
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพริก 

 

2. โครงการวิจัย   :  การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริก 

กิจกรรม   :  การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวน 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคดัเลือกพนัธ์ุพริกข้ีหนูสวนท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดห้ลายฤดู 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Selection for several season of Bird chili (Capsicum 

frutescens) 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นาง วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 1  

ผู้ร่วมงาน                              :  นายรักชัย คุรุบรรเจิดจิต 2 

                                             นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล 2 

        นางจาริณี จันทร์ค า 3 

 

5. บทคัดย่อ   :  เพ่ือให้ได้พันธุ์พริกข้ีหนูสวนที่สามารถเก็บเก่ียวได้อย่างน้อย 18 

เดือน จึงรวบรวมพันธุ์พริกจ านวน 14 ตัวอย่าง แล้วปลูกคัดเลือแบบจดประวัติ จ านวน 3 ชั่ว ที่

ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ตั้งแต่ ตุลาคม 2553 ถึง สิงหาคม 2557 จากการคัดเลือกในปี 2554 มีต้น

พริกที่ผ่านการคัดเลือก 33 ต้น คัดเลือกครั้งที่ 2 มีต้นที่ผ่านการคัดเลือก 61 ต้น และจากการคัดเลือก

ครั้งที่ 3 คัดเลือกต้นพริกเพียง 12 สายพันธุ์แรกท่ีเข้าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ได้แก่ 50-14-0-4-1-4-0-16, 50-

14-0-2-3-2-0-11, 51-20-0-0-0-0-0-1 , 52-94-0-0-1-4-7-10, ขี้หนูหอม 4-2-4, 52-64-0-0-0-0-1-

12, 52-94-0-1-5-7-0-18, 52-94-0-1-6-5-0-10, 4-9-6-4-6-0-1-6-3-0-3, 17-15-9-1-0-8-6-8-0-

18, 52-50-0-3-3-4-0-18,52-50-0-3-1-7-0-19, , 4-9-6-4-6-0-6-3-1-0-1 และ 8-6-10-1-2-0-0-2-

9  โดยพันธุ์ที่มีให้ผลผลิตสูงมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 5 สายพันธุ์แรกประกอบด้วยขี้หนูหอม 4-2-4, 52-

50-0-3-3-4-0-18, 52-50-0-3-1-7-0-19, 52-94-0-1-5-7-0-18 และ 50-14-0-4-1-4-0-16 ซึ่งจะได้

น าพริกทั้ง 4 สายพันธุ์นี้ไปปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์ของเกษตรกรในปี 2559 ต่อไป 

แบบ 1 



 
1 สถาบันวิจัยพืชสวน 
2 ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย 
3 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 

 

6. ค าน า : 

 พริกพันธุ์ปลูกท่ัวโลกมี 5 ชนดิ ประกอบด้วย Capsicum annuum, C. frutescens, C. 

chinens, C. baccatum และ C. pubescens (IBGRI, 1983) ส าหรับพริกประเทศไทยเป็นพริกกลุ่ม 

cayenne (Berke,2002) ซึ่งมีท้ังที่อยู่ในสกุล C.  annuum และ C. frutescens โดยในสกุล C. 

annuum  ในปี 2550 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวพริกทุกชนิดรวมกัน 220,734 ไร่ ผลผลิตรวม

353,922.46 ตัน เป็นพริกขี้หนูใหญ่ 114,968 ไร่ พริกใหญ่ 62,983 ไร่ พริกข้ีหนูเล็ก 38,327 ไร่ และ

พริกอ่ืนๆ (พริกหวาน พริกหยวก) 4,456 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2550)  

 พริกข้ีหนูสวนจัดอยู่ในกลุ่มพริกข้ีหนูเล็ก และเป็นพริกท่ีอยู่ในสกุล C. frutescens (Bosland 

and Votava, 1999) แม้พริกขี้หนูสวนจะมีปริมาณการผลิตทั้งประเทศถือเป็นอันดับสาม แต่ราคา

ผลผลิตพริกสดจะมีราคาต่อกิโลกรัมสูงกว่าพริกใหญ่และพริกข้ีหนูใหญ่ 2-3 เท่า เป็นพริกที่มีความ

เฉพาะเจาะจ ากับอาหารไทยที่ต้องการรสชาติไทยต้นต าหรับ จุดเด่นคือมักมีกลิ่นหอม พริกขี้หนูสวนมี

รสเผ็ดจัด เป็นพริกพันธุ์ป่าที่สามารถให้ผลผลิตข้ามฤดูได้ (Bosland and Votava, 1999) แม้อายุ

ก่อนถึงการเก็บเก่ียวต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือนหลังย้ายกล้า แต่ในทางตรงกันข้ามยิ่งพริกมีอายุ

มากขึ้นยิ่งให้ผลผลิตต่อต้นมากข้ึนเป็นทวีคูณ ดังนั้นหากสามารถคัดเลือกพันธุ์พริกชนิดนี้ให้สามารถให้

ผลผลิตได้ยาวนานมากกว่า 1 ปี ก็จะท าให้เกษตรกร ไม่ต้องเพ่ิมต้นทุนในการปลูกใหม่ทุกปี และมี

ผลผลิตให้เก็บเก่ียวตลอด  

7. วิธีด าเนินการ                                    
          - อุปกรณ์ : พันธุ์พริกข้ีหนูสวน อุปกรณ์การเกษตร ถุงเก็บตัวอย่าง เครื่องวัดแสง สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช 
           - วิธีการ : รวบรวมพันธุ์พริกข้ีหนูสวนพันธุ์ทีมีแนวโน้มให้ผลผลิตยาวนานในแปลงเกษตรกร 

และพันธุ์ที่ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ของกรมฯ มาปลูกทดสอบในแปลงไม้ผล (เนื่องจากพริกข้ีหนูสวน
เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีกว่า และมีอายุการเก็บเก่ียวยาวนานกว่า เมื่อปลูกใต้ร่มเงา ซึ่งการปลูกใต้ร่ม
เงายังเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า) ท าการคัดเลือก 3 ชั่ว โดยปลูกแบบต้นต่อแถว ซึ่งพริกที่ได้รับการ
คัดเลือกจะต้องมีอายุในการให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 18 เดือน โดยให้ผลผลิตอย่างน้อย 2,500 กิโลกรัม
ต่อไร่     บันทึกข้อมูล ความเข้มแสงในแปลงปลูก  ความชื้น การเจริญเติบโต : ความสูงต้น ความกว้าง



ทรงพุ่ม ทุก 3 เดือนหลังให้ผลผลิตครั้งแรกการให้ผลผลิต ทั้งปริมาณ คุณภาพ ความยาวนานของการ
ให้ผลผลิต ด าเนินการที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2556 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 ปี 2554 น าพริกข้ีหนูสวนที่ได้จากการเก็บรวบรวมและพันธุ์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงจ านวน 

14 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) ปลูกในแปลงมะม่วงที่มีอายุมาก แต่มีการตัดแต่งก่อนปลูกพริกเพ่ือให้ความ

เข้มแสงไม่แตกต่างกัน ท าการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ แต่ในช่วงปลายปี 2554 เกิดเหตุการณ์น้ า

ท่วมท าให้แปลงเสียหายภายใน 3 วัน แต่ก่อนหน้านั้นได้ท าการคัดเลือกเบื้องต้นไว้เฉพาะต้นที่มี

ลักษณะผลผลิตตรงกับความต้องการ ต้นแข็งแรง และมีความสูงพอเหมาะ ไว้ได้ทั้งสิ้น 33 ต้น แต่ยัง

ไมส่ามารถรวบรวมข้อมูลผลผลิตรวมได้ ซึ่งจากการสังเกต พบว่าพริกที่อยุ่กลางแปลงทดลอง ที่มีแสง

เพียงพอและมีร่มเงาเพียงเล้กน้อย จะมีการออกดอก ติดผลดีกว่าพริกที่อยู่ใต้ร่มมะม่วงโดยตรง ท าให้

ได้แสงน้อย จะติดดอกช้า ดอกน้อย สอดคล้องกับผลการทดลองของ Kraikruan (1998) ที่รายงานว่า

พริกข้ีหนู C. frutescens พันธุ์พ้ืนเมืองของไทย จะตอบสนองต่อระดับของร่มเงา โดยหากปลูกใต้ร่ม

เงา 30% จะมีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการให้ผลผลิตมากกว่าปลูกใต้ร่มเงา 50% 

  

ตารางที่ 1 ชื่อพริก และที่มาของพริกที่น ามาปลูกเพ่ือคัดเลือกพันธุ์ 14 ตัวอย่างในปี 2554 

ล าดับที่ ชื่อตัวอย่าง ที่มา 

1.  4-9-6-4-6 พริกข้ีหนูสวนจากการคัดเลือกพันธุ์ 

2.  8-6-10-1-2-1 พริกข้ีหนูสวนจากการคัดเลือกพันธุ์ 

3.  10-1-1-3-6-1 พริกข้ีหนูสวนจากการคัดเลือกพันธุ์ 

4.  #16-1-3 พริกข้ีหนูสวนจากการคัดเลือกพันธุ์ 

5.  17-15-9-1-8 พริกข้ีหนูสวนจากการคัดเลือกพันธุ์ 

6.  51-13 พริกข้ีหนูหอม จ.ตรัง 

7.  51-20 พริกขี้หนูหอม จ.กาญจนบุรี 

8.  52-50 พริกข้ีนก จ. ชุมพร 

9.  52-64 พริกข้ีหนูสวน จ. นครราชสีมา 



10.  52-94 พริกขี้หนูสวน จ. นครศรีธรรมราช 

11.  52-121 พริกขี้หนูสวน จ. กาญจนบุรี 

12.  53-176 พริกข้ีหนูสวน จ. กาญจนบุรี 

13.  ขี้หนูหอม พริกข้ีหนูหอม 

14.  ขี้หนูสวน พริกข้ีหนสวน 

 

 ในปี 2555 น าพริก 33 ต้นที่คัดเลือกไว้มาปลูกเพ่ือศึกษาความแปรปรวน และคัดเลือกชั่วที่ 

2 โดยปลูกในแปลงกลางแจ้ง เนื่องจากต้องการศึกษาว่ามีพริกที่สามารถปลูกแบบกลางแจ้งได้หรือไม่ 

เนื่องจากในการคัดเลือกครั้งที่ 1 พริกท่ีได้รับแสงมีแนวโน้มให้ผลผลิตดีกว่าพริกที่พริกที่อยู่ใต้ร่มเงา

ทึบ ซึ่งในชั่วที่ 2 นี้มีต้นที่ผ่านการคัดเลือก 61 ต้น แต่ปลูกเพียง 49 ต้น เนื่องจากบางสายพันธุ์เมล็ด

เพาะไม่งอก หรืองอกแล้วแต่ต้นกล้าอ่อนแอจึงต้องคัดทิ้งโดยธรรมชาติ 

ปี 2556 ปลูกพริก 49 ต้นที่คัดเลือกไว้ ลงแปลงปลูก โดยปลูกสายพันธุ์ละ 12 ต้น ใช้ระยะ

ปลูก 50x100 ซม. ในเดือนมีนาคม 2556 เก็บข้อมูลครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2557 เก็บเกี่ยว

ผลผลิตเฉลี่ย 11 ครั้ง ได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 2 เป็นกลุ่มพริกกะเหรี่ยง สายพันธุ์ พริกข้ีหนูสวน

ผลเรียวยาว สายพันธุ์ พริกข้ีหนูหอม สายพันธุ์ ซึ่งในสามกลุ่มนี้พริกข้ีหนูหอมจะเป็นที่ต้องการของ

ตลาดมากท่ีสุด มีราคาแพง แต่ต้องดูแลรักษามากกว่า พริกข้ีหนูสวนผลยาวเรียว มีแนวโน้มสามารถ

ปลูกกลางแจ้งได้ดี ผลิตเป็นการค้าได้ง่ายกว่า ส่วนพริกกะเหรี่ยงมีความโดดเด่นเรื่องความทนทานกับ

สภาพอากาศ ต้นสูง ผลค่อนข้างใหญ่ เก็บเกี่ยวได้ง่ายกว่า 

 

ตารางที่ 2 อายุการออกดอก ความสูงต้น และผลผลิตพริก 12 สายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก 

 
ล าดับที่ สายพันธุ ์ อายุออกดอก 50% 

(วัน) 

ความสูงต้นเมื่อเก็บเกี่ยว

แรก (ซม) 

ผลผลิตต่อต้นเมื่อเก็บ

เกี่ยวชว่งเดือนที่ 4-12 

หลังย้ายกล้า (กรัม) 

1.  50-14-0-4-1-4-0-16 85 51.2 478.2 

2.  50-14-0-2-3-2-0-11 85 55.8 567 

3.  51-20-0-0-0-0-0-1 85 60.2 335.3 



4.  52-94-0-0-1-4-7-10 92 66.1 873 

5.  ขี้หนูหอม 4-2-4 65 40.0 722.1 

6.  52-64-0-0-0-0-1-12 98 30.9 747.3 

7.  52-94-0-1-5-7-0-18 70 65.2 680.7 

8.  52-94-0-1-6-5-0-10 70 61.7 608.8 

9.  4-9-4-4-6-0-1-6-3-0-3 86 60.8 374.5 

10.  17-15-9-1-0-8-6-8-0-18 120 62.5 338.6 

11.  52-50-0-3-3-4-0-18 95 37.5 498.2 

12.  52-50-0-3-1-7-0-19 92 34.2 354.4 

 

7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

 จากการรวบรวมและคัดเลือกแบบจดประวัติ มีพริก 12 สายพนัธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงตั้งแต่  1000 กิโลกรัม

ต่อไร่ (เก็บเก่ียว 11 ครั้ง ตั้งแต่ 4-12 เดือนแรก หลังย้ายกล้า) ในทั้งหมดนี้มีอยู่ 5 สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 

และหรือมีลักษณะผลที่เป็นที่ต้องการของตลาดมาก ซึ่งหลังการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์แล้วคาดว่าพริกใน

กลุ่มนี้จะถูกน าไปทดสอบและเสนอเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรต่อไป 

 

8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 น าพันธุ์ที่มีความดีเด่น ไปปลูกเปรียบเทียบและทดสอบในแหล่งปลูกและแปลงเกษตรกร ก่อนเสนอ

เป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 

9. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) :  
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