
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ย่ืน โดยนักปรับปรุงพันธ์ุพืชเพ่ือ
ขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น  ๑๐  รายการ  ดังนี้ 

๑. พริกพันธ์ุเอช จี 1-1 
๒. พริกพันธ์ุเอช จี 1-3 
๓. พริกพันธ์ุเอ็ม เอส 37 
๔. พริกพันธ์ุเอช จี 1-12 
๕. พริกพันธ์ุจักรพรรดิ 09 
๖. พริกพันธ์ุแม่ปิง 09 
๗. พริกพันธ์ุเอช แอล จี-42 
๘. พริกพันธ์ุภูพิงค์ 
๙. พริกพันธ์ุกระดังงา 09 
๑๐ พริกพันธ์ุเอช จี 4-4 

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

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรมวิชาการเกษตร จึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ทั้ง ๑๐ 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  ๓  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗  
 
 

     (นายดํารงค์  จิระสุทัศน์) 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

/ทาน/ตรวจ 

รุ่งทิวา/ร่าง/พิมพ์ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 414/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช จี 1-1 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพริกสายพันธ์ุแท้จากไต้หวัน เป็นพันธ์ุแม่ และสาย
พันธ์ุผสมเปิดจากลพบุรีเป็นพันธ์ุพ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540-2547 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

- ปี พ.ศ. 2540ได้นําสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวันมาปลูกทดสอบและคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อพันธุ์ A 
- ปี พ.ศ. 2540 ได้นําสายพันธ์ุผสมเปิดจากจังหวัดลพบุรีมาปลูกทดสอบและพบลักษณะท่ีดีจึงทําการคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อ

พันธุ์ B 
- ปี พ.ศ. 2544 ทําการผสมระหว่าง พันธุ์ A กับ พันธุ์ B ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบ

บันทึกประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 1-1 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตกกอปาน
กลาง สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงประปราย ความสูงของต้นประมาณ 
135 ซม. ความหนาแน่นของใบประปราย ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ไม่มีขนบนใบ ความยาวใบประมาณ 9.56 ซม. ความกว้าง
ประมาณ 4.55 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลสูง ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดงเข้ม ผลเรียวยาว ผล
ยาวประมาณ 12.96 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.68 ซม. ความยาวก้านประมาณ 5.30 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 4.10 มม. 
รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.30 มม. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 415/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช จี 1-3 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพริกสายพันธ์ุแท้จากไต้หวัน เป็นพันธ์ุแม่ และสาย
พันธ์ุผสมเปิดจากลพบุรีเป็นพันธ์ุพ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540-2547 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

- ปี พ.ศ. 2540ได้นําสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวันมาปลูกทดสอบและคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อพันธุ์ A 
- ปี พ.ศ. 2540 ได้นําสายพันธ์ุผสมเปิดจากจังหวัดลพบุรีมาปลูกทดสอบและพบลักษณะท่ีดีจึงทําการคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อ

พันธุ์ B 
- ปี พ.ศ. 2544 ทําการผสมระหว่าง พันธุ์ A กับ พันธุ์ B ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบ

บันทึกประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 1-3 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบทอดนอน ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตกกอ
ปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงปานกลาง ความสูงของต้นประมาณ 118.20 ซม. 
ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ไม่มีขนบนใบ ความยาวใบประมาณ 9.65 ซม. ความกว้างประมาณ 
4.52 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลตํ่า ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเหลือง ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาว
ประมาณ 14.13 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.06 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.78 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 3.80 มม. รูปร่าง
ส่วนบนของผลเป็นรูปมน ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.40 มม. 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 417/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอ็ม เอส 37 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพริกสายพันธ์ุเอ็ม เอส 1เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุ D 
(ได้จากต้นกลายพันธ์ุในแปลงทดสอบ) เป็นพันธ์ุพ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2546 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ปี พ.ศ. 2541 ได้นําสายพันธุ์แท้ท่ีมีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันเข้ามาจากประเทศไต้หวันชื่อว่า เอ็ม เอส 1 ทําการผสม
พันธุ์กับพริกต้นท่ีกลายพันธุ์จากแปลงทดสอบสายพันธุ์เบอร์หนึ่ง (พันธุ์ D) และทําการคัดเลือกต้นท่ีมีลักษณะดีไว้ และทําการผสมกลับ 
(Back cross) ท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ท่ีมีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันต้ังชื่อว่า เอ็ม เอส 37 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง หนาแน่น การแตกกอ
หนาแน่น สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงสามเหลี่ยม ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงประปราย ความสูงของต้น
ประมาณ 103.50 ซม. ความหนาแน่นของใบหนาแน่น ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาวใบประมาณ 9.56 ซม. ความกว้าง
ประมาณ 3.76 ซม. 
 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 11.50 
ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.44 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.88 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 1.90 มม. รูปร่างส่วนบนของผล
เป็นรูปมน ไม่มีคอคอดที่ฐานผล ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย ไม่เป็นลูกฟูก ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม. 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 422/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช จี 1-12 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพริกสายพันธุ์แท้จากไต้หวัน เป็นพันธุ์แม่ และสาย
พันธุ์ผสมเปิดจากเชียงใหม่ เป็นพันธุ์พ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540-2547 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

- ปี พ.ศ. 2540ได้นําสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวันมาปลูกทดสอบและคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อพันธุ์ B 
- ปี พ.ศ. 2541 ได้นําสายพันธ์ุผสมเปิดจากจังหวัดเชียงใหม่มาปลูกทดสอบและพบลักษณะท่ีดีจึงทําการคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อ

พันธุ์ C 
- ปี พ.ศ. 2544 ได้ทําการผสมระหว่าง พันธุ์ B กับ พันธุ์ C ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือก

แบบบันทึกประวัติท้ังหมด 7 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอช จี 1-12 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตกกอปาน
กลาง สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงปานกลาง ความสูงของต้นประมาณ 
99 ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ไม่มีขนบนใบ ความยาวใบประมาณ 10.35 ซม. ความกว้าง
ประมาณ 4.83 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลตํ่า ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเหลือง ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาว
ประมาณ 15.07 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.80 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.17 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 2.60 มม. รูปร่าง
ส่วนบนของผลเป็นรูปแหลม ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรงย ไม่เป็นลูกฟูก ผิวย่นปานกลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม. 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 423/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : จักรพรรดิ 09 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพริกพันธ์ุเอ็ม เอส 37 เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์เอชจี 
1-3 เป็นพันธ์ุพ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2548 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

พันธุ์เอ็ม เอส 37 ปรับปรังพันธ์ุโดย ปี พ.ศ. 2541 ได้นําสายพันธ์ุแท้ท่ีมีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันเข้ามาจากประเทศไต้หวันชื่อ
ว่า เอ็ม เอส 1 ทําการผสมพันธ์ุกับพริกต้นท่ีกลายพันธ์ุจากแปลงทดสอบสายพันธ์ุเบอร์หนึ่ง (พันธุ์ D) และทําการคัดเลือกต้นท่ีมีลักษณะ
ดีไว้ และทําการผสมกลับ (Back cross) ท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ท่ีมีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันต้ังชื่อว่า เอ็ม เอส 37 

เอชจี 1-3 ปรับปรุงพันธ์ุโดย  ในปี พ.ศ. 2540 นําสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวันมาปลูกทดสอบและคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อ
พันธุ์ A  และนําสายพันธ์ุผสมเปิดจากจังหวัดลพบุรีมาปลูกทดสอบและพบลักษณะท่ีดีจึงทําการคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อพันธ์ุ B  ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2544 ทําการผสมระหว่าง พันธุ์ A กับ พันธุ์ B ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบันทึก
ประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 1-3 

ปี พ.ศ. 2548 ทําการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ เอ็ม เอส 37 เป็นพันธุ์แม่กับสายพันธุ์แท้ เอชจี 1-3 เป็นพันธุ์พ่อจนได้พริก
ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ จักรพรรดิ 09 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง หนาแน่น การแตกกอ
หนาแน่น สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงประปราย ความสูงของต้น
ประมาณ 94 ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ความยาวใบประมาณ 10.56 ซม. ความกว้าง
ประมาณ 4.55 ซม. 
 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 14.41 
ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.89 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.48 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 2.70 มม. รูปร่างส่วนบนของผล
เป็นรูปมน ไม่มีคอคอดที่ฐานผล ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย ไม่เป็นลูกฟูก ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 425/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แม่ปิง 09 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพริกพันธุ์เอชจี 1-1 เป็นพันธ์ุแม่ และพันธุ์เอชจี 4-
4 เป็นพันธ์ุพ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2548 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

เอชจี 1-1 ปรับปรุงพันธ์ุโดย  ในปี พ.ศ. 2540 นําสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวันมาปลูกทดสอบและคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อ
พันธุ์ A  และนําสายพันธ์ุผสมเปิดจากจังหวัดลพบุรีมาปลูกทดสอบและพบลักษณะท่ีดีจึงทําการคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อพันธ์ุ B  ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2544 ทําการผสมระหว่าง พันธุ์ A กับ พันธุ์ B ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบันทึก
ประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 1-1 

เอชจี 4-4 ปรับปรุงพันธ์ุโดย ในปี พ.ศ. 2545 ได้นําสายพันธ์ุผสมเปิดจากประเทศไต้หวันเข้ามาต้ังชื่อว่า E9-1 ทําการผสมตัวเอง
และทําการคัดโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบันทึกประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 4-4 

ปี พ.ศ. 2548 ทําการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุแท้ เอชจี 1-1 เป็นพันธ์ุแม่กับสายพันธ์ุแท้ เอชจี 4-4 เป็นพันธ์ุพ่อ จนได้พริก
ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ แม่ปิง 09 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตกกอปาน
กลาง สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบสีเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและที่แขนงประปราย ความสูงของต้น
ประมาณ 104.50 ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ขนบนใบปานกลาง ความยาวใบประมาณ 
9.85 ซม. ความกว้างประมาณ 4.32 ซม. 
 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 13.22 
ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.90 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.56 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 2.80 มม. รูปร่างส่วนบนของผล
เป็นรูปแหลม ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.40 มม. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 426/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช แอล จี-42 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพริกพันธ์ุเอช จี 1-3 เป็นพันธุ์แม่ และสายพันธุ์แท้
จากไต้หวัน เป็นพันธ์ุพ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2549 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

พันธุ์เอช จี 1-3 ปรับปรุงพันธ์ุโดย ปี พ.ศ. 2540ได้นําสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวันมาปลูกทดสอบและคดัเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด 
ชื่อพันธ์ุ A และนําสายพันธ์ุผสมเปิดจากจังหวัดลพบุรีมาปลูกทดสอบและพบลักษณะท่ีดีจึงทําการคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อพันธ์ุ B ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2544 ทําการผสมระหว่าง พันธุ์ A กับ พันธ์ุ B ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบันทึก
ประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 1-3 

ปี พ.ศ. 2547 ได้คัดเลือกเอาสายพันธ์ุ เอชจี 1-3 ผสมกับสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวัน (พันธ์ุ A) ได้ลูกผสม F1 และปลูก
ลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบันทึกประวัติท้ังหมด 5 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอช แอล จี - 42 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตกกอปาน
กลาง สีของลําต้นสีเขียวกับแถบสีเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงประปราย ความสูงของต้นประมาณ 
86 ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียวเข้ม ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ไม่มีขนบนใบ ความยาวใบประมาณ 9.32 ซม. ความกว้าง
ประมาณ 4.90 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลสูง ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเหลือง ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาว
ประมาณ 13.03 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.90 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.26 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 4.10 มม. รูปร่าง
ส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลงอเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผวิเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.60 มม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 428/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ภูพิงค์ 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพริกพันธ์ุเอ็ม เอส 37  เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุเอช  
แอล  จี-42 เป็นพันธ์ุพ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2550 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

พันธุ์เอ็ม เอส 37 ปรับปรังพันธ์ุโดย ปี พ.ศ. 2541 ได้นําสายพันธ์ุแท้ท่ีมีลักษณะเกสรตัวผู้เปน็หมันเข้ามาจากประเทศไต้หวัน
ชื่อว่า เอ็ม เอส 1 ทําการผสมพันธ์ุกับพริกต้นท่ีกลายพันธ์ุจากแปลงทดสอบสายพันธุ์เบอร์หนึ่ง (พันธุ์ D) และทําการคัดเลือกต้นท่ีมี
ลักษณะดีไว้ และทําการผสมกลับ (Back cross) ท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ท่ีมีลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันต้ังชื่อว่า เอ็ม เอส 
37 

พันธุ์เอช แอล จี-42 ปรับปรุงพันธ์ุโดย- ปี พ.ศ. 2540ได้นําสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวันมาปลูกทดสอบและคัดเลือกต้นท่ีดี
ท่ีสุด ชื่อพันธ์ุ และนําสายพันธ์ุผสมเปิดจากจังหวัดลพบุรีมาปลูกทดสอบและพบลักษณะท่ีดีจึงทําการคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อพันธ์ุ B 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ทําการผสมระหว่าง พันธุ์ A กับ พันธุ์ B ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 1-3  จากนั้นปี พ.ศ. 2547 ได้คัดเลือกเอาสายพันธ์ุ เอชจี 1-3 ผสม
กับสายพันธ์ุแท้จากประเทศใต้หวัน (พันธุ์ A) ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ
ท้ังหมด 5 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอช แอล จี - 42 

ปี พ.ศ. 2550 ทําการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้  เอ็ม เอส 37 เป็นพันธุ์แม่กับสายพันธุ์แท้ เอช แอล  จี-42 เป็นพันธุ์
พ่อ จนได้พริกลูกผสมเดี่ยวพันธุ์  ภูพิงค์ 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตกกอปาน
กลาง สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบสีเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและที่แขนงปานกลาง ความสูงของต้น
ประมาณ 83.50 ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียวเข้ม ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ  ความยาวใบประมาณ 9.75 ซม. ความกว้าง
ประมาณ 4.48 ซม. 
 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดงเข้ม ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 
13.50 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.81 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.16 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 2.70 มม. รูปร่างส่วนบน
ของผลเป็นรูปมน ไม่มีคอคอดท่ีฐานผล ปลายผลแหลม ผลงอเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม. 
 
 

 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 436/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : กระดังงา 09 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพริกพันธ์ุเอช จี 1-12 เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุเอชจี 
4-4 เป็นพันธ์ุพ่อ ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2548 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

เอช จี 1-12 ปรับปรุงพันธ์ุโดย ในปี พ.ศ. 2540ได้นําสายพันธ์ุแท้จากประเทศไต้หวันมาปลูกทดสอบและคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด 
ชื่อพันธ์ุ B และได้นําสายพันธ์ุผสมเปิดจากจังหวัดเชียงใหม่มาปลูกทดสอบและพบลักษณะท่ีดีจึงทําการคัดเลือกต้นท่ีดีท่ีสุด ชื่อพันธ์ุ C 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ทําการผสมระหว่าง พันธุ์ B กับ พันธุ์ C ได้ลูกผสม F1 และปลูกลูกผสม F1 เพ่ือคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือก
แบบบันทึกประวัติท้ังหมด 7 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอช จี 1-12 

เอชจี 4-4 ปรับปรุงพันธ์ุโดย ในปี พ.ศ. 2545 ได้นําสายพันธ์ุผสมเปิดจากประเทศไต้หวันเข้ามาต้ังชื่อว่า E9-1 ทําการผสม
ตัวเองและทําการคัดโดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบันทึกประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 4-4 

 ปี พ.ศ. 2548 ทําการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ เอช จี 1-12 เป็นพันธุ์แม่กับสายพันธุ์แท้ เอชจี 1-3 เป็นพันธุ์พ่อ จน
ได้พริกลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ กระดังงา 09 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตกกอปาน
กลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงปานกลาง ความสูงของต้นประมาณ 106.50 ซม. 
ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ขนบนใบปานกลาง ความยาวใบประมาณ 10.15 ซม. ความกว้าง
ประมาณ 4.72 ซม. 
 ลักษณะผล การติดผลตํ่า ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเหลือง ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาว
ประมาณ 15.58 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.77 ซม. ความยาวก้านประมาณ 5.09 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 4.00 มม. รูปร่างส่วนบน
ของผลเป็นรูปมน ไม่มีคอคอดที่ฐานผล ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.10 มม. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 437/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 9 ต.ค. 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จํากัด  

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช จี 4-4 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : คัดเลือกพันธ์ุผสมเปิดจากประเทศไต้หวัน ท่ีบริษัทเพ่ือนเกษตรกร จํากัด..43.ถ.
ราชพฤกษ์.ต.ช้างเผือก..อ.เมือง.จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2547 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ปี พ.ศ. 2545 ได้นําสายพันธุ์ผสมเปิดจากประเทศไต้หวันเข้ามาต้ังชื่อว่า E9-1 ทําการผสมตัวเองและทําการคัดโดยใช้วิธี
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติท้ังหมด 6 ชั่วอายุจนได้สายพันธ์ุแท้ตั้งชื่อว่า เอชจี 4-4 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตกกอปาน
กลาง สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ขนท่ีลําต้นและท่ีแขนงประปราย ความสูงของต้นประมาณ 
97 ซม. ความหนาแน่นของใบปานกลาง ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ความยาวใบประมาณ 7.22 ซม. ความกว้างประมาณ 3.01 
ซม. 
 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 9.99 
ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.38 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.56 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 2.10 มม. รูปร่างส่วนบนของผล
เป็นรูปมน ไม่มีคอคอดที่ฐานผล ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.80 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 


