ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัตพิ ันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดขั้นตอนการออก
หนังสื อรับรองพั นธุ์พืชขึ้นทะเบี ยน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจํ าพันธุ์
เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคําขอ นําปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น
บั ด นี้ ได้ มี ผู้ ม ายื่ น คํ า ขอให้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองพั น ธุ์ พื ช จํ า นวน ๘ พั น ธุ์ พื ช ให้ เ ป็ น พั น ธุ์ พื ช
ขึ้นทะเบียน ดังนี้
๑. พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1
๒. พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 2
๓. พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 3
๔. พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4
๕. พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 5
๖. พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 6
๗. พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 7
๘. พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 8
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจําพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุ์เบื้องต้นของพืชทั้ง ๘ พันธุ์พืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการยื่นคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช
ขึ้ น ทะเบี ย นดั ง กล่ า วเป็ น ไปโดยมิ ช อบ ให้ แ จ้ ง ที่ ก ลุ่ ม วิ จั ย การคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช กองคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันปิดประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ลงนาม
(นายจิรากร โกศัยเสวี)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 1
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบั นวิจัยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 342 553
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200
แหล่งที่มาและประวัติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จํานวน 192 สายพันธุ์ แล้วทําการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 1 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริก (Capsicum frutescens Linn.)
ประเภท
พริกกะเหรี่ยง
ราก
รากแก้ว
ต้น
ทรงต้นเป็นแบบพุ่ม ลําต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย
ใบ
ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนทีใ่ บประปราย ขอบใบเป็นขนครุย
ดอก/ช่อดอก
ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ําเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว
ผล/ฝัก
ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมันมี
ความยาวอยู่ระหว่าง 4.1-6.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น
รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ
เมล็ด
เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม
ลักษณะอืน่ ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก
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ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอม ผิวมันเรียบ และมีสารเผ็ด (แคบไซซินอยด์)
มากกว่า 70,000 SHU.

ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1

ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1

ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1

ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1

พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 1
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พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 2
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบั นวิจัยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 342 553
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200
แหล่งที่มาและประวัติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จํานวน 192 สายพันธุ์ แล้วทําการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 2 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริก (Capsicum frutescens Linn.)
ประเภท
พริกกะเหรี่ยง
ราก
รากแก้ว
ต้น
ต้นเป็นแบบพุ่ม ลําต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย
ใบ
ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนทีใ่ บประปราย ขอบใบเป็นขนครุย
ดอก/ช่อดอก
ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีม่วง ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมีสี
เขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว
ผล/ฝัก
ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมันมี
ความยาวอยู่ระหว่าง 4.1-6.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น
รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ
เมล็ด
เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม
ลักษณะอืน่ ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 2 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก
ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอม ผิวมันเรียบ
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ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 2

ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 2

ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 2

ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 2

พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 2
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พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 3
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบั นวิจัยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 342 553
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200
แหล่งที่มาและประวัติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จํานวน 192 สายพันธุ์ แล้วทําการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สาย
พันธุ์คีรีราษฎร์ 3 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน
พ.ศ. 2553
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริก (Capsicum frutescens Linn.)
ประเภท
พริกกะเหรี่ยง
ราก
รากแก้ว
ต้น
ต้นเป็นแบบพุ่ม ลําต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย
ใบ
ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปหอก มีขนทีใ่ บประปราย ขอบใบเป็นคลื่น เมื่อใบแก่จะมี
ขนาดยาวมากกว่า 10 เซนติเมตร ส่วนความกว้างของใบมากกว่า 6 เซนติเมตร
ดอก/ช่อดอก
ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีม่วง ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมีสี
เขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว
ผล/ฝัก
ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมันมี
ความยาวอยู่ระหว่าง 2.0-4.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น
รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง
เมล็ด
เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม
ลักษณะอืน่ ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 3 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก
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ลักษณะเด่นพิเศษ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 3 ผลมีลกั ษณะชี้ขึ้นทําให้การเก็บเกี่ยวรวดเร็วขึ้น มีจํานวนผลต่อต้น
เยอะกว่าพริกพันธุ์บุรพาซึ่งเป็นพันธุ์การค้า ภายใต้ตราสินค้า “สิงโต” ผลสดมีกลิ่นหอม
และมีความเผ็ดเล็กน้อย ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ไม่นิยมรับประทานเผ็ดมาก

ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกคีรีราษฎร์ 3

ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 3

ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 3

ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 3

พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 3
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พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 4
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบั นวิจัยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 342 553
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200
แหล่งที่มาและประวัติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จํานวน 192 สายพันธุ์ แล้วทําการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 4 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริก (Capsicum frutescens Linn.)
ประเภท
พริกกะเหรี่ยง
ราก
รากแก้ว
ต้น
ต้นเป็นแบบพุ่ม ลําต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียว
ใบ
ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่
ดอก/ช่อดอก
ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ําเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว
ผล/ฝัก
ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง
เมล็ด
เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม ลักษณะผิวของเมล็ดเรียบ
ลักษณะอืน่ ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก
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ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว กลิ่นหอมและมีรสชาติเผ็ดมาก ผลไม่มีความมัน ผิวย่น
ปานกลาง เมื่อใช้มือสัมผัสจะรู้สึกสากมือไม่ลื่น และมีความเผ็ด (แคบไซซินอยด์) มากกว่า
80,000 SHU.

ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4

ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4

ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4

ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4

พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 4
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พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 5
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบั นวิจัยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 342 553
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200
แหล่งที่มาและประวัติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จํานวน 192 สายพันธุ์ แล้วทําการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 5 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริก (Capsicum frutescens Linn.)
ประเภท
พริกกะเหรี่ยง
ราก
รากแก้ว
ต้น
ต้นเป็นแบบพุ่ม ลําต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย
ใบ
ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนทีใ่ บประปราย ขอบใบเป็นขนครุย
ดอก/ช่อดอก
ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ําเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว
ผล/ฝัก
ผลอ่อนมีสี เขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง
เมล็ด
เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม
ลักษณะอืน่ ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 5 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

11

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอมและมีรสชาติเผ็ดมาก ผลมีความมัน ผิวย่นปาน
กลาง และมีสารเผ็ด (แคบไซซินอยด์) มากกว่า 100,000 SHU.

ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 5

ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 5

ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 5

ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 5

พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 5
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พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 6
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบั นวิจัยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 342 553
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200
แหล่งที่มาและประวัติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จํานวน 192 สายพันธุ์ แล้วทําการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 6 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริก (Capsicum frutescens Linn.)
ประเภท
พริกกะเหรี่ยง
ราก
รากแก้ว
ต้น
ต้นเป็นแบบพุ่ม ลําต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย
ใบ
ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนทีใ่ บประปราย ขอบใบเป็นขนครุย
ดอก/ช่อดอก
ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ําเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว
ผล/ฝัก
ผลอ่อนมีสี เขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง
เมล็ด
เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม
ลักษณะอืน่ ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 6 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก
ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอม ผิวมันและย่นปานกลาง
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ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 6

ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 6

ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 6

ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 6

พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 6
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พริกพันธุ์คีรรี าษฎร์ 7
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบั นวิจัยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 342 553
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200
แหล่งที่มาและประวัติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จํานวน 192 สายพันธุ์ แล้วทําการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 7ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริก (Capsicum frutescens Linn.)
ประเภท
พริกกะเหรี่ยง
ราก
รากแก้ว
ต้น
ต้นเป็นแบบพุ่ม ลําต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและมีขนประปราย
ใบ
ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนทีใ่ บประปราย ขอบใบเป็นขนครุย
ดอก/ช่อดอก
ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ําเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว
ผล/ฝัก
ผลอ่อนมีสี เขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นมาก
เมล็ด
เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม
ลักษณะอืน่ ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 7 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก
ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว ผลมีกลิ่นหอม ลักษณะผิวของผลมีความย่นมาก
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ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบั นวิจัยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร าชมงคลล้านนา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
ที่อยู่
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
โทร. 054 342 553
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200
แหล่งที่มาและประวัติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จํานวน 192 สายพันธุ์ แล้วทําการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 8 ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริก (Capsicum frutescens Linn.)
ประเภท
พริกกะเหรี่ยง
ราก
รากแก้ว
ต้น
ต้นเป็นแบบพุ่ม ลําต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและมีขนประปราย
ใบ
ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ ขอบใบเป็นขนครุย
ดอก/ช่อดอก
ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ําเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว
ผล/ฝัก
ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง
เมล็ด
เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม
ลักษณะอืน่ ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 8 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก
ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว กลิ่นหอม ผิวมันและย่นปานกลาง มีผลผลิตมากกว่า 1 ตันต่อไร่
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