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

UBU062-2(3)-4-3: (_MSMS)
[CA246--2(3)-4-3]

x

F1B08           : (NMSms)⊗

F2B08
                                            

     F4B08                        

                     A-line (A32)
                  Smsms)

x

F1
                                             
                             

                           (Nmsms) ): F7
A-line (BC2F1035-1-3-7)
                  Smsms)

x

BC7F1  :  D56
                  Smsms)

⊗

              Nmsms   : R56 
{F4B08-5-8-5-2-1-3-2-2(1)-2-1}  

               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์ดี56 (D56) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
 ต ำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต ำบลเมืองศรีใด อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์ดี56 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน (male sterile line A line)  
มีพันธุกรรม Smsms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผำ ใจเที่ยง ด้วยกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพริกพันธุ์ UBU035-
1(1)-7-8 พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU062-2(3)-4-3 {CA246--2(3)-4-3} พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 ที่
เป็นพันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ Nmsms  ส่วนพันธุ์ 
UBU062-2(3)-4-3 {CA246--2(3)-4-3} ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสร
เพศผู้เป็นหมันแบบ _MSMS ซึ่งทั้งสองพันธุ์น ำมำจำกศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ก ำแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผำ ใจเที่ยง ไดป้รับปรุงพันธุ์ที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดย
วิธีกำรผสมพันธุ์ คัดเลือก และวิธีกำรผสมกลับ (BC7F1) จนได้เป็นสำยพันธุ์เกสรเพศผู้เป็นหมันในระบบพวกที่ถูก
ควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรมในไซโทพลำสซึม (Cytoplasmic genic male sterility: CGMS) ประกอบด้วย 2 
พันธุ์ คือ พันธุ์ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน (male sterile line, A line) ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ ดี56 และสำยพันธุ์รักษำควำม
เป็นหมัน (maintainer line, B line) ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ อำร์56 โดยทั้งสองพันธุ์มีลักษณะทำงสัณฐำนเหมือนกัน
แตกต่ำงกันที่ควำมเป็นหมันของเกสรเพศผู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงพริกพันธุ์ดี56 (D56) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยำศำสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล ำต้นตรง (erect) และแตกแขนง ควำมสูงของล ำต้น วัดจำกพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมำณ 40 ± 2 เซนติเมตร ล ำต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก (lanceolate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขำว เกสรเพศผู้เป็นหมัน

ก้ำนเกสรเพศเมียสูงกว่ำเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปยำวเรียว (elongate) ยำว 7.2 ± 

0.5 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.8 ± 0.09 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่สีแดง 
ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ควำมยำวก้ำนผล 4.5 ± 0.6 เซนติเมตร  

เมล็ด สีเหลือง 
หมำยเหตุ : ใช้กำรจ ำแนกลักษณะตำม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 

 
  

พริกพันธุ์ดี56 (D56) 
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UBU035-1(1)-7-6 :(Nmsms)
[CA134-(1)-7-6]

UBU062-2(3)-4-3: (_MSMS)
[CA246--2(3)-4-3]

x

F1B08           : (NMSms)⊗

F2B08
                                            

     F4B08                        

                     A-line (A32)
                  Smsms)

x

F1
                                             
                             

                           (Nmsms) ): F7
A-line (BC2F1035-1-3-7)
                  Smsms)

x

BC7F1  :  D56
                  Smsms)

⊗

              Nmsms   : R56 
{F4B08-5-8-5-2-1-3-2-2(1)-2-1}  

               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์อำร์56 (R56) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
 ต ำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต ำบลเมืองศรีใด อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์อำร์56 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่เป็นสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน (maintainer 
line, B line) มีพันธุกรรม Nmsms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผำ ใจเที่ยง ด้วยกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพริก
พันธุ์  UBU035-1(1)-7-8 พันธุ์แม่  กับพริกพันธุ์  UBU062-2(3)-4-3 {CA246--2(3)-4-3} พันธุ์ พ่อ  โดยพันธุ์ 
UBU035-1(1)-7-8 ที่เป็นพันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ 
Nmsms  ส่วนพันธุ์ UBU062-2(3)-4-3 {CA246--2(3)-4-3} ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรม
ควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้ เป็นหมันแบบ _MSMS ซึ่ งทั้ งสองพันธุ์น ำมำจำกศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผำ ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยวิธีกำรผสมพันธุ์ คัดเลือก และวิธีกำรผสมกลับ (BC7F1) จนได้เป็นสำยพันธุ์เกสร
เพศผู้เป็นหมันในระบบ พวกที่ถูกควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรมในไซโทพลำสซึม (Cytoplasmic genic male 
sterility: CGMS) ประกอบด้วย 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน พันธุ์ D56 (male sterile line, A line) 
และสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน พันธุ์ R56 (maintainer line, B line) โดยทั้งสองพันธุ์มีลักษณะทำงสัณฐำน
เหมือนกันแตกต่ำงกันที่ควำมเป็นหมันของเกสรเพศผู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงพริกพันธุ์อำร์56 (R56) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยำศำสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล ำต้นตรง (erect) และแตกแขนง ควำมสูงของล ำต้น วัดจำกพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมำณ 40 ± 2 เซนติเมตร ล ำต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก (lanceolate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขำว เกสรเพศผู้ไม่เป็นหมัน

ก้ำนเกสรเพศเมียสูงกว่ำเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปยำวเรียว (elongate) ยำว 7.2 ± 

0.5 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.8 ± 0.09 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่สีแดง 
ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ควำมยำวก้ำนผล 4.5 ± 0.6 เซนติเมตร  

เมล็ด สีเหลือง 
หมำยเหตุ : ใช้กำรจ ำแนกลักษณะตำม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 

 
  

พริกพันธุ์อำร์56 (R56) 
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UBU035-1(1)-7-6 :(Nmsms)
[CA134-(1)-7-6]

UBU062-2(3)-4-3: (_MSMS)
[CA246--2(3)-4-3]

x

F1B08           : (NMSms)⊗

F2B08
                                            

     F4B08                        

                     A-line (A32)
                  Smsms)

x

F1
                                             
                             

                           (Nmsms) ): F7
A-line (BC2F1035-1-3-7)
                  Smsms)

x

BC7F1  :  D61
                  Smsms)

⊗

              Nmsms   : R61
{F4B08-5-10-3-8-1(1)-3-1(1)-3}  

               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์ดี61 (D61) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่อยู่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
 ต ำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต ำบลเมืองศรีใด อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์ดี61 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน (male sterile line, A line) มี
พันธุกรรม Smsms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผำ ใจเที่ยง ด้วยกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพริกพันธุ์ UBU035-
1(1)-7-8 พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU062-2(3)-4-3 {CA246--2(3)-4-3} พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 
ที่เป็นพันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ Nmsms ส่วนพันธุ์ 
UBU062-2(3)-4-3 {CA246--2(3)-4-3} ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสร
เพศผู้เป็นหมันแบบ _MSMS ซึ่งทั้งสองพันธุ์น ำมำจำกศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ก ำแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผำ ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดย
ปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีกำรผสมพันธุ์ คัดเลือก และผสมกลับ (BC7F1) จนได้เป็นสำยพันธุ์เพศผู้ พวกที่ถูกควบคุม
ลักษณะทำงพันธุกรรมในไซโทพลำสซึม (Cytoplasmic genic male sterility: CGMS)  ประกอบด้วย 2 พันธุ์ 
คือ พันธุ์ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน พันธุ์ D61 (male sterile line, A line) และสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน พันธุ์ 
R61 (maintainer line, B line) โดยทั้งสองพันธุ์มีลักษณะทำงสัณฐำนเหมือนกันแตกต่ำงกันที่ควำมเป็นหมันของ
เกสรเพศผู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงพริกพันธุ์ดี61 (D61) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยำศำสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล ำต้นตรง (erect) และแตกแขนง ควำมสูงของล ำต้น วัดจำกพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมำณ 40 ± 2 เซนติเมตร ล ำต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขำว เกสรเพศผู้เป็นหมัน

ก้ำนเกสรเพศเมียสูงกว่ำเกสรเพศผู้   
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่ำงยำวเรียว (elongate) ยำว 7.7 

± 0.6 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.8 ± 0.09 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ(smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ควำมยำวก้ำนผล  4.0 ± 0.4  
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมำยเหตุ : ใช้กำรจ ำแนกลักษณะตำม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 

 
  

พริกพันธุ์ดี61 (D61) 
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UBU035-1(1)-7-6 :(Nmsms)
[CA134-(1)-7-6]

UBU062-2(3)-4-3: (_MSMS)
[CA246--2(3)-4-3]

x

F1B08           : (NMSms)⊗

F2B08
                                            

     F4B08                        

                     A-line (A32)
                  Smsms)

x

F1
                                             
                             

                           (Nmsms) ): F7
A-line (BC2F1035-1-3-7)
                  Smsms)

x

BC7F1  :  D61
                  Smsms)

⊗

              Nmsms   : R61
{F4B08-5-10-3-8-1(1)-3-1(1)-3}  

               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์อำร์61 (R61) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่อยู่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
 ต ำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต ำบลเมืองศรีใด อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์อำร์61 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่เป็นสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน (maintainer 
line, B line) มีพันธุกรรม Nmsms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผำ ใจเที่ยง ด้วยกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพริก
พันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU062-2(3)-4-3 {CA246--2(3)-4-3} พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ 
UBU035-1(1)-7-8 ที่เป็นพันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ 
Nmsms ส่วนพันธุ์ UBU062-2(3)-4-3 {CA246--2(3)-4-3} ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรม
ควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้ เป็นหมันแบบ _MSMS ซึ่ งทั้ งสองพันธุ์น ำมำจำกศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผำ ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีกำรผสมพันธุ์ คัดเลือก และผสมกลับ (BC7F1) จนได้เป็น
สำยพันธุ์ เพศผู้  พวกที่ถูกควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรมในไซโทพลำสซึม (Cytoplasmic genic male 
sterility: CGMS)  ประกอบด้วย 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน พันธุ์ D61 (male sterile line, A line) 
และสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน พันธุ์ R61 (maintainer line, B line) โดยทั้งสองพันธุ์มีลักษณะทำงสัณฐำน
เหมือนกันแตกต่ำงกันที่ควำมเป็นหมันของเกสรเพศผู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงพริกพันธุ์อำร์61 (R61) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยำศำสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล ำต้นตรง (erect) และแตกแขนง ควำมสูงของล ำต้น วัดจำกพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมำณ 40 ± 2 เซนติเมตร ล ำต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขำว เกสรเพศผู้ไม่เป็นหมัน 

ก้ำนเกสรเพศเมียสูงกว่ำเกสรเพศผู้   
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่ำงยำวเรียว (elongate) ยำว 7.7 

± 0.6 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.8 ± 0.09 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ(smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ควำมยำวก้ำนผล  4.0 ± 0.4  
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมำยเหตุ : ใช้กำรจ ำแนกลักษณะตำม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 

 
  

พริกพันธุ์อำร์61 (R61) 
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UBU035-1(1)-7-6 :(Nmsms)
[CA134-(1)-7-6]

UBU142-3-8 : (_MSMS)x

F1B14(8)            : (NMSms)⊗

F2B14(8)
                                            

     F4B14(8)                        

                     A-line (A32)
                  Smsms)

x

F1
                                             
                                                      Nmsms                   

                           (Nmsms) ): F7
A-line (BC2F1035-1-3-7)
                  Smsms)

x

BC7F1  :  D 02
                  Smsms)

⊗

              Nmsms   : R 02
 F4B14(8)-1-6-1-1-2(1)-4(1)-2

               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์ดี102 (D102) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่อยู่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
 ต ำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต ำบลเมืองศรีใด อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์ดี102 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน (male sterile line, A line)  
มีพันธุกรรม Smsms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผำ ใจเที่ยง ด้วยกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพริกพันธุ์ UBU035-
1(1)-7-8 พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU142-3-8 พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 ที่เป็นพันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่
มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ Nmsms ส่วนพันธุ์ UBU142-3-8 ที่เป็นพันธุ์
พ่อ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ _MSMS ซึ่งทั้งสองพันธุ์น ำมำ
จำกศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผำ 
ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีกำรผสมพันธุ์ คัดเลือก และวิธี
ผสมกลับ (BC7F1) จนได้เป็นสำยพันธุ์เพศผู้  พวกที่ถูกควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรมในไซโทพลำสซึม 
(Cytoplasmic genic male sterility: CGMS)  ประกอบด้วย 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน พันธุ์ 
D102 (male sterile line, A line) และสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน พันธุ์ R102 (maintainer line, B line) โดย
ทั้งสองพันธุ์มีลักษณะทำงสัณฐำนเหมือนกันแตกต่ำงกันที่ควำมเป็นหมันของเกสรเพศผู้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงพริกพันธุ์ดี102 (D102) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยำศำสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล ำต้นตรง (erect) และแตกแขนง ควำมสูงของล ำต้น วัดจำกพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมำณ 38 ± 4 เซนติเมตร ล ำต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขำว เกสรเพศผู้เป็นหมัน 

ก้ำนเกสรเพศเมียสูงกว่ำเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่ำงยำวเรียว (elongate) ยำว 5.7 

± 0.5 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.0 ± 0.05 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ควำมยำวก้ำนผล 4.6 ± 0.8  
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง  
หมำยเหตุ : ใช้กำรจ ำแนกลักษณะตำม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 

  พริกพันธุ์ดี102 (D102) 
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UBU035-1(1)-7-6 :(Nmsms)
[CA134-(1)-7-6]

UBU142-3-8 : (_MSMS)x

F1B14(8)            : (NMSms)⊗

F2B14(8)
                                            

     F4B14(8)                        

                     A-line (A32)
                  Smsms)

x

F1
                                             
                                                      Nmsms                   

                           (Nmsms) ): F7
A-line (BC2F1035-1-3-7)
                  Smsms)

x

BC7F1  :  D 02
                  Smsms)

⊗

              Nmsms   : R 02
 F4B14(8)-1-6-1-1-2(1)-4(1)-2

               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์อำร์102 (R102) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่อยู่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
 ต ำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต ำบลเมืองศรีใด อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์อำร์102 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่เป็นสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน (maintainer 
line, B line) มีพันธุกรรม Nmsms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผำ ใจเที่ยง ด้วยกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพริก
พันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU142-3-8 พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 ที่เป็น
พันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่ มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ Nmsms ส่วนพันธุ์ 
UBU142-3-8 ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ 
_MSMS ซึ่งทั้งสองพันธุ์น ำมำจำกศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสน ในปี พ.ศ. 
2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผำ ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วย
วิธีกำรผสมพันธุ์ คัดเลือก และวิธีผสมกลับ (BC7F1) จนได้เป็นสำยพันธุ์เพศผู้ พวกที่ถูกควบคุมลักษณะทำง
พันธุกรรมในไซโทพลำสซึม (Cytoplasmic genic male sterility: CGMS)  ประกอบด้วย 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ที่มี
เกสรเพศผู้เป็นหมัน พันธุ์ D102 (male sterile line, A line) และสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน พันธุ์ R102 
(maintainer line, B line) โดยทั้งสองพันธุ์มีลักษณะทำงสัณฐำนเหมือนกันแตกต่ำงกันที่ควำมเป็นหมันของเกสร
เพศผู้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงพริกพันธุ์อำร์102 (R102) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยำศำสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล ำต้นตรง (erect) และแตกแขนง ควำมสูงของล ำต้น วัดจำกพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมำณ 38 ± 4 เซนติเมตร ล ำต้นสีเขียว ข้อสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขำว เกสรเพศผู้ไม่เป็นหมัน

ก้ำนเกสรเพศเมียสูงกว่ำเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่ำงยำวเรียว (elongate) ยำว 5.7 

± 0.5 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.0 ± 0.05 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ควำมยำวก้ำนผล 4.6 ± 0.8  
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง    
หมำยเหตุ : ใช้กำรจ ำแนกลักษณะตำม Capsicum descriptors ของ IPGRI (1995) 

  พริกพันธุ์อำร์102 (R102) 
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UBU035-1(1)-7-6 :(Nmsms)
[CA134-(1)-7-6]

UBU142-3-8 : (_MSMS)x

F1B14(8)            : (NMSms)⊗

F2B14(8)
                                            

     F4B14(8)                        

                     A-line (A32)
                  Smsms)

x

F1
                                             
                                                      Nmsms                   

                           (Nmsms) ): F7
A-line (BC2F1035-1-3-7)
                  Smsms)

x

BC7F1  :  D   
                  Smsms)

⊗

              Nmsms   : R   
 {F4B14(8)-1-11-3-3-1-8-1-1(1)} 

               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์ดี124 (D124) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่อยู่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
 ต ำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต ำบลเมืองศรีใด อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์ดี124 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน (male sterile line, A line)  
มีพันธุกรรม Smsms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผำ ใจเที่ยง ด้วยกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพริกพันธุ์ UBU035-
1(1)-7-8 พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU142-3-8  พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 ที่เป็นพันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่
มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ Nmsms ส่วนพันธุ์ UBU142-3-8 ที่เป็นพันธุ์
พ่อ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ _MSMS ซึ่งทั้งสองพันธุ์น ำมำ
จำกศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสน ในปี พ.ศ. 2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผำ 
ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีกำรผสมพันธุ์ คัดเลือก และวิธี
ผสมกลับ (BC7F1) จนได้เป็นสำยพันธุ์เพศผู้  พวกที่ถูกควบคุมลักษณะทำงพันธุกรรมในไซโทพลำสซึม 
(Cytoplasmic genic male sterility: CGMS)  ประกอบด้วยพันธุ์ที่มี เกสรเพศผู้ เป็นหมัน D124 (male 
sterile line, A line) และสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน R124 (maintainer line, B line) โดยทั้งสองพันธุ์มี
ลักษณะทำงสัณฐำนเหมือนกันแตกต่ำงกันที่ควำมเป็นหมันของเกสรเพศผู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงพริกพันธุ์ ดี124 (D124) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยำศำสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล ำต้นตรง (erect) และแตกแขนง ควำมสูงของล ำต้น วัดจำกพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมำณ 38 ± 2 เซนติเมตร ล ำต้นสีเขียว ข้อสีม่วง  
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขำว เกสรเพศผู้เป็นหมัน 

ก้ำนเกสรเพศเมียสูงกว่ำเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่ำงยำวเรียว (elongate) ยำว 6.1 

± 0.3 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.9 ± 0.07 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ควำมยำวก้ำนผล 4.6 ± 0.6  
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมำยเหตุ : ใช้กำรจ ำแนกลักษณะตำม Capsicum descriptors ของ IPGRI,1995 

 

  

พริกพันธุ์ดี124 (D124) 
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UBU035-1(1)-7-6 :(Nmsms)
[CA134-(1)-7-6]

UBU142-3-8 : (_MSMS)x

F1B14(8)            : (NMSms)⊗

F2B14(8)
                                            

     F4B14(8)                        

                     A-line (A32)
                  Smsms)

x

F1
                                             
                                                      Nmsms                   

                           (Nmsms) ): F7
A-line (BC2F1035-1-3-7)
                  Smsms)

x

BC7F1  :  D   
                  Smsms)

⊗

              Nmsms   : R   
 {F4B14(8)-1-11-3-3-1-8-1-1(1)} 

               

พริก (Capsicum annuum L.) 
พันธุ์อำร์124 (R124) 

 
ผู้ย่ืนค ำขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
 2. มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่อยู่ 1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถนนพหลโยธิน ต ำบลคลองหนึ่ง 
 ต ำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 
 2. เลขที่ 85 ต ำบลเมืองศรีใด อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 34190 
โทรศัพท ์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 04-535-3500 ต่อ 2204 
 
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์ 
 พริกพันธุ์อำร์124 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่เป็นสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน (maintainer 
line, B line) มีพันธุกรรม Nmsms ปรับปรุงพันธุ์โดย ผศ. ดร.บุบผำ ใจเที่ยง ด้วยกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงพริก
พันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 พันธุ์แม่ กับพริกพันธุ์ UBU142-3-8  พันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ UBU035-1(1)-7-8 ที่เป็น
พันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่ มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ Nmsms ส่วนพันธุ์ 
UBU142-3-8 ที่เป็นพันธุ์พ่อ เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทำงพันธุกรรมควบคุมลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมันแบบ 
_MSMS ซึ่งทั้งสองพันธุ์น ำมำจำกศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสน ในปี พ.ศ. 
2549 – 2560 ผศ. ดร. บุบผำ ใจเที่ยง ได้ปรับปรุงพันธุ์ที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดยปรับปรุงพันธุ์ด้วย
วิธีกำรผสมพันธุ์ คัดเลือก และวิธีผสมกลับ (BC7F1) จนได้เป็นสำยพันธุ์เพศผู้ พวกที่ถูกควบคุมลักษณะทำง
พันธุกรรมในไซโทพลำสซึม (Cytoplasmic genic male sterility: CGMS)  ประกอบด้วยพันธุ์ที่มีเกสรเพศผู้
เป็นหมัน D124 (male sterile line, A line) และสำยพันธุ์รักษำควำมเป็นหมัน R124 (maintainer line, B 
line) โดยทั้งสองพันธุ์มีลักษณะทำงสัณฐำนเหมือนกันแตกต่ำงกันที่ควำมเป็นหมันของเกสรเพศผู้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกำรปรับปรุงพริกพันธุ์อำร์124 (R124) 
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ลักษณะประจ ำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์ 
ชนิดพืช/ประเภท ชื่อไทย พริก ชื่อวิทยำศำสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
รำก ระบบรำกแก้ว (tap-root system) 
ต้น  ล ำต้นตรง (erect) และแตกแขนง ควำมสูงของล ำต้น วัดจำกพ้ืนดินถึงบริเวณที่

แตกแขนงแรกประมำณ 38 ± 2 เซนติเมตร ล ำต้นสีเขียว ข้อสีม่วง  
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่ (ovate) 
ดอก ช่อดอกมีดอกย่อย 1 ดอก กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขำว เกสรเพศผู้ไม่เป็นหมัน

ก้ำนเกสรเพศเมียสูงกว่ำเกสรเพศผู้  
ผล ผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) ผลชี้ขึ้น รูปร่ำงยำวเรียว (elongate) ยำว 6.1 

± 0.3 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.9 ± 0.07 เซนติเมตร ผลดิบสีเขียว ผลแก่
สีแดง ผิวผลเรียบ (smooth) เป็นคลื่นเล็กน้อย ควำมยำวก้ำนผล 4.6 ± 0.6  
เซนติเมตร 

เมล็ด สีเหลือง 
หมำยเหตุ : ใช้กำรจ ำแนกลักษณะตำม Capsicum descriptors ของ IPGRI,1995 

 

 
พริกพันธุ์อำร1์24 (R124) 


