
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ย่ืน โดยนักปรับปรุงพันธ์ุพืช
เพ่ือขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น  ๙  รายการ  ดังนี้ 

๑. พริกพันธ์ุคีรีราษฎร์ 1 
๒. พริกพันธ์ุคีรีราษฎร์ 2 
๓. พริกพันธ์ุคีรีราษฎร์ 3 
๔. พริกพันธ์ุคีรีราษฎร์ 4 
๕. พริกพันธ์ุคีรีราษฎร์ 5 
๖. พริกพันธ์ุคีรีราษฎร์ 6 
๗. พริกพันธ์ุคีรีราษฎร์ 7 
๘. พริกพันธ์ุคีรีราษฎร์ 8 
๙. กล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุซุปเปอร์ไวท์ 

กรมวิชาการเกษตร  ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง  ตามมาตรา  ๑๙  แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรมวิชาการเกษตร จึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ทั้ง ๘ รายการโดยมีรายละเอียดคําขอ
ตามรายการท่ีแนบมาท้ายประกาศน้ี 

หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ หรือเห็นว่าคําขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา 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   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗
  

     (นายอนันต์  สุวรรณรัตน์) 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร      

/ทาน 

รุ่งทิวา/ร่าง/พิมพ์ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 3/2555 วันท่ียื่นคําขอ : 9 มกราคม 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : คีรีราษฎร์ 1 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การสกัดสายพันธ์ุ  พ.ศ.  2549 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธ์ุพริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รวบรวมพริกพ้ืนเมืองท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก
จํานวน 192 สายพันธุ์ โดยเก็บเมล็ดพันธ์ุท่ีได้จากการผสมเปิดจากเกษตรกรรายที่ 3 ของอําเภอพบพระ คัดเลือกเก็บ
ผลผลิตจากต้นท่ี 26  แล้วนําเมล็ดพันธุ์มาปลูกท่ีสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลําปาง 
โดยวิธีการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธ์ุแท้ 3 ชั่ว ซ่ึงทําการผสมระหว่างพ่ีน้อง ท้ัง 3 ชั่ว จึงได้สายพันธ์ุคีรีราษฎร์ 1 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง หนาแน่น การแตก
กอหนาแน่น สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาวใบ
ประมาณ 7.83 ซม. ความกว้างประมาณ 3.87 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผล
ยาวประมาณ 4.51 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.56 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.23 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 1.30 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปแหลม ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปาน
กลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.01 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 4/2555 วันท่ียื่นคําขอ : 9 มกราคม 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : คีรีราษฎร์ 2 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การสกัดสายพันธ์ุ  พ.ศ.  2549 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธ์ุพริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้รวบรวมพริกพ้ืนเมืองท่ีปลูกมาจากจังหวัดตาก
จํานวน 192 สายพันธุ์ โดยเก็บเมล็ดพันธ์ุท่ีได้จากการผสมเปิดจากเกษตรกรรายท่ี 3 ของอําเภอพบพระ โดยคัดเลือก
เก็บผลผลิตจากต้นท่ี 26  แล้วนําเมล็ดพันธุ์มาปลูกท่ีสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
ลําปาง โดยวิธีการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ 3 ชั่ว ซ่ึงทําการผสมระหว่างพ่ีน้อง จํานวน 3 ชั่ว โดยชั่วท่ี 2 ทําการ
เก็บเมล็ดพันธ์ุจากต้นท่ี 2 เพ่ือปลูกสกัดสายพันธ์ุแท้ในชั่วท่ี 3 จึงได้สายพันธ์ุคีรีราษฎร์ 2 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่งหนาแน่น การแตกกอ
หนาแน่น สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาวใบ
ประมาณ 9.05 ซม. ความกว้างประมาณ 4.23 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผลยาว
ประมาณ 4.07 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.54 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.04 ซม. ความหนาเนื้อประมาณ 
1.36 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวเรียบ ผลสดมีกลิ่นหอม 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.31 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 5/2555 วันท่ียื่นคําขอ : 9 มกราคม 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : คีรีราษฎร์ 3 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การสกัดสายพันธ์ุ  พ.ศ.  2549 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธ์ุพริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพ้ืนเมืองท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก
จํานวน 192 สายพันธุ์ โดยเก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีได้จากการผสมเปิดจาก เกษตรกรรายท่ี 3 ของอําเภอพบพระ และคัดเลือก
เก็บผลผลิตจาก ต้นท่ี 9 แล้วนําเมล็ดพันธ์ุมาปลูกท่ีสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
ลําปาง โดยวิธีการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ 3 ชั่ว ชั่วแรกทําการผสมตัวเอง โดยเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นท่ี 2 ชั่วท่ี 2 
และ 3 ทําการผสมระหว่างพ่ีน้อง จึงได้สายพันธ์ุคีรีราษฎร์ 3 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่งหนาแน่น การแตกกอ
หนาแน่น สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาวใบ
ประมาณ 8.49 ซม. ความกว้างประมาณ 3.84 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผล
ยาวประมาณ 3.70 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.48 ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.66 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 0.41 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผลสด
มีกลิ่นหอม 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.06 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 6/2555 วันท่ียื่นคําขอ : 9 มกราคม 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : คีรีราษฎร์ 4 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การสกัดสายพันธ์ุ  พ.ศ.  2549 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคญัของพันธ์ุพืชใหม่ : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธ์ุพริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รวบรวมพริกพ้ืนเมืองท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก
จํานวน 192 สายพันธ์ุ ระหว่าง พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ. 2553 โดยเก็บเมล็ดพันธ์ุท่ีได้จากการผสม
เปิดจากเกษตรกรรายที่ 3 ของอําเภอพบพระ คัดเลือกเก็บผลผลิตจากต้นท่ี 29  แล้วนําเมล็ดพันธุ์มาปลูกท่ีสถานีวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลําปาง โดยวิธีการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ 3 ชั่วโดยทําการ
ผสมระหว่างพ่ีน้อง จํานวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธ์ุคีรีราษฎร์ 4 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่งปานกลาง การแตกกอ
ปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปคล้ายสามเหลี่ยม  ขอบใบเป็นคลื่น 
ความยาวใบประมาณ 8.62 ซม. ความกว้างประมาณ 4.21 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผล
ยาวประมาณ 4.52 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.67 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.72 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 0.74 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกปานกลาง ผิวย่นปาน
กลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.18 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 7/2555 วันท่ียื่นคําขอ : 9 มกราคม 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : คีรีราษฎร์ 5 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การสกัดสายพันธ์ุ  พ.ศ.  2549 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธ์ุพริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รวบรวมพริกพ้ืนเมืองท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก
จํานวน 192 สายพันธ์ุ ระหว่าง พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ. 2553 โดยเก็บเมล็ดพันธ์ุท่ีได้จากการผสม
เปิดจากเกษตรกรรายที่ 3 ของอําเภอพบพระ คัดเลือกเก็บผลผลิตจากต้นท่ี 32 แล้วนําเมล็ดพันธุ์มาปลูกท่ีสถานีวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลําปาง ดดยวิธีการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ 3 ชั่วโดยชั่วแรก 
เป็นการผสมกันระหว่างพ่ีน้องในกลุ่ม แล้วชั่วท่ี 2 ก็เป็นการผสมกันระหว่างพ่ีน้อง แต่เก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีจะนํามาสกัดต่อ
จากต้นท่ี 5 แล้วจึงนําเมล็ดพันธ์ุท่ีได้มาปลูกต่อโดยให้มีการผสมกันระหว่างพ่ีน้องในกลุ่ม จึงได้สายพันธ์ุคีรีราษฎร์ 5 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบต้ัง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่งปานกลาง การแตกกอ
ปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาวใบ
ประมาณ 7.80 ซม. ความกว้างประมาณ 3.87 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงอ่อน ผลเรียวยาว 
ผลยาวประมาณ 4.13 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.61 ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.57 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 0.54 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผลสด
มีกลิ่นหอม 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.01 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 8/2555 วันท่ียื่นคําขอ : 9 มกราคม 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : คีรีราษฎร์ 6 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การสกัดสายพันธ์ุ  พ.ศ.  2549 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธ์ุพริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รวบรวมพริกพ้ืนเมืองท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก
จํานวน 192 สายพันธ์ุ ระหว่าง พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ. 2553 โดยเก็บเมล็ดพันธ์ุท่ีได้จากการผสม
เปิดของเกษตรกรรายที่ 3 ท่ีอําเภอพบพระ คัดเลือกเก็บผลผลิตจากต้นท่ี 33 แล้วนําเมล็ดพันธุ์มาปลูกท่ีสถานีวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลําปาง โดยการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ 3 ชั่ว ซ่ึงท้ัง 3 ชั่ว เป็น
การผสมกันระหว่างพ่ีน้องในกลุ่ม จึงได้สายพันธ์ุคีรีราษฎร์ 6 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่งปานกลาง การแตกกอ
ปานกลาง สีของลําต้นสีเขียว รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปคล้ายสามเหลี่ยม  ขอบใบเป็นคลื่น 
ความยาวใบประมาณ 7.79 ซม. ความกว้างประมาณ 3.85 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงอ่อน ผลเรียวยาว 
ผลยาวประมาณ 4.00 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.01 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 0.47 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปแหลม ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปาน
กลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.78 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 9/2555 วันท่ียื่นคําขอ : 9 มกราคม 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : คีรีราษฎร์ 7 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การสกัดสายพันธ์ุ  พ.ศ.  2549 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธ์ุพริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพ้ืนเมืองท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก
จํานวน 192 สายพันธ์ุ แล้วทําการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธ์ุแท้  3 ชั่ว โดยเก็บเมล็ดพันธ์ุท่ีได้จากการผสมเปิดจาก 
เกษตรรายท่ี 1ของจังหวัดตาก โดยคัดเลือกเก็บผลผลิตจากต้นท่ี 11 แล้วนําเมล็ดพันธ์ุมาปลูกท่ีสถานีวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลําปาง โดยชั่วแรกเป็นการผสมกันระหว่างพ่ีน้องโดยเก็บเมล็ดพันธ์ุ
รวม ชั่วท่ี 2 และ 3  เป็นการผสมระหว่างพ่ีน้องเหมือนเดิมแต่เก็บเฉพาะต้นท่ี 2 , 3 ตามลําดับ จึงได้สายพันธ์ุคีรี
ราษฎร์ 7 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่งปานกลาง การแตกกอ
ปานกลาง สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบสีเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปหอก  ขอบใบเป็น
คลื่น ความยาวใบประมาณ 7.45 ซม. ความกว้างประมาณ 3.55 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผล
ยาวประมาณ 4.10 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.55 ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.81 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 0.52 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นมาก 
 ผลสดมีกลิ่นหอม 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.25 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

พริก 
(1) เลขท่ีคําขอ : 10/2555 วันท่ียื่นคําขอ : 9 มกราคม 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : คีรีราษฎร์ 8 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การสกัดสายพันธ์ุ  พ.ศ.  2549 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : (5) 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาพันธ์ุพริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม ได้รวบรวมพริกพ้ืนเมืองท่ีปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก
จํานวน 192 สายพันธ์ุ ระหว่าง พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ. 2553 โดยเก็บเมล็ดพันธ์ุท่ีได้จากการผสม
เปิดจากเกษตรกรรายท่ี 3 ของอําเภอพบพระ คัดเลือกเก็บผลผลิตจากต้นท่ี 32 แล้วนําเมล็ดพันธ์ุมาปลูกทดสอบท่ี
สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลําปาง โดยวิธีการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ 3 ชั่ว  
ซ่ึงท้ัง 3ชั่วทําการผสมกันระหว่างพ่ีน้องในกลุ่ม จึงได้สายพันธ์ุคีรีราษฎร์ 8 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่งปานกลาง การแตกกอ
ปานกลาง สีของลําต้นสีเขียวกับมีแถบสีเป็นสีม่วง รูปร่างของลําต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปไข่  ขอบใบเป็น
คลื่น ความยาวใบประมาณ 8.35 ซม. ความกว้างประมาณ 4.19 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลชี้ขึ้น ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลเรียวยาว ผล
ยาวประมาณ 3.64 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.52 ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.79 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 0.57 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปาน
กลาง ผลสดมีกลิ่นหอม 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.98 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

กล้วยไม้สกุลหวาย 
(1) เลขท่ีคําขอ : 13/2556 วันท่ียื่นคําขอ : 11 มีนาคม 2556 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายพงศ์ธร  บูรณะเจตน์ 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ซุปเปอร์ไวท์ 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : การกลายพันธ์ุ  พ.ศ.  2551 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

หลังจากท่ีได้เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือกล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุลัคกี้ไวท์ และได้นํามาออกปลูกเป็นเวลา 8 ปี ต่อมาในปี 
2551 ได้พบกล้วยไม้ 1 ต้นในแปลงท่ีปลูก ซ่ึงมีความแตกต่างจากพันธ์ุลัคกี้ไวท์เดิม คือ เม่ือดอกแรกแย้มบานจะมีสีขาว
อมเขียวหลังจากดอกบานเต็มท่ีแล้วจะเป็นสีขาวทั้งดอก มีสีแต้มชมพูอ่อนๆบริเวณปากเล็กน้อย ซ่ึงต่างจากพันธุ์เดิมท่ี
จะมีสีชมพูอ่อนๆแต้มท่ีกลีบดอกและปาก จึงได้นําต้นท่ีพบไปขยายเพิ่มจํานวนเพื่อดูความคงตัว พบว่ามีความแตกต่าง 
และความคงตัวจึงได้ตั้งชื่อว่า ซุปเปอร์ไวท์ 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นหวายตัดดอก  
 ลักษณะของช่อดอก การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็น  2  แถว  ระยะห่างของดอกบนช่อประมาณ 3.35  
ซม.  จํานวนดอกบนช่อดอกประมาณ  12  ดอก  ความยาวช่อดอกยาวประมาณ  53.60 ซม. 
 ลักษณะก้านช่อดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ  24.40  ซม.  แกนกลางช่อดอกซิกแซก  ก้านดอกบิด  ก้าน
ดอกเป็นสีเขียว 
 ลักษณะดอก ลักษณะฟอร์มดอกเป็นกึ่งฟอร์มกลม  กลีบดอกไม่บิด  ดอกด้านหน้ากว้างประมาณ 6.32  ซม.  
ยาวประมาณ  6.49  ซม.  ดอกไม่มีกลิ่น 
 ลักษณะกลีบดอก สีพ้ืนกลีบดอกเป็นสีขาว   
 ลักษณะกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงด้านบนและด้านข้างโค้งข้ึน  ไม่บิด  สีพ้ืนกลีบดอกเป็นสีขาว   
 ลักษณะปาก หูกลีบปากเปิดเล็กน้อย  ไม่มีจุดแต้มสีรูปตา  สีพ้ืนของปากเป็นสีขาว ตรงกลางปากเป็นสีชมพู
อ่อนๆ  ริมขอบปากเป็นเป็นคลื่นเล็กน้อย  สีหมอนบนปากเป็นสีขาว  เส้าเกสรเป็นสีขาว 

 


