเพิ่มปริมาณเมล็ดให้มีปริมาณเพียงพอ ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาสายพันธ์ุต่อไป 

ทางบริษัทได้เร่ิมทําการพัฒนาสายพันธ์ุพริกเผ็ด พันธ์ุพีอี 14946 ขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2549 โดยทํา
การคัดเลือกและผสมตัวเองในต้นพริกท่ีมีลักษณะดีตรงกับความต้องการ ทําซํ้าเช่นเดิมจํานวน 6 ชั่วอายุ จนได้สายพันธุ์แท้ ท่ี
สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ จังหวัดเชียงใหม่ และที่สถานีวิจัยฮอทิเจนเนติคส์รีเสิร์ช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตก
กอปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงปานกลาง ความสูงของต้นประมาณ 
165ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลางใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเรียบ ขนบนใบปานกลาง ความยาวใบประมาณ 
15.35ซม. ความกว้างประมาณ 6.95 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลสูง ผลชี้ขึ้น มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผล
ยาวประมาณ 5.9 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.52 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.4 ซม. ความหนาเน้ือประมาณ 2 มม. 
รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ 
ผลสดมีกลิ่นเหม็นเขียว เผ็ดเล็กน้อย 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม. 
 ลักษณะทางการเกษตร อายุเก็บเก่ียวผลดิบครั้งแรก 91-120 วัน  

 
 

  
 




