




ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 132/2550 วันท่ียื่นคําขอ : 26 มกราคม 2550 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แก่นหอม 60 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพริกข้ีหนูหอม  (แม่) และพริกข้ีหนูสวน 
(พ่อ)  ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. ศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพริกข้ีหนูหอม และพริกข้ีหนูสวน 
2. พบว่าพริกข้ีหนูสวนต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะเจาะจง ต้องปลูกในสภาพสวน มีแดดรําไร 
3. ผสมพันธ์ุระหว่างพริกข้ีหนูหอม และพริกข้ีหนูสวน 
4. ผสมและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 7 ชั่ว 
5. ได้พริกข้ีหนูหอมพันธ์ุใหม่ท่ีมีความเผ็ด ความหอม มีขนาดผลใกล้เคียงกับพริกข้ีหนูสวนมากกว่าเดิม และ

สามารถให้ผลผลิตได้ดีในสภาพไร่ 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตก

กอปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียวเข้ม ใบรูปหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความ
ยาวใบประมาณ 11.76 ซม. ความกว้างประมาณ 6.06 ซม. 

 ลักษณะผล การติดผลสูง ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผล
ยาวประมาณ 3.62 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.50 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 0.60 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปแหลม ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปาน
กลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 

 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.07 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 133/2550 วันท่ียื่นคําขอ : 26 มกราคม 2550 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : หนุ่มมอดินแดง 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพริกยอดสน  (แม่) และพริกหนุ่ม (พ่อ)  
ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

1. นําพริกยอดสนและพริกหนุ่มมาปลูกทดสอบ 
2. ผสมพริกยอดสนกับพริกหนุ่ม 
3. ปลูกทดสอบและคัดเลือก 
4. พบว่าพริกลูกผสมยอดสนหนุ่ม ให้พริกพันธ์ุใหม่ท่ีมีลักษณะดี คือ มีขนาดผลท่ีใหญ่กว่าพริกยอดสน และมีความ

เผ็ดสูงกว่าพริกหนุ่ม 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตก

กอปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ความยาวใบ
ประมาณ 13.12 ซม. ความกว้างประมาณ 5.62 ซม. 

 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 
8.33 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.87 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.40 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 0.08 มม. 
รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปานกลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 

 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.34 มม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 390/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 18 เมษายน 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : หนุ่มเขียวตอง 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการคัดเลือก พริกหนุ่มเขียว  ณ คณะเกษตรศาสตร์  จังหวัด
ขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพริกทุกพ้ืนท่ีของไทย จากนั้นได้ทําการ
คัดเลือกพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีในด้านการเกษตร และพบว่าพริกพันธ์ุหนุ่มเป็นพริกชี้ฟ้าท่ีมีผลผลิตสูง มีผลดิบสีขาวเหลือง 
ผลสุกมีสีแดงสด มีทรงต้นแข็งแรงและมีลักษณะทนต่อโรคและแมลง และมีลักษณะเด่น คือ เป็นพริกท่ีเหมาะแก่การ
บริโภคสด ในด้านการทําน้ําพริก จึงได้ทําการคัดเลือกแบบ pureline selection ให้ได้เฉพาะต้นท่ีมีลักษณะทาง
การเกษตรดี ผลผลิตสูง ทรงต้นแข็งแรง ให้ชื่อว่าพริกพันธ์ุ หนุ่มเขียวตอง 80  

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตก

ประปราย สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียวเข้ม ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ความยาวใบ 
 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาว

ประมาณ 11.50 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.92 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.74 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 
0.17 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่น
เหม็นเขียว 

 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.35 มม. 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 391/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 18 เมษายน 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ช่อจินดา 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุจินดาดํา  (แม่) และพันธ์ุช่อไสวผล
ยาว (พ่อ)  ณ คณะเกษตรศาสตร์  จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพริกท่ัวไปของไทย จากน้ันได้ทําการ
คัดเลือกพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีในด้านการเกษตรและการบริโภค และพบว่าพริกพันธุ์จินดาดําซ่ึงมีลักษณะดีทางการเกษตร 
คือ มีผลผลิต 1260 กิโลกรัมต่อไร่ จึงนํามาผสมกับพริกพันธ์ุช่อไสวผลยาว ซ่ึงมีลักษณะดีเด่น คือ มีผลขนาดยาว และมี
ลักษณะการติ ชั่วรุ่น จึงได้
พริกผสมเปิดพันธ  และผลสุกสีแดง
เข้ม ผลผลิต 1400 

 ลักษณะสําคั
 ลักษณะต้นและใบ

ดผลเป็นช่อ ช่อละ 6-8 ผล และทําการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (Pedigree Selection) 7 
ุ์ใหม่ ซ่ึงมีลักษณะดีเด่น คือ ผลผลิตสดสูง มีผลเป็นช่อ 6-8 ผล ผลดิบมีสีเขียวเข้ม
กิโลกรัมต่อไร่ จึงให้ชื่อว่าพริกพันธ์ุช่อจินดา 80 

ญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง 

ีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ความสูงของต้นประมาณ 129 
ียบ ความยาวใบประมาณ 13.12 ซม. ความกว้างประมาณ 5.62 ซม. 

ปานกลาง การแตก
กอปานกลาง ส ซม. ใบสีเขียวเข้ม 
ใบรูปไข่  ขอบใบเร

 ลักษณะผล  ผลยาวประมาณ 
4.77 ซม. เส้นผ อประมาณ 0.07 มม. 
รูปร่างส่ กลิ่นหอม 

 ลักษณะเมล็ด

ผลชี้ขึ้น มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว
่าศูนย์กลางประมาณ 0.71 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.97 ซม. ความหนาเนื้

วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผลสดมี
 

 
 
 
 

เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.29 มม. 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 392/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 18 เมษายน 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ยอดสนเข็ม 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการคัดเลือกพริกยอดสน  ณ คณะเกษตรศาสตร์  จังหวัด
ขอนแก่น    พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ

คณะเกษตรศาสตร์ ิกท่ัวไปของไทย จากนั้นได้ทําการ
คัดเลือกพันธุ์ท่ีมีลักษณะดีในด ตสูงประมาณ 2000 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ทรงต้นแข็งแรงและมีลักษณะทนต กท่ีเหมาะแก่การทําเป็นพริกแห้ง คือ 
ผลพริกเม่ือแห้งมีลักษณะผลส อกแบบ pureline selection ให้ได้
เฉพาะต้นท่ีมีลักษณะทางการเกษตรด  ยอดสนเข็ม 80 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพื
 ลักษณะต้นและใบ

พืช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพร

้านการเกษตร และพบว่าพริกพันธ์ุยอดสน มีผลผลิ
่อโรคและแมลง และมีลักษณะเด่น คือ เป็นพริ

ีแดงสด และมีขั้วผลสีเหลืองทอง จึงได้ทําการคัดเลื
ี ผลผลิตสูง ทรงต้นแข็งแรง ให้ชื่อว่าพริกพันธ์ุ

ชใหม่ 
 ลั ัยการแตกกิ่ง หนาแน่น การแตกกอ

ปานกลาง สีของลําต้นสีเขี ปไข่  ขอบใบเรียบ  
 ลักษณะผล

กษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิส
ยว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียวเข้ม ใบรู

 ผลชี้ข สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 
5.28 ซม. เส้นผ่าศูนย์ . ความหนาเนื้อประมาณ 0.07 มม. 
รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรู นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นมาก ผลสดมี
กลิ่นหอม 

 ลักษณะเมล็ด

ึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่
กลางประมาณ 0.51 ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.95 ซม

ปแหลม ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อยเหยียดตรง เป็

 เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.29 มม. 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 393/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 18 เมษายน 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ห้วยสีทนขามแก่น 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการคัดเลือกพริกห้วยสีทน  ณ คณะเกษตรศาสตร์  จังหวัด
ขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพริกท่ัวไปของไทย จากนั้นได้ทําการ
คัดเลือกพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีในด้านการเกษตร และพบว่าพริกพันธุ์ห้วยสีทน มีผลผลิตสูงประมาณ 2333 ไร่ กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีทรงต้นแข็งแรงและมีลักษณะทนต่อโรคและแมลง และมีลักษณะเด่น คือ ผลผลิตสูง ทรงต้นแข็งแรงจึงได้ทําการ
คัดเลือกแบบ pureline selection ให้ได้เฉพาะต้นท่ีมีลักษณะทางการเกษตรดี ผลผลิตสูง ทรงต้นแข็งแรง ให้ชื่อว่า
พริกพันธ์ุห้วยสีทนขามแก่น 80  

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตก

กอปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียวเข้ม ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ 
 ลักษณะผล ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 

5.33 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.72 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.11 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 0.06 มม. 
รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปแหลม  ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปานกลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 

 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.32 มม. 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 394/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 18 เมษายน 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : จินดานิล 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการคัดเลือกพริกจินดา  ณ คณะเกษตรศาสตร์  จังหวัด
ขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพริกท่ัวไปของไทย จากน้ันได้ทําการ
คัดเลือกพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีในด้านการเกษตร และพบว่าพริกพันธ์ุจินดา มีการกระจายตัวของลักษณะสีผลดิบ คือ มีท้ัง
ผลสีเขียว และสีเขียวเข้ม และทําการคัดเอาเฉพาะพริกจินดาท่ีมีผลลักษณะสีดําเข้ม ซ่ึงมี  ผลผลิตสูงประมาณ 1,260 
กิโลกรัมต่อไร่ มีทรงต้นแข็งแรงและมีลักษณะทนต่อโรคและแมลง และมีลักษณะเด่น คือ มีลักษณะผลดิบสีเขียวเข้ม 
เป็นพริกท่ีเหมาะสมแก่การบริโภคสด ผลสุกมีสีแดงสด จึงได้ทําการคัดเลือกแบบ pureline selection ให้ได้เฉพาะต้น
ท่ีมีลักษณะทางการเกษตรท่ีดี ผลผลิตสูง ทรงต้นแข็งแรง ให้ชื่อว่าพริกพันธ์ุจินดานิล 80 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตก

กอปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ความสูงของต้นประมาณ 129 ซม. ใบสีเขียวเข้ม 
ใบรูปไข่  ขอบใบเรียบ ความยาวใบประมาณ 13.12 ซม. ความกว้างประมาณ 5.62 ซม. 

 ลักษณะผล ผลชี้ขึ้น มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 
5.4 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.97 ซม. ความยาวก้านประมาณ 4.02 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 0.06 มม. 
รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 

 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.35 มม. 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 395/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 18 เมษายน 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : มณีสยาม 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธ์ุ THA(แม่) และพันธุ์ มข.40 (พ่อ)   
ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศ ั่วไปของ
ไทย จากนั้นได้ทําการคัดเลือกพันธุ์ท่ีมีลักษณะดีในด้ ันธุ์ THA มี
ลักษณะตรงตามความต้องการและมีความต้านทานต่ ือเทศพันธ์ุ 
มข.40 ลักษณะดีเด่น คือ มีทรงผลแบบลูกท้อ ยวเขียวระดับ
ปานกลาง ให้ผลผลิตสูง และมีการเจริญเติบโตทาง ดเลือกแบบ
บันทึกประวัติ (Pedigree Selection) 7 ชั่วรุ่น จึงได ผลสุกสีแดง
ส้ม มีทรงผลแบบลูกท้อ น้ําหนักผล 60-80 กรัม เนื้อแน  ให้ผลผลิต
สูง และมีการเจริญเติบโตทางทรงพุ่มแบบเลื้อย ทําให้

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
การเจริญเติบโต  แบบทอดยอด   ลักษณะการ ซม.  สี

ของผลแก่   สีแดง   รูปร่างของผล  กลมสูง   สีแต ่นของผล   
ปานกลาง  ความหนาของผนังผล 0.5 มม.   จํานวนช

 
 
 
 
 
 

ึกษาและรวบรวมพันธ์ุมะเขือเทศท่ีใช้รับประทานผลสดท
านการเกษตรและการบริโภคสดและพบว่ามะเขือเทศพ
อโรคเห่ียวเขียวระดับปานกลาง จึงนํามาผสมกับมะเข

ขนาดผลปานกลาง เนื้อแน่น มีความต้านทานต่อโรคเห่ี
ทรงพุ่มแบบกึ่งเลื้อย ทําให้เก็บเกี่ยวได้นาน ทําการคั
้มะเขือเทศผสมเปิดพันธุ์ใหม่ ซ่ึงมีลักษณะดีเด่น คือ 
่น มีความต้านทานต่อโรคเห่ียวเขียวระดับปานกลาง

เก็บเก่ียวได้นาน ตั้งชื่อว่า มณีสยาม 80 

ติดผล  เป็นช่อ  ผลกว้าง  3.81  ซม.  ยาว  4.36  
้มบนไหล่ผล   ไม่มี   รูปร่างของก้นผล   มน ความแน

่องในผล  2 ช่อง  อายุเก็บเก่ียว  51-70  วัน 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 396/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 18 เมษายน 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : มรกตแดง 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธ์ุ Hawaii 7996 (แม่) และพันธ์ุ 
ไข่มุกทอง (พ่อ)  ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศ ั่วไปของ
ไทย และพันธ์ุท่ีมีรายงานว่าต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขี
Development Center) จากประเทศไต้หวัน จากน รเกษตรและการ
บริโภคสด และพบว่ามะเขือเทศพันธ์ุ ไข่มุกทอง ซ่ึงเป องการและเป็นท่ี
นิยมท่ัวไปในประเทศไทย จึงนํามาผสมกับมะเขือเทศพ านทานต่อโรค
เห่ียวเขียวได้สูง และมีลักษณะสําคัญทางการเกษตรอ่ื  (Pedigree Selection) 
7 ชั่วรุ่น จึงได้มะเขือเทศผสมเปิดพันธ์ุใหม่ ซ่ึงมีลักษณะด  7-10 กรัม เนื้อ
แน่นปานกลาง มีความต้านทานต่อโรคเห่ียวเขียวระดั งพุ่มแบบกึ่ง
เลื้อย ทําให้เก็บเก่ียวได้นาน ตั้งชื่อว่า มรกตแดง 80 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
การเจริญเติบโต  แบบกึ่งทอดยอด   ลักษณะกา 2.37  ซม.  สี

ของผลแก่   สีเหลือง   รูปร่างของผล  กลม   สีแต้ ่นของ
ผล   ปานกลาง  ความหนาของผนังผล 0.19 มม.  วัน 

 
 
 
 

ึกษาและรวบรวมพันธ์ุมะเขือเทศท่ีใช้รับประทานผลสดท
ยว จาก AVRDC (Asian Vegetable Research and 
ั้นได้ทําการคัดเลือกพันธุ์ท่ีมีลักษณะดีในด้านกา
็นพันธ์ุการค้าลักษณะดังกล่าวตรงตามความต้
ันธุ์ Hawaii 7996 ท่ีเป็นพันธุ์ท่ีมีความสามารถต้

นๆท่ีดี ทําการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ
ีเด่น คือ ผลสุกสีแดง มีทรงผลแบบกลม น้ําหนักผล

บปานกลาง ให้ผลผลิตสูง และมีการเจริญเติบโตทางทร

รติดผล  เป็นช่อ  ผลกว้าง  2.45  ซม.  ยาว  
มบนไหล่ผล   ไม่มี   รูปร่างของก้นผล   แบน ความแน
 จํานวนช่องในผล  2 ช่อง  อายุเก็บเก่ียว  51-70  
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 397/2551 วันท่ียื่นคําขอ : 18 เมษายน 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พวงทอง 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธ์ุ Hawaii 7996 (แม่) และพันธ์ุ 
ไข่มุกทอง (พ่อ)  ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศ ั่วไปของ
ไทย และพันธ์ุท่ีมีรายงานว่าต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขี
Development Center) จากประเทศไต้หวัน จากน รเกษตรและการ
บริโภคสด และพบว่ามะเขือเทศพันธ์ุ ไข่มุกทอง ซ่ึงเป องการและเป็นท่ี
นิยมท่ัวไปในประเทศไทย จึงนํามาผสมกับมะเขือเทศพ านทานต่อโรค
เห่ียวเขียวได้สูง และมีลักษณะสําคัญทางการเกษตรอ่ื  (Pedigree Selection) 
7 ชั่วรุ่น จึงได้มะเขือเทศผสมเปิดพันธ์ุใหม่ ซ่ึงมีลักษณะด  10-15 กรัม 
เนื้อแน่นปานกลาง มีความต้านทานต่อโรคเห่ียวเขียวระด ุ่มแบบกึ่ง
เลื้อย ทําให้เก็บเก่ียวได้นาน ตั้งชื่อว่า พวงทอง 80 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
การเจริญเติบโต  แบบกึ่งทอดยอด   ลักษณะกา 2.62  ซม.  สี

ของผลแก่   สีแดง   รูปร่างของผล  กลม   สีแต้ ่นของผล   
ปานกลาง  ความหนาของผนังผล 0.29 มม.   จํ

 
 
 
 
 

 

ึกษาและรวบรวมพันธ์ุมะเขือเทศท่ีใช้รับประทานผลสดท
ยว จาก AVRDC (Asian Vegetable Research and 
ั้นได้ทําการคัดเลือกพันธุ์ท่ีมีลักษณะดีในด้านกา
็นพันธ์ุการค้าลักษณะดังกล่าวตรงตามความต้
ันธุ์ Hawaii 7996 ท่ีเป็นพันธุ์ท่ีมีความสามารถต้

นๆท่ีดี ทําการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ
ีเด่น คือ ผลสุกสีเหลือง มีทรงผลแบบกลม น้ําหนักผล
ับปานกลาง ให้ผลผลิตสูง และมีการเจริญเติบโตทางทรงพ

รติดผล  เป็นช่อ  ผลกว้าง  2.72  ซม.  ยาว  
มบนไหล่ผล   ไม่มี   รูปร่างของก้นผล   แบน ความแน
านวนช่องในผล  2 ช่อง  อายุเก็บเก่ียว  51-70  วัน 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 12/2552 วันท่ียื่นคําขอ : 22 กรกฎาคม 2552 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ยู่ย่ีมอดินแดง 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุยอดสนเข็ม 80  (แม่) และพันธ์ุยู่ย่ี 
80 (พ่อ)  ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธ์ุพริกพ้ืนเมืองของไทยและต่างประเทศ 
รวมท้ังพริกยอดสนพันธ์ุพ้ืนเมืองและพันธ์ุยู่ย่ี ซ่ึงพบว่าเป็นพริกในกลุ่มพริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ และพริกชี้ฟ้า ท่ีมีลักษณะดี 
คือ ผลผลิตสูง และมีความสามารถในการทนทานต่อโรคและแมลง ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบ pureline 
selection จํานวน 5-6 รอบ เพ่ือให้สายพันธุ์มีความสมํ่าเสมอและจากนั้นนํามาสร้างลูกผสม แบบ reciprocal cross 
พบว่าลูกผสมท่ีมีพริกยอดสนเข็ม 80 เป็นพันธ์ุแม่และมีพริกยู่ย่ีเป็นพันธ์ุพ่อ ให้ลูกผสมท่ีมีลักษณะดี คือ มีทรงต้นสูง
กว่าพันธ์ุพ่อ มีทรงพุ่มแผ่กว้าง ผลผลิตสูง และมีความเผ็ดสูงกว่าท้ังพันธ์ุพ่อและแม่ ให้ชื่อว่าพริกพันธ์ุ ยู่ย่ีมอดินแดง 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง หนาแน่น การแตก

กอหนาแน่น สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปหอก   
 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาว

ประมาณ 7.84 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.71 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.81 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 0.17 
มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย เป็นลูกฟูกปานกลาง ผิวย่นมาก ผลสดไม่มีกลิ่น 

 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 13/2552 วันท่ียื่นคําขอ : 22 กรกฎาคม 2552 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ห้วยสีทนกาลพฤกษ์ 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุยอดสนเข็ม 80  (แม่) และพันธุ์ห้วยสี
ทนขามแก่น 80 (พ่อ)  ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรบัปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธุ์พริกพ้ืนเมืองของไทย รวมท้ังพริกยอดสน
พันธ์ุพ้ืนเมืองและพันธ์ุห้วยสีทนพันธ์ุพ้ืนเมือง ซ่ึงพบว่าเป็นพริกในกลุ่มพริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ท่ีมีลักษณะดี คือ ผลผลิตสูง 
และมีความสามารถในการทนทานต่อโรคและแมลง ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบ pureline selection 
จํานวน 5-6 รอบ เพ่ือให้สายพันธ์ุมีความสมํ่าเสมอและจากนั้นนํามาสร้างลูกผสม แบบ reciprocal cross พบว่า
ลูกผสมท่ีมีพริกยอดสนเข็ม 80 เป็นพันธ์ุแม่และมีพริกห้วยสีทนขามแก่น 80 เป็นพันธ์ุพ่อ ให้ลูกผสมท่ีมีลักษณะดี คือ มี
ทรงพุ่มแผ่กว้าง ผลผลิตสูง และมีความเผ็ดสูงกว่าท้ังพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ และทําการผสมตัวเองได้ประชากรชั่วรุ่นท่ี 2 
นํามาปลูกเพ่ือทําการคัดเลือกพันธ พบลูกผสมชั่วท่ี 2 ต้นท่ี 59 มีทรงต้นท่ี
แข็งแรง ผลผลิตดกแตกต่างจากต้ ําการผสมตัวเอง เพ่ือสร้างลูกผสมชั่วท่ี 3 
และพบว่า ต้นท่ี 1 มีลักษณะการเจร  และทนทานต่อโรคแมลง 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม
 ลักษณะต้นและใบ

ุ์แบบต้นต่อแถว (single plant descent) 
นอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด จึงทําการคัดเลือกและท

ิญเติบโตท่ีดี มีทรงพุ่มแผ่กว้าง ผลผลิตสูง

่ 
 ลักษณะวิ กษณะวิสัยการแตกกิ่ง หนาแน่น การแตก

กอประปราย สีของลําต้นสีเขียว  ใบรูปไข่ ความยาวใบประมาณ 8.35 ซม. 
ความกว้างประมาณ 3.35 ซม. 

 ลักษณะผล

สัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลั
 รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว

 ผลชี้ขึ้น ม ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 
5.43 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  3.49 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 0.15 มม. 
รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปแหลม ็กน้อย ผิวย่นปานกลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 

 ลักษณะเมล็ด

ีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว 
 0.77 ซม. ความยาวก้านประมาณ

 ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย เป็นลูกฟูกเล
 เมล็ดสีเหล

 
 
 
 
 

ืองเข้ม ผิวเรียบ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 14/2552 วันท่ียื่นคําขอ : 22 กรกฎาคม 2552 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ยอดสนมอดินแดง 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุยอดสนเข็ม 80  (แม่) และพันธุ์ห้วยสี
ทนขามแก่น 80 (พ่อ)  ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธุ์พริกพ้ืนเมืองของไทย รวมท้ังพริกยอดสน
พันธ์ุพ้ืนเมืองและพันธ์ุห้วยสีทนพันธ์ุพ้ืนเมือง ซ่ึงพบว่าเป็นพริกในกลุ่มพริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ท่ีมีลักษณะดี คือ ผลผลิตสูง 
และมีความสามารถในการทนทานต่อโรคและแมลง ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบ pureline selection 
จํานวน 5-6 รอบ เพ่ือให้สายพันธ์ุมีความสมํ่าเสมอและจากนั้นนํามาสร้างลูกผสม แบบ reciprocal cross พบว่า
ลูกผสมท่ีมีพริกยอดสนเข็ม 80 เป็นพันธ์ุแม่และมีพริกห้วยสีทนขามแก่น 80 เป็นพันธ์ุพ่อ ให้ลูกผสมท่ีมีลักษณะดี คือ มี
ความเผ็ดสูงกว่าท้ังพันธ์ุพ่อและพันธ์ุแม่ โดยให้ชื่อว่าพริกพันธ์ุ ยอดสนมอดินแดง 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง หนาแน่น การแตก

กอประปราย สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปหอก  ความยาว 
 ลักษณะผล ผลชี้ขึ้น มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาวประมาณ 6.7 ซม. 

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.67 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.27 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 0.06 มม. รูปร่างส่วนบน
ของผลเป็นรูปแหลม ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปานกลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 

 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ  

 

 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 15/2552 วันท่ียื่นคําขอ : 22 กรกฎาคม 2552 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ยู่ย่ี 80 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เ กิ ดจากการคั ด เลื อกพริ ก ยู่ ย่ี พั น ธ์ุ ก า รค้ า จ ากประ เทศญี่ ปุ่ น   
ณ คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลุยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธุ์พริกพ้ืนเมืองของไทยและจากต่างประเทศ 
จากนั้นได้ทําการคัดเลือกพันธ์ุท่ีมีลักษณะดีในด้านการเกษตร และพบว่าพริกยู่ย่ีพันธุ์การค้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นพริก
ชี้ฟ้า มีผลดิบเขียวอ่อน ผลสุกมีสีแดงสด มีทรงต้นแข็งแรงและมีลักษณะทนต่อโรคและแมลง และมีลักษณะเด่น คือ ผิว
ผลมีลักษณะหยัก จึงได้ทําการคัดเลือกแบบ pureline selection ให้ได้เฉพาะต้นท่ีมีลักษณะทางการเกษตรดี ผลผลิต
สูง ทรงต้นแข็งแรง ให้ชื่อว่าพริกพันธ์ุ ยู่ย่ี 80 

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกก่ิง ปานกลาง การแตก

กอปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียวเข้ม ใบรูปไข่   
 ลักษณะผล ผลชี้ลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลรูปสี่เหลี่ยม ผลยาว

ประมาณ 4.98 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.48 ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.95 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 
0.23 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปหยัก ปลายผลเว้า ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกมาก ผิวย่นมาก ผลสดไม่มีกลิ่น 

 ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ  

 

 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

แตงเทศผิวเรียบ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 9/2556 วันท่ียื่นคําขอ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี25 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุ เอ็มดับเบิ้ลยูโอ039  (แม่) และ
พันธุ์เอ็มดับเบิ้ลยูโอ027 (พ่อ)  ณ จงัหวัดปทุมธานี  พ.ศ.  2540 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ปรับปรุงพันธ์ุแม่โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ.2540 ด้วยการซ้ือผลท่ีวางขายจากตลาดไท ซ่ึงมี
ลักษณะผลกลมรี ผิวขาว เนื้อสีส้ม น้ําหนักผล 1.5 กิโลกรัม ให้ชื่อว่า เอ็ม 39 ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุ่น ในปี 
พ.ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแล้วคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากนั้นในปี พ.ศ.2545-2548 ทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 8 ชั่วรุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ชื่อพันธ์ุเอ็มดับเบิ้ลยูโอ039 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ โดยรวบรวมเชื้อพั วางขายจากตลาดไท ซ่ึงมีลักษณะผล
กลม ผิวขาว เนื้อสีส้ม น้ําหนักผล 1.2 กิโลกร านวน 2 ชั่วรุ่น ในปี พ.ศ.2540 
โดยวิธีการผสมตัวเองแล้วคัดเลือกแบบบั าการผสมตัวเองและคัดเลือก
แบบบันทึกประวัติอีก 8 ชั่วรุ่น จึงได้สายพั

นําสายพันธุ์แท้เอ็มดับเบิ้ลยูโอ039 กทดสอบพันธุ์ลูกผสมระหว่างปี 
พ.ศ.2548-2551 ได้แตงเทศพันธ์ุใหม่ชื่อ ดี

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 วิสัยการเจริญเติบโตของต้น  เลื้อย  ร างที่สุดของผล  อยู่ตรงกลาง  

ความยาวผล 15.83  ซม. เส้นผ่าศู าง  สีหลักของผิวผล  ขาว   
สีที่ สองของผิวผล  ไ ม่ มี    ลวดลายของผล ยบ   การเ กิดตาข่าย  ไ ม่ มี  
การกระจายของตาข่าย ไม่มี รู กลม  รูปร่างปลายผล กลม  
สีหลักของเนื้อ ส้ม ผิวสัมผัสของเนื้อ เนื้

  
.   

 
 
 
 
 

นธุกรรมต้ังแต่ปี 2540 ด้วยการซ้ือผลท่ี
ัม ให้ชื่อว่า เอ็ม27 ทําการปลูกคัดเลือกจํ

นทึกประวัติ จากนั้นในปี พ.ศ.2545-2548 ทํ
นธ์ุแท้ชื่อพันธ์ุเอ็มดับเบิ้ลยูโอ027 
ผสมกับสายพันธุ์เอ็มดับเบิ้ลยูโอ027 และปลู
25 

ูปร่างใบ  5 พูใบ  ตําแหน่งของส่วนท่ีกว้
นย์กลางผล 14.33  ซม. รูปร่างผล  รีกว้

 ไ ม่ มี   ลักษณะของผิวผล   เรี
ปแบบของตาข่าย  ไม่มี  รูปร่างของผล  

อแน่น สีของเมล็ด  เหลืองครีม 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

แตงเทศผิวเรียบ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 10/2556 วันท่ียื่นคําขอ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี112 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุ เอ็มดับเบิ้ลยูโอ017  (แม่) และ
พันธุ์เอ็มดับเบิ้ลยูโอ003 (พ่อ)  ณ จงัหวัดสกลนครและปทุมธานี  พ.ศ.  2540 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ปรับปรุงพันธ์ุแม่โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ.2540 ด้วยการซ้ือผลท่ีวางขายจากตลาดไท ซ่ึงมี
ลักษณะผลกลม ผิวขาว เนื้อสีส้ม น้ําหนักผล 1.5 กิโลกรัม ให้ชื่อว่า เอ็ม17 ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุ่น ในปี 
พ.ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแล้วคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากนั้นในปี พ.ศ.2545-2549 ทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 10 ชั่วรุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ชื่อพันธ์ุเอ็มดับเบิ้ลยูโอ017 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ โดยรวบรวมเช้ือพันธุกรรมต้ังแต่ปี 2540 ด้วยการซ้ือผลที่วางขายจากแผงลอยริมถนนนิตโย 
อฬพรรณนา จ.สกลนคร ซ่ึงมีลั กิโลกรัม ให้ชื่อว่า เอ็ม03 ทําการปลูก
คัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุ่น ในปี พ.ศ ันทึกประวัติ จากนั้นในปี พ.ศ.2545-
2549 ทําการผสมตัวเองและคัดเล ันธ์ุแท้ชื่อพันธ์ุเอ็มดับเบิ้ลยูโอ003 

นําสายพันธุ์แท้เอ็มดับเบิ้ลย และปลูกทดสอบพันธุ์ลูกผสมระหว่างปี 
พ.ศ.2549-2552 ได้แตงเทศพันธ์ุ

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม
 วิสัยการเจริญเติบโตของต้น ่วนท่ีกว้างที่สุดของผล  อยู่ตรงกลาง  

ความยาวผล 16.84  ซม . างผล  กลม  สีหลักของผิวผล  ขาว   
สีที่สองของผิวผล ไม่มี   เป็นเม็ดเล็กๆ  การเกิดตาข่าย ไม่มี  
การกระจายของตาข่าย ไม   กลม  รูปร่างปลายผล กลม  
สีหลักของเนื้อ ส้ม ผิวสัมผัสของเน

 
 
 

กษณะผลกลมรี ผิวขาว เนื้อสีส้ม น้ําหนักผล 1.5 
.2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแล้วคัดเลือกแบบบ
ือกแบบบันทึกประวัติอีก 10 ชั่วรุ่น จึงได้สายพ
ูโอ017 ผสมกับสายพันธุ์เอ็มดับเบิ้ลยูโอ003 

ใหม่ชื่อ ดี112 

่ 
  เลื้อย  รูปร่างใบ  5 พูใบ  ตําแหน่งของส
เส้นผ่าศูนย์กลางผล 16.70  ซม . รูปร่

ลวดลายของผล ไม่มี  ลักษณะของผิวผล  
่ มี รูปแบบของตาข่าย  ไม่มี  รูปร่างของผล

ื้อ เนื้อแน่น สีของเมล็ด  เหลืองครีม 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

แตงเทศผิวเรียบ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 11/2556 วันท่ียื่นคําขอ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี150 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุ เอ็มดับเบิ้ลยูโอ035  (แม่) และ
พันธุ์เอ็มดับเบิ้ลยูโอ027 (พ่อ)  ณ จงัหวัดสกลนครและปทุมธานี  พ.ศ.  2540 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ปรับปรุงพันธุ์แม่โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ.2540 ด้วยการซ้ือผลท่ีวางขายจากแผงลอยริมถนน
นิตโย อ.พรรณนา จ.สกลนคร ซ่ึงมีลักษณะผลกลมรี ผิวขาว เนื้อสีส้ม น้ําหนักผล 1.5 กิโลกรัม ให้ชื่อว่า เอ็ม35 ทําการ
ปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุ่น ในปี พ.ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแล้วคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากนั้นในปี พ.ศ.
2548-2550 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 9 ชั่วรุ่น จึงได้สายพนัธ์ุแท้ชื่อพันธ์ุเอ็มดับเบิ้ลยูโอ035 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ โดยรวบรวมเชื้อพันธุกรรมต้ังแต่ปี 2540 ด้วยการซ้ือผลท่ีวางขายจากตลาดไท ซ่ึงมีลักษณะผล
กลม ผิวขาว เนื้อสีส้ม น้ําหนักผล ดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุ่น ในปี พ.ศ.2540 
โดยวิธีการผสมตัวเองแล้วคัดเลื 2548 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก
แบบบันทึกประวัติอีก 8 ชั่วรุ่น จึ

นําสายพันธุ์แท้เอ็มดับเบิ้ลย และปลูกทดสอบพันธุ์ลูกผสมระหว่างปี 
พ.ศ.2550-2553 ได้แตงเทศพันธ์ุ

 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม
 วิสัยการเจริญเติบโตของต้น ่วนท่ีกว้างที่สุดของผล  อยู่ตรงกลาง  

ความยาวผล 17.10  ซม . างผล  กลม  สีหลักของผิวผล  ขาว   
สีที่ สองของผิวผล  ไ ม่ มี    วผล   ร่อง   การ เ กิดตาข่าย  ไ ม่ มี  
การกระจายของตาข่าย ไม   กลม  รูปร่างปลายผล กลม  
สีหลักของเนื้อ ส้ม ผิวสัมผัสของเน

 
 
 
 

 1.2 กิโลกรัม ให้ชื่อว่า เอ็ม27 ทําการปลูกคั
อกแบบบันทึกประวัติ จากนั้นในปี พ.ศ.2545-
งได้สายพันธ์ุแท้ชื่อพันธ์ุเอ็มดับเบิ้ลยูโอ027 

ูโอ035 ผสมกับสายพันธุ์เอ็มดับเบิ้ลยูโอ027 
ใหม่ชื่อ ดี150 

่ 
  เลื้อย  รูปร่างใบ  5 พูใบ  ตําแหน่งของส
เส้นผ่าศูนย์กลางผล 15.85  ซม . รูปร่
ลวดลายของผล  ไ ม่ มี   ลักษณะของผิ
่ มี รูปแบบของตาข่าย  ไม่มี  รูปร่างของผล

ื้อ เนื้อแน่น สีของเมล็ด  เหลืองครีม 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

แตงเทศผิวเรียบ 
(1) เลขท่ีคําขอ : 12/2556 วันท่ียื่นคําขอ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี159 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุ เอ็มดับเบิ้ลยูโอ035  (แม่) และ
พันธุ์เอ็มดับเบิ้ลยูโอ028 (พ่อ)  ณ จงัหวัดสกลนครและปทุมธานี  พ.ศ.  2540 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ปรับปรุงพันธุ์แม่โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ.2540 ด้วยการซ้ือผลท่ีวางขายจากแผงลอยริมถนน
นิตโย อ.พรรณนา จ.สกลนคร ซ่ึงมีลักษณะผลกลมรี ผิวขาว เนื้อสีส้ม น้ําหนักผล 1.5 กิโลกรัม ให้ชื่อว่า เอ็ม35 ทําการ
ปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุ่น ในปี พ.ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแล้วคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากนั้นในปี พ.ศ.
2548-2550 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 9 ชั่วรุ่น จึงได้สายพนัธ์ุแท้ชื่อพันธ์ุเอ็มดับเบิ้ลยูโอ035 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ โดยรวบรวมเชื้อพันธุกรรมต้ังแต่ปี 2540 ด้วยการซ้ือผลท่ีวางขายจากตลาดไท ซ่ึงมีลักษณะผล
กลม ผิวขาว เนื้อสีส้ม น้ําหนักผล 1.7 อกจํานวน 3 ชั่วรุ่น ในระหว่างปี พ.ศ.
2540-2541 โดยวิธีการผสมตัวเองแล ศ.2548-2550 ทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 9 ชั่วร

นําสายพันธุ์แท้เอ็มดับเบิ้ลยูโอ และปลูกทดสอบพันธุ์ลูกผสมระหว่างปี 
พ.ศ.2550-2553 ได้แตงเทศพันธ์ุใหม

 ลักษณะสําคญัของพันธ์ุพืชใหม่ 
 วิสัยการเจริญเติบโตของต้น  เล วนท่ีกว้างที่สุดของผล  อยู่ตรงกลาง  

ความยาวผล 17.17  ซม . เส้   กลม  สีหลักของผิวผล  ขาว   
สีที่ สองของผิวผล  ไ ม่ มี    ลว วผล   ร่อง   การ เ กิดตาข่าย  ไ ม่ มี  
การกระจายของตาข่าย ไม่มี   กลม  รูปร่างปลายผล กลม  
สีหลักของเนื้อ ส้ม ผิวสัมผัสของเน

 
 
 
 

 

กิโลกรัม ให้ชื่อว่า เอ็ม28 ทําการปลูกคัดเลื
้วคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากนั้นในป ีพ.
ุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ชื่อพันธ์ุเอ็มดับเบิ้ลยูโอ028 
035 ผสมกับสายพันธุ์เอ็มดับเบิ้ลยูโอ028 
่ชื่อ ดี159 

ื้อย  รูปร่างใบ  5 พูใบ  ตําแหน่งของส่
นผ่าศูนย์กลางผล 16.46  ซม . รูปร่างผล
ดลายของผล  ไ ม่ มี   ลักษณะของผิ

 รูปแบบของตาข่าย  ไม่มี  รูปร่างของผล
ื้อ เนื้อแน่น สีของเมล็ด  เหลืองครีม 

 




