
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ยื่น โดยนักปรับปรุงพันธุ์พืช
เพ่ือขอรับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ในพันธุ์พืชจ านวนทั้งสิ้น  ๙  รายการ  ดังนี้ 

๑. พริกพันธุ์ซีเอ1451 
๒. พริกพันธุ์ซีเอ1450 
๓. พริกพันธุ์ซีเอ1449 
๔. พริกพันธุ์ซีเอ683 
๕. พริกพันธุ์ซีเอ1286 
๖. พริกพันธุ์ซีเอ1441 
๗. พริกพันธุ์ซีเอ1445 
๘. พริกพันธุ์ซีเอ1447 
๙. พริกพันธุ์ซีเอ1448 

กรมวิชาการเกษตร  ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่าค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง  ตามมาตรา  ๑๙  แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรมวิชาการเกษตร จึงให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ทั้ง ๙ รายการโดยมีรายละเอียดค าขอ
ตามรายการที่แนบมาท้ายประกาศนี้ 

หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือเห็นว่าค าขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๒๐   
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  สามารถยื่นค าคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัย 
การคุ้มครองพันธุ์พืช  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท์  ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔  ภายในก าหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณานี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่      3 มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
 
 

รุ่งทิวา/ร่าง/พิมพ ์

/ทาน 

/ตรวจ 

ลงนาม 
(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 438/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ1451 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

คัดเลือกพันธุ์โดยวิธีจดประวัติ  และผสมตัวเองทุกช่ัวอายุและประเมินพันธุกรรมในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน  ในปี 
พ.ศ .  2549  ได้ รับพันธุ์พริกหนุ่ ม เขียวพันธุ์  ซี เ อ1451  จากโครงการวิ จัยและพัฒนาพืชผั ก เขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน  ซึ่งได้มาจากประเทศจีน  จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะต้นและผลที่ดี  
โดยใช้วิธีการจดประวัติ  (pedigree  selectin) 2 ช่ัวอายุ  ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า  ซีเอ1451  เมื่อน าพันธุ์นี้ผสมกับพันธุ์ตัวผู้
เป็นหมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้เมื่อปลูกแล้วปรากฏว่ามีต้นที่มีละอองเกสรตัวผู้มีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ในประชากร
เดียวกัน แสดงว่าพันธุ์ ซีเอ1451  เป็นพันธุ์ที่มีเฮทเทอโรไซกัสของยีนควบคุมความเป็นหมันในนิวเคลียสเป็น Msms 
หรือ Rfrf และไซโตพลาสซึมอาจเป็นหมัน (S) หรือปกติ (N) ดังนั้นพันธุ์ซีเอ1451  จึงมีพันธุกรรม N/S Msms หรือ 
N/S Rfrf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบตั้งตรง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การ
แตกกอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียว รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความ
ยาวใบประมาณ 11.50 ซม. ความกว้างประมาณ 3.20 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินที่ผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลรูป
สามเหลี่ยม ผลยาวประมาณ 9.33 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.33 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.93 ซม. ความ
หนาเนื้อประมาณ 3.50 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่น
ปานกลาง ผลสดมีกลิ่นเหม็นเขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 439/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ1450 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

ในปี พ.ศ. 2549  ได้รับพันธุ์พริกหนุ่มเขียวพันธุ์ ซีเอ1450-1  จากโครงการวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน  ซึ่งได้มาจากประเทศจีนและไม่มีประวัติอื่นๆ   จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มี
ลักษณะต้นและผลที่ดี  โดยใช้วิธีการจดประวัติ  (pedigree  selectin) 2 ช่ัวอายุ  ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า  ซีเอ1450   

เมื่อน าพันธุ์นี้ผสมกับพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้เมือ่ปลูกแลว้ปรากฏว่ามีต้นที่มลีะอองเกสรตวัผู้มี
ชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ในประชากรเดียวกัน แสดงว่าพันธุ์ ซีเอ1450 จึงเป็นพันธุ์รักษาตัวผู้เป็นหมัน (N msms) มีไซโตพ
ลาสซึมปกติและมียีนโฮโมไซกัสของยีนด้อยที่เป็นหมัน ได้แก่ msms หรือ rfrf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบตั้งตรง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การ
แตกกอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียว รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความ
ยาวใบประมาณ 6.33 ซม. ความกว้างประมาณ 3.10 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินที่ผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลรูป
สามเหลี่ยม ผลยาวประมาณ 18.20 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.43 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.33 ซม. ความ
หนาเนื้อประมาณ 4.80 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลทู่ ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวย่นปานกลาง 
ผลสดมีกลิ่นเหม็นเขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 440/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ1449 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

ในปี พ.ศ. 2549  ได้รับพันธุ์พริกหนุ่มเขียวพันธุ์ ซีเอ1449 -5  จากโครงการวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน  ซึ่งได้มาจากประเทศจีน จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะต้นและผลที่ดี  
โดยใช้วิธีการจดประวัติ  (pedigree  selectin) 2 ช่ัวอายุ  ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า  ซีเอ1449    

เมื่อน าพันธุ์นี้ผสมกับพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้เมื่อปลูกแล้วปรากฏว่าทุกต้นในประชากร
ทั้งหมดละอองเกสรตัวผู้ไม่มีเลยหรือย้อมไม่ติดสีแสดงว่าไม่มีชีวิต  แสดงว่าพันธุ์ ซีเอ1449 จึงเป็นพันธุ์รักษาตัวผู้เป็น
หมัน (N msms) มีไซโตพลาสซึมปกติและมียีนโฮโมไซกัสของยีนด้อยที่เป็นหมัน ได้แก่ msms หรือ rfrf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบตั้งตรง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การ
แตกกอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียว รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความ
ยาวใบประมาณ 12.81 ซม. ความกว้างประมาณ 2.43 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินที่ผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลรูปเรียวยาว 
ผลยาวประมาณ 17.50 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.06 ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.40 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 2.00 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลแหลม ผลงอเล็กน้อย ไม่เป็นลูกฟูก ผิวย่นปานกลาง ผล
สดมีกลิ่นเหม็นเขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 441/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ683 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

คัดเลือกพันธุ์โดยใช้วิธีจดประวัติ และผสมตัวเองทุกช่ัวอายุ และประเมินพันธุกรรมในลักษณะตัวผู้เปน็หมัน  ในปี 
พ.ศ .  2549 ได้ รั บพันธุ์พริกหนุ่ ม เขียวพันธุ์  ซี เ อ 683 -1 จากโครงการวิจั ยและพัฒนาพืชผั ก เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งได้มาจากประเทศจีนและไม่มีประวัติอื่นๆ จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มี
ลักษณะต้นและผลที่ดี โดยใช้วิธีการจดประวัติ (pedigree selection) 2 ช่ัวอายุ ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า ซีเอ683  เมื่อน าพันธุ์
นี้ผสมกับพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้เมื่อปลกูแล้วปรากฏว่ามตี้นที่มีละอองเสรตัวผูม้ีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่
ในประชากรเดียวกัน แสดงว่าพันธุ์ซีเอ 683  เป็นพันธุ์ท่ีมีเฮทเทอโรไซกัสของยีนควบคุมความเป็นหมันในนิวเคลียสเป็น 
Msms หรือ Rf rf และไซโตพลาสซึมอาจเป็นหมัน (S) หรือปกติ (N) ดังนั้นพันธุ์ซีเอ683 จึงมีพันธุกรรม N/S Msms 
หรือ N/S Rf rf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตก
กอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียว รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาว
ใบประมาณ 8.2 ซม. ความกว้างประมาณ 3.3 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลรูปเรียวยาว 
ผลยาวประมาณ 15.30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.40 ซม. ความยาวก้านประมาณ 1.70 ซม. ความหนาเนื้อ
ประมาณ 2.50 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลทู่ ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวย่นปานกลาง ผลสดมี
กลิ่นเหม็นเขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 442/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ1286 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

คัดเลือกพันธุ์โดยใช้วิธีจดประวัติ และผสมตัวเองทุกช่ัวอายุ  ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับพันธุ์พริกหนุ่มเขียวพันธุ์ ซีเอ
1286-1 จากโครงการวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งได้มาจากประเทศจีน
และไม่มีประวัติอื่นๆ จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะต้นและผลที่ดี โดยใช้วิธีการจดประวัติ (pedigree 
selection)      2 ช่ัวอายุ ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า ซีเอ1286 เมื่อน าพันธุ์นี้ผสมกับพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้
เมื่อปลูกแล้วปรากฏว่ามีต้นที่มีละอองเสรตัวผู้มีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ในประชากรเดียวกัน แสดงว่า พันธุ์ซีเอ1286 เป็น
พันธุ์ที่มีเฮทเทอโรไซกัสของยีนควบคุมความเป็นหมันในนิวเคลียสเป็น Msms หรือ Rf rf และไซโตพลาสซึมอาจเป็น
หมัน (S) หรือปกติ (N) ดังนั้นพันธุ์ซีเอ1286 จึงมีพันธุกรรม N/S Msms หรือ N/S Rf rf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบทอดนอน ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ประปราย การ
แตกกอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียว รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความ
ยาวใบประมาณ 10.30 ซม. ความกว้างประมาณ 4.50 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินที่ผล ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลรูป
สามเหลี่ยม ผลยาวประมาณ 10.39 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.06 ซม. ความยาวก้านประมาณ 1.70 ซม. ความ
หนาเนื้อประมาณ 2.71 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลทู่ ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวย่นปานกลาง 
ผลสดมีกลิ่นเหม็นเขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 443/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ1441 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับพันธุ์พริกหนุ่มเขียวพันธุ์ ซีเอ 1441 -1 จากโครงการวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งไม่ได้มาจากประเทศจีนและไม่มีประวัติอื่นๆ จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มี
ลักษณะต้นและผลที่ดี โดยใช้วิธีการจดประวัติ (pedigree selection) 2 ช่ัวอายุ ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า ซีเอ1441  เมื่อน า
พันธุ์นี้ผสมกับพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้เมื่อปลูกแล้ว ปรากฏว่าทุกต้นในประชากรทั้งหมดละอองเกสร
ตัวผู้ไม่มีเลยหรือย้อมไม่ติดสี แสดงว่าไม่มีชีวิต พันธุ์ ซีเอ1441 จึงเป็นพันธุ์รักษาตัวผู้เป็นหมัน (N msms) พันธุ์ ซีเอ
1441 จึงเป็นพันธุ์รักษาตัวผู้เป็นหมัน (N msms) มีไซโตพลาสซึมปกติและมียีนไฮโมไชกัสของยีนด้อยที่เป็นหมัน ได้แก่ 
msms หรือ rf rf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตก
กอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียว รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาว
ใบประมาณ 8.20 ซม. ความกว้างประมาณ 3.30 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินที่ผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลรูป
สามเหลี่ยม ผลยาวประมาณ 8.00 เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.00ซม. ความยาวก้านประมาณ 2.40 ซม. ความหนา
เนื้อประมาณ 2.50 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง ไม่เป็นลูกฟูก ผิวย่นปานกลาง 
ผลสดมีกลิ่นเหม็นเขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 444/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ1445 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

ใน ปี  พ . ศ .  2 5 49  ไ ด้ รั บ พั น ธุ์ พ ริ ก ห นุ่ ม เ ขี ย ว   จ า ก โ ค ร งก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า พื ช ผั ก เ ข ต ร้ อ น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งได้มาจากประเทศจีน  จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะต้นและผลที่ดี 
โดยใช้วิธีการจดประวัติ (pedigree selection) 2 ช่ัวอายุ ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า   ซีเอ1445  เมื่อน าพันธุ์นี้ผสมกับพันธุ์ตัวผู้
เป็นหมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้เมื่อปลกูแล้ว ปรากฏว่าทุกต้นในประชากรทั้งหมดละอองเกสรตัวผูไ้มม่ีเลยหรอืย้อมไม่
ติดสี แสดงว่าไม่มีชีวิต พันธุ์ ซีเอ1445 จึงเป็นพันธุ์รักษาตัวผู้เป็นหมัน (N msms) พันธุ์ ซีเอ1445 จึงเป็นพันธุ์รักษาตัว
ผู้เป็นหมัน (N msms) มีไซโตพลาสซึมปกติและมียีนไฮโมไชกัสของยีนด้อยที่เป็นหมัน ได้แก่ msms หรือ rf rf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบตั้ง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตก
กอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียว รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาว
ใบประมาณ 12.75 ซม. ความกว้างประมาณ 3.50 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินที่ผล ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดง ผลรูป
สามเหลี่ยม ผลยาวประมาณ 13.00 เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.75 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.50 ซม. ความหนา
เนื้อประมาณ 3.75 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลทู ่ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวเรียบ ผลสด
มีกลิ่นเหม็นเขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 445/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ1447 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัต ิ พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับพันธุ์พริกหนุ่มเขียวพันธุ์ ซีเอ1447 -1 จากโครงการวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งได้มาจากประเทศจีนและไม่มีประวัติอื่นๆ จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มี
ลักษณะต้นและผลที่ดี โดยใช้วิธีการจดประวัติ (pedigree selection)     2 ช่ัวอายุ ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า ซีเอ1447 เมื่อน า
พันธุ์นี้ผสมกับพันธุ์ตัวผู้เป็นหมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้เมื่อปลูกแล้วปรากฏว่ามีต้นที่มีละอองเสรตัวผู้มีชีวิตและไม่มี
ชีวิตอยู่ในประชากรเดียวกัน แสดงว่าพันธุ์ซีเอ1447  เป็นพันธุ์ที่มีเฮทเทอโรไซกัสของยีนควบคุมความเป็นหมันใน
นิวเคลียสเป็น Msms หรือ Rf rf และไซโตพลาสซึมอาจเป็นหมัน (S) หรือปกติ (N) ดังนั้นพันธุ์ซีเอ1447 จึงมีพันธุกรรม 
N/S Msms หรือ N/S Rf rf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบตั้ง ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตก
กอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียว รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบเป็นคลื่น ความยาว
ใบประมาณ 8.36 ซม. ความกว้างประมาณ 3.10 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินที่ผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลรูป
สามเหลี่ยม ผลยาวประมาณ 18.75 เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.26 ซม. ความยาวก้านประมาณ 3.07 ซม. ความหนา
เนื้อประมาณ 5.00 มม. รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปตัด ปลายผลทู่ ผลงอเล็กน้อย ไม่เป็นลูกฟูก ผิวย่นปานกลาง ผล
สดมีกลิ่นเหม็นเขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



พริก 
(1) เลขที่ค ำขอ : 446/2551 วันที่ย่ืนค ำขอ : 24 ตุลาคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ1448 

(4) รำยละเอียดที่มำของพันธุ์พืชใหม่ : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2549 

(5) กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 

ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 4 9  ไ ด้ รั บ พั น ธุ์ พ ริ ก ห นุ่ ม เ ขี ย ว  จ าก โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะพัฒน า พื ช ผั ก เ ข ต ร้ อ น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ซึ่งได้มาจากประเทศจีน  จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะต้นและผลที่ดี 
โดยใช้วิธีการจดประวัติ (pedigree selection) 2 ช่ัวอายุ ได้ให้ช่ือพันธุ์ว่า ซีเอ1448 เมื่อน าพันธุ์น้ีผสมกับพันธุ์ตัวผู้เป็น
หมัน (S msms) ลูกผสมที่ได้เมื่อปลูกแล้วปรากฏว่าทุกต้นในประชากรมีเกสรตัวผู้ที่มีชีวิต  แสดงว่าพันธุ์ซีเอ1448 เป็น
พันธุ์ที่มีโฮโมไซกัสของยีนควบคุมความเป็นหมันในนิวเคลียสเป็น MsMs หรือ Rf Rf และไซโตพลาสซึมอาจเป็นหมัน 
(S) หรือปกติ (N) ดังนั้นพันธุ์ซีเอ1448 จึงมีพันธุกรรม N/S MsMs หรือ N/S Rf Rf 

ลักษณะส ำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตของต้นเป็นแบบพุ่ม ลักษณะวิสัยการแตกกิ่ง ปานกลาง การแตก
กอปานกลาง สีของล าต้นสีเขียวกับแถบสีเป็นสีม่วง รูปร่างของล าต้นรูปทรงกระบอก ใบสีเขียว ใบรูปใบหอก  ขอบใบ
เป็นคลื่น ความยาวใบประมาณ 8.35 ซม. ความกว้างประมาณ 4.19 ซม. 
ลักษณะผล การติดผล - ผลห้อยลง ไม่มีจุดแอนโทไซยานินท่ีผล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผลรูปเรียวยาว. 
รูปร่างส่วนบนของผลเป็นรูปมน ปลายผลแหลม ผลเหยียดตรง เป็นลูกฟูกเล็กน้อย ผิวย่นปานกลาง ผลสดมีกลิ่นเหม็น
เขียว 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม ผิวหยาบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.00 มม. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 


