
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพริก 

 

2. โครงการวิจัย   :  การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริก 

กิจกรรม   :  การปรับปรุงพันธุ์พริกให้มีคุณสมบัติเฉพาะด้าน 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การผสมและคัดเลือกลูกผสมพริกที่มีสารแคบไซซินสูง 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวอ าไพ ประเสริฐสุข นายเพทาย กาญจนเกสร  

5. บทคัดย่อ    

 การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้พริกที่มีความเผ็ด (ปริมาณสารแคบไซซิน) สูง ด าเนินการตั้งแต่ ปี 

2554-2558 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ในการคัดเลือก

พันธุ์ให้ได้ปริมาณสารแคบไซซินสูงจากการคัดเลือกพันธุ์ได้พริก 22 พันธุ์ ที่ผ่านการคัดเลือก น าพริก 

14 สายพันธุ์แรกที่มีผลผลิตสูงและมีปริมาณแคบไซซินสูง เป็นพริกขี้หนูผลเล็ก 5 พันธุ์ พริกขี้หนูผล

ใหญ่ 8 พันธุ์ เปรียบเทียบกับพริกพันธุ์เผ็ดระดับสากลและปลูกเพ่ืออุตสาหกรรม ได้พริก สายพันธุ์ 

53-153-1-1-1 สายพันธุ์ 52-123-1-1-1-1 และ สายพันธุ์ 53-135-1-1-1 ให้ผลผลิต 1,980 1,275 

และ 1,180 กรัม ตามล าดับ เมื่อเก็บเกี่ยว 1 เดือน และแต่ละพันธุ์มีปริมาณแคบไซซิน 1 ,138 1,760 

และ 1,590 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามล าดับ เพ่ือน าไปปลูกทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกและแปลง

เกษตรกรในปี 2560 และใช้เป็นแม่ และพ่อพันธุ์ส าหรับการสร้างลูกผสมพริกเพ่ือการผลิต แคบไซซิน

โดยเฉพาะ การสร้างลูกผสมพริกจากพริกของประเทศไทยกับพริกเผ็ดพันธุ์ต่างประเทศ เพ่ือการผลิต

แคบไซซินได้ลูกผสมพริก 8 คู่ผสม ที่สามารถปรับตัว เจริญเติบโต และให้ผลผลิตที่มีแนวโน้มที่ดี 

ส าหรับปลูกเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ์ต่อไป   

 

6. ค าน า                                  

แบบ 1 



 พริกเป็นพืชที่ปลูกและใช้ประโยชน์กันอยู่ทั่วโลก นอกจากพริกจะเป็นเครื่องเทศที่ช่วยปรุง

แต่งรสชาติอาหารให้ถูกปากแล้ว พริกยังเป็นพืชที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ในผลพริกมีสารอาหารที่มีคุณค่า

หลายพันชนิด แต่สารที่เป็นจุดเด่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของพริกมี 2 ชนิด คือสารแคโรตินอยด์ และ

สารแคบไซซินนอยด์  (Govindarajan,1986) สารแคโรตินอยด์ เป็นส่วนที่ท าให้พริกมีสี และมีคุณค่า

อาหาร ส่วน capsaicinoid โดยเฉพาะ capsaicin ท าให้พริกเผ็ด ความเผ็ดของพริกเป็นตัวก าหนด

คุณภาพที่ส าคัญของพริกที่ไม่สามารถทดแทนด้วยสารอื่นหรือพืชชนิดใดในโลก ความเผ็ดของพริกจะ

ขึ้นกับพันธุ์ สภาพแวดล้อม และการตูแลรักษา (Zewdie and Bosland, 2000) ในบรรดาปัจจัย

ทั้งหมดที่กล่าวมาพันธุ์พริกมีผลต่อระดับความเผ็ดของพริกมากที่สุด โดยระดับความเผ็ดในระดับ

สากล สามารถแบ่งระดับความเผ็ดตามหน่วย  Scoville Heat Unit (SHU) ออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่

ไม่เผ็ด (0-700 SHU)  เผ็ดน้อย (700-3,000 SHU) เผ็ดปานกลาง (3,000-25,000) เผ็ดมาก (25,000-

70,000 SHU) และเผ็ดมากที่สุด (>80,000 SHU) (Weiss, 2002) ความเผ็ดของพริกจะขึ้นกับ

ปริมาณ capsaicin ในผล (Scoville,1912)  พริกหวาน ซึ่งเป็นชนิด Capsicum annuum เป็นพริก

ที่ไม่มีความเผ็ด ในขณะที่พริกพันธุ์อ่ืนๆที่แม้จะเป็น C.  annuum แต่มีความเผ็ดแตกต่างกันไปตั้งแต่ 

น้อยไปจนถึงมาก ขณะพริก C. frutescens ที่มักจะเป็นพริกพันธุ์พ้ืนเมืองหรือพันธุ์ป่าที่พบมากใน

แถบเอเชียมักจะมีความเผ็ดสูง พริกท่ีขึ้นชื่อว่าเผ็ดที่สุดในโลกคือพริกในกลุ่ม C. chinense ซึ่งมีระดับ

ความเผ็ดถึง 1,000,000 SHU อยู่ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ในทางการค้าพริกที่มีความเผ็ด 

80,000- 500,000 SHU ขึ้นไปจะเป็นที่ต้องการทางอุตสาหกรรม โดยในน้ ามันพริก 1 กิโลกรัมที่มี

ความเผ็ด 200,000 SHU จะมีมูลค่าเทียบเท่ากับพริกที่มีคุณภาพดี 10 กิโลกรัม นอกเหนือจากสาร

เผ็ดแล้วปัจจุบันการบริโภคที่เน้นคุณค่าทางอาหารเป็นหลักท าให้เกิดการเสาะหาหรือสร้างพืชพันธุ์

ใหม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นสุขภาพและยอมจ่ายในราคาสูงซึ่งพริกของไทย มี

ความเผ็ด มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว ความหลากหลายของพันธุ์พริกที่มีอยู่ย่อมเป็นโอกาสอันดี

ในการปรับปรุงพันธุ์พริกพันธุ์ใหม่ๆ ให้ตรงความต้องการผู้บริโภคทุกกลุ่ม 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์ 

 พริกพันธุ์ดีของประเทศไทย (พันธุ์พ้ืนเมือง พันธุการค้า และ พันธุ์แนะน า) กับพริกจาก

ต่างประเทศ 3 สกุล ได้แก่ Capsicum annuum, C. frutescense และ C. chinense 

วิธีการ 

 สร้างลูกผสมพริกพันธุ์ใหม่ที่มีความเผ็ดสูง เพ่ือใช้ในการผลิตพริกส าหรับเป็นวัตถุดิบด้าน

เวชภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าการผลิตเพ่ือการบริโภดสด หรือแห้ง โดยศึกษาถึงความสามารถในการผสม



ข้ามพันธุ์ระหว่างพริกพันธุ์ดีของประเทศไทย (พันธุ์พ้ืนเมือง พันธุการค้า และ พันธุ์แนะน า) กับพริก

จากต่างประเทศ 3 สกุล ได้แก่ Capsicum annuum, C. frutescense และ C. chinenseโดยศึกษา

ลักษณะดอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์ ความพร้อมในการผสมพันธุ์ อัตราการผสมติด การ

เจริญเป็นผล และความมีชีวิตของเมล็ด และสร้างลูกผสมข้ามพันธุ์จากพริกเหล่านี้ โดยมีเกณฑ์ที่ตั้งไว้

คือมีความเผ็ดมากกว่า 100,000SHU และมีผสมผลิตสูงอย่างน้อย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อฤดูปลูก 

ก่อนที่จะน าไปปลูกเปรียบเทียบและทดสอบต่อไป 

บันทึกข้อมูล 

 การเจริญเติบโต การออกดอก ลักษณะดอกภายนอกและต าแหน่งเกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย  

% การติดผลในพริกที่ผสมข้ามชนิด ความงอกของเมล็ดที่ได้จากการผสม ลักษณะผลผลิต ปริมาณ 

capsaicinและปริมาณผลผลิต  

 

สถานที่ด าเนินการ 

 ส านักบริหารสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาปี 2555-2557 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

จากการน าพริกที่เกษตรกรนิยมปลูก คือพริกขี้หนูใหญ่ C. annuum พันธุ์ ซุปแปอร์ฮอท 

ห้วยสีทน หัวเรือ ที่มีความเผ็ดมาก ผสมข้ามพันธุ์กับพริกขี้หนูผลเล็ก C. frutescens ที่มีความเผ็ด

มากเป็นพิเศษ หรือ พริกกลุ่มฮาบาเนโร (C. chinense) ที่มีความเผ็ดมากเป็นพิเศษเช่นกัน และพริก

บุช โจโลเกีย ซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ ก็เคยได้รับการบันทึกว่าเป็นพริกที่มีความเผ็ดมากที่สุดในโลกด้วย (ตาราง

ที่ 1) ผลการผสมได้ลูกผสมทั้งหมด 8 คู่ผสม (ตารางที่ 2)  อยู่ระหว่างการคัดเลือกพันธุ์เพ่ือให้ได้สาย

พันธุ์บริสุทธิ์ ที่เหมาะกับการปลูกเป็นการค้า ซึ่งเป้าหมายคือเป็นพันธุ์พริกที่มีปริมาณ capsaicin 

มากกว่า 1% และมีผลผลิตอย่างน้อย 1,800 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตารางท่ี 1 ลักษณะเด่นของพริกที่น ามาใช้เป็นพ่อ แม่พันธุ์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พริกที่มี 

ความเผ็ดสูง 

พันธุ์ ลักษณะเด่น 

ห้วยสีทนของบริษัททีเอสเอ ผลผลิตสูง เก็บเก่ียวได้เร็ว เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี  

เผ็ดสูงปานกลาง 

หัวเรือ ศก. 13 ผลผลิตสูง เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เผ็ดสูงปานกลาง 

ซุปเปอร์ ฮอท ผลผลิตสูง เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เผ็ดสูงปานกลาง 

ตลาดต้องการมาก 



พริกข้ีหนูสวน 10-1-1-3-6 ผลผลิตมาก ตลาดต้องการแต่ผลมีขนาดเล็ก เผ็ดสูงมาก อายุยืน 

พริกข้ีหนูสวนพันธุ์สวนผึ้ง ผลผลิตมาก ตลาดต้องการแต่ผลมีขนาดเล็ก เผ็ดสูงมาก อายุยืน

ปานกลาง 

พริก Golden Habanero ผลผลิตน้อย มีความเผ็ดสูงมาก อายุยืน ลักษณะผลแตกต่าง

จากพริกท่ีผู้บริโภคคุ้นเคย 

พริก HabaneroRed เตบิโตช้า ผลผลิตน้อย อ่อนแอต่อสภาพแวดล้อม มีความเผ็ดสูง

มาก ลักษณะผลแตกต่างจากพริกที่ผู้บริโภคคุ้นเคย 

พริก bhut jolokia เผ็ดมากท่ีสุด ผลผลิตน้อย ลักษณะผลไม่คุ้นตากับผู้บริโภคคน

ไทย 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 คู่ผสมที่อยู่ระหว่างการคัดเลือกในรุ่นที่ 2  

พันธุ์แม่ พันธุ์พ่อ ชื่อคู่ผสม 

ซุปเปอร์ฮอท(อีสเวสต์ซีดส์)  

(C. annuum) 

บางช้าง 365  

(C. annuum) 
บข. 1 

ห้วยสีทนตรางอบทอง (ทีเอสเอ)  

(C. annuum) 

โกลเด้น ฮาบาเนโร 

(C. chinense) 
บข. 2 

ซุปเปอร์ฮอท(อีสเวสต์ซีดส์)  

(C. annuum) 

โกลเด้น ฮาบาเนโร 

(C. chinense) 

บข. 3  

(ได้ 2 ลักษณะ) 

ซุปเปอร์ฮอท (อีสเวสต์ซีดส์)  

(C. annuum) 

ฮาบาเนโร เรด 

(C. chinense) 
บข. 4 

พริกม่วง 52-60  

(C. annuum) 

โกลเด้น ฮาบาเนโร 

(C. chinense) 
บข. 5 

พริกจินดา 

(C. annuum) 

พริกข้ีหนูสวนพันธุ์สวนผึ้ง 

(C. frutescens) 
บข. 6 

ซุปเปอร์ฮอท (อีสเวสต์ซีดส์)  กจ. 10-1-1-3-6 บข. 7 



(C. annuum)  (C. frutescens) 

หัวเรือศก. 13  

(C. annuum) 

บุช โจโลเกีย 

(C. chinense) 
บข. 8 

 

 

 

ภาพที่1 ตัวอย่าง ลูกผสมชั่วที่ 1 ก. ซุปเปอร์ฮอทX กจ. 10-1-1-3-6 

   ข. ห้วยสีทนxโกลเด้น ฮาบาเนโร 

 

 

ก.                             ข.                                  ค. 

 

                            ง.                           จ.                               ฉ 

ภาพที่ 2 การกระจายตัวที่เกิดในการน าลูกผสมชั่วที่ 2 ไปปลูก 

(ก. บข. 2-6   ข. บข. 2-13ค. บข. 2-14   ง. บข. 4-10   จ. บข. 5-11 ฉ. บข. 6-1) 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 จากการน าพริก 14 สายพันธุ์ที่มีผลผลิตสูงและ/หรือมีปริมาณแคบไซซินสูง เป็นพริกขี้หนูผล

เล็ก 5 พันธุ์ พริกขี้หนูผลใหญ่ 8 พันธุ์ เปรียบเทียบกับพริกทาบาสโก ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีความเผ็ดระดับ

สากลและปลูกเพ่ืออุตสาหกรรม ได้พริก สายพันธุ์ 53-153-1-1-1 สายพันธุ์ 52-123-1-1-1-1 และ 

สายพันธุ์ 53-135-1-1-1 ให้ผลผลิต 1,9801,275 และ 1,180 กรัม เมื่อเก็บเกี่ยว 1 เดือน และแต่ละ

พันธุ์มีปริมาณแคบไซซิน 1,1381,760 และ 1,590 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามล าดับ เพ่ือน าไปปลูก

ทดสอบ และใช้เป็นแม่ และพ่อพันธุ์ส าหรับการสร้างลูกผสมพริกเพ่ือการผลิต แคบไซซินโดยฉพาะ  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : -  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 
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