


 

 

มะเขือ 
(1) เลขท่ีค ำขอ : 052/2559 วันท่ียื่นค ำขอ : 29 มิถุนายน 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดาวิกา 

(4) รำยละเอียดท่ีมำของพันธ์ุพืชใหม่ : การผสมพันธุ์  พ.ศ.  2551-2558 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

มะเขือเปราะพันธุ์ ดาวิกา ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ TH-14377 (TH-
3681 x TH-3868) x TH-2670 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด) ชั่วที่ 7 จนได้สายพันธุ์แท้ กับสายพันธุ์พ่อ คือ TH-
5222 (พันธุ์ พ้ืนเมืองจังหวัดราชบุรี ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด ) ชั่วที่ 5จนได้สายพันธุ์แท้ โดยท าการปรับปรุง
แบบจดบันทึกประวัติจนถึงชั่วที่ 7 ในช่วงปี พ.ศ. 2551 -2558 จุดประสงค์ของการพัฒนาพันธุ์มะเขือเปราะพันธุ์ดาวิกา 
เพ่ือให้ต้นมีความแข็งแรงและมีอายุเก็บเกี่ยวที่นานขึ้น มีคุณภาพของผลผลิตเหมาะส าหรับตลาดประเทศไทย ทรงผล
เป็นหยดน้ า ผลสีเขียวอ่อน ขั้วผลมีขนาดใหญ่ ผิวผลมีความมันวาว รสชาติอร่อย ขนาดผล 65-80 กรัมต่อผล  
 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ วิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบตั้งตรง ความสูงของต้นเฉลี่ย 133.00 ซม. ความยาวของ

แผ่นใบเฉลี่ย 27.00 ซม. ความกว้างของแผ่นใบเฉลี่ย 20.00 ซม. เส้นกลางใบสีเขียว   
ลักษณะผล ความยาวของผลเฉลี่ย 5.70 ซม. ความกว้างของผลเฉลี่ย 5.0 ซม.  รูปทรงผลเป็นรูปไข่กลับ  

สีหลักของผลในระยะเก็บเกี่ยวเป็นสีขาว  มีปื้นบนผล  มีแถบบนผล  สีของเนื้อเป็นสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีค ำขอ : 053/2559 วันท่ียื่นค ำขอ : 29 มิถุนายน 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอ๊กซต์ร้าโกลด์ 

(4) รำยละเอียดท่ีมำของพันธ์ุพืชใหม่ : การผสมพันธุ์  พ.ศ. 2551-2558 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ในการพัฒนามะเขือเทศลูกผสม พันธุ์เอ๊กซ์ตร้าโกลด์  ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสาย พันธุ์แ ม่ EWS-
TO#15103 (มะเขือเทศลูกผสมเบอร์ 25408 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด) ชั่วที่ 8 และสายพันธุ์พ่อ EWS-
TO#328 (มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม 25663523 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด) ชั่วที่ 8 โดยท าการปรับปรุงพันธุ์แบบ
จดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2558 โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์เอ๊กซ์ตร้า
โกลด์ เพ่ือให้มีความทนทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง (Tomato yellow leaf curl virus : TYLCV) มีคุณภาพผลที่ดี 
เนื้อแน่น ทนทานต่อการขนส่ง ผลผลิตสูง  

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้น การเจริญเติบโต แบบกึ่งทอดยอด อายุออกดอก เฉลี่ย 46 วัน  
ลักษณะผล ลักษณะการติดผล เป็นช่อ  น้ าหนักผลเฉลี่ย 130 กรัม ขนาดของผล(กว้าง) เฉลี่ย 5.70 ซม. ขนาดของ

ผล(ยาว) เฉลี่ย 7.30 ซม. สีของผลแก่สีส้ม รูปร่างของผลรูปไข่  สีแต้มบนไหล่ผล ไม่มี รูปร่างของก้นผล
มน ความแน่นของผลปานกลาง ความหนาของผนังผลเฉลี่ย 0.80 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีค ำขอ : 054/2559 วันท่ียื่นค ำขอ : 29 มิถุนายน 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แพรวชมพู 

(4) รำยละเอียดท่ีมำของพันธ์ุพืชใหม่ : การผสมพันธุ์  พ.ศ. 2550-2558 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ในการพัฒนามะเขือเทศลูกผสม พันธุ์แพรวชมพู ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS-TO#15047 
(มะเขือเทศพันธุ์สีดา 9333 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด x มะเขือเทศพันธุ์สีดา 11492 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด 
จ ากัด) ชั่วที่ 8 และสายพันธุ์พ่อ EWS-TO#15082 (มะเขือเทศพันธุ์ส้มต า ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด x มะเขือ
เทศลูกผสมพันธุ์เบอร์ 27471 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด) ชั่วที่ 8 โดยท าการปรับปรุงพันธุ์แบบจดบันทึกประวัติ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558 โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์แพรวชมพู เพ่ือให้มีการติดผล
ที่ดกและเร็วขึ้นกว่าพันธุ์เทพประทานและคงไว้ ซึ่งมีความทนทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง (Tomato yellow leaf 
curl virus : TYLCV) มีคุณภาพผลที่ดี เนื้อแน่น ทนทานต่อการขนส่ง ผลผลิตสูง 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้น การเจริญเติบโต แบบกึ่งทอดยอด อายุออกดอก เฉลี่ย 47 วัน  
ลักษณะผล ลักษณะการติดผล เป็นช่อ  น้ าหนักผลเฉลี่ย 56 กรัม ขนาดของผล(กว้าง) เฉลี่ย 4.30 ซม. ขนาดของ

ผล(ยาว) เฉลี่ย 5.50 ซม. สีของผลแก่สีแดง รูปร่างของผลเป็นรูปหัวใจ สีแต้มบนไหล่ผล ไม่มี รูปร่าง
ของก้นผลมน ความแน่นของผลปานกลาง ความหนาของผนังผลเฉลี่ย 0.60 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

 

มะเขือเทศ 
(1) เลขท่ีค ำขอ : 055/2559 วันท่ียื่นค ำขอ : 29 มิถุนายน 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พรีเม่ียมโกลด์ 

(4) รำยละเอียดท่ีมำของพันธ์ุพืชใหม่ : การผสมพันธุ์  พ.ศ. 2551-2558 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ในการพัฒนามะเขือเทศลูกผสม พันธุ์พรีเม่ียมโกลด์ ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS-TO#15094 
(มะเขือเทศลูกผสมเบอร์ 21708 x มะเขือเทศลูกผสมเบอร์ 21030 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด) ชั่วที่ 8 และสาย
พันธุ์พ่อ EWS-TO#15093 (มะเขือเทศลูกผสมเบอร์ 22814 x มะเขือเทศลูกผสมเบอร์ 9929 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ 
ซีด จ ากัด) ชั่วที่ 8 โดยท าการปรับปรุงพันธุ์แบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2558 โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์พรีเม่ียมโกลด์ เพ่ือให้มีคุณภาพผลที่ดี เนื้อแน่น ทนทานต่อการขนส่ง ผลผลิตสูง 
มีความทนทานต่อโรคเหี่ยวเขียว (Bacterial wilt) โรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt) 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้น การเจริญเติบโต แบบกึ่งทอดยอด อายุออกดอก เฉลี่ย 46 วัน  
ลักษณะผล ลักษณะการติดผล เป็นช่อ  น้ าหนักผลเฉลี่ย 126 กรัม ขนาดของผล(กว้าง) เฉลี่ย 5.80 ซม. ขนาดของ

ผล(ยาว) เฉลี่ย 7.00 ซม. สีของผลแก่สีส้ม รูปร่างของผลเป็นรูปหัวใจ  สีแต้มบนไหล่ผล ไม่มี รูปร่าง
ของก้นผลมน ความแน่นของผลอ่อนนุ่ม ความหนาของผนังผลเฉลี่ย 0.90 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

 

พริก 
(1) เลขท่ีค ำขอ : 057/2559 วันท่ียื่นค ำขอ : 29 มิถุนายน 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เพชรมงคล 

(4) รำยละเอียดท่ีมำของพันธ์ุพืชใหม่ : การผสมพันธุ์  พ.ศ. 2550-2558 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ในการพัฒนาพริกเผ็ดลูกผสม พันธุ์เพชรมงคล ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ พีอี 00774 ของ
บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด ซึ่งได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามหนังสือส าคัญเลขที่  0193/2556 และ
สายพันธุ์พ่อ EWS#29456 (พริกพันธุ์ พ้ืนเมืองผลสีเขียว ยาว ต้นแข็งแรง  ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด) ชั่วที่ 8 
โดยท าการปรับปรุงพันธุ์แบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 และท าการทดสอบสายพันธุ์ เปรียบเทียบกับ
พันธุ์การค้า ในสถานีวิจัยทั้ง 3 แห่ง และแปลงเกษตรกรในช่วงปี พ.ศ. 2556-2558 จุดประสงค์ของการพัฒนาพริกเผ็ด
ลูกผสม พันธุ์เพชรมงคล เพ่ือให้มีผลผลิตสูง และมีต้นที่แข็งแรง ผลสีเขียวยาว ติดผลดก 1-1.5 กิโลกรัมต่อต้น คุณภาพ
ผลตรงตามความต้องการของตลาด 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้น ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบตั้ง สีของล าต้นสีเขียว 
ลักษณะใบ รูปร่างของใบรูปใบหอก 
ลักษณะผล การชี้ของผล ชี้ขึ้น สีของผลอ่อนสีเขียว เข้ม  สีของผลแก่สีแดง รูปร่างของผล เรียวยาว ความยาว

ของผลเฉลี่ย 7.40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉลี่ย 1.40 ซม. น้ าหนักผลเฉลี่ย 5.00 กรัม  
ความหนาของเนื้อผลเฉลี่ย 0.10 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด  รูปร่างปลายผลแหลม  
ลักษณะผิวของผลเรียบ  เผ็ดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

 

พริก 
(1) เลขท่ีค ำขอ : 065/2559 วันท่ียื่นค ำขอ : 21 กรกฎคม 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเท คโน โลยีแห่งชาติ และ 3) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เรดซันอีสาน 

(4) รำยละเอียดท่ีมำของพันธ์ุพืชใหม่ : การผสมพันธุ์  พ.ศ. 2539-2544 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ใน ช่ ว งปี  2539 -2544 ศูน ย์ วิ จัย ป รับ ป รุง พัน ธุ์ พื ช เพ่ื อก ารเ กษ ตรที่ ยั่ งยื น  คณะเกษต รศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธุ์พริกพ้ืนเมืองของไทย รวมทั้งพริกพันธุ์ห้วยสีทน ซึ่งเป็นพริกในกลุ่ม
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ที่มีลักษณะดี 

ในปี 2555 ได้น าพริกพันธุ์ห้วยสีทนขามแก่น 80 มาผสมข้ามเพ่ือสร้างลูกผสม (F1 hybrid) ร่วมกับพริกพันธุ์ 
KKU-P21106 (A-line) ที่ มีลั กษ ณะ เกส รเพ ศผู้ เป็ น ห มั น  แบ บ  Single cross ซึ่ ง ไ ด้ เ ชื้ อ พัน ธุ ก รรมมาจ าก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี 2539 หมวดพืชผั ก ส าขาพืชสวน ภาควิช าพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษ ตรศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมลักษณะประจ าพันธุ์พริกพ้ืนเมือง 

ปี 2547 เป็นต้นมาได้ท าการคัดเลือกแบบ Pure line selection จ านวน 5 รอบ จึงได้พริกห้วยสีทนขามแก่น 
80 ที่มีความเป็นพันธุ์แท้ และมีความสม่ าเสมอ 

ปี 2555 ด าเนินการส ร้างลูกผสม แบบ Single cross กับ พันธุ์ KKU-P21106 (S-line) ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ที่ มี
ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน ที่ได้เชื้อพันธุกรรมมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฤดูหนาว 2555 

ปี 2556-2558 ท าการปลูกทดสอบลูกผสมในสภาพแปลงปลูก จึงได้พันธุ์พริกลูกผสมพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะ
ดีเด่น คือ เป็นพริกลูกผสมที่มีผลผลิตสูง ความเผ็ดปานกลาง ผลแห้งมีสีแดงเข้ม ต้านทานต่อโรคและแมลง จึงให้ชื่อ
พริกพันธุ์ใหม่นี้ว่า เรดซันอีสาน 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้น ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบตั้ง สีของล าต้นสีเขียว 
ลักษณะใบ รูปร่างของใบรูปไข่ 
ลักษณะผล การชี้ของผล ชี้ขึ้น  สีของผลอ่อนสีเขียวอ่อน  สีของผลแก่สีแดง  รูปร่างของผลรูปเรียวยาว ความ

ยาวของผลเฉลี่ย 7.50 ซม.  เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉลี่ย 0.80 ซม.  น้ าหนักผลเฉลี่ย 2.57 กรัม  
ความหนาของเนื้อผลเฉลี่ย 0.70 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน  รูปร่างปลายผลแหลม  
ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง  เผ็ดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

 

พริก 
(1) เลขท่ีค ำขอ : 066/2559 วันท่ียื่นค ำขอ : 21 กรกฎคม 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีแห่งชาติ และ 3) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เรดมูนอีสาน 

(4) รำยละเอียดท่ีมำของพันธ์ุพืชใหม่ : การผสมพันธุ์  พ.ศ. 2539-2544 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ใน ช่ ว งปี  2539 -2544 ศูน ย์ วิ จัย ป รับ ป รุง พัน ธุ์ พื ช เพ่ื อก ารเ กษ ตรที่ ยั่ งยื น  คณะเกษต รศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธุ์พริกพ้ืนเมืองของไทย รวมทั้งพริกพันธุ์ยอดสน ซึ่งเป็นพริกในกลุ่มพริก
ขี้หนูเม็ดใหญ่ที่มีลักษณะดี จากนั้นจึงท าการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบ Pure line selection จ านวน 5-6 รอบ 

ในปี 2555 ได้น าพริกพันธุ์ยอดสนเข็ม 80 มาผสมข้ามเพ่ือสร้างลูกผสม (F1 hybrid) ร่วมกับพริกพันธุ์ KKU-
P21106 (A-line) ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เก ส รเพ ศ ผู้ เ ป็ น ห มั น  แ บ บ  Single cross ซึ่ ง ไ ด้ เ ชื้ อ พั น ธุ ก ร รม ม าจ า ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี 2539 หมวดพืชผั ก ส าขาพืชสวน ภาควิช าพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมลักษณะประจ าพันธุ์พริกพ้ืนเมือง 

ปี 2547 เป็นต้นมาได้ท าการคัดเลือกแบบ Pure line selection จ านวน 5 รอบ จึงได้พริกยอดสนเข็ม 80 ที่มี
ความเป็นพันธุ์แท้ และมีความสม่ าเสมอ 

ปี 2555 ด าเนินการส ร้างลูกผสม แบบ Single cross กับ พันธุ์ KKU-P21106 (S-line) ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ที่ มี
ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน ที่ได้เชื้อพันธุกรรมมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฤดูหนาว 2555 

ปี 2556-2558 ท าการปลูกทดสอบลูกผสมในสภาพแปลงปลูก จึงได้พันธุ์พริกลูกผสมพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะ
ดีเด่น คือ เป็นพริกลูกผสมที่มีผลผลิตสูง ความเผ็ดปานกลาง ผลแห้งมีสีแดงเข้ม ต้านทานต่อโรคและแมลง จึงให้ชื่อ
พริกพันธุ์ใหม่นี้ว่า เรดมูนอีสาน 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้น ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบตั้ง สีของล าต้นสีเขียว 
ลักษณะใบ รูปร่างของใบรูปไข่ 
ลักษณะผล การชี้ของผล ชี้ขึ้น  สีของผลอ่อนสีเขียวอ่อน  สีของผลแก่สีแดง  รูปร่างของผลรูปเรียวยาว ความ

ยาวของผลเฉลี่ย 8.20 ซม.  เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉลี่ย 0.74 ซม.  น้ าหนักผลเฉลี่ย 2.48 กรัม  
ความหนาของเนื้อผลเฉลี่ย 0.64 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน  รูปร่างปลายผลแหลม  
ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง  เผ็ดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

 

พริก 
(1) เลขท่ีค ำขอ : 067/2559 วันท่ียื่นค ำขอ : 21 กรกฎคม 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีแห่งชาติ และ 3) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เยลโล มูน 

(4) รำยละเอียดท่ีมำของพันธ์ุพืชใหม่ : การผสมพันธุ์  พ.ศ. 2540 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช 

ในปี 2549 หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษารวบรวมลักษณะประจ าพันธุ์พริกของต่างประเทศที่มีความเผ็ดสูงๆ 

ปี 2550 เป็นต้นมาได้ท าการคัดเลือกแบบ Pure line selection จ านวน 3 จึงได้พริก Orange Habanelo 
และพริก KKU-P33030 มีเป็นพันธุ์แท้ และมีความสม่ าเสมอ 

ปี 2553 ด าเนินการสร้างลูกผสม แบบ Single cross ระหว่างพริก พริก Orange Habanelo และพริก KKU-
P33030   

ปี 2556-2558 ท าการปลูกทดสอบความเสถียรของพันธุ์ (stability) ใน 6 สภาพแวดล้อม จึงได้พริกลูกผสม
พันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะดีเด่น คือ มีผลสีส้ม จ านวนผลและผลิตต่อต้นสูงทุกสภาพแวดล้อม มีความเผ็ดปานกลาง ทนต่อ
โรคแมลง และสามารถปลูกได้ดีในสภาพโรงเรือน จึงให้ชื่อพริกพันธุ์ใหม่นี้ว่า เยลโล มูน 

ลักษณะส ำคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้น ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบแนวนอน สีของล าต้นสีเขียว 
ลักษณะใบ รูปร่างของรูปคล้ายสามเหลี่ยม 
ลักษณะผล การชี้ของผล ชี้ลง  สีของผลอ่อนสีเขียว  สีของผลแก่สีส้มอ่อน รูปร่างของผลรูประฆัง  ความยาว

ของผลเฉลี่ย 2.71 ซม.  เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉลี่ย 2.20 ซม.  น้ าหนักผลเฉลี่ย 4.70 กรัม  
ความหนาของเนื้อผลเฉลี่ย 1.62 มม.  รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด  รูปร่างปลายผลทู่ ลักษณะ
ผิวของผลย่นปานกลาง  เผ็ดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


