
 

1.  ช่ือแผนงานวจัิย  วจิยัและพฒันาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง 
2. โครงการวจัิย วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตพริกชีในภาคใตต้อนล่าง 

ช่ือกจิกรรมที ่1 การวจิยัและพฒันาการผลิตพริกชีในภาคใตต้อนล่าง 
3 ช่ือการทดลองที่ ศึกษาการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพริกชี 

Study on Growth and Yield of Chilli 
4. ช่ือหัวหน้าการทดลอง  

หัวหน้าการทดลอง  นางสุคนธ์  วงศช์นะ   ศูนยว์จิยัพืชไร่สงขลา 
ผู้ร่วมงาน  พรอุมา อุไรพนัธ์  ศูนยว์จิยัพืชไร่สงขลา 

บุญลกัษณ์  ลีลาวฒันานนัท์ ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 
5. บทคัดย่อ 

ศึกษาการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพริกชี ท่ีศูนยว์จิยัพืชไร่สงขลา จ.สงขลา 
ด าเนินการในปี 2553-2556  ไม่มีแผนการทดลอง  เพาะเมล็ดพริกชีในกะบะเม่ือตน้กลา้งอกยา้ยลงในถุง
ด า เล้ียงกลา้จนอายไุด ้ 1 เดือน ยา้ยปลูกลงแปลง ใชร้ะยะปลูก 0.8x1.0 เมตร ดูแลรักษาตามค าแนะน า
ของกรมวชิาการเกษตร ผลการทดลองพบวา่ความสูงตน้และขนาดทรงพุม่ยงัคงเพิ่มข้ึนตามอายตุน้ พริก
ชีมีทรงพุม่ขนาดกลางแตกก่ิงประมาณ 6.8+0.8 ก่ิง  ล าตน้มีสีเขียว  กา้นใบยาว 2.5+0.5  ใบกวา้ง 
5.6+0.9 และใบยาว 10.35+2.1 ซม. ใบสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว  ดอกแรกบานหลงัจากปลูกลงแปลงได ้ 3 
เดือน  สีของกลีบดอกเหลืองอมเขียวหรือขาวอมเหลือง ขณะดอกบานยอดเกสรตวัเมียยืน่พน้กลุ่มอบั
ละอองเรณู  สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดห้ลงัจากปลูก 4.5-5.5 เดือน  ขนาดกา้นผลยาว 1.72+0.6  ผล
กวา้ง 0.4+0.1 และผลยาว 3.2+1.3 ซม.  ใหผ้ลผลิตรวม 506.45 กรัม/ตน้  สารส าคญัพริกในระยะในแก่
จดัแต่ท่ียงัไม่เปล่ียนสี  ระยะท่ีก าลงัเร่ิมเปล่ียนสี และระยะสุกสีแดง มีปริมาณสารส าคญั (Capsaicin) 
0.602,  0.429 และ 0.397 กรัมต่อน ้าหนกัแหง้ 100 กรัม ตามล าดบั 
 

Abstract 

Study on Growth and Yield of Chilli were conducted at Songkhla Field Crop Research 
Center during 2010-2013.  One month seedlings were transplanted in the field at plant spacing 
0.8x1.0 m.  Plants maintenance used manual guide recommended by the Department of Agriculture.  
The results showed that plant height and canopy size continues to increase as age plants.  Chilli had 
medium plants canopy with 6.8+0.8 branches. Petiole length, leaf width and leaf length about 
2.5+0.5, 5.6+0.9 and 10.35+2.1 cm. respectively.  First flowering open around 3 months after 
planting, the color of the petals yellow-green or yellowish white.  During anthesis stigma goes 



 

beyond anther.  Fruit could be harvested after planting 4.5-5.5 months.  Fruit petiole length, fruit 
width and fruit lenght were 1.72+0.6, 0.4+0.1 and 3.2+1.3 cm., respectively.  Total  yield per tree was 
506.45 gram.  Capsaicin content in immature fruit,  mature and ripe were  0.602,  0.429 and 0.397 
gram/dry weight 100 gram., respectively. 

 
6. ค าน า 

พริกจดัอยูใ่นวงศ ์ Solanaceae สกุล Capsicum มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Capsicum spp. พริกพนัธ์ุ
ปลูกมีทั้งหมด 5 ชนิด  ส่วนใหญ่อยูใ่นสกุล C. annuum  ไดแ้ก่ พริกช้ีฟ้า  พริกเหลือง พริก หนุ่ม พริก
จินดา อยูใ่นสกุล C. frutescens เช่นพริกข้ีหนูสวน  พริกชี  (IBPGR,1983; Bosland, 1994,1999)  การใช้
ประโยชน์ของพริกมีทั้งในรูปผลสดผลแหง้  ดา้นอุตสาหกรรมผลิตภณัฑแ์ปรรูปเคร่ืองปรุงต่างรส หรือ
ใชเ้ป็นสมุนไพร  ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกพริก 600,000 ไร่ ผลผลิต 311,830 ตนั ในปี 2549  พริกท่ีปลูก
กนัมากคือพริกข้ีหนูใหญ่ และพริกช้ีฟ้า 60 และ 15 เปอร์เซนต ์ ตามล าดบั โดยปลูกมากในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนพริกข้ีหนูสวนปลูกมากในภาคตะวนัตก และภาคใต ้
คนไทยมีการบริโภคพริกมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก (กมล, 2550) 

พริกยงัมีสารส าคญัคือ capsaicinoids  ซ่ึงเป็นสารใหค้วามเผด็ประกอบดว้ยสาร แคปไซซิน 
(capsaicin)  ไดไฮโดรแคปไซซิน (dihydrocapsaicin)  นอร์ไดไฮโดรแคปไซซิน (nordihydrocapsaicin) 
โฮโมแคปไซซิน (homocapsaicin)  โฮโมไดไฮโดรแคปไซซิน (homodihydrocapsaicin)  โดยเฉพาะ
สารแคปไซซินพบวา่เป็นสารท่ีมีปริมาณสูงกวา่ตวัอ่ืน มีการน าสารส าคญัของพริกมาใชใ้น
อุตสาหกรรมอาหารและและประโยชน์ดา้นยาและการแพทย ์ เช่นใชเ้ป็นยาส าหรับฆ่าเช้ือแบคทีเรียใน
กระเพาะอาหาร สารแคปไซซินยงัมีคุณสมบติัท าใหเ้กิดรสเผด็ ลดความเจบ็ปวดของกลา้มเน้ือ  ปริมาณ
สารส าคญัของพริกข้ีนกบัชนิดของพนัธ์ุพริก ความแก่อ่อน  สถานท่ีและฤดูกาลเพาะปลูก (จารุวรรณ
และสุดารัตน์, 2556; สนทยา, 2556; Khaikhaun, 2008) 

พริกชีจดัอยูใ่นกลุ่ม  C frutescense  มีความเผด็มาก ปลูกมากทางภาคใต ้ แต่ยงัไม่มีการศึกษา
การเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพริกชี  ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การศึกษา เพื่อจะไดข้อ้มูลพิน้ฐานการ
เจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพริกชี รวมทั้งระยะเก็บเก่ียวท่ีจะท าใหมี้ปริมาณสารส าคญัท่ี
เหมาะสม ในเขตภาคใตต้อนล่าง 

 
7. วธีิด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
- ตน้กลา้พริกชี 
- ปุ๋ยเคมี 
- สารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD


 

- เวอร์เนีย 
- เคร่ืองชัง่ 
- อุปกรณ์บนัทึกภาพ 
- อ่ืนๆ 
วธีิการ 
ไม่มีแผนการทดลอง  บนัทึกขอ้มูลจากตน้พริก 40 ตน้และค านวณหาค่าเฉล่ียจากขอ้มูล และ

วเิคราะห์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เพาะพริกชีเม่ืออายกุลา้ไดป้ระมาณ 1 เดือน ยา้ยปลูกลงแปลงโดยใช้
ระยะปลูก 80 x 100  เซนติเมตร  ดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรบนัทึกการเจริญเติบโต 
ลกัษณะตน้และใบ ความสูง ขนาดทรงพุม่ ลกัษณะดอก ลกัษณะผล และเมล็ด เก็บผลพริกในแก่จดัแต่ท่ี
ยงัไม่เปล่ียนสี  ระยะท่ีก าลงัเร่ิมเปล่ียนสี และระยะสุกสีแดง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซิน 

ระยะเวลาด าเนินการ   เร่ิมตน้ ตุลาคม. 2553  ส้ินสุด ตุลาคม. 2556 
สถานทีท่ าการทดลอง ศูนยว์จิยัพืชไร่สงขลา 

 
8. ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

หลงัยา้ยปลูกลงแปลง พริกชีมีการเจริญเติบโตชา้มาก แต่การเจริญเติบโตจะเพิ่มมากหลงัปลูก
ลงแปลงได ้2 เดือน  มีความสูง 15 เซนติเมตร  ขนาดทรงพุม่ 19.74 เซนติเมตร  ทั้งความสูงตน้และ
ขนาดทรงพุม่ยงัคงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ตารางท่ี1)  

 
ตารางที ่1  ของพริกชีท่ีอายหุลงัปลูกลงแปลงต่างๆ 

อาย ุ 2 เดือนหลงั
ปลูก 

3 เดือนหลงั
ปลูก 

4 เดือนหลงั
ปลูก 

5 เดือนหลงั
ปลูก 

6 เดือนหลงั
ปลูก 

7 เดือนหลงั
ปลูก 

ความสูงตน้ 
(ซม.) 

15.06+8.69 47.53+10.27 68.33+11.40 74.13+10.89 79.39+14.54 80.90+14.03 

ขนาดทรง
พุม่ (ซม.) 

19.74+9.88 37.43+14.03 54.73+12.53 72.88+7.53 77.66+12.94 79.83+11.58 

 
 
พริกชีมีทรงพุม่ขนาดกลางแตกก่ิงประมาณ 6.8+0.8 ก่ิง  ล าตน้มีสีเขียว  กา้นใบยาว 2.5+0.5  

ใบกวา้ง 5.6+0.9 และใบยาว 10.35+2.1 ซม. ใบสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว ดอกแรกบานประมาณ 3 เดือนหลงั
เพาะกลา้  มกัพบเพียงดอกเดียว แต่มีโอกาสพบ 2 ดอกได ้ เก็บเก่ียวผลหลงัปลูกประมาณ 4.5-5.5 เดือน
ขนาดกา้นผลยาว 1.72+0.6  ผลกวา้ง 0.4+0.1 และผลยาว 3.2+1.3 ซม. ผลผลิตต่อตน้ข้ึนอยูก่บัอายตุน้
และความสมบูรณ์ของตน้ ดงัแสดงตารางท่ี 2 



 

 
ตารางที ่2  ผลผลิตดี ผลผลิตเสียและผลผลิตรวม ของพริกชีท่ีเก็บเก่ียวในช่วงเดือนต่างๆ 

เกบ็เกีย่ว 
เดือนที่ 

ผลผลติพริกสด (กรัม/ต้น) 

ผลผลติดี ผลผลิตเสีย ผลผลิตรวม 

1 พ.ค. 72.40 27.07 99.47 
2 มิ.ย. 81.89 81.79 163.68 
3 ก.ค. 84.58 69.62 154.20 
4 ส.ค. 113.12 21.87 135.00 
5 ก.ย. 60.40 21.71 82.11 
รวม 284.39 222.06 506.45 
 

ระยะแก่เตม็ท่ีแต่สียงัไม่เปล่ียน ระยะก าลงัเร่ิมเปล่ียนสี และระยะผลสุก มีปริมาณสาร 
capsaicin 0.602,  0.429 และ 0.397 กรัมต่อน ้าหนกัแหง้ 100 กรัม ตามล าดบั  ส่วนสาร dihydrocapsaicin  
ระยะแก่เตม็ท่ีแต่สียงัไม่เปล่ียน ระยะก าลงัเร่ิมเปล่ียนสี และระยะผลสุก มีปริมาณ 0.309,  0.214 และ 
0.207 กรัมต่อน ้าหนกัแหง้ 100 กรัม ตามล าดบั  (ตารางท่ี 2) จากรายงานของ Khaikhaun (2008) ได้
วเิคราะห์สารส าคญัในพริก C. annuum  C. chinense  และ C. baccatum  พบวา่ปริมาณสารส าคญัข้ีนกบั
ชนิดพนัธ์ุพริกและความแก่ของผล ผลแก่จดัก่อนเปล่ียนสีและระยะก าลงัเร่ิมเปล่ียนสี มีปริมาณสาร 
capsaicin  สูงกวา่ระยะผลสุก ซ่ึงปริมาณสารส าคญัในพริกจะมากในช่วงท่ีพริกแก่จดัแต่ยงัไม่เปล่ียนสี  
ในพริกชีซ่ึงเป็นพริกเผด็ ปริมาณสารแคปไซซินพบมากในผลแก่มากกวา่ผลสุก   
 
ตารางที ่3  ปริมาณสารส าคญั capsaicin และ dihydrocapsaicin ท่ีระยะผลแก่เตม็ท่ีแต่สียงัไม่เปล่ียน 

ระยะก าลงัเร่ิมเปล่ียนสี และระยะผลสุก 
ระยะเก็บเก่ียว ปริมาณสาร (กรัม/100 กรัม น ้าหนกัแหง้) 

capsaicin dihydrocapsaicin 
ระยะแก่เตม็ท่ีแต่สียงัไม่เปล่ียน 0.602 0.309 
ระยะก าลงัเร่ิมเปล่ียนสี  0.429 0.214 
ระยะผลสุก 0.397 0.207 
 
 
 
 



 

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของพริกชี  พริกชีมีทรงพุม่ขนาดกลาง ดอก

แรกบานหลงัจากปลูกลงแปลงได ้ 3 เดือน  สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดห้ลงัจากปลูก 4.5-5.5 เดือน  
ผลผลิตข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของตน้ โดยเฉล่ียทั้งฤดูปลูกใหผ้ลผลิต 506.45 กรัม/ตน้  สารส าคญัพริก
ในระยะในแก่จดัแต่ท่ียงัไม่เปล่ียนสี  มีปริมาณสาร capsaicin และ dihydrocapsaicin 0.602 และ 0.309 
กรัมต่อน ้าหนกัแหง้ 100 กรัม ตามล าดบั 

 
10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

นกัวจิยัและเกษตรกรสามารถน าขอ้มูลพิน้ฐานการเจริญเติบโต การออกดอกและการใหผ้ลผลิต
ของพริกชีในเขตภาคใตต้อนล่าง 
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