
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

โครงการวิจัย  วิจัยเทคนิคการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงวิจัยการทดสอบ 

กิจกรรมที ่2   ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มี 

คุณภาพแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 

2. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ทดสอบวิธีการคัดความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงในสภาพ 

    แปลงปลูกเกษตรกร  

          ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Test Screening purity of seeds Karen Chili  

           (Capsicum frutescens L.) In farmers field.   

3. 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    

4. บทคัดย่อ    

การทดลองการคัดเลือกพันธุ์พริกกะเหรี่ยงพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือพัฒนาเทคนิค

การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มีคุณภาพ ที่เกษตรกรกรในพื้นที่สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในพ้ืนที่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีมูลค่าผลผลิตเพ่ิมขึ้น  โดยการ

คัดเลือกพันธุ์พริกโดยพึงพาตนเอง  ด าเนินการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน อ าเภอ

เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – กันยายน พ.ศ. 2557 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มใน

บล็อกสมบูรณ์ (Randomized  Complete  Block Design; RCBD. )    มี 3 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 

ปล่อยผสมเปิดตามธรรมชาติ กรรมวิธีที่ 2 ล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติก กรรมวิธีที่ 3 ใช้มุ้งคลุม



ต้นพริก จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์ดอกสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์ผลสมบูรณ์ไม่มีความแตกต่างกันทาง

สถิติในทุกกรรมวิธี  จ านวนผลต่อต้นจากการทดลองพบว่าการล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติกมี

จ านวนผลต่อต้น 48.55 ผลต่อต้นสูงสุด และพบว่าการล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติกมีจ านวนเมล็ด

เฉลี่ยต่อผล 56.25 เมล็ดต่อผลสูงสุด   

5. ค าน า                                  

พริกเป็นผักที่มีความส าคัญในด้านอาหารกับคนไทยและคนทุกชาติทั่วโลก พริกเป็นผักที่มี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม      จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ(FAO : Food and Agricultural Organization) ในป 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 แต่ลักษณะของพันธุ์พริกไม่

สม่ าเสมอในด้านขนาดพุ่มต้น ความดกของผล สีผลมีตั้งแต่สีส้มถึงแดง และบางแหล่งพบความอ่อนแอ

ต่อการระบาดของโรคแอนแทรกโนส  ที่ส าคัญคือของผลผลิตที่ลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพราะว่า

เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเอง    ไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ที่ดี(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2554)   เกษตรกร

ขาดองค์ความรู้ในการคัดเลือกพันธุ์ และจัดการเมล็ดพันธุ์   

การเก็บเมล็ดพันธุ์แท้ 



เมล็ดพันธุ์พริกที่เกษตรกรเก็บไว้ท าพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์แท้ เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนั้น มี
เฉพาะของบริษัทเอกชนแม้ให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี แต่มักอ่อนต่อโรคและแมลง มีราคาแพงและ
เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองไม่ได้เนื่องจากอาจกลายพันธุ์ เกษตรกรที่ต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์แท้ท่ีดี 
ตามหลักวิชาการ ควรปฏิบัติดังนี้ 

1).  เลือกต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทนทานต่อโรคและแมลงที่ส าคัญ ที่ให้ผลผลิตสูง ออกผลเร็ว
ผลขนาดใหญ่ รูปร่างและสีตรงตามพันธุ์และความต้องการของตลาด คัดเลือกต้นที่ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมในแต่ละแหล่งปลูก 

2). หมายหรือปักหลักต้นพันธุ์ที่คัดเลือกได้ เด็ดดอกท่ีก าลังบานและผลที่อยู่บนต้นออกให้ 
หมด ใช้มุ้งตาข่ายขนาดเล็กคลุมต้นป้องกันไม่ให้แมลงเข้าไปผสมข้ามต้นได้ 

3). เก็บเกี่ยวผลที่แก่เต็มที่โดยให้มีก้านผลติดมาด้วย คัดเลือกผลที่สมบูรณ์ ตรงตามพันธุ์
ปราศจากโรคและแมลงท าลาย น าไปตากแดดให้แห้งสนิท ท าการกะเทาะเมล็ด โดยใช้เครื่องนวดหรือ
ใช้ไม้ทุบให้เปลือก และเมล็ดแยกจากกัน คัดแยกเมล็ดที่สมบูรณ์ไม่แตกหักไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป 

4). น าเมล็ดพันธุ์ที่กะเทาะได้ไปผึ่งลมให้แห้งสนิทอีกครั้ง ท าความสะอาดโดยการฝัดหรือใช้
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ลดความชื้น เมล็ดให้เหลือ 6-7% คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัด
โรคและแมลง เช่น สารคาร์บาริลหรือสารเมตาแลกซิล จากนัน้ จึงบรรจุเมล็ดพันธุ์ในขวดแก้วหรือขวด 
พลาสติก ปิดฝาให้แน่น เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องและความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 40% หรือเก็บไว้ใน
ตู้เย็นในช่องธรรมดา (นิพัฒน์ และคณะ, 2556) 
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก 

ในการเก็บเมล็ดพันธุ์พริกไว้ท าพันธุ์นั้น ถ้าไม่มีการคัดเลือกต้นพริกที่ ต้องการไว้ท าพันธุ์ อาจ
มีการกลายพันธุ์ได้ เช่น บางพันธุ์ผลอ่อนสีเขียวเข้ม กลายพันธุ์เป็นผลอ่อนสีเขียว อ่อน ผลชี้ขึ้น
กลายเป็นผลชี้ลง หรือมีบางพันธุ์ ปกติผลมีขนาดใหญ่ เรียวยาว กลายพันธุ์เป็นผลใหญ่ สั้นและป้อม 
เป็นต้น ซึ่งวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น ผู้ปลูกพริกจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ (นรินทร์, 2547) 

การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกให้ได้คุณภาพ ที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชสวน

พิจิตร โดยใช้พริกทดสอบ จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พริกข้ีหนูผลใหญ่ พจ.0077 พริกชี้ฟ้าเพ่ือแปรรูป

พริกแห้ง พจ.18-1-1-1 พริกชี้ฟ้าเพ่ือแปรรูปพริกซอส พจ.27-1-2-1 และพริกชี้ฟ้าเพ่ือบริโภคสด 

พจ.2-2-1-1 โดยท าการปลูกแถวคู่ ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร และระหว่างแถว 80 เซนติเมตร 

ท าการเปรียบเทียบต้นที่มีลักษณะดีสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นต้นคัดพันธุ์และต้นที่คลุมด้วยผ้ามุ้งขาวบาง

ในระยะก่อนดอกบาน โดยปลูกในปลายฤดูฝนเดือนตุลาคม – มีนาคม และต้นฤดูฝนเดือนเมษายน – 

กันยายน พบว่า มีความแตกต่างกันด้านปริมาณผลผลิต โดยต้นคัดเลือกพันธุ์จะได้เมล็ดพันธุ์พริก

มากกว่า เนื่องจากมีผลผลิตต่อต้นสูงกว่าต้นที่คลุมด้วยผ้าขาวบาง ประมาณ 50% เมล็ดพันธุ์พริกท่ีได้

ไม่มีความแตกต่างกันด้านคุณภาพ โดยเมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความงอกอยู่ในเกณฑ์ดีเฉลี่ย 85.0-93.0% 

ความชื้นของเมล็ดจะแตกต่างกันไปเฉลี่ย 7.6-11.8% ในการปลูกต้นฤดูฝน เมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นสูง



กว่าปลูกปลายฤดูฝน เมล็ดพันธุ์พริก พจ.18-1-1-1 มีความแข็งแรงสูงกว่าพันธุ์ทดสอบอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 

14.17-15.75 เนื่องจากมีการงอกที่รวดเร็วและพร้อมเพรียงกันทั้งสองฤดูปลูก แต่วิธีการคัดเลือกต้น

ลักษณะดี มีจ านวนต้นกลายพันธุ์มากกว่าต้นที่คลุมด้วยผ้ามุ้งขาวบาง ในพันธุ์ พจ.0077 และ พจ.27-

1-2-1 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พริกทดสอบทั้ง 4 สายพันธุ์ด้วยถุงฟอล์ยและถุงพลาสติกซิบใน

ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 21
0
C และความชื้น 77% ในช่วง 1-3 เดือน ที่เก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์ความงอกดี

เฉลี่ย 85.0-90.0% (อุดมและคณะ, 2551)  

จึงจ าเป็นต้องพัฒนาพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มีคุณภาพดี ผลผลิตปริมาณสูง ผลผลิตสม่ าเสมอ

และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วม  ท าให้สามารถได้พันธุ์พริก

พ้ืนเมืองที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และการยอมรับของชุมชน  สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุง

พันธุ์พริกให้แก่เกษตรกรให้สามารถด าเนินการคัดเลือกพันธุ์พริกไว้ใช้ได้เองได้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1). เพ่ือพัฒนาเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงที่มีคุณภาพ ที่เกษตรกรกรในพ้ืนที่สามารถ
น าไปปรับใช้ได้จริงในพื้นท่ี 

2). ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีมูลค่าผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดย
การคัดเลือกพันธุ์พริกโดยพึงพาตนเอง 

 
6. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

1). เมล็ดพันธุ์พริกกะเหรียง 

2) สารเคมีป้องกันก าจัดโรค และแมลงศัตรูในพริก  

3) ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  

4). ตาข่ายพลาสติก 

5). เครื่องชั่งไฟฟ้า 

6). กระดาษเพาะเมล็ด 

7). ป้ายพลาสติก ไหมพรม 

8). อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ถุงกระดาษ ไม้บรรทัด กล้องถ่ายรูป 

- วิธีการคัดความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงในสภาพแปลงปลูกเกษตรกร  



โดยท าการเพาะกล้าพริกกะเหรี่ยง เมื่อพริกงอกและมีใบจริงประมาณ 2-3 ใบ จึงท าการย้าย

กล้าพริกลงถุงพลาสติกขนาด 4x6 นิ้ว   โดยมีอัตราส่วนผสมของวัสดุปลูกคือ ดิน : ปุ๋ยอินทรีย์ : 

แกลบด า เท่ากับ1 : 1 : 2 หลังจากย้ายลงถุงได้ 25-30 วัน ย้ายปลูกหลุมละ 1 ต้น  เตรียมแปลงย่อย

ขนาด 2.25 x 6.00 ตารางเมตร  และเตรียมหลุมปลูกระยะแถวห่างกัน 0.75 เมตร ระยะห่างระหว่าง

ต้น 0.05 เมตร  รองกันหลุมด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 1,500 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกต้นกล้าพริกที่มีใบจริง 4-5 ใบ สภาพต้นสมบูรณ์จ านวน 36  ต้นต่อแปลงย่อย  ให้

น้ าอย่างสม่ าเสมอด้วยสายยางรดน้ า และปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเริ่มออกดอก

โดยโรยรอบทรงพุ่ม พรวนดินกลบแล้วให้น้ าทันที  ดูแลและป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีเกษตรที่ดีและ

เหมาะสมส าหรับพริก(กรมวิชาการเกษตร, 2545) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 

(Randomized  Complete  Block Design; RCBD. )    มี  3 กรรมวิธีๆละ 5 ซ้ า ดังนี้ 

 กรรมวิธีที่ 1 ปล่อยผสมเปิดตามธรรมชาติ  

 กรรมวิธีที่ 2 ล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติก  

 กรรมวิธีที่ 3 ใช้มุ้งคลุมต้นพริก 

บันทึกข้อมูล  จ านวนดอกที่ผสมติด จ านวนผลต่อต้น ลักษณะสมบรูณ์ของผลพริก และจ านวนเมล็ด

พริกต่อผล   

- เวลาและสถานที่     ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2557 

       สถานที่ท าการทดลอง  ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

7. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการทดลองพบว่า การปล่อยผสมเปิด ตามสภาพธรรมชาติ มีเปอร์เซ็นต์ดอกสมบูรณ์สูงสุด 

97.17 รองลงมาคือ ล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติก 96.81 % และใช้มุ้งคลุมต้นพริก 95.25 % 

ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยพบว่ามีการหลุดร่วงของดอกเพียงบางส่วน ซึ่งเป็น

ธรรมชาติการปรับตัวของพืชต่อสภาพแวดล้อม ซึ่ง จานุลักษณ์, (2535) กล่าวว่า ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 

องศาเซลเซียส จะท าให้ดอกร่วงและการติดผลต่ า ท าให้ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลงด้วย นอกจากนี้ยังพบ

เมล็ดลีบและฝ่อมาก (ภาณุมาศ, 2535) 

เปอร์เซ็นต์ผลสมบูรณ์สูงสุด พบว่า การล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติก มีเปอร์เซ็นต์ผล

สมบูรณ์สูงสุด 91.17 % รองลงมาคือ ใช้มุ้งคลุมต้นพริก 84.93 % และ การปล่อยผสมเปิด ตามสภาพ



ธรรมชาติ 79.18 % ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมและคณะ(2551) รายงานว่า การคลุมผ้า

มุ้งบางมีผลท าให้มีจ านวนต้นกลายพันธุ์น้อยกว่าการคัดเลือกต้นโดยการกลายพันธุ์อาจเกิดจากการผสม

ข้ามหรือจากการกระจายตัวของยีนส์ที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ที่ยังไม่คงตัว ท าให้ลูกยังมีลักษณะแตกต่าง

ไปจากเดิม 

จ านวนผลต่อต้นจากการทดลองพบว่าการล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติกมีจ านวนผลต่อต้น 
48.55 ผลต่อต้น รองลงมาคือการปล่อยผสมเปิดตามสภาพธรรมชาติ  47.93 ผลต่อต้น  และใช้มุ้งคลุมต้น
พริก 22.36 ผลต่อต้น ตามล าดับ โดยการใช้มุ้งคลุมต้นพริกมีความแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีการ
อ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นพริกถูกพรางแสงปริมาณแล้วลดน้อยลง อุณหภูมิและความชื้นในมุ้งที่คลุมอาจ
มีผลต่อการเจริญเติบโตและการผสมเกสร จึงมีการติดผลลดลง ซึ่งจานุลักษณ์ , (2535) กล่าวว่า ถ้า
อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส จะท าให้ดอกร่วงและการติดผลต่ า ท าให้ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลงด้วย 
นอกจากนี้ยังพบเมล็ดลีบและฝ่อมาก (ภาณุมาศ, 2535)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมและคณะ(2551) 
รายงานว่า การคลุมด้วยผ้ามุ้ง มีผลต่อการให้ผลผลิตและติดผลของพริก   

จ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผลจากการทดลองพบว่าการล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติกมีจ านวน

เมล็ดเฉลี่ยต่อผล 56.25 เมล็ดต่อผล รองลงมาคือการปล่อยผสมเปิดตามสภาพธรรมชาติ  มี 32.81 เมล็ด

ต่อผล  และ ใช้มุ้งคลุมต้นพริก 25.00 เมล็ดต่อผลมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากการใช้มุ้งคลุมต้นพริกท าให้การผสมเกสรของเมล็ดพริกไม่สมบูรณ์ อันเนื่องจากสภาพแวดล้อม 

อุณหภูมิ ความชื้น จึงมีจ านวนไม่เมล็ดน้อยกว่ากรรมวิธีการอ่ืน  ซึ่งแตกต่างกับกับงานวิจัยของ อุดมและ

คณะ(2551) ไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างการคัดเลือกต้นพันธุ์ดีและการคลุมผ้ามุ้ง 

 

 

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ดอกสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์ ผลสมบูรณ์ จ านวนผลต่อต้น จ านวนเมล็ดเฉลี่ยต่อผล   

ของเมล็ดพรกิกะเหรี่ยงที่ด าเนินการใช้วิธีการคัดความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ต่างกัน 

กรรมวิธี เปอร์เซ็นต์

ดอกสมบูรณ์ 

เปอร์เซ็นต์ 

ผลสมบูรณ์ 

จ านวนผล 

ต่อต้น 

จ านวนเมล็ด

เฉลี่ยต่อผล 

1. ปล่อยผสมเปิด ตามธรรมชาติ 97.17 79.18 47.93a 32.81a 

2. ล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติก 96.81 91.88 48.55a 56.25a 

3. ใช้มุ้งคลุมต้นพริก 95.25 84.93 22.36b 25.00b 



ค่าเฉลี่ย 96.41 85.33 39.61 38.02 

F-test ns ns * * 

 

  เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยง พบว่าการปล่อยผสมเปิดตามธรรมชาติมีเปอร์เซ็นต์

ความงอกสูงสุด 65.50 และ 89.6 เปอร์เซ็นต์ หลังท าการเพาะเมล็ด 14 และ 28 วัน ล าดับ รองลงมาคือการ

ล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติกมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 59.25 และ 85.25 เปอร์เซ็นต์ หลังท าการเพาะ

เมล็ด 14 และ 28 วัน ล าดับ โดยการใช้มุ้งคลุมต้นพริกมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 51.25 และ 82.00 เปอร์เซ็นต์ 

หลังท าการเพาะเมล็ด 14 และ 28 วัน ล าดับ ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจาก ศึกษา

ผลของอุณหภูมิสูงในระหว่างการพัฒนาของดอกท่ีมีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริก California Wonder และพันธุ์

ห้วยสีทน ในสภาพโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิที่แตกต่างกันในระหว่างการพัฒนาของดอก  พบว่าเมล็ดพริกทั้ง 

2 พันธุ์ ที่ปลูกในโรงเรือนที่มีสภาพอุณหภูมิสูง มีเปอร์เซ็นต์ความงอก ดัชนีความงอก การเจริญเติบโตของต้น

กล้า และอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ต่ ากว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากต้นที่ปลูกในสภาพอุณหภูมิปกติ และ

ระยะเวลาที่ได้รับอุณหภูมิสูงในระหว่างการพัฒนาของดอกนั้น ไม่มีผลทาให้เปอร์เซ็นต์ความงอก ดัชนีการงอก 

การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า (ภรไพริณและคณะ. 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยง ที่ท าการเพาะเมล็ด 14 และ 28 วันของ

เมล็ดพรกิกะเหรี่ยงที่ด าเนินการใช้วิธีการคัดความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ต่างกัน 

กรรรมวิธี เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 

14 วัน 28 วัน 

1. ปล่อยผสมเปิด ตามธรรมชาติ 65.50 89.50 



2. ล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติก 59.25 85.25 

3. ใช้มุ้งคลุมต้นพริก 51.25 82.00 

C.V. 19.08 9.06 

F-test ns ns 

 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

วิธีการคัดความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์พริกกะเหรี่ยงในสภาพแปลงปลูกเกษตรกรที่เหมาะสม

คือ วิธีที่ 2 ล้อมรอบต้นพริกด้วยตาข่ายพลาสติก 

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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