
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชผัก 

 

2. โครงการวิจัย   :  การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริก 

กิจกรรม   :  การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริก 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  การปรับปรุงพันธุ์พริกชี้ฟ้า 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบพันธุ์พริกชี้ฟ้าเพ่ือท าซอสพริกในไร่เกษตรกร 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  On Farm Varieties Testing for Processing Chili 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายณรงค์   แดงเปี่ยม   นางสาวดรุณี สมณะ    

       นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล  นางสาว สุทธินี เจริญคิด 

5. บทคัดย่อ   

 พริกใหญ่ส าหรับท าซอสพริกซึ่งทดสอบพันธุ์ที่จังหวัดพิจิตรและแพร่ พริกที่ให้ผลผลิตสูงเป็น

ที่ยอมรับของเกษตรกรคือ พจ. 27-1-2-1 ที่ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงพันธุ์การค้า ลักษณะตรงความ

ต้องการของโรงงานซอสพริก เผ็ดน้อย เนื้อหนา ผลสุกแดงสด โดยให้ผลผลิต 1 ,932 กิโลกรัมต่อไร่ที่

จังหวัดสุโขทัยและ 2,592 กิโลกรัมต่อไร่ที่จังหวัดพิจิตร  

 

6. ค าน า                                  

 ซอสพริกนับเป็นผลิตภัณฑ์จากพริกที่สร้างรายได้เป็นมูลค่ามากที่สุดของพริก มีการใช้ทั้งใน

ประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศในปริมาณปีละ ล้านบาท ซอสพริกจากประเทศไทยเป็นซอส

พริกที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคมากกว่าซอสพริกอ่ืนๆ ปัจจุบันยังไม่มีพันธุ์พริกที่เหมาะสมส าหรับการผลิต

ซอสพริกโดยตรง โรงงานผู้ผลิตจะรับซื้อจะรับซื้อพริกท่ัวไปจากเกษตรกรหรือผู้รวบรวมผลผลิต จากก

นั้นจึงน าไปผสมและปรับสูตร ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งยุ่งยากในการปฏิบัติ หากเกษตรกรสามารถ

ปลูกพันธุ์พริกให้มีลักษณะตรงตามความต้องการของโรงงานผลิตซอสพริกจะท าให้ผลผลิตเป็นที่

ต้องการของตลาดมากขึ้นและโรงงานสามารถผลิตซอสพริกให้มีคุณภาพคงที่ได้มากขึ้น ตั้งแต่ปี 2540 

แบบ 1 



กรมวิชาการเกษตรได้ท าการปรับปรุงพันธุ์พริกให้เหมาะส าหรับการผลิตซอสพริกจนกระทั่งได้พันธุ์

พริกที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของโรงงานและเป็นพันธุ์บริสุทธิ์ที่เกษตรกรสามารถปลูกแล้ว

เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในรุ่นต่อไปได้ ให้ผลผลิตสูงในระดับหนึ่ง และเพ่ือให้ทราบว่าพริกพันธุ์ดังกล่าวเป็น

ที่ต้องการของเกษตรกรและตลาดหรือไม่ จึงได้ท าการทดสอบพันธุ์พริกชี้ฟ้าเพ่ือผลิตซอสในแปลง

เกษตรกรที่เป็นแหล่งผลิตพริกซอสใน 3 จังหวัดคือ แพร่ พิจิตร และสุโขทัยในระหว่างปี 2557-2558 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์  

พันธุ์พริกชี้ฟ้าส าหรับท าซอสพริกที่ผ่านการคัดเลือก 3 พันธุ์ และพันธุ์การค้าหรือพันธุ์ท้องถิ่นส าหรับ

ปลูกเปรียบเทียบ 

วิธีการ   

เป็นการทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร สุโขทัย และแพร่ โดยน าพริกชี้ฟ้า 3 พันธุ์ คือ 

พจ 05 พจ 27-1-2-1 และ พจ 25-1-1-1 ซึ่งเหมาะส าหรับการท าป็นซอสพริก ไปปลูกทดสอบใน

แปลงเกษตรกร เพ่ือประเมินศักยภาพของพันธุ์ในแปลงปลูกของเกษตรกร และการยอมรับของ

เกษตรกร ในแต่ละแหล่งปลูกให้เกษตรกรเลือกปลูกพริกตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาในการปลูก 

ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละแหล่ง เพาะเมล็ด และย้ายกล้าเมื่ออายุ 30-40 วัน ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 

50x100 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง 1 ต้นต่อหลุม การดูแลรักษาอ่ืนๆ ขึ้นกับเกษตรกร แต่มีการให้

ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอในด้านการผลิตจากนักวิจัยในพ้ืนที่ 

บันทึกข้อมูล  

 ช่วงเวลาปลูก ช่วงเริ่มให้ผลผลิต ปริมาณผลผลิต และการยอมรับของเกษตรกร และตลาดใน

แต่ละพ้ืนที ่

สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย และ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรแพร่ ปี 

2557-2558 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ช่วงเวลาปลูก และอายุการเก็บเกี่ยวครั้งแรก 

 การทดสอบในปี 2557 ในจังหวัดพิจิตร ด าเนินการในแปลงของนายประสิทธิ์  ปานรักษ์ 

เกษตรกรที่อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 11 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร จ านวน 1 แปลง แปลงเกษตรกร 

จังหวัดสุโขทัย 1 แปลง และมีการปลูกพริกในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

ควบคู่กันไป เพ่ือลดความเสี่ยงหากแปลงทดสอบภายนอกเสียหายและบันทึกข้อมูลในส่วน



รายละเอียดของพันธุ์ที่เกษตรอาจไม่มีบุคคลากรหรืออุปกรณ์เพียงพอ โดยเริ่มเพาะกล้า และย้ายปลูก

ช่วงปลายปี พริกจะเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อ 105 วันหลังปลูก (ตารางที่ 1) เป็นช่วงเดียวกับที่พริกใหญ่ใน

ภาคเหนือออกสู่ตลาด เนื่องจากเป็นช่วงที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพริก และผลผลิตจะมี

คุณภาพดีที่สุด 

 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมส าคัญและช่วงเวลาที่เกษตรกรปฏิบัติในแปลงที่จังหวัดพิจิตร ปี 2557 
กิจกรรม วันเพาะกล้า วันย้ายปลูก เก็บเก่ียวครั้งแรก 

เวลา 29 ตุลาคม 2556   29 พฤศจิกายน 2556 14 มีนาคม 2557 

 

 

การเจริญเติบโต 

 พริกพจ. 25-1-1-1 และ พจ. 27-1-2-1 มีการเจริญเติบโตดีกว่า พริกอีก 2 พันธุ์ โดยเฉพาะ

ความสูงของต้น พริกพจ. 25-1-1-1 สูง 75.5 และ 89.5 เซนติเมตร ขณะเก็บเกี่ยวครั้งแรก และครั้งที 

3 ตามล าดับ ส่วนพริก พจ. 27-1-1-1 มีความสูงต้น 72.0 และ 86.5 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งความ

สูงของต้นที่พอเหมาะจะท าให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้สะดวก เป็นแรงจูงใจให้แรงงานในการเก็บพริกได้

มากกว่าพริกต้นเตี้ย (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 ความสูงและความกว้างทรงพุ่มของต้นพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าซอสพริก เมื่อเก็บเกี่ยวครั้งแรกและ

เก็บเก่ียวครั้งที่ 3 ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ปี 2557 

พันธุ์ เก็บเก่ียวครั้งแรก เก็บเก่ียวครั้งที่ 3 

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

1. พจ.05 70.00 41.50 87.50 46.50 

2. พจ.25-1-1-1 75.50 46.50 89.50 51.00 

3. พจ.27-1-2-1 72.00 43.00 86.50 50.50 

4. จักรพรรดิ์ 60.50 46.00 80.00 49.00 

 

คุณภาพผล 

 พริกพจ.27-1-2-1 มีน้ าหนักต่อผล 13.18 กรัม และความยาวผล 10.7 เซนติเมตร ซึ่งหนักและยาวมาก

ที่สุด ความหนาเนื้อปานกลาง ประมาณ 1.58 มิลลิเมตร (ภาพที่ 13) (พันธุ์ลูกผสมจักรพรรดิที่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 

และ พันธุ์ พจ. 25-1-1-1 ยาว1.85 และ 1.71 มิลลิเมตร ตามล าดับ) พริก พจ. 25-1-1-1 มีผลค่อนข้างเล็ก แต่มีเนื้อ



หนา แต่เป็นรองจากพันธุ์เปรียบเทียบจักรพรรดิ ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสม ขณะที่สีผลสุกมีความใกล้เคียงกันทุกพันธุ์ โดย

อยู่ในโทนสีแดงสด (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3 น้ าหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเนื้อ และสีผล ของพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าซอส

พริก เมื่อเก็บเก่ียวครั้งที่ 3 ที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร ปี 2557 

พันธุ ์ น้ าหนักต่อผล (กรัม) ผลกว้าง (ซม.) ผลยาว (ซม.) เนื้อหนา (มม.) สีผลอ่อน สีผลสุก 

พจ.05 11.98 1.60 9.70 1.56 G143C R46B 

พจ.25-1-1-1 9.47 1.40 9.50 1.71 G143A R45A 

พจ.27-1-2-1 13.18 1.40 10.70 1.58 G137B R45B 

จักรพรรดิ์ 11.78 1.80 10.60 1.85 G143A R45A 
 
 

 
 
 
 
 
ปริมาณผลผลิต 
 จากการบันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตในแปลงเกษตรกร ทั้งสองแปลง (พิจิตรและสุโขทัย) ในปี 

2557พริกพันธุ์ พจ. 27-1-2-1 ให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดในกลุ่มพันธุ์ทดสอบ คือ 2,572 กิโลกรัมที่

จังหวัดพิจิตร และ 1932 กิโลกรัมที่จังหวัดสุโขทัย รองลงมาคือ พจ. 05 ให้ผลผลิต 2,112 กิโลกรัมที่

จังหวัดพิจิตร และ 1,900 กิโลกรัมที่จังหวัดสุโขทัย อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตต่อไร่ ของพริกพันธุ์

เปรียบเทียบซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสม จะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ทดสอบท้ังหมด (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าซอสพริกที่ปลูกในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร 
และสุโขทัยในปี 2557 
พันธุ์ สถานที่ปลูก 

พิจิตร (กก.ต่อไร่) สุโขทัย (กก.ต่อไร่) 
พจ. 05 2,112 1,900 
พจ. 25-1-1-1 1,600 1,821 
พจ. 27-1-2-1 2,592 1,932 
พันธุ์เปรียบเทียบ* 2,720 2,400 

*หมายเหตุ พจิิตร ใช้พันธุจ์ักรพรรดิ สุโขทัยใช้พันธุ ์แม่ปิง 

  



 ส่วนปริมาณผลผลิตพริกในปี 2558 ซึ่งท าการทดสอบในแปลงเกษตร 2 แปลง ในจังหวัด

พิจิตร และจังหวัดแพร่ (ตารางที่ 5) พบว่าในปีนี้ที่สภาพอากาศมีความแปรปรวน โดยมีอากาศร้อนจัด 

ท าให้ผลผลิตของพืชผลหลายชนิดรวมถึงพริกลดต่ าลงอย่างเห็นได้ชัด ในสภาวะภัยแล้งเช่นนี้ พริกพจ. 

27-1-2-1 สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าพริกพันธุ์อ่ืนๆทั้งหมด โดยให้ผลผลิตต่อไร่ 1,507.3 กิโลกรัมที่

จังหวัดพิจิตร และ 1,878.8 กิโลกรัมที่จังหวัดแพร่ รองลงมาคือ พจ.05 และพันธุ์เปรียบเทียบให้

ผลผลิตต่ า โดยพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัดพิจิตรให้ผลผลิต 885.2 กิโลกรัม และพันธุ์หยกสยามให้

ผลผลิต 1,709 กิโลกรัมต่อไร่ที่จังหวัดแพร่ ซึ่งถึงแม้ปริมาณผลผลิตจะต่ ากว่าพันธุ์ลูกผสมแต่พริกพจ. 

27-1-2-1 เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ 

 
ตารางท่ี 5 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ของพริกชี้ฟ้าเพ่ือท าซอสพริกที่ปลูกในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร 
และแพร่ในปี 2558 
 

พันธุ์ สถานที่ปลูก 
พิจิตร (กก.ต่อไร่) แพร่ (กก.ต่อไร่) 

พจ. 05 1,042.3 1,709 
พจ. 25-1-1-1 879.3 1,592.8 
พจ. 27-1-2-1 1,507.3 1,878.8 
พันธุ์เปรียบเทียบ* 885.2 1,709 
* หมายเหตุ พิจิตรใช้พันธุ์พ้ืนเมือง แพร่ใช้พันธุ์ลูกผสม หยกสยาม 
 

 
 

ภาพที่ 1 พริกใหญ่ พจ. 27-1-2-1 ที่เหมาะส าหรับท าซอสพริก 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  



 พริกซอส พจ. 27-1-2-1 เป็นพริกท่ีมีลักษณะตรงกับความต้องการของโรงงานซอสพริก ผลมี

ขนาดใหญ่ เมื่อสุกมีสีแดงสดให้ผลผลิตสูง โดยในปีที่มีอากาศปกติ (ปี 2557) ให้ผลผลิตสูงสุด 2592 

กิโลกรัมต่อไร่ ในแปลงปลูกของเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และในปีที่มีอากาศร้อนจัด (ปี 2558) ก็ยังคง

ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ โดยให้ผลผลิต 1878.8 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกที่จังหวัดแพร่ ซึ่งพริกพจ. 

27-1-2-1 ได้รับความพึงพอใจจากเกษตรกรในระดับ 4.5 มากกว่าพันธุ์อ่ืนๆที่ท าการทดสอบ และเมื่อ

เทียบกับพันธุ์ลูกผสมพันธุ์นี้เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 พริกพันธุ์พจ. 27-1-2-1 ถูกน าไปขึ้นทะเบียนพันธุ์ใหม่ และเสนอเป็นพันธุ์แนะน าของกรม

วิชาการเกษตร และในช่วงปี 2559-2564 พริกพันธุ์นี่ได้ถูกน าไปใช้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ส าหรับการ

ปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่ต่อไป 

 

11. ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณนายประสิทธิ์  ปานรักษ์ นางดอกรัก ปานรักษ์นางสมคิด ขันทอง นางอนงค์เลขา 

อ้นงาม และนางจ าเนียร พินิจวงค์ เกษตรกรจังหวัดพิจิตร นายวาที แสงกระจุย เกษตรกรจังหวัด

สุโขทัย นางปราณี ปิงผล และนายเมืองค า สมใจ เกษตรกรจังหวัดแพร่ ที่เอ้ือเฟ้ือพ้ืนที่ปลูกพริก

ส าหรับการทดสอบพันธุ์ ท าการดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิตและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พริกในรอบต่อไป 

 

 

 

12. เอกสารอ้างอิง 

จิรภา ออสติน สุภาวดี สมภาค รัชนี ศิริยาน จันทนา โชคพาชื่น ปราณี เถาว์โท ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 

 อุดม ค าชา โกมินทร์ วิโรจน์วฒันกุล พรรณผกา รัตนโกศล นวลจันทร์ ศรีสมบัติ และพเยาว์ 

 พรหมพันธุ์ใจ.การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูรับประทานสดหัวเรือ. เอกสารประกอบการน าเสนอ

 ผลงานวิจัยสถาบันวิจัยพืชสวนที่เสนอกรมวิชาการเกษตรพิจารณาเป็นผลงานวิจัยสู่เป้าหมาย

 น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร ประจ าปี 2553 ในการประชุมวิชาการประจ าปี 

 2554 สถาบันวิจัยพืชสวน 3-5 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล บีช รีสอร์ท จังหวัด

  จันทบุรี. 



จิรภา ออสติน และเสาวนี เขตสกุล. 2553. การคัดเลือกพันธุ์พริกข้ีหนูผลสดที่ตอบสนองต่อการปลูก

 ในระบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ. เอกสารประกอบการประชุม

 รายงานติดตามโครงการการคัดเลือกพันธุ์พริกขี้หนูผลสดที่ตอบสนองต่อการปลูกในระบบ

 เกษตรอินทรีย์ วันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ ตึกจักรทอง ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขา

 พืช กรุงเทพ. 10 หน้า 

ชวนพิศ  อรุณรังสิกุล. 2547. พริก:พืชน่าพิศวง. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  

 นครปฐม. 3 หน้า. 

ณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นิวัฒน์ มาศวรรณา และสุชีลา เตชะวงค์เสถียร. 2549. การผลิตพริกและปัญหา 

 ในการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ว. วิทย์.กษ.37(6)  

 (พิเศษ) :  321-324 (2549) 

ธวัชชัย  นิ่มกิ่งรัตน์  อุดม  ค าชา  รักชัย  คุรุบรรเจิดจิต  ศศิธร  ประพรม  นรินทร์  พูลเพ่ิม  

 วิลาวัณย์  ใคร่ครวญ และจันทนา  โชคพาชื่น.  2554.  การปรับปรุงพันธุ์พริกข้ีหนูพันธุ์

จินดา.    
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