
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

2. โครงการวิจัย   วิจัยเทคนิคการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงวิจัยการทดสอบ 

กิจกรรมที่1   การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงพันธุ์ดี 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรี่ยงพันธุ์ดี  

          ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Selection breeder of Karen Chili. (Capsicum frutescens L.) 

 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  มณเทียน  แสนดะหมื่น   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  

ผู้ร่วมงาน                  สุรยินต์ ดีดเหล็ก        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

บุญชู สายธนู        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

   วิลาสลักษณ์   ว่องไว       ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1   

พัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1   

นิพัฒน์ สุขวิบูลย์  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1    

5. บทคัดย่อ    

การทดลองการคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรี่ยงพันธุ์ ดี มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือพัฒนา

เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มีคุณภาพ ที่เกษตรกรกรในพ้ืนที่สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง

ในพ้ืนที่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีมูลค่าผลผลิต

เพ่ิมข้ึน โดยการคัดเลือกพันธุ์พริกโดยพึงพาตนเอง  ด าเนินการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

แม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – กันยายน พ.ศ. 2557  

จากการคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก 15 แหล่ง จ านวน 45 สายพันธุ์  

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิต พบว่า มี  4 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะเกษตรที่ดีตามเกณฑ์

คัดเลือก ได้แก่ MHSC 12 MHSC 15 MHSC 22 และ MHSC 34 



 

 

 

 

 

 

6. ค าน า                                  

พริกเป็นผักที่มีความส าคัญในด้านอาหารกับคนไทยและคนทุกชาติทั่วโลก พริกเป็นผักที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม      จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ(FAO : Food and Agricultural Organization) ในป 2005 พบวา พ้ืนที่เก็บเกี่ยว

พริกทั่วโลกมี ประมาณ 1,735,650 เฮกแตร หรือ ประมาณ 17 ลานไร ประเทศที่มีพ้ืนที่เก็บ

เกี่ยวพริกสดมากที่สุด 10 อันดับแรกของโลกได แก จีน อินโดนีเซีย ไนจีเรีย เม็กซิโก กานา ตุรกี  

เอธิโอเปย  เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา และไทย โดยผลผลิตทั่วโลกเฉลี่ย 25,055,870 ตัน และมีแนวโน

มเพ่ิมขึ้นทุกป ซึ่งประเทศไทยในป มี พ้ืนที่ปลูกพริกรวม 474,717 ไร ผลผลิต

ประมาณ 333,672 ตัน(วรรณภาและคณะ, 2550) ซึ่งประเทศไทยมีการส่งออกผลิตผลจากพริกในปี 

2550 อยู่ที่ 11, 546 ตัน คิดเป็นมูลค่า 561,796,402 บาท(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550)  

ผลผลิตพริกกว่า 90 เปอรเซ็นต ใชเพ่ือบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งนอกจากบริโภคผลสดแลว 

พริกยังถูกน าไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมน้ าพริกซึ่งมีไมต่ ากวา 190 โรงงาน 

นอกจากนี้ยังมีการส่งออกทั้งในรูปผลสดและพริกแปรรูปต่างๆ รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเพ่ือ

ส่งออกที่สามารถน าเงินเข้าประเทศได  ทั้งนี้ปี 2553 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่ปลูกพริก 5,560 ไร่ 

ผลผลิต1,973,160 กิโลกรัม(ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน , 2554)  โดยพันธุ์พริกที่ปลูกส่วน

ใหญ่เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่เก็บรวบรวมเพ่ือปลูกปีต่อปี และใช้กันมาอย่างต่อเนื่องและมีชื่อพันธุ์ทาง

การตลาดว่า “พันธุ์พริกกะเหรี่ยง” เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีลักษณะทยอยเก็บเกี่ยวและมีการปรับตัวใน

การเจริญเติบโตดีและมีรสเผ็ด เกษตรกรปลูกพริกร่วมกับการปลูกข้าวไร่ หรือข้าวโพด โดยทยอยปลูก

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม มีลักษณะ

ทรงต้นสูง 1.0 – 1.5 เมตร ผลมีความยาวประมาณ 4 ถึง 6 เซนติเมตร  

แต่ลักษณะของพันธุ์พริกไม่สม่ าเสมอในด้านขนาดพุ่มต้น ความดกของผล สีผลมีตั้งแต่สีส้มถึง

แดง และบางแหล่งพบความอ่อนแอต่อการระบาดของโรคแอนแทรกโนส  ที่ส าคัญคือของผลผลิตที่



ลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพราะว่าเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเอง    ไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ที่ดี

(ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย, 2554)   เกษตรกรขาดองค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ และจัดการเมล็ดพันธุ์   

การพัฒนาพันธุ์พริกพื้นเมือง 
พริกที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ พริกหวาน พริกหยวก พริกชี้ฟ้า ที่อยู่ในกลุ่ม 

C. annuum และพริกเผ็ด ได้แก่ พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนูใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่ม C. flutescens (กรม

วิชาการเกษตร, 2551)  ผลงานการปรับปรุงพันธุ์พริกของกรมวิชาการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ

ปรับปรุงพันธุ์ พริกชี้ฟ้า(นรินทร์, 2535 และเอนก,2538) ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่ได้

มีการปรับปรุงพันธุ์พริกห้วยสีทน(เบลเยี่ยม, 2535)   ซึ่งอุดม และคณะ(2549) ท าการปรับปรุงพันธุ์

พริกขี้หนูรับประทานสดพันธุ์หัวเรือ ได้รายงานว่า ได้เริ่มด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษโดย

การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ ระหว่างปี 2540-2541 ท าการเปรียบเทียบพันธุ์ ระหว่างปี 2542-2543 

จากการเปรียบเทียบพันธุ์ ท าให้ได้พริกขี้หนูพันธุ์หัวเรือสายพันธุ์ที่ดีจ านวน 5 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์

ศก.1ศก.4 ศก.13 ศก.25 และศก.26  เมื่อน ามาทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร พบว่าการเจริญเติบโตของ

พริกแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละแห่งใกล้เคียงกันทั้งในแง่ความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และการแตกกิ่ง

แขนง ส าหรับผลผลิตพบว่า พริกขี้หนูพันธุ์หัวเรือสายพันธุ์ศก.13 ให้น้ าหนักผลพริกสดสูงสุด 1,744.3 

กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่สายพันธุ์ศก. 25 ศก.26 และสายพันธุ์ของเกษตรกร 1,696.6 1,572.2 

และ1,503.4 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในท านองเดียวกัน ผลผลิตพริกแห้งต่อไร่ พบว่าพริกสายพันธุ์

ศก.25 และศก.13 ผลผลิตพริกแห้ง 484.2 และ 476.9 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส าหรับพริกหัวเรือ

สายพันธุ์ของเกษตรกรให้ผลผลิตพริกแห้ง 415.5 กิโลกรัมต่อไร่ พริกขี้หนูพันธุ์หัวเรือสายพันธุ์ศก.25 

และศก.13ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์ของเกษตรกรประมาณ 14%   ซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบน 

พรรณผกาและคณะ( 2551) รายงานว่าได้ด าเนินการรวบรวมสายพันธุ์ตั้งแต่ปี 2546 ส าหรับปรับปรุง

พันธุ์พริกพ้ืนเมืองเพ่ือการค้า สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทนต่อโรค

แมลง สภาพอากาศ ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ได้ถึง 13 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ 

สายพันธุ์แซวขาวน่าน, สายพันธุ์แซวขาวยาว, สายพันธุ์ชี้ฟ้าป้อม, สายพันธุ์แซวจินดา, สายพันธุ์ช่อไสว, 

สายพันธุ์แซวหัวเป็ด, สายพันธุ์แซวผลห้อย, สายพันธุ์แซวเขียว, สายพันธุ์แซวด า, สายพันธุ์แซวเดือยไก่

, สายพันธุ์แซวม่วง, สายพันธุ์ชี้ฟ้าพวง, สายพันธุ์ชี้ฟ้าม่วง ผลการทดลองเบื้องต้นในปี 2550 พบว่า 

สายพันธุ์ที่มีผลผลิตสูงสุดคือ สายพันธุ์ช่อไสว 3,331 กก./ไร่ รองลงไป คือ สายพันธุ์แซวผลห้อย 2,550 

กก./ไร่ สายพันธุ์แซวขาวยาว 2,493 กก./ไร่ สายพันธุ์แซวเขียว 2,317 กก./ไร่ สายพันธุ์แซวจินดาและ

สายพันธุ์แซวม่วง 2,130 กก./ไร่ แต่ละสายพันธุ์มีขนาดทรงพุ่มและความสูงของต้นแตกต่างกัน คือ มี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มตั้งแต่ 116 ซม. (สายพันธุ์ช่อไสว,สายพันธุ์แซวหัวเป็ด, สายพันธุ์แซวผล

ห้อย) จนกระทั่งเล็กท่ีสุด คือ สายพันธุ์ชี้ฟ้าพวง 99 ซม. ความสูงต้นตั้งแต่ต่ าสุด สายพันธุ์แซวขาวยาว 



84 ซม.และสูงที่สุดคือสายพันธุ์แซวด า 151 ซม. นอกจากนี้ยังพบว่าสายพันธุ์แซวม่วงและสายพันธุ์ชี้ฟ้า

ม่วงมีสภาพต้นสมบูรณ์และทนทานต่อโรคแอนแทรคโนส ซึ่งระบาดมากในช่วงต่อระหว่างฤดูแล้งกับฤดู

ฝนได้ดีมาก   นอกจากนี้  จานุลักษณ(2551) ท าโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ด าเนินการ ระหว่างกันยายน พ.ศ. 2549 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้พัฒนาพันธุ์พริกโดยการรวบรวม

พันธุ์พริกพ้ืนเมือง ณ จ.ตาก ระหว่างพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้ 192 สายพันธุ์ เรียกว่า 

พริกประชากร B และระหว่างมกราคม ถึงตุลาคม พ.ศ. 2550 ได้ 67 สายพันธุ์ เรียกว่าพริกประชากร 

C จากนั้นน าพันธุ์พริกจากโครงการการศึกษาสถานภาพการผลิต สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิตและ

คุณภาพ และต้นทุนการผลิตสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าของไทย ซึ่งด าเนินการ พ.ศ. 2548 ถึง 

2549 จ านวน 140 สายพันธุ์ เรียกว่าประชากร A ด าเนินการน าพริก 3 ประชากร  ปลูกเพ่ือบันทึก

ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตและสารแคบไซซินอยด์ จากนั้นคัดเลือกขยายเมล็ดพันธุ์และผสม

ข้ามระหว่างพันธุ์ที่มีศักยภาพสูง ณ จ.ล าปาง ระหว่างพฤศจิกายน พ.ศ.2549 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2551 พบว่า พริกประชากร A ให้ผลผลิตสดและแห้งต่อไร่ 0.30 และ 0.08 ตันพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสด

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ตันต่อไร่ จ านวน 8 พันธุ์ ได้แก่ พริกอุบล, พริกขี้หนูลูกผสมซุปเปอร์ ฮอท, ต 

2 – 10, พริกเผ็ดลูกผสมจักรพรรดิ์,  ต 2 – 6, ต 3 – 11, พริกขี้หนู และ ต 1 -11 พริกประชากร B 

ให้ผลผลิตสดและแห้งต่อไร่เฉลี่ย 0.35 และ 0.11 ตัน พบว่าพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสดมากกว่าหรือเท่ากับ 

1.0 ตันต่อไร่ คือ พบพระ 3 – 29, 26, 33, 9, 32, 23, 8 พบพระ 2 – 1 พบพระ 3 – 9, 18 และ 25

ตามล าดับ ส่วนพริกประชากร C ยังมิได้ด าเนินการ จากการวิเคราะห์สารแคบไซซินอยด์ของพันธุ์พริก 

ประชากร B ที่ให้ผลผลิตสูง พบว่ามีปริมาณสารแคบไซซินอยด์เฉลี่ย 79,469 Scoville heat unit 

(SHU) พันธุ์ที่มีสารมากกว่า 100,000 SHU มี 3 พันธุ์ คือ แม่สอด 1 – 8, พบพระ 3 – 9 และ อุ้มผาง 

1 – 1ตามล าดับ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตของสารแคบไซซินอยด์รวมที่มีค่ามากกว่า 2,000 กรัมต่อไร่ ได้แก่ 

พบพระ 3 –33, 3 – 29, 3-9 (11/1 self) และ 3 – 9 (11/2 self) ตามล าดับ การสร้างรูปแบบอาชีพ

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดตาก ที่มีมูลค่าผลผลิตเพ่ิมขึ้นและสามารถเชื่อมโยงการจัดการ

ตนเองเข้ากับภาคการตลาด โดยการคัดเลือกพันธุ์พริกพ้ืนเมืองที่ให้ผลผลิตสูงในแปลงของเกษตรกร ณ 

จ.ตาก 6 ราย ระหว่างกรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 พบว่าพันธุ์ประชากร B ที่

ทดสอบ ณ จ.ตาก ให้ผลผลิตต่ ากว่า จ.ล าปาง ผลผลิตสดและแห้งต่อไร่ เท่ากับ 0.26 กับ 0.62 ตัน 

และ 0.06 กับ 0.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 238 และ 317 ตามล าดับ พันธุ์พบพระ 3 -9, พบพระ 3 - 18, 

พบพระ 3 – 20 และ พบพระ 3 - 2 มีศักยภาพให้ผลผลิตสดต่อไร่สูง ส่วนพันธุ์ลูกผสมของประชากร 

A พบว่าพันธุ์ 98/131, 98/1 และ 99/1 ให้ผลผลิตสดและแห้งต่อไร่มากกว่า 0.3 และ 0.1 ตัน  

จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มีคุณภาพดี ผลผลิตปริมาณสูง ผลผลิตสม่ าเสมอ

และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ท าให้สามารถได้พันธุ์พริก



พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และการยอมรับของชุมชน  สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุง

พันธุ์พริกให้แก่เกษตรกรให้สามารถด าเนินการคัดเลือกพันธุ์พริกไว้ใช้ได้เองได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1). เพ่ือพัฒนาเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มีคุณภาพ ที่เกษตรกรกรในพ้ืนที่สามารถ
น าไปปรับใช้ได้จริงในพื้นท่ี 

2). ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีมูลค่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดย
การคัดเลือกพันธุ์พริกโดยพึงพาตนเอง 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

1). เมล็ดพันธุ์พริกกะเหรียง 

2). ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

3). ปุ๋ยคอก 

4). วัสดุปลูก ได้แก่ แกลบด า ดิน ขุยมะพร้าว 

5)  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ไม้บรรทัด เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ กล้องถ่ายรูป 

- วิธีการ 

 1). รวบรวมพันธุ์พริกจากแหล่งต่างๆในจังหวัดแม่อ่องสอน 

      2). จัดท าเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มีลักษณะที่ตรงความ

ต้องการเกษตรกร  

      3). ปลูกคัดเลือกพันธุ์พริกให้บริสุทธิ์ โดยวิธ ีPure line selection โดย  โดยท าการเพาะกล้า

พริก เมื่อพริกงอกและมีใบจริงประมาณ 2-3 ใบ จึงท าการ ย้ายกล้าพริกลงถุงพลาสติกขนาด 4x6 นิ้ว   โดยมี

อัตราส่วนผสมของวัสดุปลูกคือ ดิน : ปุ๋ยอินทรีย์ : แกลบด า เท่ากับ1 : 1 : 2 หลังจากย้ายลงถุงได้ 25-30 วัน 

ย้ายปลูกหลุมละ 1 ต้น  เตรียมแปลงย่อยขนาด 2.25 x 6.00 ตารางเมตร  และเตรียมหลุมปลูกระยะแถวห่าง

กัน 0.75 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 0.05 เมตร  รองกันหลุมด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 1,500 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ย

สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกต้นกล้าพริกที่มีใบจริง 4-5 ใบ สภาพต้นสมบูรณ์จ านวน 36  ต้น

ต่อแปลงย่อย  ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอด้วยสายยางรดน้ า และปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเริ่ม

ออกดอกโดยโรยรอบทรงพุ่ม พรวนดินกลบแล้วให้น้ าทันที  ดูแลและป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีเกษตรที่ดี

และเหมาะสมส าหรับพริก(กรมวิชาการเกษตร,2545) 



  4). บันทึกข้อมูล 

   - บันทึกลักษณะประจ าพันธุ์พริก ตาม descriptor ของ IBPGR.  

   - การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนกิ่งแขนง  

                               - ผลผลิตและลักษณะของผลผลิต  

   -จ านวนต้นทั้งหมด จ านวนต้นที่เกิดโรค  

5). ประเมินคุณภาพพันธุ์พริก โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือก ดั่งนี้ 

- ทรงต้นไม่สูงและใหญ่มาก 

- มีจ านวนกิ่งแขนงจ านวนมาก 

-  ล าต้นแข็งแรง  

- มีการติดผลดี 

- ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี  

- รูปร่างผลดี สีผลสดใส 

- มีความเผ็ด หอม 

- มีความต้านทานโรคและแมลง 

 

- เวลาและสถานที่ ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2557 

  สถานที่ท าการทดลอง  ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด าเนินการรวบรวมพันธุ์พริกกะเหรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจาก 15 แหล่ง จ านวน 45 สายพันธุ์  

ตารางท่ี 1  พันธุ์พริกกะเหรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากแหล่งต่างกัน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รหัส สายพันธุ์ ต้นที ่ แหล่งพันธุ์ อ าเภอ 



MHSC 001 1 บ้านห้วยเสือเฒ่า เมือง 

MHSC 002 2 บ้านห้วยเสือเฒ่า เมือง 

MHSC 003 3 บ้านห้วยเสือเฒ่า เมือง 

MHSC 004 4 บ้านห้วยเสือเฒ่า เมือง 

MHSC 005 1 บ้านห้วยแก้ว เมือง 

MHSC 006 2 บ้านห้วยแก้ว เมือง 

MHSC 007 3 บ้านห้วยแก้ว เมือง 

MHSC 008 4 บ้านห้วยแก้ว เมือง 

MHSC 009 1 บ้านทบศอก เมือง 

MHSC 010 2 บ้านทบศอก เมือง 

MHSC 011 3 บ้านทบศอก เมือง 

MHSC 012 1 ห้วยสะลอบ เมือง 

MHSC 013 2 ห้วยสะลอบ เมือง 

MHSC 014 3 ห้วยสะลอบ เมือง 

MHSC 015 1 บ้านรักไทย เมือง 

MHSC 016 2 บ้านรักไทย เมือง 

MHSC 017 3 บ้านรักไทย เมือง 

MHSC 018 1 บ้านท่าโป่งแดง เมือง 

MHSC 019 1 บ้านห้วยตอง ปางมะผ้า 

รหัส สายพันธุ์ ต้นที ่ แหล่งพันธุ์ อ าเภอ 

MHSC 020 2 บ้านห้วยตอง ปางมะผ้า 



MHSC 021 2 บ้านห้วยตอง ปางมะผ้า 

MHSC 022 1 บ้านต่อแพ ขุนยวม 

MHSC 023 2 บ้านต่อแพ ขุนยวม 

MHSC 024 3 บ้านต่อแพ ขุนยวม 

MHSC 025 1 บ้านแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย 

MHSC 026 2 บ้านแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย 

MHSC 027 3 บ้านแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย 

MHSC 028 1 บ้านห้วยกองเปาะ แม่ลาน้อย 

MHSC 029 2 บ้านห้วยกองเปาะ แม่ลาน้อย 

MHSC 030 3 บ้านห้วยกองเปาะ แม่ลาน้อย 

MHSC 031 1 บ้านพะมะลอ แม่สะเรียง 

MHSC 032 2 บ้านพะมะลอ แม่สะเรียง 

MHSC 033 3 บ้านพะมะลอ แม่สะเรียง 

MHSC 034 1 บ้านห้วยโผ แม่สะเรียง 

MHSC 035 2 บ้านห้วยโผ แม่สะเรียง 

MHSC 036 3 บ้านห้วยโผ แม่สะเรียง 

MHSC 037 1 บ้านแม่ลามาหลวง สบเมย 

MHSC 038 2 บ้านแม่ลามาหลวง สบเมย 

MHSC 039 3 บ้านแม่ลามาหลวง สบเมย 

MHSC 040 1 บ้านแม่สามแลบ สบเมย 

MHSC 041 2 บ้านแม่สามแลบ สบเมย 



รหัส สายพันธุ์ ต้นที ่ แหล่งพันธุ์ อ าเภอ 

MHSC 042 3 บ้านแม่สามแลบ สบเมย 

MHSC 043 4 บ้านแม่สามแลบ สบเมย 

MHSC 044 5 บ้านแม่สามแลบ สบเมย 

MHSC 045 6 บ้านแม่สามแลบ สบเมย 

 ท าการเพาะกล้าพริก เมื่อพริกงอกและมีใบจริงประมาณ 2-3 ใบ จึงท าการย้ายกล้าพริกลง 

ถุงพลาสติกขนาด 4x6 นิ้ว โดยมีอัตราส่วนผสมของวัสดุปลูกคือ ดิน : ปุ๋ยอินทรีย์ : แกลบด า เท่ากับ1 : 1 : 2 

หลังจากย้ายลงถุงได้ 25-30 วัน ย้ายปลูกหลุมละ 1 ต้น  เตรียมแปลงย่อยขนาด 2.25 x 6.00 ตารางเมตร  

และเตรียมหลุมปลูกระยะแถวห่างกัน 0.75 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 0.05 เมตร  รองกันหลุมด้วยปุ๋ยคอก

อัตรา 1,500 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกต้นกล้าพริกที่มีใบจริง 4-5 ใบ 

สภาพต้นสมบูรณ์จ านวน 36  ต้นต่อแปลงย่อย ด าเนินการย้ายปลูกลงแปลงวันที่ 2  พฤษภาคม 2556 ณ 

แปลงทดสอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  ภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง  อ .เมือง  

จ.แม่ฮ่องสอน     โดยปี 2556 คัดเลือกไว้ 36 สายพันธุ์ ปลูกคัดเลือกรุ่นที่ 2 (15 พฤษภาคม 2557) เลือกไว้ 

12 สายพันธุ์ 

ผลการเจริญเติบโตพริกกะเหรี่ยงสายพันธุ์ต่างกัน หลังย้ายปลูก  150 วัน  

จากการทดสอบประเมินจากเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์พริก ดั่งนี้ 

1). ทรงต้นไม่สูงและใหญ่มาก 

2). มีจ านวนกิ่งแขนงจ านวนมาก 

3). ล าต้นแข็งแรง  

ด้านทรงต้น  

จาการวิจัย แบ่งได้เป็นสามกลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่มีทรงต้นไม่สูงใหญ่ ได้แก่ MHSC001 MHSC020 MHSC022 
MHSC036 และMHSC041   2) กลุ่มที่มทรงต้นปานกลาง ได้แก่ MHSC018 MHSC018 MHSC031 และ 
MHSC035 3) กลุ่มที่มีทรงต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ MHSC012 MHSC015 MHSC026 และ MHSC034 (ตารางที่ 
2) โดยคัดเลือกต้นทีมีทรงพุ่มต้นไม่ใหญ่เพ่ือสะดวกในปฏิบัติดูแลและการเก็บเกี่ยว ท าให้ได้จ านวนต้นต่อไร่
มากขึ้น ซึ่ง กรมวิชาการเกษตร , (2545) แนะน าว่า พริกที่มีทรงพุ่มกว้างควรปลูกระหว่างแถว 80-100 



เซนติเมตรและระหว่างต้น 50 เซนติเมตร พริกที่มีขนาดทรงพุ่มเล็กควรปลูกระหว่างแถว 60 เซนติเมตรและ
ระหว่างต้น50 เซนติเมตร ควรท าร่องระบายน้ าทุก 15 แถว แต่ละแถวไม่ควรเกิน 15 เมตร เพ่ือให้สะดวกต่อ
การปฏิบัติดูแลรักษา  

 

จ านวนกิ่งแขนง 

จากการวิจัยพบว่าสายพันธุ์ MHSC015  MHSC022 MHSC034 และ MHSC041 โดยมีจ านวนกิ่งแขนง 

7.75 6.18 6.00 และ 5.91 ตามล าดับ  มีจ านวนกิ่งแขนงมากกว่าสายพันธุ์การค้า 5.62 กิ่ง (ตารางที่ 2) 

คัดเลือกต้นที่มีจ านวนกิ่งมากเนื่องจากจ านวนกิ่งมากท าให้มีกิ่งที่ออกดอกติดผลมากตามมาด้วย  ซึ่งสุชีลา

(2548) กล่าวว่าโดยปกติมักพบดอกเดี่ยว เกิดที่ข้อ ตรงมุมที่เกิดใบหรือกิ่ง แต่อาจพบหลายดอกเกิดตรงจุด

เดียวกัน 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 

จาการวิจัยพบว่าสายพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ MHSC018 MHSC020 

MHSC022 MHSC034 และ MHSC036 โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น คือ 1.29 1.06 1.19 1.14 และ 

1.39 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) คัดเลือกต้นที่มีล าต้นขนาดใหญ่แสดงถึงความแข็งแรงของต้นในการติดผล และ

การหักโค่นจากลม ซ่ึง สุชีลา, (2549) กล่าวว่าต้นพริกที่สมบูรณ์มีกิ่งแตกขึ้นมาจากต้นที่ระดับดินหลายกิ่ง จนดู

คล้ายกับว่ามีหลายต้นอยู่รวมที่เดียวกัน ดังนั้นจึงมักไม่พบล าต้นหลัก แต่พบเพียงกิ่งหลักๆ เท่านั้น ทั้งล าต้น

และกิ่งนั้น ในระยะต้นอ่อน ล าต้นมีลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อน เมื่อมีอายุมากขึ้นล าต้นและกิ่งแข็งเหมือนไม้เนื้อ

แข็งมากขึ้น แต่ก่ิงหรือต้นพริกยังคงเปราะและหักง่าย  

ซึ่งจากการวิจัยพบว่า   พริกกะเหรี่ยงสายพันธุ์  MHSC015   MHSC022    และMHSC034 มีลักษณะ

เกษตรที่เหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลือก  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตพริกกะเหรี่ยงสายพันธุ์ต่างกัน หลังย้ายปลูก  150 วัน 

รหัส สายพันธุ์ ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ล าต้น 

จ านวน

ก่ิง 
เหนือ-ใต ้ ตะวนัออก-ตก 

MHSC 001 41.40 28.30 28.40 0.48 5.00 

MHSC 012 58.09 46.00 45.25 0.75 5.18 

MHSC 015 50.00 44.00 42.08 0.66 7.75 

MHSC 018 54.67 39.58 37.67 1.29 5.50 

MHSC 020 47.91 32.08 28.41 1.06 4.83 

MHSC 022 39.50 35.80 32.33 1.19 6.18 

MHSC 026 68.75 54.83 49.83 0.31 4.83 

MHSC 031 53.00 36.00 34.10 0.62 3.90 

MHSC 034 64.18 52.09 47.18 1.14 6.00 

MHSC 035 55.58 38.00 34.58 0.89 3.00 

MHSC 036 41.40 28.30 28.40 1.39 3.5 

MHSC 041 37.41 35.08 32.75 0.98 5.91 

พันธุ์การค้า 65.25 35.625 35.875 0.47 5.62 

 



ผลผลิตพริกกะเหรี่ยง 

  ท าการคัดเลือกจากการเปรียบเทียบผลผลิตกับพันธุ์การค้าและเกณฑ์ผลผลิตเฉลี่ยของพริกกะเหรี่ยง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า มี 4 สายพันธุ์ ที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ MHSC 012 MHSC 015 MHSC 022 

และ MHSC 034     โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น 432.29 420 394.27และ 391.25 กรัมต่อต้น ตามล าดับ 

(ตารางที่ 3) ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้า เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พรรณผกาและคณะ( 2551) รายงานว่าได้

ด าเนินการรวบรวมสายพันธุ์ตั้งแต่ปี 2546 ส าหรับปรับปรุงพันธุ์พริกพ้ืนเมืองเพ่ือการค้า สามารถคัดเลือกสาย

พันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทนต่อโรคแมลง สภาพอากาศ ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ได้ถึง 

13 สายพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ สายพันธุ์แซวขาวน่าน, สายพันธุ์แซวขาวยาว, สายพันธุ์ชี้ฟ้าป้อม, 

สายพันธุ์แซวจินดา, สายพันธุ์ช่อไสว, สายพันธุ์แซวหัวเป็ด, สายพันธุ์แซวผลห้อย, สายพันธุ์แซวเขียว, สายพันธุ์

แซวด า, สายพันธุ์แซวเดือยไก่, สายพันธุ์แซวม่วง, สายพันธุ์ชี้ฟ้าพวง, สายพันธุ์ชี้ฟ้าม่วง ผลการทดลองเบื้องต้น

ในปี 2550 พบว่า สายพันธุ์ที่มีผลผลิตสูงสุดคือ สายพันธุ์ช่อไสว 3,331 กก./ไร่ รองลงไป คือ สายพันธุ์แซวผล

ห้อย 2,550 กก./ไร่ สายพันธุ์แซวขาวยาว 2,493 กก./ไร่ สายพันธุ์แซวเขียว 2,317 กก./ไร่ สายพันธุ์แซว

จินดาและสายพันธุ์แซวม่วง 2,130 กก./ไร่  และจานุลักษณ์ (2551) ท าการคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่ จ. 

ตาก พบว่า พริกประชากร A ให้ผลผลิตสดและแห้งต่อไร่ 0.30 และ 0.08 ตันพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสดมากกว่าหรือ

เท่ากับ 0.5 ตันต่อไร่ จ านวน 8 พันธุ์ ได้แก่ พริกอุบล, พริกขี้หนูลูกผสมซุปเปอร์ ฮอท, ต 2 – 10, พริกเผ็ด

ลูกผสมจักรพรรดิ์,  ต 2 – 6, ต 3 – 11, พริกขี้หนู และ ต 1 -11 พริกประชากร B ให้ผลผลิตสดและแห้งต่อไร่

เฉลี่ย 0.35 และ 0.11 ตัน 

     ตารางท่ี 3 ผลผลิตพริกกะเหรี่ยงสายพันธุ์ต่างกันและพันธุ์การค้า 

รหัส สายพันธุ์ ผลผลิตต่อต้น (กรัม) 

MHSC 1 369.05c 

MHSC 12 432.29a 

MHSC 15 420.00a 

MHSC 18 272.15h 

MHSC 20 320.00f 

MHSC 22 394.27b 



MHSC 26 345.45de 

MHSC 31 283.11gh 

MHSC 34 391.25b 

MHSC 35 288.33g 

MHSC 36 279.10gh 

MHSC 41 351.25cd 

พันธุ์การค้า 307.50ef 

พริกกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน 375 ก.ก. ต่อไร่ 

 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

    สายพันธุ์ MHSC012   

ลักษณะต้น    ทรงต้นเป็นแบบพุ่ม ล าต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย 

ลักษณะใบ     ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปหอก มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย 

ลักษณะราก    รากแก้ว 

ลักษณะดอก   ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ าเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว  

        วงกลีบเลี้ยงมีสีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว 

ลักษณะผล    ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็น 

       มันมีความยาวอยู่ระหว่าง 4.1-6.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะ 

       ชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ 

ลักษณะเมล็ด    เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม 



ลกัษณะอ่ืน ๆ 

ลกัษณะเด่นพเิศษ 

 

พริกพันธุ์ MHSC 012 

 

    สายพันธุ์ MHSC015    

ลักษณะต้น    ทรงต้นเป็นแบบพุ่ม ล าต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย 

ลักษณะใบ     ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปสามเหลี่ยม มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย 

ลักษณะราก    รากแก้ว 

ลักษณะดอก   ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ าเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว  

        วงกลีบเลี้ยงมีสีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว 

ลักษณะผล     ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็น 

       มันมีความยาวอยู่ระหว่าง 3.1-5.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะ 

       ชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ 

 



ลักษณะเมล็ด    เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม 

ลกัษณะอ่ืน ๆ 

ลกัษณะเด่นพเิศษ 

    

พริกพันธุ์ MHSC 015 

สายพันธุ์ MHSC022     

ลักษณะต้น    ทรงต้นเป็นแบบพุ่ม ล าต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย 

ลักษณะใบ     ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย 

ลักษณะราก    รากแก้ว 

ลักษณะดอก   ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ าเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว  

        วงกลีบเลี้ยงมีสีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว 

ลักษณะผล    ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็น 

       มันมีความยาวอยู่ระหว่าง 3.1-5.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะ 



       ชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ 

ลักษณะเมล็ด    เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม 

ลักษณะอ่ืน ๆ 

ลักษณะเด่นพิเศษ 

 

  พริกพันธุ์ MHSC 022 

  สายพันธุ์ MHSC034 

ลักษณะต้น    ทรงต้นเป็นแบบพุ่ม ล าต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย 

ลักษณะใบ     ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปสมาเหลี่ยม มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย 

ลักษณะราก    รากแก้ว 

ลักษณะดอก   ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ าเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว  

        วงกลีบเลี้ยงมีสีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว 

ลักษณะผล    ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมันมี 



      ความยาวอยู่ระหว่าง 4.1-6.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น   

      รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลย่น 

ลักษณะเมล็ด    เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม 

ลักษณะอ่ืน ๆ 

ลักษณะเด่นพิเศษ 

 

พริกสายพันธุ์ MHC 034 

 

 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก 15 แหล่ง จ านวน 45 สายพันธุ์  

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิต พบว่า มี 4 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะเกษตรที่ดีตามเกณฑ์ 

คัดเลือก ได้แก่ MHSC 12 MHSC 15 MHSC 22 และ MHSC 34  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  



คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในปี 2557 กลุ่มเป้าหมายคือ  เกษตรกรบ้านน้ าเพียงดิน บ้าน

ห้วยปูแกง บ้านห้วยแก้ว อ.เมือง เกษตรกรบ้านแม่ลาหลวง แม่สามแลบ อ.สบเมย และกลุ่มเกษตรกร

ผู้ปลูกพรกิกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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