
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชผัก 

 

2. โครงการวิจัย   :  การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริก 

กิจกรรม   :  การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริก 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การปรับปรุงพันธุ์พริกชี้ฟ้า 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบพันธุ์พริกชี้ฟ้าเพ่ือท าพริกแห้งในไร่เกษตรกร 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  On Farm testing on chili for drying. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายณรงค์   แดงเปี่ยม  นางสาวดรุณี สมณะ  

          นางสาวอ าไพ ประเสริฐสุข   นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล 

5. บทคัดย่อ    

 น าพันธุ์พริกที่ผ่านการคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์แล้วจ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พิจิตร 1  พจ 

15-1-1-1 และ พจ 18-1-1-1 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการท าพริกแห้ง ไปปลูกทดสอบ

ในแปลงเกษตรกร 3 จังหวัด คือ พิจิตร สุโขทัย และกาญจนบุรี เปรียบเทียบกับพริกพันธุ์พ้ืนเมือง 

พบว่าพริกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี คือพริกพันธุ์ พิจิตร 1 สรุปใจความส าคัญของ

ผลงานวิจัยให้เห็นผลงานอย่างชัดเจน   

 

6. ค าน า                                  

 พริกเป็นเครื่องเทศที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งผลสด แห้ง และน าไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส าหรับพริกแห้งถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากผลผลิตพริกที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

และมีปริมาณใช้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามพริกที่ใช้เพ่ือการผลิตพริกแห้งต้องมีความเหมาะสมทั้ง

ลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อที่มีผลต่อความยาก-ง่ายของการท าให้แห้ง สีผลสุก ตลอดจนถึง

คุณลักษณะที่เหมาะสมในช่วงของการผลิตในแปลง ทั้งความทนทานต่อโรคซึ่งพริกท่ีจะต้องให้ผลผลิต

ค้างอยู่บนต้นจนกระทั่งสุกจะต้องมีการดูแลรักษาเพ่ิมขึ้นและมีความเสี่ยงมากกว่าการเก็บเกี่ยวตั้งแต่

แบบ 1 



ผลเขียว และปริมาณผลผลิตจะต้องให้ผลผลิตสูง และให้ผลต่อเนื่องได้ยาวนาน ในปี 2540 ศูนย์วิจัย

พืชสวนพิจิตรได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์พริกชี้ฟ้าเพ่ือให้เหมาะกับการท าพริกแห้ง และได้ด าเนินการ

จนกระทั่งมีการทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูก และก่อนที่จะได้มีการแนะน าพันธุ์สู่เกษตรกรจะต้องมีการ

ประเมินการยอมรับของเกษตรกรต่อพันธุ์ที่จะแนะน า จึงได้ท าการทดสอบในแปลงเกษตรกรที่ปลูก

พริกชี้ฟ้าในจังหวัด พิจิตร สุโขทัย และกาญจนบุรี ในปี 2557-2558 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์  

พันธุ์พริกชี้ฟ้าส าหรับท าพริกแห้งที่ผ่านการคัดเลือก 3 พันธุ์ และพันธุ์การค้าหรือพันธุ์ท้องถิ่นส าหรับ

ปลูกเปรียบเทียบ 

วิธีการ 

 เป็นการทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกร จังหวัดพิจิตร และสุโขทัย ใช้วิธีปฏิบัติและดูแลรักษา

เหมือนที่เกษตรกรปฏิบัติทั่วไป โดยน าพริกชี้ฟ้า 3 พันธุ์ พิจิตร1 พจ 15-1-1-1 และ พจ 18-1-1-1 ซ่ึง

เหมาะส าหรับการท าเป็นพริกแห้ง ไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร เพ่ือประเมินศักยภาพของพันธุ์

ในแปลงปลูกของเกษตรกร และการยอมรับของเกษตรกร ในแต่ละแหล่งปลูกให้เกษตรกรเลือกปลูก

พริกตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาในการปลูก ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละแหล่ง  การดูแลรักษา

แปลงปลูกข้ึนกับเกษตรกร แต่มีการให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอในด้านการผลิตจากนักวิจัยในพ้ืนที่ 

บันทึกข้อมูล  

 ช่วงเวลาปลูก ช่วงเริ่มให้ผลผลิต ปริมาณผลผลิต และการยอมรับของเกษตรกร และตลาดใน

แต่ละพ้ืนที่ 

สถานที่ด าเนินการ  

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ปี 2557-2558 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ปี 2557 

ช่วงเวลาในการปลูก  

จากการน าพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าพริกแห้งพันธุ์ปรับปรุง 3 พันธุ์ และพันธุ์พริกที่ปลูกเป็นการค้าไป
ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตร คือ แปลงเกษตรกรชื่อนายศักดิ์กุศล โสภณ ที่อยู่ 18/1 
หมู่ 7 ต.วังส าโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ส าคัญ  (ดังตารางที่ 1) โดย
ด าเนินการควบคู่กับในแปลงทดสอบ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโดยเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร 
จะปลูกพริกในช่วงปลายปี โดยเพาะกล้าในถาดหลุม ประมาณ1 เดือนแล้วจึงย้ายปลูกลงแปลงปลูก 



ซึ่งหากปลูกในช่วงดังกล่าวจะท าให้เริ่มเก็บผลผลิตในช่วงต้นปี (กุมภาพันธุ์ ถึงเมษายน) เป็นช่วงที่พริก
จะมีคุณภาพผลผลิตดีที่สุด  

 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมและการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตร ปี 2557 
กิจกรรม เพาะกล้า ย้ายปลูกลงแปลง เก็บเก่ียวครั้งแรก 
เวลา 29 ตุลาคม 2556 9 ธันวาคม 2556 20 กุมภาพันธ์ 2557 

 

การเจริญเติบโต และคุณภาพผล 

 พริก พจ. 15-1-1-1 และ พริกใหญ่พันธุ์พ้ืนเมือง มีการเจริญเติบโตค่อนข้างดี กว่าพริก อีก 2 พันธุ์ มี

ต้นสูงเหมาะกับการเก็บเกี่ยว คือประมาณ 102-108 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) ส่วนคุณภาพผล พริก

พิจิตร 1 มีผลขนาดใหญ่รองจากพริกพ้ืนเมือง แต่ใหญ่กว่าพันธุ์ทดสอบอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีเนื้อหนา 

เมื่อท าเป็นพริกแห้งจะให้พริกแห้งที่มีสีแดงสด (ภาพที่ 1 และตารางที่ 3)  

 

ตารางท่ี 2 ความสูงและความกว้างทรงพุ่มของต้นพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าพริกแห้ง เมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรกและ

เก็บเก่ียวครั้งที่ 3 ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ปี 2557 

พันธุ ์ เก็บเกี่ยวครั้งแรก เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 

ต้นสูง (ซม.) พุ่มกว้าง (ซม.) ต้นสูง (ซม.) พุ่มกว้าง (ซม.) 

1. พิจิตร 1 60.30 42.60 95.00 82.50 

2. พจ. 15-1-1-1 61.50 39.70 102.30 90.00 

3. พจ. 18-1-1-1 52.80 41.40 85.50 75.50 

4. พริกใหญ่พันธ์ุพื้นเมือง (พริกช้ีฟ้า56) 55.00 41.00 108.10 89.00 

 
ตารางท่ี 3 น้ าหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเนื้อ และสีผล ของพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าพริก

แห้ง เมื่อเก็บเก่ียวครั้งที่ 3 ที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร ปี 2557 

พันธุ ์ น้ าหนักต่อผล 

(กรัม) 

ผลกว้าง 

(ซม.) 

ผลยาว 

(ซม.) 

เนื้อหนา 

(มม.) 

สีผลอ่อน* สีผลสุก* สีผลแห้ง* 

1. พิจิตร1 13.88 1.65 12.00 2.26 YG147A R45A R44A 

2. พจ15-1-1-1 12.46 1.59 11.56 1.56 YG147A R45A R46A 

3. พจ18-1-1-1 11.54 1.46 11.52 1.44 YG147A R45A R46A 

4. พริกใหญ่พันธุ์พื้นเมือง 

(พริกชี้ฟ้า56) 

14.78 1.88 10.20 1.75 YG144A R45A R44A 

หมายเหตุ  สีผลของพริกเมื่อเทียบกับแผ่นเทียบสีมาตรฐานของสมาคมพืชสวนโลก 

 



อัตราส่วนการเปลี่ยนเป็นพริกแห้ง 
  พริกพันธุ์ทดสอบทั้ง 3 พันธุ์จะใช้เวลาในการตากให้แห้งสนิท ประมาณ 7 วัน ขณะที่พริก
พ้ืนเมืองใช้เวลาตากเพียง 5 วัน และส าหรับพริก พิจิตร1 จะใช้ปริมาณพริกมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆเพ่ือให้
ได้พริกแห้งในปริมาณเท่ากัน แสดงว่าต้องมีปัจจัยบางอย่างในเนื้อผลที่มีความแตกต่างจากพันธุ์ อ่ืนๆ
จึงท าให้ผลการตากแห้งออกมาเช่นนี้ (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางท่ี 4 อัตราส่วนของน้ าหนักสดต่อน้ าหนักแห้งและจ านวนวันที่ผลแห้งสนิท  

พันธุ์ อัตราส่วน นน.สด: นน.แห้ง จ านวนวันที่ผลแห้งสนิท (วัน) 

1. พิจิตร1 6.0: 1 7 วัน 

2. พจ15-1-1-1 5.6: 1 7 วัน 

3. พจ18-1-1-1 6.2: 1 7 วัน 

4. พริกใหญ่พันธุ์พ้ืนเมือง (พริกช้ีฟ้า56) 5.3: 1 5 วัน 

 

 

 

ปริมาณผลผลิต 

 ในแปลงเกษตรกร พบว่าพริกพิจิตร 1 ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 3152 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 5)  

และแม้พันธุ์นี้จะต้องใช้ปริมาณพริกสดจ านวนมากพอสมควรเพ่ือให้ได้พริกแห้งในปริมาณเท่ากับ

พริกพันธุ์อ่ืน แต่เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ค่อนข้างมากท าให้พริกพันธุ์นี้ยังมีความโดดเด่นเหนือพันธุ์

อ่ืนในด้านของผลผลิต ซึ่งผลการทดลองนี้อาจน าไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือให้ได้พันธุ์ที่

ให้ผลผลิตสูง และสามารถท าเป็นพริกแห้งได้มากอีกด้วย  

 อย่างไรก็ตามส าหรับพ้ืนที่ปลูกในภาคเหนือ ความต้องการพันธุ์พริกของเกษตรกรจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของตลาด และส่วนใหญ่เกษตรมักนิยมขายผลผลิตให้เร็วที่สุด 

ยกเว้นมีผลผลิตล้นตลาด และมีความต้องการจากตลาดพริกแห้งที่แน่นอน เกษตรกรจึงจะท าการ

ผลิตพริกแห้ง โดยหากพันธุ์พริกใดก็ตามท่ีสามารถขายเป็นพริกอ่อน พริกเขียว พริกแดง ได้ทุกระยะ 

จะเป็นที่ต้องการที่สุดของเกษตรกรและผู้รับซื้อ 

 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตรวมต่อไร่ของพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าพริกแห้ง ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ปี 2557 

พันธุ์ น้ าหนักสด 

(กิโลกรัมต่อไร่) 

น้ าหนักแห้งจากการค านวณ 

(กิโลกรัม) 

1. พิจิตร 1 3,152                  525.3 



2. พจ. 15-1-1-1 2,160                  385.7  

3. พจ. 18-1-1-1 2,409                  388.5  

4. พริกใหญ่พันธุ์พ้ืนเมือง (พริกช้ีฟ้า56) 1,958                  369.4 

 

ส าหรับแปลงทดสอบพันธุ์ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งด าเนินการในแปลงของนางจ าเนียร  พ่ึงหวัง ที่

บ้านเลขที่ 64/3 ต.ปากน้ า  อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มีการเพาะกล้าพริก 25 วัน เก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 

53 วันหลังย้ายกล้า เก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือน เกษตรกรมีความพึงพอใจในพริกพันธุ์ พจ. 15-1-1-1 

เนื่องจากพริกพันธุ์นี้ให้จ านวนผลต่อต้นมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ แต่ขนาดผลยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพันธุ์อ่ืน มี

ผลให้ผลผลิตต่อไร่ยังต่ าสูงอยู่ 

 

ปี 2558 

ในจังหวัดพิจิตร เกษตรกรที่ท าการทดสอบพริกคือ นางสิริ จุ้ยทรัพย์  60/3 ม.2  ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

โดยมีช่วงเวลาในการด าเนินงานดังตารางที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับปี 2557 

 

ตารางท่ี 6 กิจกรรมและการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตร ปี 2558 

กิจกรรม เพาะกล้า ย้ายปลูกลงแปลง เก็บเก่ียวครั้งแรก 
เวลา 15 ตุลาคม 2557   20 พฤศจิกายน 2557 19 มกราคม 2558 

 

 

การเจริญเติบโต 

 ความสูงของพริกเมื่อพริกออกดอก 50%  คือ 74 วันหลังย้ายกล้า พันธุ์ พิจิตร 1 มีต้นสูงสุด

คือ 92.50 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ พจ.15-1-1-1 (89.45เซนติเมตร ) ขณะที่ พจ.18-1-1-1 ต้น

เตี้ยที่ 54.30 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับความกว้างของทรงพุ่ม โดยพันธุ์ พิจิตร 1 พุ่มกว้างสุดคือ 

63.78 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุ์ พจ.15-1-1-1 (55.23 เซนติเมตร ) และ พจ.18-1-1-1 เตี้ยที่สุด 

47.95เซนติเมตร ซึ่งลักษณะการเจริญเติบโตดังกล่าวยังคงเป็นไปในแนวทางเดิม เมื่อถึงระยะการ

เก็บเก่ียวผลผลิตครั้งที่ 3 (ตารางท่ี 7) 

 

ตารางท่ี 7  ความสูงและความกว้างทรงพุ่มของต้นพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าพริกแห้ง เมื่อพริกออกดอก 50% 

ที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ปี 2558 

พันธุ ์ ออกดอก 50% เก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 



ต้นสูง (ซม.) พุ่มกว้าง (ซม.) ต้นสูง (ซม.) พุ่มกว้าง (ซม.) 

1. พิจิตร 1 92.50 63.78 109.45 80.78 

2. พจ. 15-1-1-1 89.45 55.23 90.20 70.50 

3. พจ. 18-1-1-1 54.30 47.95 50.65 63.43 

 

ตารางที่ 8 น้ าหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเนื้อ และสีผล ของพริกชี้ฟ้าเพ่ือท า

พริกแห้ง เมื่อเก็บเก่ียวครั้งที่ 3 ที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร ปี 2557 

พันธุ ์ น้ าหนักต่อผล 

(กรัม) 

ผลกว้าง 

(ซม.) 

ผลยาว 

(ซม.) 

เนื้อหนา 

(มม.) 

สีผลสุก* สีผลแห้ง* 

1. พิจิตร1 13.53 1.52 11.57 1.43 RG44B R44A 

2. พจ15-1-1-1 17.33 1.80 11.43 1.47 RG44A R46B 

3. พจ18-1-1-1 11.30 1.46 9.92 1.62 RG45B R46A 

 

คุณภาพผลผลิตพริกชี้ฟ้าเพื่อท าพริกแห้ง 

เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่ 3 น้ าหนักผลและขนาดผลของพริก พิจิตร 1 ยังคงมีความโดด

เด่นเหนือพันธุ์พริกอ่ืนๆในปี 2558 มีเพียงความหนาเนื้อที่เมื่อเทียบกับพริกพันธุ์อ่ืนแล้ว ในปี 2558 

มีความหนาเนื้อน้อยกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ส่วนสีผลของพริกเมื่อเทียบกับแผ่นเทียบสีมาตรฐาน เมื่อผลแก่

พบว่าพริก 3 พันธุ์ได้แก่    พันธุ์ พจ.15-1-1-1,พจ.18-1-1-1 และ พิจิตร 1 สีของพริกเมื่อผลแก่จะมี

สีผล คือ RG4 และ เมื่อผลแห้ง จะมีสีผลเป็น R4 ทั้งสามพันธุ์ (ตารางท่ี 8) 

ตารางที่ 9 อัตราส่วนของน้ าหนักสดต่อน้ าหนักแห้งและจ านวนวันที่ผลแห้งสนิท  

พันธุ์ อัตราส่วน นน.สด: นน.แห้ง จ านวนวันที่ผลแห้งสนิท (วัน) 

1. พิจิตร1 5.4:1 5 วัน 

2. พจ15-1-1-1 5.7:1 5 วัน 

3. พจ18-1-1-1 5.5:1 5 วัน 

 

 ส าหรับอัตราส่วนของน้ าหนักสดต่อน้ าหนักแห้ง พบว่า พริกแห้งพันธุ์พิจิตร 1 มีอัตราส่วน

ของน้ าหนักสดต่อน้ าหนัก มากท่ีสุด รองลงมา คือ พันธุ์ พจ.18-1-1-1และพันธุ์ พจ.15-1-1-1 ต่ าสุด 

ส่วนจ านวนวันที่ผลแห้งสนิท พบว่าทั้ ง 3 พันธุ์ มีจ านวนวันที่ผลแห้งสนิทเท่ากันคือ 5 วัน  

(ตารางท่ี 9) 

 

ปริมาณผลผลิต 



 เนื่องจากในปี 2558 อากาศมีความแปรปรวนไปในทางที่ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของ

พริกและพืชอ่ืนๆ จึงท าให้ผลผลิตพริกต่ าลงกว่าปีก่อนๆมาก แม้แต่พริกของเกษตรกรรายอ่ืนๆก็

ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม พริกพิจิตร 1 ให้ผลผลิตสดสูงที่สุด 814.08 กิโลกรัมต่อไร่ 

คิดเป็นพริกแห้ง ประมาณ 150 กิโลกรัม 

 

ตารางท่ี 66 ผลผลิตรวมต่อไร่ของพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าพริกแห้ง ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ปี 2558 

พันธุ์ น้ าหนักสด (กิโลกรัมต่อไร่) น้ าหนักแห้งจากการค านวณ (กิโลกรัม) 

1. พิจิตร 1 814.08               150.7 

2. พจ. 15-1-1-1 729.60               128.0 

 

 

 
ก.                               ข.                                 ค. 

ภาพที่ 1 พริกใหญ่ส าหรับท าพริกแห้ง 

ก. พริกพิจิตร 1 
ข. พริกแห้งพิจิตร 1 
ค. พริกพจ. 15-1-1-1 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 การทดสอบพันธุ์พริกชี้ฟ้าในปี 2557-2558 ประกอบด้วยการทดสอบพันธุ์พริกเพ่ือท าพริก

แห้ง ในแปลงเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร พบว่าพริกท่ีให้ผลผลิตสูงและเกษตรกรพึงพอใจคือพริกพิจิตร 

1 โดยในปี 2557 ให้ผลผลิตพริกสด 3 ,152 กิโลกรัมต่อไร่ เปลี่ยนเป็นพริกแห้ง 525.3 กิโลกรัม 

และพจ. 15-1-1-1 ให้ผลผลิตพริกสด 2,160 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นพริกแห้ง 385.7กิโลกรัมต่อไร่ ปีถัดมา

พริกพิจิตร 1 ให้ผลผลิตพริกสด 814 กิโลกรัม และพจ. 15-1-1-1 ให้ผลผลิตพริกสด 730 กิโลกรัม 

 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ส าหรับนักวิจัยใช้เพ่ือเป็นการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป  
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