
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพริก 

 

2. โครงการวิจัย   :  การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริก 

กิจกรรม   :  การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริก 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบพันธุ์พริกข้ีหนูสวนที่ปลูกกลางแจ้งได้ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Regional Yield Trial of Bird Chilli Varieties Under      

                                             Full Sun Plantation 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายเพทาย กาญจนเกษร นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล  

       นางสาวอ าไพ ประเสริฐสุ นางสาวสุทธินี เจริญคิด  

       นางสาวรุ่งทิพย์ งากุลชร 

5. บทคัดย่อ    

 ทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูสวนที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์จ านวน 4 พันธุ์ 

ประกอบด้วย กจ. 4-9-6-4-6 กจ. 8-6-10-1-2 กจ. 10-1-1-3-6 และ กจ. 17-15-9-1-8 ในแหล่งปลูก 

2 แหล่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ในปี 

2557 จากนั้นน าไปทดสอบในแปลงเกษตรกร 3 รายในจังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี และ แพร่ ใน

ปี 2558 จากการทดสอบในแหล่งปลูกโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า พบว่า พริก  

กจ. 10-1-1-3-6 ให้ผลผลิตสูงสุดทั้ง 2 แหล่งปลูก โดยให้ผลผลิตผลสุกสีแดง 994.7 กิโลกรัมต่อไร่  

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และ 1,105.6 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครปฐม เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 9 ครั้ง และเมื่อน าพันธุ์พริกทั้ง 4 พันธุ์ไปปลูกทดสอบในแปลง

เกษตรกรพบว่า กจ. 10-1-1-3-6 ให้ผลผลิต 946 กิโลกรัมต่อไร่ที่จังหวัดนครราชสีมา 1,008 กิโลกรัม

ต่อไร่ทีจ่ังหวัดแพร่ และ 1145 กิโลกรัมต่อไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรี   

 

6. ค าน า                               

แบบ 1 



 พริกมีชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum spp. อยู่ในตระกูล  Solanaceae พริกในประเทศไทยมี

หลายชนิดได้แก่  พริกขี้หนูผลใหญ่ พริกชี้ฟ้า  พริกขี้หนูสวน พริกหยวก และ พริกหวาน โดยผลผลิต

ร้อยละ 60 เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ รองลงมาคือพริกใหญ่ (25%) ขณะที่พริกข้ีหนูผลเล็ก หรือพริกข้ีหนู

สวน มีผลผลิตประมาณ 10% และพริกอ่ืนๆ เช่นพริกหยวก พริกหวาน พริกประดับมีพ้ืนที่ปลูกน้อย

ที่สุด (5%) พริกขี้หนูผลเล็ก หรือพริกขี้หนูสวนเป็นพริกที่ใช้บริโภคสด Capsicum frutescens L. 

เป็นพริกหลายฤดู มีอายุยืน 2-3 ปี มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกมีสีเขียวอ่อนกลีบเลี้ยงไม่หยัก

อับละอองเกสรมีสีฟ้า ผลมีขนาดเล็ก ผลจะเกิดเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มจากช่อดอกที่ประกอบด้วยดอก

ย่อยจ านวนมากกว่า 1 ดอก โคนผลใหญ่บริเวณปลายเรียวเล็กยาว 2-3 เซนติเมตร ปลายผลชี้ขึ้นบน 

ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่สีแดง รสเผ็ดจัดมีความเผ็ดระหว่าง 70,000–175,000 สโควิลล์ (มณีฉัตร, 

2541)โดยมากแล้วพริกขี้หนูสวนจะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีในสภาพที่ต้องการร่มเงาเล็กน้อย 

(Kraikruan, 2008) แต่การให้ร่มเงากับพริกขี้หนูที่ปลูกในเชิงการค้า ท าได้ยาก ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด

จึงมักได้มาจากการเก็บเกี่ยวจากพริกที่ข้ึนเองตามชายคาบ้าน หรือในร่มเงาของไม้ผล หรือไม้ให้ร่มเงา

ทั่วไป ดังนั้นเพ่ือให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พริกขี้หนูสวน หรือพริกขี้หนูหอมส าหรับปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่

เพ่ือเป็นการค้า จึงได้ท าการคัดเลือกพันธุ์พริกที่ได้จากการรวบรวมในแหล่งปลูกต่างๆ แล้วปลูก

เปรียบเทียบกับพริกขี้หนูหอมพันธุ์พ้ืนเมืองที่เกษตรเก็บเกี่ยวไปจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น  โดยได้

ด าเนินการตั้งแต่ ปี 2539 ถึง 2553 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ก่อนที่พันธุ์ที่ให้ผล

ผลิตและลักษณะดีจะถูกน าไปปลูกทดสอบทั้งในแหล่งปลูกและในแปลงทดสอบของเกษตรกรซึ่งได้

ด าเนินการในปี 2556-2558 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือผลผลิตสูงมากกว่า 800 กิโลกรัมต่อไร่ (เมื่อปลูก 

3,200 ต้น) มีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด (สีเขียวเมื่อแก่จัด สุกเป็นสีส้มหรือแดง ผิว

เรียบ รูปร่างเรียวยาว มีกลิ่นหอม) และสามารถปลูกกลางแจ้งได้  

 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์  

พันธุ์พริกขี้หนูสวนที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ จ านวน 4 พันธุ์ 

วิธีการ 

แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 การทดลองย่อย 

1. การทดสอบพันธุ์พริกข้ีหนูสวนที่ปลูกกลางแจ้งได้ในแหล่งปลูก 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 ซ้ า 4 กรรมวิธี ประกอบด้วยพริกขี้หนูสวนพันธุ์คัดเลือก 4 

พันธุ์คือ กจ. 4-9-6-4-6 กจ 8-6-10-1-2 กจ 10-1-1-3-6  และ กจ 17-15 -9-1-8 ในแหล่งปลูกพริก

ขี้หนูสวน 2 แหล่งคือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร



นครปฐม บันทึกข้อมูล วันเพาะกล้า ย้ายกล้า การเจริญเติบโต (ความสูง และความกว้างทรงพุ่ม เมื่อ

เก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 และต่อไปอีก 3 เดือนๆละครั้ง) ข้อมูลผลผลิต (ดอกบาน 50% เก็บเกี่ยวครั้งแรก 

เก็บเกี่ยวครั้งสุดท้าย จ านวนครั้งที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิตในแต่ละครั้ง) ช่ว งเวลาปลูก ช่วงเริ่มให้

ผลผลิต ปริมาณผลผลิตในแต่ละครั้ง คุณภาพผลผลิตเมื่อเก็บเก่ียวครั้งที่ 2 

2. การทดสอบพันธุ์พริกข้ีหนูสวนที่ปลูกกลางแจ้งได้ในไร่เกษตรกร 
  น าพันธุ์พริกขี้หนูสวนพันธุ์คัดเลือกทั้ง 4 พันธุ์ ปลูกในไร่เกษตรกรที่เป็นแหล่งปลูก หรือ
ใกล้เคียงกับแหล่งปลูกพริกขี้หนูได้แก่ นครราชสีมา และ แพร่ เปรียบเทียบกับพันธุ์ที่เกษตรกรนิยม
ปลูกในช่วงเวลานั้น 
บันทึกข้อมูล  
 วิธีการเพาะกล้า ช่วงเวลาย้ายปลูก ช่วงเก็บเกี่ยวครั้งแรก ปริมาณผลผลิต ความพึงพอใจต่อพันธุ์พริก
ที่ปลูกของเกษตรกร ตลาด และผู้เกี่ยวข้อง ปัญหาด้านศัตรูพืชและการดูแลรักษา  
 

สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม และแปลง

เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดแพร่ปี 2557-2558 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

 ในปี 2557 จากการทดสอบในแหล่งปลูกอีกครั้ง ใน 2 สถานที่ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรนครปฐม และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง โดยเลือกเฉพาะพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมี

ลักษณะตรงกับที่ตลาดต้องการคือ ผลเรียวยาว ผลแก่สีเขียวปานกลาง มีกลิ่นหอมปานกลางถึงมาก 

จ านวน 4 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ RCB4 ซ้ า ในแต่ละซ้ า ปลูกพริก 24 ต้น จากการทดสอบ 

พบว่าพริกขี้หนูผลเล็กพันธุ์ กจ.10-1-1-3-6 เป็นพริกที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ที่เป็นพันธุ์คัดเลือก 

(ตารางที่ 1 และ 2) ซึ่งส าหรับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง แม้พริกขี้หนูผลเล็ก กจ. 10-1-

1-3-6 จะให้ผลผลิตน้อยกว่าพันธุ์พ้ืนเมืองของเกษตรกร แต่พริกพันธุ์นี้เป็นพริกที่มีลักษณะที่เป็นที่

ต้องการของตลาดมากกว่า  

 ในปี 2558-2559 พริกขี้หนูผลเล็กพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบในแหล่งปลูกถูกน าไปปลูกทดสอบ

ในแปลงเกษตรกรในอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกขี้หนูส าคัญของประเทศ

ไทย โดยมีการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์พริกตุ้มสั้น ซึ่งเป็นพันธุ์พริกพ้ืนเมืองที่เป็นพริกขี้หนูผลเล็ก

พันธุ์ที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปลูกแซมในแปลงปลูกพริกข้ีหนูผลใหญ่ พริกตุ้มสั้นเป็น

พริกที่มีผลค่อนข้างใหญ่ ผลแก่สีเขียวอ่อน ผลสุกสีส้ม มีกลิ่นต่างจากพริกขี้หนูผลเล็กพันธุ์คัดเลือก 

จากการปลูกทดสอบพบว่าพริก กจ. 10-1-1-3-6 มีการเจริญเติบโตดี (ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 3) มี



ลักษณะผลเป็นที่ต้องการของผู้รับซื้อโดยผู้รับซื้อต้องการรับซื้อทั้ง 4 พันธุ์ (ตารางที่ 45 และ 46) เป็น

พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุด โดยจากการเก็บเกี่ยว ประมาณ 45 วัน โดยให้ผลผลิต 946 กิโลกรัมต่อไร่เป็น

รองเฉพาะพันธุ์พริกพ้ืนเมืองที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ที่ราคาผลผลิตรับซื้อต่ ากว่าเท่าตัวแต่เนื่องจากใน

ช่วงเวลาดังกล่าวสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชทั้งพริกพืชผักชนิดอ่ืนๆ คือ

อากาศร้อนจัด และฝนทิ้งช่วงยาวนานท าให้พริกในแปลงทดสอบ และพริกขี้หนูผลใหญ่ของเกษตรกร

ในบริเวณใกล้เคียงยืนต้นตายเป็นจ านวนมาก เกษตรกรจึงต้องล้มแปลงเพ่ือปลูกพริกหรือพืชอ่ืนๆ ใน

ฤดูถัดไป ส่วนในจังหวัดแพร่ ท าการทดสอบพันธุ์ที่อ าเภอหนองม่วงไข่ ซึ่งเกษตรกรปลูกทั้งพริกขี้หนู

ผลใหญ่ และพริกใหญ่ และมีความต้องการจะทดสอบพันธุ์พริกใหม่ๆ แต่เนื่องจากยังไม่มีพันธุ์พริก

ขี้หนูสวนพันธุ์การค้า เกษตรกรจึงปลูกเปรียบเทียบกับพริกขี้หนูผลใหญ่ พันธุ์ซุปเปอร์ฮอทซึ่ งเมื่อ

เทียบขนาดผลจะใหญ่กว่ามากและสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพริกขี้หนูสวนพันธุ์ทดสอบ กว่า 1 

เดือนครึ่ง จากการทดสอบพริก กจ. 10-1-1-3-6 มีปริมาณผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ทดสอบอ่ืนๆ แต่ด้อย

กว่าพันธุ์เปรียบเทียบคือซุปเปอร์ฮอทเล็กน้อย โดยให้ผลผลิต 1,124 กิโลกรัม ขณะที่พริกซุปเปอร์

ฮอทให้ผลผลิต 1,214 กิโลกรัม (ตารางท่ี 5) 

 เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา และแพร่ มีความพึงพอใจในพริกขี้หนูผลเล็กพันธุ์ กจ. 10-

1-1-3-6 มากที่สุด เมื่อเทียบระหว่างพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด และพอใจมากกว่าพันธุ์ที่

เกษตรกรปลูกอยู่ทั่วไปด้วย ซึ่งจากราคารับซื้อในแปลงเกษตรกรเลยพบว่าที่อ าเภอโนนสูง พริกพันธุ์

คัดเลือกทุกพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก จะสามารถขายได้ในราคา กิโลกรัมละ 70 บาท ขณะที่พริกพันธุ์พริก

ขี้หนูใหญ่ในแปลงปลูกใกล้เคียงผู้รับซื้อจะรับซื้อในราคา 28 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสอดคล้องกับราคาขาย

ในตลาดสดในจังหวัดแพร่ (ตลาดแพร่ชมพูมิ่ง) พบว่าพริกขี้หนูสวนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพริกขี้หนู

ผลเล็ก กจ. 10-1-1-3-6 แต่เป็นพริกที่เกษตรกรเก็บจากต้นที่ขึ้นเองตามเชิงเขา จะมีราคาตั้งแต่ 180-

200 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่พริกขี้หนูผลใหญ่ ซุปเปอร์ฮอท หรือพันธุ์จินดา จะมีราคาที่ 40-50 บาท

ต่อกิโลกรัม และเมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในพันธุ์คัดเลือกรวมถึงพันธุ์พริกขี้หนูตุ้ม  หรือ พริก

ซุปเปอร์ฮอทที่เกษตรกรปลูก เกษตรกรยังมีความพึงพอใจในพริก กจ. 10-1-1-3-6 มากที่สุด (ตาราง

ที 6) 

ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพริกข้ีหนูผลเล็ก4 สายพันธุ์ที่ปลูกทดสอบในแหล่ง

ปลูกท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ปี 2557 (ย้ายปลูก 25 มีนาคม 2557) 

สายพันธุ์ อายุออกดอก 50% 

(วัน) 

ความกว้างทรงพุ่ม 

(ซม.) 

ความสูงต้น 

(ซม.) 

ผลผลิตต่อไร่ *  

(กก.) 

กจ. 04-9-6-4-6 64 62.4 68.7 742.7 a1/ 



กจ. 08-6-10-1-2 50 54.5 58.8 664.3 ab 

กจ. 10-1-1-3-6 51 52.3 67.3 860.4 a 

กจ. 17-15-9-1-8 62 50.3 66.9 527.9 b 

CV (%)    17.82 
 1/  ตัวเลขในช่องสดมภ์เดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการวิเคราะห์โดยวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพริกข้ีหนูผลเล็ก4 สายพันธุ์ที่ปลูกทดสอบในแหล่ง

ปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงปี 2557 (ย้ายปลูก 23 พฤษภาคม 2557) 

สายพันธุ์ อายุออกดอก 50% 

(วัน) 

ความกว้างทรงพุ่ม 

(ซม.) 

ความสูงต้น 

(ซม.) 

ผลผลิตต่อไร่ *   

(กก.) 

กจ. 04-9-6-4-6 65.8 88.8 84.4 1219.0 b1/ 

กจ. 08-6-10-1-2 64.5 71.6 60.5 617.4c 

กจ. 10-1-1-3-6 64.5 72.7 77.2 1244.7 b 

กจ. 17-15-9-1-8 63.5 81.7 97.6 1167.1 b 

พริกข้ีหนูตุ้มสั้น 

(พันธุ์พ้ืนเมือง) 

56.5 84.6 96.6 1835.6 a 

CV (%)    23.83 
 1/   ตัวเลขในช่องสดมภ์เดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการ

วิเคราะห์โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

ตารางท่ี 3 ความสูงและความกว้างทรงพุ่มของพริกขี้หนูผลเล็ก และพริกตุ้มสั้นเมื่ออายุ 90 วันและ

120 วัน ในแปลงเกษตรกรอ าเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมกราคม 2558 

(นายสมบัติ โมรานอก) 

พันธุ์ ความสูงต้น (ซม.) ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 

อายุ 90 วัน อายุ 120 วัน อายุ 90 วัน อายุ 120 วัน 

กจ.4-9-6-4-6 78.94 86.55 78.77 88.99 

กจ.8-6-10-1-2-1 51.96 60.80 65.62 68.98 

กจ.10-1-1-3-6 74.56 88.84 87.58 89.29 

กจ.17-15-9-1-8 62.68 80.97 63.63 67.74 

พริกข้ีหนูตุ้มสั้น  92.35 95.75 84.81 100.58 



(พันธุ์พ้ืนเมอืง) 

 

ตารางท่ี 4 ขนาดของผลพริกขี้หนูผลเล็กพันธุ์คัดเลือก 4 พันธุ์ และพริกขี้หนูผลเล็กพันธุ์ตุ้มสั้นของ

เกษตรกรที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปี2558  

(นายสมบัติ โมรานอก) (ย้ายปลูก14 มกราคม 2558) 

พันธุ์ ความกว้างผล 

(ซม.) 

ความยาวผล 

(ซม.) 

ความยาวก้านผล 

(ซม.) 

กจ. 04-9-6-4-6 0.64 2.02 3.30 

กจ. 08-6-10-1-2 0.59 2.53 3.10 

กจ. 10-1-1-3-6 0.56 3.16 3.21 

กจ. 17-15-9-1-8 0.65 2.49 2.89 

พริกข้ีหนูตุ้มสั้น (พันธุ์พ้ืนเมือง) 0.89 3.23 4.58 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตต่อไร่และผลตอบแทนของพริกขี้หนูผลเล็ก5 สายพันธุ์ที่ปลูกเปรียบเทียบในแปลง

เกษตรกร อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558(นายสมบัติ โมรานอก) และอ าเภอหนองม่วงไข่ 

จังหวัดแพร่ ปี 2559 (นายมานิตย์ สมยะ) (ย้ายปลูก 7 พฤษภาคม 2558) 

สายพันธุ์ 
อ าเภอโนนสูง อ าเภอหนองม่วงไข่ 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ผลตอบแทน ผลผลิตต่อไร่ (กก.) ผลตอบแทน 

กจ. 04-9-6-4-6 795 e 55,650 820.0 e 57,400 

กจ. 08-6-10-1-2 824 d 57,680 925.8 d 64,806 



กจ. 10-1-1-3-6 946 b 66,220 1124.0 b 78,680 

กจ. 17-15-9-1-8 918 c 64,260 1007.0 c 70,490 

พันธุ์เกษตรกร* 1028 a 41,120 1214.0 a 33,992 

CV (%) 1.28  1.46  
1/  ตัวเลขในช่องสดมภ์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากการวิเคราะห์

โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

*   พันธุ์เกษตรกร อ าเภอโนนสูงใช้พันธุ์พริกข้ีหนูตุ้มสั้น (พันธุ์พ้ืนเมอืง) อ าเภอหนองม่วงไข่ใช้พันธุ์พริกซุปเปอร์ฮอท 

 

ตารางท่ี 6 ระดับการยอมรับพันธุ์พริกขี้หนูผลเล็กพันธุ์ กจ.10-1-1-3-6 ของเกษตรกร ผู้รับซื้อผลผลิต 

และผู้บริโภค (มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2และน้อยที่สุด=1) 

ลักษณะ ผู้ให้ความคิดเห็นคนที่ เฉลี่ย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การเจริญเติบโต 4 3 5 5 4 5 - - - - - - 4.33 

ความยากง่ายในการ

ดูแล 

4 4 5 3 3 5 - - - - - - 4.00 

อายุเก็บเกี่ยว 4 4 4 3 3 5 - - - - - - 3.83 

รูปร่าง ขนาด และสี

ผล 

5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4.66 

ปริมาณผลผลิต 4 4 5 4 5 4 - - - - - - 4.33 

ความเผ็ด 5 5 5 4 3 4 - - - 5 5 5 4.55 

ความหอม 4 5 5 3 4 5 -  - 5 4 4 4.33 

ราคาที่ขายได้ 5 5 5 - - 5 5 4 5 - 5 - 4.88 

หมายเหต ุ 1 เกษตรกรอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา นายสมบัติ โมรานอก 

  2 เกษตรกรอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีานางทรัพย์ กระชับกลาง 

  3. เกษตรกรอ าเภอวังขนาย จังหวัดกาญจนบรุี นางแก้วใจแสวงทรัพย์ 

  4. เกษตรกรอ าเภอหนองม่วงไข่ จงัหวัดแพร่ นายมานิตย์ สมยะ 

  5. เกษตรกรอ าเภอหนองม่วงไข่ จงัหวัดแพร่ นางปราณี ปิงผล 

  6. เกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางวราภรณ์คล้ายชัง 

  7. ผู้รับซื้ออ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายจอน สุทธิอาภา 

  8. ผู้รับซื้ออ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา นายแป๋ว  



  9. ผู้รับซื้ออ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร ่

  10. แม่ค้าอาหารตามสั่ง นางบุญธรรม งามงอน อ าเภอหนองหญา้ จงัหวัดกาญจนบุรี  

  11. แม่ค้าขายผักสด ตลาดสด อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ป้าเลก็ 

  12. แม่บ้านปรุงอาหาร เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ นางพิศวาท บัวรา 

 

 
 ภาพที่ 1 ลักษณะการให้ผล และส่วนต่างๆ ของพริกข้ีหนูสวน กจ. 10-1-1-3-6 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

 พริก กจ. 10-1-1-3-6 เป็นพริกข้ีหนูสวนที่ปลูกกลางแจ้งได้ ซึ่งจะช่วยลดข้อจ ากัดของการ

ปลูกพริกขี้หนูสวนซึ่งส่วนใหญ่ต้องอยู่ใต้ร่มเงา โดยให้ผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยวเฉพาะผลสุกสีแดงเท่านั้น

จ านวน กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อเก็บเกี่ยว 9 ครั้ง พริกกจ. 10-1-1-3-6 เป็นพริกขี้หนูสวนผลยาว รูปร่าง

เรียวยาว มีกลิ่นหอมเล็กน้อย และมีรสเผ็ดจัดประมาณ 100,000 สโควิลล์ ท าให้เป็นที่ต้องการของ

ผู้รับซื้อ ดังนั้นเกษตรกรที่ท าการทดสอบจึงให้การยอมรับพริกพันธุ์นี้ แม้จะเป็นพริกท่ีมีผลเล็กกว่า

มาก เมื่อเทียบกับพริกจินดาที่เกษตรกรปลูกอยู่เดิม 

 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  



 มีพันธุ์พริกข้ีหนูสวนที่สามารถปลูกเป็นการค้าในสภาพกลางแจ้งได้ ท าให้สามารถเพ่ิมพ้ืนที่

ปลูกพริกขี้หนูสวนให้มากขึ้น 

 

11. ค าขอบคุณ    

 ขอขอบคุณเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดแพร่ และจังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วม

ทดสอบพันธุ์พริกพันธุ์ใหม่ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์พริกครั้งนี้ และใน

อนาคต 
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