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UBU133-5(2)-8 :(_MSMS) UBU122-3(1)-7: Unknown genotype)x

F1P08           : (_MS_)⊗

F2P08
                                    

F P08-2-12-6-2(1)-6-6-2-3                         (_MSMS : C line 
       CGMS   GMS)

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์ซี_73 (C_73) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่อยู ่ 1. เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
 ต าบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต าบลเมืองศรีใด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 พริกพันธุ์  ซี_73 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีพันธุกรรมที่ เป็นตัวฟ้ืนฟูความเป็นหมัน 
(Restorer: NMSMS) ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผา ใจเที่ยง ด้วยการผสมพันธุ์ระหว่างพริกพันธุ์ UBU133-
5(2)-8 พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU122-3(1)-7 พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ UBU133-5(2)-8 ที่เป็นพันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่มี
ลักษณะทางพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ _MSMS ซึ่งได้มาจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคกี้ 
ซีดส์ อโกร ส่วนพันธุ์ UBU122-3(1)-7 ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่ไม่ทราบพันธุกรรมในการควบคุมลักษณะเป็น
เพศผู้เป็นหมัน (unknown genotype) ซึ่งน ามาจากศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผา ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมพันธุ์ การคัดพันธุ์สืบประวัติ (Pedigree method) คัดเลือกและผสมตัวเอง 8 ครั้ง 
จนได้เป็นพันธุ์แท้ จากนั้นประเมินพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน ได้  พันธุ์ ซี_73 ที่มี
พันธุกรรมเป็น _MSMS และจัดเป็นสายพันธุ์ฟ้ืนฟูความเป็นหมัน (Restorer: NMSMS) ในระบบความเป็น
หมัน ทั้งพวกที่ถูกควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมในนิวเคลียส (Genetic male sterility: GMS) และพวกที่ถูก
ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมในไซโทพลาสซึม (Cytoplasmic genic male sterility: CGMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปรับปรุงพริกพันธุ์ซี_73 (C_73) 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น ล าต้นตรง (erect) และแตกแขนง ความสูงของล าต้น วัดจากพ้ืนดินถึงบริเวณที่แตกแขนง

แรกประมาณ 40 ± 4 เซนติเมตร ล าต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขาว ก้านเกสรเพศเมียสูงกว่าเกสร

เพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่างยาวเรียว (elongate) ยาว 7.8 ± 0.6 

เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.27± 0.07 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผิวผล
เรียบ (smooth) ก้านผลยาว 4.1 ± 0.5 เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมายเหตุ : ใช้การจ าแนกลักษณะตาม Capsicum descriptors ตาม IPGRI (1995) 
 
 
  

พริกพันธุซ์ี_73 (C_73) 
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UBU133-5(2)- :(_MSMS) x

F1P05  x UBU133-5(2)- -5              P  BC1F1

⊗

            UBU133-5(2)- - 

                                    

                        (_MSMS : C line 
       CGMS   GMS)

UBU0  - ( )- : Unknown genotype)
[CA    - (2)-8]

P05BC1F1  x  UBU133-5(2)- -5-1                P05BC2F1                      

P05BC2F1

P05BC2F 

P05BC2F -4-1-1(1)-3(1)-1-1-4

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์ซี_87 (C_87) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่อยู ่ 1. เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
 ต าบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต าบลเมืองศรีใด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 พริกพันธุ์  ซี_87 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีพันธุกรรมที่ เป็นตัวฟ้ืนฟูความเป็นหมัน 
(Restorer: NMSMS)ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผา ใจเที่ยง ด้วยการผสมพันธุ์ระหว่างพริกพันธุ์ UBU133-
5(2)-1พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU050-3(2)-8: [CA1416-3(2)-8] พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ UBU133-5(2)-1 ที่เป็น
พันธุ์แม ่เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ _MSMS ซึ่งได้มาจากห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ลัคกี้ ซีดส์ อโกร ส่วนพันธุ์ UBU050-3(2)-8: [CA1416-3(2)-8] ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่ไม่
ทราบพันธุกรรมในการควบคุมลักษณะเป็นตัวผู้เป็นหมัน (unknown genotype) ซึ่งน ามาจากศูนย์วิจัยพืชผัก
เขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผา ใจเที่ยง ได้ปรับปรุง
พันธุ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมพันธุ์ จากนั้นใช้วิธีผสมกลับ (Backcross 
methode of bleeding) โดยผสมกลับไปหา พันธุ์ UBU133-5(2)-1-5 และพันธุ์ UBU133-5(2)-1-5-1 รวม 2 
ครั้ง การคัดพันธุ์สืบประวัติ (Pedigree method) คัดเลือกและผสมตัวเอง 7 ครั้ง จนได้เป็นพันธุ์แท้ จากนั้น
ประเมินพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน ได้  พันธุ์ ซี_87 ที่มีพันธุกรรมเป็น _MSMS และ
จัดเป็นสายพันธุ์ฟ้ืนฟูความเป็นหมัน (Restorer: NMSMS) ในระบบความเป็นหมัน ทั้งพวกท่ีถูกควบคุมลักษณะ
ทางพันธุกรรมในนิวเคลียส (Genetic male sterility: GMS) และพวกท่ีถูกควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมในไซ
โทพลาสซึม (Cytoplasmic genic male sterility: CGMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปรับปรุงพริกพันธุ์ซี_87 (C_87) 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root sysytem) 
ต้น ล าต้นตรง (erect) และแตกแขนง ความสูงของล าต้น วัดจากพ้ืนดินถึงบริเวณที่แตกแขนง

แรกประมาณ 35 ± 3 เซนติเมตร ล าต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขาว ก้านเกสรเพศเมียสูงกว่าเกสร

เพศผู้ 
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่างยาวเรียว (elongate) ยาว 4.5 ± 0.3 

เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 ± 0.1 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง ผิวผล
เรียบ (smooth) ก้านผลยาว 2.7 ± 0.2 เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมายเหตุ : ใช้การจ าแนกลักษณะตาม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 
  

พริกพันธุ์ซี_87 (C_87) 
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UBU035-1(1)-7-6 :(Nmsms)
[CA134-(1)-7-6]

UBU085-2(3)-1-5: (_MSMS)
[CA224--2(3)-1-5]

x

F1B18           : (NMSms)⊗

F2B18

                                    

F4B 8- -    -    - - - -2                         (NMSMS : C line        CGMS)

                                            

     F4B18

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์ซี_99 (C_99) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่อยู ่ 1. เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
 ต าบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต าบลเมืองศรีใด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์  ซี_99 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีพันธุ์กรรมที่ เป็นตัวฟ้ืนฟูความเป็นหมัน 
(Restorer: NMSMS) ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผา ใจเที่ยง ด้วยการผสมพันธุ์ระหว่างพริกพันธุ์ UBU035-
1(1)-7-6 :[CA134-(1)-7-6] พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU085-2(3)-1-5: [CA224--2(3)-1-5] พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ 
UBU035-1(1)-7-6 :[CA134-(1)-7-6]  ที่เป็นพันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสร
เพศผู้เป็นหมันแบบ Nmsms ส่วนพันธุ์ UBU085-2(3)-1-5: [CA224--2(3)-1-5] ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่ มี
พันธุกรรมในการควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ _MSMS ทั้งสองพันธุ์น ามาจากศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผา ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้วิธีผสมพันธุ์ จากนั้นคัดหนึ่งเมล็ดต่อต้น (Single seed descent) 4 ครั้ง 
ร่วมกับการคัดพันธุ์สืบประวัติประวัติ (Pedigree method) คัดเลือกและผสมตัวเอง 7 ครั้ง จนได้เป็นพันธุ์แท้ 
จากนั้นประเมินพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน ได้ พันธุ์ ซี_99 ที่มีพันธุกรรมเป็น NMSMS 
และจัดเป็นสายพันธุ์ฟ้ืนฟูความเป็นหมัน (Restorer: NMSMS) ในระบบความเป็นหมันของพวกที่ถูกควบคุม
ลักษณะทางพันธุกรรมในไซโทพลาสซึม (Cytoplasmic genic male sterility: CGMS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปรับปรุงพริกพันธุ์ซี_99 (C_99) 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล าต้นตรง (erect) และแตกแขนง ความสูงของล าต้น วัดจากพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมาณ 37 ± 2 เซนติเมตร ล าต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก (lanceolate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขาว ก้านเกสรเพศเมียสูง

กว่าเกสรเพศผู้ 
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่างยาวเรียว (elongate) ยาว 

7.5 ± 0.8 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 ± 0.05 เซนติเมตร  ผลอ่อนสีเขียว 
ผลแก่สีแดง ผิวผลเรียบ (smooth)  ความยาวก้านผล  4.3 ± 0.5  เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมายเหตุ : ใช้การจ าแนกลักษณะตาม Capsicum descriptors ของ IPGRI,1995 
  

พริกพันธุ์ซี_99 (C_99) 
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F2-6 : (msms) UBU143(1)-31: (MSms)x

F1G01 :  1  MSms  :    1 msmssibling                                   

F G01 :  1  MSms  :    1 msms

F7G01 :  1  MSms  :    1 msms

sibling

F7G01(2)-1-10-5-5-6(2)-2(1)- 2(1) : ( MSms) :  F7G01(2)-1-10-1-4(2)- 5(1)-3(2)- 5(1): ( msms)

G01                           MSms : msms

F1:                ⊗

                                             
                         MSms            
                               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์จี01 (G01) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่อยู่ 1. เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
 ต าบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต าบลเมืองศรีใด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

พริกพันธุ์จี01 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่เป็นสายพันธุ์คู่เหมือนที่มีพันธุกรรมเป็น msms และ 
MSms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผา ใจเที่ยง ด้วยการผสมพันธุ์ระหว่างพริกไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรม 
msms พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU143(1) พันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่ไม่ทราบพันธุกรรมในการควบคุมลักษณะเป็น
เพศผู้เป็นหมัน (unknown genotype) ซึง่ได้ประเมินประเมินพันธุกรรมและคัดเลือกต้นที่มีพันธุกรรมในการ
ควบคุมลักษณะเป็นเพศผู้เป็นหมัน MSms  และมีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ได้ พันธุ์ UBU143(1)-31 โดย
พันธุ์ แม่  ได้มาจากห้างหุ้นส่ วนจ ากัด  ลัคกี้  ซีดส์  ส่ วนพันธุ์ พ่อได้ มาจากศูนย์วิ จั ย พืชผักเขตร้อน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผา ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือก ผสมในสายพันธุ์พ่ีน้องที่มีพ่อแม่รวมกัน (Full 
sibling) จ านวน 7 ครั้ง จนได้เป็นสายพันธุ์คู่เหมือนที่มีพันธุกรรมเป็น msms และ MSms  ได้สายพันธุ์เพศผู้
เป็นหมันในระบบความเป็นหมันพวกที่ถูกควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมในนิวเคลียส (Genetic male 
sterility: GMS) 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปรับปรุงพริกพันธุ์จี01 (G01)  
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล าต้นตรง (erect) และแตกแขนง ความสูงของล าต้น วัดจากพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมาณ 35 ± 0.6 เซนติเมตร ล าต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขาว ก้านเกสรเพศเมียสูง

กว่าเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่างยาวเรียว (elongate) ยาว 5.8 

± 0.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 ± 0.07 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ความยาวก้านผล 5.2 ± 0.2  
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมายเหตุ : ใช้การจ าแนกลักษณะตาม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 
  

พริกพันธุ์จี01 (G01) 
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F1G05 :  1  MSms  :    1 msmssibling                                   

F G05 :  1  MSms  :    1 msms

F7G01 :  1  MSms  :    1 msms

sibling

F7G05(1)-4-2-4-4-6(1)-4(2)-  ( ) : (MSms) :   F7G05(1)-4-2-7-5-4(1)-3(1)- 2(1) : ( msms)

G09                           MSms : msms

F2-6 : (msms) UBU143(1)-3 : (MSms)x

F1:                ⊗

                                             
                         MSms            
                               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์จี09 (G09) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่อยู่ 1. เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
 ต าบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต าบลเมืองศรีใด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 พริกพันธุ์จี09 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่เป็นสายพันธุ์คู่เหมือนที่มีพันธุกรรมเป็น msms และ 
MSms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผา ใจเที่ยง ด้วยการผสมพันธุ์ระหว่างพริกไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรม 
msms พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU143(1) พันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่ไม่ทราบพันธุกรรมในการควบคุมลักษณะเป็น
เพศผู้เป็นหมัน (unknown genotype) ซึ่งได้ประเมินพันธุกรรม คัดเลือกต้นที่มีพันธุกรรมในการควบคุม
ลักษณะเป็นเพศผู้เป็นหมัน MSms  และมีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ได้ พันธุ์ UBU143(1)-31 โดยพันธุ์แม่
ได้มาจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคกี้ ซีดส์ ส่วนพริกพันธุ์ UBU143(1) ที่เป็นพันธุ์พ่อ น ามาจากศูนย์วิจัยพืชผักเขต
ร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผา ใจเที่ยง ได้ปรับปรุง
พันธุ์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือก ผสมในสายพันธุ์พ่ีน้องที่มีพ่อแม่รวมกัน 
(Full sibling) จ านวน 7 ครั้ง จนได้เป็นสายพันธุ์คู่เหมือนที่มีพันธุกรรมเป็น msms และ MSms  ได้สายพันธุ์
เพศผู้เป็นหมันในระบบความเป็นหมันพวกที่ถูกควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมในนิวเคลียส (Genetic male 
sterility: GMS) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปรับปรุงพริกพันธุ์จี09 (G09) 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล าต้นตรง (erect) และแตกแขนง ความสูงของล าต้น วัดจากพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมาณ 35 ± 3 เซนติเมตร ล าต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก (lanceolate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขาว ก้านเกสรเพศเมียสูง

กว่าเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่างยาวเรียว (elongate) ยาว 7.4 

± 0.6 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.12 ± 0.08 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ความยาวก้านผล 4.9 ± 0.6 
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมายเหตุ : ใช้การจ าแนกลักษณะตาม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 
  

พริกพันธุ์จี09 (G09) 
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UBU114-5-3-7: (MSMS)x

F1GMS11 : (MSms)
⊗

                           MSms : msms

                                             
                             (MSms:msms)

BC1F1

BC1F2 F2GMS11  : 1 MSMS :   2 MSms :  1 msms x UBU114-5-3-7: (MSMS)

BC2F1
⊗

BC4F2

                    BC1F2

⊗

F1

BC4F2GMS11  : 1 MSMS :   2 MSms :  1 msms

F1

G44

F2-6 : (msms)

F1:                ⊗

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์ จี44 (G44) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่อยู่ 1. เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
 ต าบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต าบลเมืองศรีใด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์จี44 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่เป็นสายพันธุ์คู่เหมือนที่มีพันธุกรรมเป็น msms และ 
MSms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผา ใจเที่ยง ด้วยการผสมพันธุ์ระหว่างพริกไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรม 
msms พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU114-5-3-7 พันธุ์พ่อ ที่มีพันธุกรรมแบบ MSMS (เป็นสายพันธุ์ที่ผ่านการ
ประเมินพันธุกรรมแล้ว) โดยพันธุ์แม่ได้มาจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลัคกี้ ซีดส์ ส่วนพริกพันธุ์ UBU114-5-3-7 ที่
เป็นพันธุ์พ่อเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาจากโครงการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์พริกให้มีลักษณะเพศผู้เป็นหมันที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผา ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมพันธุ์ และผสมกลับ (Backcross method of breeding) กับ 
UBU114-5-3-7 คัดเลือก จ านวน 4 ครั้ง และประเมินพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะเพศผู้เป็นหมัน จนได้เป็น
สายพันธุ์คู่เหมือนที่มีพันธุกรรมเป็น msms และ MSms ได้สายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันในระบบความเป็นหมันพวก
ที่ถูกควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมในนิวเคลียส (Genetic male sterility: GMS) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการปรับปรุงพริกพันธุ์จี44 (G44) 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล าต้นตรง (erect) และแตกแขนง ความสูงของล าต้น วัดจากพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมาณ 25 ± 32 เซนติเมตร ล าต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก (lanceolate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขาว ก้านเกสรเพศเมียสูง

กว่าเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่างยาวเรียว (elongate) ยาว 7.8 

± 0.6 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9 ± 0.04 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ความยาวก้านผล 4.2 ± 0.2 
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมายเหตุ : ใช้การจ าแนกลักษณะตาม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 

พริกพันธุ์จี44 (G44) 


