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บทนํา  

พริกใหญในจังหวัดเชียงใหมเรียกวาพริกหนุม  เปนพืชผักท่ีมีความผูกพันเก่ียวของกับชีวิต
ประจําวันของคนไทยมาตลอด โดยใชเปนสวนปรุงแตงรสชาติอาหารที่สําคัญดังจะเห็น จากอาหาร
สวนใหญนิยมใชพริกเปนสวนประกอบเกือบทุกมื้อ  ดวยเหตุนี้พริกใหญจึงเปนพืชผักที่สําคัญอีกชนิด
หน่ึงที่ตลาดตองการในปริมาณมาก 

            ในเขตท่ีราบลุมเชียงใหม เกษตรกรจะปลูกพริกใหญหลังการปลูกขาว หรือปลูกบนที่ดอนใน
ฤดูฝน จากการสังเกตในหลายพื้นที่ของหวัดของจังหวัดเชียงใหม พบวาในแตละพื้นที่พันธุพริกใหญ
ของเกษตรกรมีลักษณะที่หลากหลายแตกตางกันออกไป เชนสีของผล รูปทรงของผลลักษณะทรงพุม
และท่ีสําคัญคือผลผลิตและคุณภาพท่ีแตกตางกัน จากขอสังเกตดังกลาวทําใหเกิดแนวความคิดที่จะ
รวบรวมพันธุพริกใหญ เพื่อทําการศึกษาและคัดพันธุพริกใหญที่มีผลผลิตและคุณภาพสูง สําหรับเผย
แพรสูเกษตรกรและใชเปนเชื้อพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุตอไป 
 
วิธีการวิจัย 

          การรวบรวมศึกษาและคัดพันธุพริกใหญมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี ้
1. การสํารวจและเก็บรวบพันธุพริกใหญ 
2. การศึกษาลักษณะพันธุและลักษณะทางเกษตร ปลูกตัวอยางท่ีรวบรวมไดในแปลง
ทดลองใชการวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block  design  เพื่อ 

2.1 ศึกษาลักษณะพันธุตามที่แนะนําโดย  IBPGR 
2.2 เปรียบเทียบผลผลิตพริกสดระหวางตัวอยางพันธุ 
2.3 ประเมินคุณภาพของผลผลิต โดยใชลักษณะตามความตองการของตลาด
เปนเกณฑ เชน ลักษณะสี ความยาวผล และผิวของผล เปนตน 

2.4 ศึกษาเปอรเซ็นตการเปนโรค และความเสียหายเน่ืองจากแมลงในพริกใหญ
แตละตัวอยางโดยนับจํานวนของตนพริกท่ีแสดงอาการของโรคและที่ไดรับ
ความเสียหายจากแมลง และวิเคราะหผลเปนเปอรเซ็นต 



 

การศึกษารวบรวมและคัดพันธุพริกใหญ กรณีจังหวัดเชียงใหม   2 

        3.  นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหผล 
                    4.  สรุปผลการศึกษาและคําแนะนํา 
 
ผลการวิจัย 

 ไดทําการสํารวจพื้นที่ปลูกพริกผลใหญตามแหลงปลูกตาง ๆ 15 อําเภอ คือ อําเภอแมริมเชียง
ดาว แมแตง สันทราย ดอยสะเก็ด เมือง สารภี สันกําแพง ก่ิงอําเภอแมออน หางดง สันปาตอง 
จอมทอง ก่ิงอําเภอดอยหลอ ก่ิงอําเภอแมวาง ฮอด และอําเภอดอยเตา จังหวัดชียงใหม  

จากการสํารวจพบวามีแหลงปลูกพริกใหญ  23  แหลงปลูก เก็บรวบรวมตัวอยางได  41   ตัว
อยาง   จากการศึกษาลักษณะพันธุพริกใหญของตัวอยางทั้งหมดสามารถจําแนกโดยพิจรณาจากสีผล
ได  3  กลุมคือ 

1. กลุมพริกใหญสีเขียวเขมมี  13  ตัวอยาง และพบวามีการปลอมปน ( หมายถึงใน 1 ตัว
อยางมีลักษณะประจําพันธุ 2 ลักษณะ ) อยูในตัวอยาง   # 44   1 ตัวอยาง รวมพริกใหญผลสี่เขียว
เขมทั้งหมด 14  ตัวอยาง 

2. กลุมพริกใหญผลสีเหลือง มี  7  ตัวอยาง และพบวามีการปลอมปน ( หมายถึงใน 1 ตัว
อยาง มีลักษณะประจําพันธุ 2 ลักษณะ ) อยูในตัวอยาง # 6 # 7 # 22 # 27 # 29 # 41 และ # 56   มี  
7  ตัวอยาง รวมพริกใหญผลสีเหลือง ทั้งหมดมี 14  ตัวอยาง  

3. กลุมพริกใหญผลสีเขียวออน  10  ตัวอยาง และพบมีการปลอมปน (หมายถึงใน  1 ตัว
อยาง มีลักษณะประจําพันธ 2  ลักษณะ)  อยูในตัวอยาง  # 10  # 30  และ  #  36  มี  3  ตัวอยาง  
รวมพริกใหญผลสีเขียวออนทั้งหมด   13  ตัวอยาง 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตพริกสด และการประเมินคุณภาพของผล โดยใชลักษณะ
ความตองการของตลาดเปนเกณฑ พบวามีกลุมพริกท่ีใหผลผลิตสูง ขนาดของผลยาวและโต มีคุณ
ภาพของผลดีตรงกับความตองการของตลาด มีดังนี้ 

1. พริกกลุมผลสีเขียวเขม จากการประเมินคุณภาพผลและเปรียบเทียบผลผลิต    พบ 5  ตัว
อยาง ที่มีคุณภาพผลดี ใหผลผลิตสูงไดแก  # 10  # 20  # 35  # 36 และ # 49  ในกลุมนี้ พริก  # 10  
ใหผลผลิตสูงสุด (ตารางที่ 1) 

2. พริกกลุมผลสีเหลือง จากการประเมินคุณภาพผล และเปรียบเทียบผลผลิต พบ  7  ตัว
อยาง ที่มีคุณภาพผลดีใหผลผลิตสูง ไดแก  # 24  # 6  # 25  # 28  # 29  # 6/1  และ # 27 ในกลุมนี้
พริก  #  24  ใหผลผลิตสูงสุด (ตารางที่ 1) 
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3. พริกกลุมผลสีเขียวออน ผลจากการประเมินคุณภาพ และเปรียบเทียบผลผลิต พบ 3  ตัว
อยางท่ีมีคุณภาพผลดีใหผลผลิตสูง   ไดแก  #  23  #  30 และ # 9/1  ในพริกกลุมนี้ #  30 ใหผลผลิต
สูงสุด (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลผลิตของกลุมพริกใหญที่สํารวจพบในแหลงปลูกตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 
 

กลุมพันธุ รหัส ผลผลิตสด (กก./ไร) 

ผลสีเขียว 10  4,230 
                  20                   3,492 
 49 3,295 
 36 3,112 
 35 3,031 
ผลสีเหลือง 24 4,850 

6 4,606 
 25 3,946 
 6/1 3,319 
 27 3,218 
 29 3,156 
 28 3,141 
 29/1 3,104 

ผลสีเขียวออน 30 3,329 
 23 3,188 
 9/1 2,804 
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

         ในการเก็บรวบรวมพันธุพริกขั้นตนของเกษตรกร เปนการคัดเลือกพันธุพริกจากแปลง
ผลิตโดยตรง ซึ่งเปนการผสมเกสรปลอยตามธรรมชาติ และมีโอกาสเกิดการผสมขามพันธุได หลังจาก
พริกติดผลแลวเกษตรกรใชวิธีการคัดพันธุจากตนที่ติดผลดก ขนาดผลใหญ หรือคัดเฉพาะผลท่ีมีขนาด
ใหญในแตละตนสําหรับเก็บไวเปนเมล็ดพันธุ ดวยเหตุนี้เมล็ดพันธุสวนใหญมักจะมีพันธุปลอมปน ซึ่ง
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เห็นไดจากพริกในพันธุเดียวกันมีหลายลักษณะทําใหผลผลิตพริกมีคุณภาพตํ่า ดังนั้นในการคัดพันธุ
พริกเกษตรกรควรใชถุงไนลอนคลุมตนพันธุเพื่อปองกันการผสมขามพันธุ  

จากการศึกษาลักษณะประจําพันธุพริกใหญ พบวามีพริกหลายตัวอยางท่ีใหผลผลิตสูงคุณ
ภาพผลดี ควรนําเอาตัวอยางพริกเหลานี้ไปแนะนําแกเกษตรกร และในพริกบางตัวอยางพบวามีการ
กระจายพันธุ (หมายถึงใน 1 ตัวอยางมีลักษณะประจําพันธุ 2 ลักษณะ) ควรมีการคัดพันธุออกจาก
ประชากรเดิมใหไดพันธุบริสุทธเพื่อทําใหพริกมีผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น  
 
คําสําคัญ : พริกใหญ;  รวบรวมและคัดเลือกพันธุ 


