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บทคัดยอ 

 
พริก (chilli) เปนผักชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงและมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจาก

สามารถใชเปนสวนประกอบในหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑแปรรูปในหลายวงการ แตการ
ปลูกพริกมักพบปญหาโรคและแมลงศัตรูพริก รวมทั้งปญหาเร่ืองของสารพิษตกคางในผลผลิต เพื่อแกปญหา
ระยะยาว ไดทําทดสอบการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูใหมีคุณภาพเพื่อการสงออกและเพื่อการบริโภค
ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง ในระหวางป 2551 – 2552 ทําการทดสอบปลูกพริกขี้หนู มี 2 กรรมวิธี คือ วิธี
แนะนํา (การปลูกพริกตามคําแนะนําของ GAP พริก นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่) และวิธีเกษตรกร (เปน
การปลูกพริกของเกษตรกรแตละรายปฏิบัติ)  ผลการทดสอบ พบวา การผลิตพริกในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ตามวิธี
แนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,244 และ 997 กิโลกรัม/ไร 
ตามลําดับ คิดเปนปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 24.8  เปอรเซ็นต ทําใหมีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเฉล่ีย 
50,396 บาท/ไร และวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 34,130 บาท/ไร โดยมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 52.2 เปอรเซ็นต สวนในพื้นที่
จังหวัดสงขลา พบวา การผลิตพริกตามวิธีแนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ให
ผลผลิตเฉล่ีย 4,236 และ 3,132 กิโลกรัม/ไร  ตามลําดับ  คิดเปนปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 35.2 เปอรเซ็นต ทําให
มีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเฉลี่ย 49,084 บาท/ไร และวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 33,682 บาท/ไร และการ
สุมตัวอยางพริกเพื่อวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพริก พบวา ผลผลิตพริกของเกษตรกรท้ังวิธีแนะนํา และวิธี
เกษตรกรไมพบสารพิษตกคางในผลผลิตพริก สําหรับการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลคาของพริก นอกเหนือ 
จากการปลูกเพื่อจําหนายหรือบริโภค ไดมุงเนนไปยังสารสําคัญกลุม capsaicinoids ที่มีอยูในพริก ไดแก  
 
 
1สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
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capsaicin และ dihydrocapsaicin ในพริกสายพันธุตาง ๆ ในพื้นที่ภาคใตตอนลางจํานวน 10 สาย พบวา พริกที่
มีปริมาณสารกลุม capsaicinoids สูงที่สุดไดแกพริกขึ้หนู และพริกชี สําหรับพริกที่มีปริมาณสารกลุม capsaicinoids  
คําสําคัญ : GAP พริก การปรับใชเทคโนโลยีการผลิต ภาคใตตอนลาง 
 

บทนํา 
 
นอยที่สุด ไดแก พริกหยวก เม่ือนําพริกชีมาศึกษาเปรียบเทียบผลของการใสปุยตามคําแนะนํา GAP พริก 

ในปริมาณตาง ๆ พบวาปริมาณปุยที่ใสไมมีผลตอปริมาณสารกลุม capsaicinoids ในพริกชี ในขณะท่ีความออน
แกของพริกชีมีผลตอปริมาณสารกลุม capsaicinoids โดยพริกระยะผลออนพบสารกลุม capsaicinoids สูงกวา
พริกระยะผลแก และพริกระยะผลสุก 

พริกเปนผักชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงและมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากสามารถ
ใชเปนสวนประกอบในหลากหลายรูปแบบทั้งจากวัตถุดิบและผลิตภัณฑแปรรูปในหลายวงการ พืชชนิดนี้ในภาพรวม
จัดเปนพืชอาหารชูรสที่มีจุดเดนตรงความเผ็ดรอน มีสารสําคัญแคปไซซินและวิตามินซี การประกอบอาหารแตละ
ม้ือของคนไทยทุกภาค จะตองมีสวนประกอบของอาหารเปนพริกในรูปแบบตาง ๆ เสมอ นอกจากนั้นยังนํามาใช
เปนสมุนไพรในครัวเรือน ที่มีการใชประโยชนทางการแพทยมายาวนาน เพราะพริกจะอุดมไปดวย สารกลุมแคป
ไซซินอยด (capsaicinoids) วิตามินซี เบตาแคโรทีน และสารไบโอเฟลโวนอยด โดยในปจจุบันไดมีการใชประโยชน
จากสารตาง ๆ ที่มีอยูในพริกอยางแพรหลาย โดยเฉพาะสารแคปไซซิน (capsaicin) ซึ่งเปนสารในกลุมแคปไซซินอยด 
(capsaicinoids) ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแคปไซซินอยด (capsaicinoids) ประกอบดวย แคปไซซิน 70 เปอรเซ็นต และ
ไฮโดรแคปไซซิน 22 เปอรเซ็นต และสารอื่น ๆ อีก 8 เปอรเซ็นต (ชวนพิศ, 2549) 

สําหรับในพื้นที่ภาคใตตอนลางพบวายังไมมีขอมูลปริมาณสารในกลุมแคปไซซินอยด (capsaicinoids) 
ในพริกสายพันธุทองถ่ิน ดังนั้นคณะผูวิจัย จึงไดดําเนินการสํารวจและศึกษาปริมาณสารดังกลาวในพริกแตละ
สายพันธุ ตลอดจนศึกษาผลของปจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณสารในกลุมแคปไซซินอยด (capsaicinoids)  
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับใชเปนทางเลือกในการเพิ่มมูลคา นอกเหนือจากการจําหนายเพื่อบริโภค นอกจากนี้
พริกเปนพืชผักเศรษฐกิจสงออก ที่นํารายไดเขาประเทศสูงกวาพันลานบาทตอป  ดังนั้นดานการผลิตพริกจึงมี
ความสําคัญตอเกษตรกรในทุกภาคของประเทศ    

ปจจุบันการผลิตพริกในภาคใต เปนทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรใหความสนใจเปนอยางมาก จะเห็นได
จากพื้นที่ และแนวโนมการผลิตพริกเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งนี้เนื่องจากพริกกําลังมีทิศทางอนาคตท่ีสดใส ทั้งในแงของ
การผลิต  การจําหนาย และการแปรรูปเปนพริกแหง ดังนั้นจึงไดมีการวิจัยและทดสอบการปรับใชเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกคุณภาพ โดยการนําเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกพริกของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร  ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลและเทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีคุณภาพและเหมาะสม
กับแหลงปลูก ที่เกษตรกรสามารถใชเทคโนโลยีการผลิต แกปญหาเร่ืองโรคและแมลง ผลผลิตตํ่า และปญหา
สารพิษตกคางในผลผลิต ซึ่งทําใหไดผลผลิตสอดคลองกับผูบริโภค  และความตองการของผูแปรรูป ในภาคใต
ตอนลาง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 1. ไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตพริกใหปลอดภัย
จากสารพิษตกคางเพื่อการบริโภคและการสงออก 
 2. เพื่อหาสายพันธุพริกที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใตตอนลางสําหรับนํามาสกัดสารกลุม capsaicinoids 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 

จากมาตรการท่ีประเทศผูนําเขาสินคาการเกษตรจากประเทศไทยมีมาตรการเขมงวดในเร่ืองสารพิษตกคาง
ในผลผลิตทางการเกษตร ทําใหการสงออกผลิตผลการเกษตรมีปญหาและกระทบตอเกษตรกรผูผลิตโดยตรงอยาง
หลีกเล่ียงไมได จึงจําเปนตองดําเนินการเพื่อหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ปญหาในเรื่องโรคและแมลงศัตรู ซึ่งปจจุบันเกษตรกรมีการใชสารเคมีกันอยางกวางขวาง กอใหเกิดปญหาหลาย
อยางตามมา ทั้งปญหาการตกคางของสารเคมีในผลิตผลเกษตร ตลอดจนปญหาส่ิงแวดลอม การผลิตพริกใน
ภาคใต ปจจุบันเปนทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรใหความสนใจเปนอยางมาก จะเห็นไดจากพื้นที่ และแนวโนมการผลิต
พริกเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งนี้เนื่องจากพริกกําลังมีทิศทางอนาคตที่สดใส ทั้งในแงของการผลิต การจําหนาย และสงออก 
ที่ผานมาราคาของพริกคอนขางดี เนื่องจากธุรกิจแปรรูปพริกหลายผลิตภัณฑกําลังจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้น ในอนาคตพริกจึงเปนพืชหนึ่งที่นาจับตามอง อยางไรก็ตามพริกยังมีปญหาที่สําคัญอยูหลาย
ประการคือ ปญหาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพตํ่า โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพพริกที่ไมคอยสม่ําเสมอ ปญหาใน
เร่ืองโรคและแมลงศัตรู รวมทั้งปญหาในเร่ืองของสารพิษตกคางในผลผลิต ซึ่งเปนปญหาท่ีสมควรจะไดรับการ
แกปญหาอยางรีบดวน ดังนั้นหากไดมีการวิจัยและทดสอบการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตพริกที่มีศักยภาพและ
เพิ่มมูลคาในพื้นที่ภาคใตตอนลาง เพื่อศึกษาเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินที่เกษตรกรใชอยูในพื้นที่ตาง ๆ 
วิเคราะหความเหมาะสมของพื้นที่ ความเหมาะสมของพันธุ การจัดระบบการผลิตพริกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจน
การดูแลรักษาของเกษตรกร และนําเทคโนโลยีเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกพริกของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ไดผลผลิตสอดคลอง
กับผูบริโภค ความตองการของผูแปรรูป และตลาดสงออกในภาคใตตอนลางตอไป 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 
การทดลองที่ 1  

ทดสอบการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูใหมีคุณภาพเพื่อการสงออกและเพื่อการบริโภคในพ้ืนที่
จังหวัดสงขลาและพัทลุง 
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ดําเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่มีการปลูกพริกคอนขางมากพื้นที่อําเภอควนขนุน และอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม (Farming System Research) มี 5 ขั้นตอน 
การดําเนินงาน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย เปนตัวแทนของพื้นที่การปลูกพริก โดย 1) สืบคนขอมูลทุติยภูมิ
จากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหทราบขอมูลพื้นที่และสภาพการปลูกพริกในภาคใตตอนลางรวมถึงลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะดิน และการใชประโยชนที่ดิน 2) สืบคนขอมูลการปลูกพริก และเงื่อนไขทางกายภาพ ชีวภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 3) พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ปลูกพริก พื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา 4) คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย
ระดับอําเภอและตําบลเปนตัวแทนพื้นที่เพื่อทําการศึกษาปญหาและดําเนินงานทดสอบตอไป   

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาพื้นที่เปาหมาย วิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร (Agro-ecosystem Analysis) ของ
พื้นที่เปาหมายจาก 1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประกอบดวย ขอมูลภูมิประเทศ ขอมูลดิน ขอมูล
ภูมิอากาศ การใชพื้นที่ในการปลูกพืช วิธีปฏิบัติตาง ๆ ในการปลูกพืช 2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ท่ีไดจาก
การประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน  (Rapid Rural Appraisal) ในดานการปลูกพืช และสภาพปญหาในการ
ผลิตโดยการสํารวจและสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย 3) จําแนกประเด็นปญหาการผลิตพืชของเกษตรกร 
เพื่อนําไปวางแผนการทดลองรวมกับเกษตรกรในพื้นที่    

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดลอง ดําเนินการโดยจัดลําดับความสําคัญของปญหา วิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาท่ีสําคัญ คนหาวิธีการแกไขปญหาที่เปนไปได และไดคัดเลือกวิธีการ (เทคโนโลยีการผลิตพริกแบบ
ผสมผสาน) เพื่อทดสอบปรับใชในพื้นที่รวมทั้งการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเตรียม 
การดําเนินงานรวมระหวางเกษตรกรและนักวิชาการ การเตรียมการใหความรูแกเกษตรกร 

ขั้นตอนท่ี 4 การดําเนินการทดลอง ดําเนินการทดสอบในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มี 
การปลูกพริกมาก คือ อําเภอควนขนุน และอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จํานวน 4 แปลง และอําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา จํานวน 5 แปลง โดยแตละแปลงทําการแบงพื้นที่ปลูกพริกออกเปน 2 สวน เพื่อดําเนินการ 2 กรรมวิธี คือ 
วิธีแนะนํา (การปลูกพริกตามคําแนะนําของ GAP พริก นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่) และวิธีเกษตรกร  
(เปนการปลูกพริกของเกษตรกรแตละรายปฏิบัติ)   

ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล เปนขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อขั้นตอนที่ 4 ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
วางไว  และเกษตรกรใหการยอมรับ  ก็จะทําการขยายตอไป 

 
การบันทึกขอมูล 
 1. วันปลูก วันเก็บเก่ียว และการปฏิบัติงานตาง ๆ ตามเทคโนโลยีที่กําหนด 

2. เก็บตัวอยางดินในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรที่เขารวมโครงการเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี
ของดิน เชน ความเปนกรดเปนดางของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เปนตน 
 3. ผลผลิตพริกสด    
 4. ขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร ประกอบดวย ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด ราคาขาย และมูลคาผลผลิต 
เพื่อนําไปวิเคราะหรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด โดยคํานวณรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด = 
รายได – ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด และคาผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR) = รายได/ตนทุน 
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 5. เก็บตัวอยางผลผลิตพริกวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต สุมเก็บตัวอยาง จํานวน 1 ตัวอยางตอ
กรรมวิธีตอแปลง  โดยใชวิธีสุมเก็บแบบทแยงมุม 
 
การทดลองที่ 2  
 ศึกษาปริมาณสารกลุม Capsaicinoid ในพริกสายพันธุตาง ๆ ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง การศึกษาปริมาณ
สารกลุม Capsaicinoids ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจสายพันธุพริก 
 ดําเนินการสํารวจสายพันธุพริกทีมี่การปลูกเพื่อการคาหรือการบริโภคตลอดจนสายพันธุที่มีในธรรมชาติ
ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ทําการบันทึกเพื่อเก็บขอมูลแหลงที่พบและลักษณะโดยทั่วไปของแตละ
สายพันธุ 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหสารกลุม capsaicinoids ในพริกสายพันธุตาง ๆ 
 การเตรียมตัวอยาง เก็บตัวอยางพริกจากแหลงตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง มาลาง
ทําความสะอาดดวยน้ํากล่ัน แลวแยกตัวอยางออกเปนพริกผลออน โดยสังเกตจากผลมีสีเขียวหรือสีขาวในบาง
สายพันธุ พริกผลแกโดยสังเกตจากผลมีสีเขียวอมน้ําตาลหรือสีสมออนในบางสายพันธุ และพริกผลสุกโดยสังเกต
จากผลมีสีแดงหรือสีสมในบางสายพันธุ จากนั้นนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 65 - 80 องศาเซลเซียส จนกวาพริกจะแหง 
นําพริกที่ไดไปบดโดยเครื่องบดตัวอยางพืช จากนั้นนํามาชั่งน้ําหนักใหได 1 กรัม นําไปสกัดดวยเอทานอลปริมาตร 
10 มิลลิลิตร เขยาสารละลายโดยใช vortex mixture นาน 1 นาที ดูดสารละลายที่ไดมากรองผานเมมเบรนขนาด 
0.2 ไมครอน เก็บตัวอยางที่ผานการกรองในขวด vial ขนาด 1.5 มิลลิลิตร นําไปวิเคราะหปริมาณสาร capsaicin 
และ dihydrocapsaicin ดวยเครื่อง HPLC  
 การวิเคราะหตัวอยาง วิเคราะหสาร capsaicin และ dihydrocapsaicin ดวยเคร่ือง HPLC ภายใต
สภาวะเฟสเคล่ือนที่ คือ Acetronitrile ตอ 1% acetic acid ในน้ํา ดวยอัตราสวน 40:60 ที่ความเร็ว 1.3 มิลลิลิตร
ตอนาที วัดสัญญาณของสารที่ออกมาโดยใช Diode Array Detector ที่ความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลของปจจัยการผลิตตอปริมาณสารในกลุม  capsaicinoids 

ปลูกพริกชีในกระถาง ทําการทดสอบผลของการใสปุยโดยแบงเปน 4 treatment ไดแก ใสปุยตาม
คําแนะนํา GAP พริก ใสปุยปริมาณสองเทาของคําแนะนํา GAP พริก ใสปุยตามวิธีเกษตรกร และไมใสปุยเคมี 
โดยกําหนดแปลนการปลูกแบบ RCBD ประกอบดวย 4 treatment x 4 replicate x 3 กระถาง/treatment เม่ือ
ตนพริกเร่ิมใหผลผลิตทําการเก็บตัวอยางพริกหลังจากใสปุย 1-2 สัปดาห โดยนํามาแยกเปนผลพริกระยะตาง ๆ 
และดําเนินการวิเคราะหหาปริมาณสารกลุม capsaicinoids  

 

การวิเคราะหผล 
 

 ใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ SPSS เวอรชั่น 11.0 โดยวิเคราะหแบบ Multivariate Analysis of 
Variance (MANOVA)  
 
 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 
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อุปกรณ 
วัสดุอุปกรณการเกษตร : เมล็ดพันธุพริกขี้หนู  ปุยเคมีสูตร 15-15-15, 8-24-24, 13-13-21, 25-7-7 

และ 46-0-0 ปุยคอก มูลโค มูลสุกร และมูลไก (มูลไกไมผสมแกลบ) ปูนขาว ปุยหมัก และปุยอินทรีย ปุยน้ํา 
ชีวภาพ สารสกัดจากพืช และสารสกัดน้ํามันธรรมชาติ สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  

วัสดุอุปกรณวิทยาศาสตร : เคร่ืองผสมสารละลายในหลอดทดลอง (Vortex mixture) เคร่ืองเขยาสารละลาย
โดยใชคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (sonicator) เคร่ือง HPLC (High Performance Liquid Chromatography) HPLC 
column (Zorbax Eclipse C-18 ขนาด 4.6 x 150 mm, 5 micron) ตูอบความรอน เครื่องบดตัวอยางพืช    
 สารเคมี : สารเคมีมาตรฐาน Capsaicin สารเคมีมาตรฐาน Dihydrocapsaicin Acetronitrile (HPLC 
grade) Acetic acid H2O (HPLC grade) Ethanol (HPLC grade) 
 

เวลาและสถานที่ดําเนนิการ 
 

ระยะเวลา : 2  ป  (เดือนตุลาคม  2550 - เดือนกันยายน 2552) 
สถานที่ : - แปลงเกษตรกร อ.ควนขนุน  อ.เมือง  จ. พัทลุง และ อ. ระโนด  จ. สงขลา   

- หองปฏิบัติการวิเคราะห กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนา 
การเกษตร เขตท่ี 8  จังหวัดสงขลา 

 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 
การทดลองที่  
 1. ทดสอบการปรับใชเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูใหมีคุณภาพเพ่ือการสงออกและเพื่อการบริโภคใน
พื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง 
  ขั้นตอนที่ 1 ผลการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย ไดคัดเลือกจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเปนตัวแทน
พื้นที่เปาหมายซ่ึงเปนตัวแทนการปลูกพริก เพื่อทําการศึกษา คือ อําเภอควนขนุน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
จํานวน 4 แปลง และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลาจํานวน 5 แปลง 
  ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาพื้นที่เปาหมาย วิธีการศึกษาใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม 
(Farming System Research) โดยใชวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem Analysis) รวมกับ
การประเมินสภาวะชนบทแบบเรงดวน (Rapid Rural Appraisal) ซึ่งเปนกระบวนการวิเคราะหที่ใชขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ประกอบดวย ขอมูลดิน ขอมูลภูมิอากาศ การใชพื้นที่ในการปลูกพืช วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ใน
การปลูกพืช สภาพปญหาในการปลูกพืชและผลผลิตที่ไดรับ ขอมูลสวนที่สองไดแก ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
ประกอบดวย การสํารวจการผลิตพืชชนิดตาง ๆ ทางกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมที่เก่ียวของกับส่ิงที่
ตองการวิจัย   
  ขั้นตอนที่ 3 ผลการวางแผนการทดลอง ผลจากการวิเคราะหปญหาของพื้นที่เปาหมาย พบวา 
ผลผลิตพริกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงปลูกพริกขี้หนู (พริกชี) ผลผลิตประมาณ 400 - 800 กิโลกรัม/ไร และจังหวัด
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สงขลาปลูกพริกขี้หนู (พริกเกษตรเขียวมัน) ผลผลิตประมาณ 1,500 - 2,500 กิโลกรัม/ไร ปญหาที่พบสวนใหญ 
คือ ปญหาเก่ียวกับโรคและแมลงศัตรูระบาด ทําใหเกษตรกรมีการใชสารเคมีที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ทําให
มีการตรวจพบสารพิษตกคางในผลผลิต ปญหาเกษตรกรขาดความรูเร่ืองการจัดการดิน ปญหาโรคพริกที่พบ
อันดับหนึ่ง คือ โรคใบหงิก โรคแอนแทรคโนส (โรคกุงแหง) โรคยอดและดอกเนา โรครากเนาและโคนเนา ปญหา
แมลงศัตรู เชน เพล้ียไฟ ไรขาว และเพล้ียออน ดังนั้นจึงไดนําเทคโนโลยีการผลิตพริกของกรมวิชาการเกษตร  
รวมทั้งเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพริก (GAP) มาปรับใช โดยผสมผสานกับภูมิปญญาของชาวบานมาทําการทดสอบ
รวม 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะนํา (การปลูกพริกตามคําแนะนําของ GAP พริก นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่) 
และวิธีเกษตรกร (เปนการปลูกพริกของเกษตรกรแตละรายปฏิบัติ) 
 ขั้นตอนที่ 4 ผลการดําเนินงานทดลอง 

ผลผลิต การทดสอบการผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เฉล่ีย 2 ป (2551-2552) 
พบวา การผลิตพริกตามวิธีแนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,244 
และ 997 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ คิดเปนปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นเฉล่ีย  247 กิโลกรัม/ไร หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 24.8 
เปอรเซ็นต และเม่ือแปรรูปเปนพริกแหง พบวา วิธีแนะนําใหน้ําหนักพริกแหงสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ  ใหผลผลิต 
แหงเฉลี่ย 311 และ 250  กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ และในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาผลผลิตก็สอดคลองกับพื้นที่จังหวัด
พัทลุง คือ การผลิตพริกตามวิธีแนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร คือ ใหผลผลิตเฉล่ีย 
4,236 และ 3,132 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ คิดเปนปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 1,104 กิโลกรัม/ไร หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
35.2 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1)    
 รายได การทดสอบการผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ราคาผลผลิตพริกขี้หนูที่เกษตรกรจําหนาย
ไดราคาระหวาง 50 – 85  บาท/กิโลกรัม (พริกชี) การผลิตพริกขี้หนูแบบวิธีแนะนํามีรายไดเฉล่ีย 76,255 บาท/ไร 
และรายไดเฉล่ีย ตามวิธีเกษตรกร 60,977 บาท/ไร และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ราคาผลผลิตพริกขี้หนูที่เกษตรกร
จําหนายไดราคาระหวาง 16 - 22 บาท/กิโลกรัม (พริกเกษตรเขียวมัน) การผลิตพริกขี้หนูแบบวิธีแนะนํามีรายได
เฉล่ีย 78,475 บาท/ไร และรายไดเฉล่ียวิธเีกษตรกร 59,394 บาท/ไร  (ตารางที่ 1) 
 ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด การทดสอบการผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง พบวา 
ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดวิธีแนะนําเฉลี่ย 25,860 บาท/ไร ตํ่ากวาวิธีเกษตรกร ที่มีตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด
เฉล่ีย 26,847  บาท/ไร สวนพื้นที่จังหวัดสงขลา พบวา ตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 25,712 บาท/
ไร ตํ่ากวาวิธีแนะนํา ที่มีตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเฉล่ีย  29,391 บาท/ไร (ตารางท่ี 1) สวนใหญตนทุนการผลิต
เปนคาใชจายการเก็บเก่ียว 57 และ 49 เปอรเซ็นต ในวิธีแนะนําและเกษตรกร  ตามลําดับ 

รายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด การทดสอบการผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 
พบวา การผลิตพริกตามวิธีแนะนําทําใหมีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดเฉลี่ย 50,396 บาท/ไร และวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 34,130 บาท/ไร เม่ือพิจารณากับอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR) ของวิธีแนะนํามีคา 2.9 
เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร มีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน 2.4 มีคาความแตกตางกันเทากับ 0.5 แสดงวา
เกษตรกรสามารถทําการผลิตพริกตามวิธีแนะนําได โดยมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 52.2  เปอรเซ็นต และเม่ือแปรรูป
เปนพริกแหงทําใหเกษตรกรเพิ่มมูลคารายไดเพิ่มขึ้น คือ วิธีแนะนําเฉล่ีย 82,976 บาท/ไร และวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 
60,332 บาท/ไร สวนพื้นที่จังหวัดสงขลา พบวา การผลิตพริกตามวิธีแนะนําทําใหมีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่
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เปนเงินสดเฉล่ีย 49,084 บาท/ไร และวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 33,682 บาท/ไร เม่ือพิจารณากับอัตราผลตอบแทนตอการ
ลงทุน (BCR) ของวิธีแนะนํามีคา 2.7 เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร มีอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน 2.3 (ตารางท่ี 1) 
 การตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต จากการสุมตัวอยางพริกเพื่อตรวจสารพิษตกคางใน
ผลผลิต 3 กลุม คือ กลุม Organophosphate กลุม Organochlorine และกลุม Pyrethriod ทําการสุมเก็บ
ตัวอยางพริกทั้ง 2 กรรมวิธี โดยสุมเก็บผลผลิตในชวงเก็บเก่ียวผลผลิตจําหนาย เม่ือนําผลผลิตมาวิเคราะหปริมาณ
สารพิษตกคางในผลผลิต พบวา จากการเก็บตัวอยางผลผลิตพริกในพื้นที่แปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต ไมพบสารพิษกลุมตาง ๆ ตกคางในผลผลิตทั้งวิธี
แนะนําและวิธีเกษตรกร ถึงแมเกษตรกรมีการใชสารเคมีอยูบางใน ชวงที่โรคและแมลงระบาด  แตเกษตรกรมีการ
ใชอยางถูกตองและเหมาะสม และเกษตรกรมีการเก็บเก่ียวผลผลิตพริกในชวงปลอดภัย 
 
ตารางที่ 1 ผลผลิตพริกสด รายได ตนทุนผันแปรที่เปนเงิน และรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสดของพริกขี้หนู 
  จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา  ป 2551-2552  

จังหวัดพัทลุง1 จังหวัดสงขลา2 รายการ 
แนะนํา เกษตรกร แนะนํา เกษตรกร 

ผลผลิตพริกสด (กก./ไร) 
ตนทุนผันแปร (บาท/ไร) 
รายได  (บาท/ไร) 
รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 
BCR 

1,244 
25,860 
76,255 
50,396 

2.9 

997 
26,847 
60,977 
34,130 

2.3 

4,236 
29,391 
78,475 
49,084 

2.7 

3,132 
25,712 
59,394 
33,682 

2.3 
หมายเหต ุ : 1พริกสดราคา   50  - 85  บาท/กิโลกรัม (พริกชี) 
 :  2พริกสดราคา  16 -22  บาท/กิโลกรัม (พริกเกษตรเขียวมัน) 
BCR =  Benefit Cost Ratio  หมายถึง อัตราผลตอบแทนตอการลงทุน (รายได/ตนทุนผันแปร)  
BCR < 1  หมายถึง กิจการขาดทุน ไมควรทํา 
BCR = 1  หมายถึง กิจการเทากัน มีความเสี่ยงไมควรทําการผลิต 
BCR >    1  หมายถึง กิจการมีกําไร มีความเส่ียงนอย ทําการผลิตไดแตควรระมัดระวัง 
BCR >   2  หมายถึง กิจการมีกําไร มีความเส่ียงนอยมาก ทําการผลิตได 
 
การทดลองที่ 2   

ศึกษาปริมาณสารกลุม Capsaicinoid ในพริกสายพันธุตาง ๆ ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง   
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสํารวจสายพันธุพริก 
จากการสํารวจพริกสายพันธุตาง ๆ ในพื้นที่แปลงเกษตรกรและในแหลงจําหนายสินคาเกษตรโดย

ครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ของจังหวัดสงขลาและพัทลุง สามารถจําแนกพริกไดเปน 2 กลุม คือ  
กลุมที่ 1 สายพันธุที่พบในธรรมชาติ ดังนี้   

 - Capsicum frutescens L. var. frutescens ไดแก พริกขี้นก      
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กลุมที่ 2 สายพันธุที่ปลูกเพื่อการบริโภคหรือการคา ดังนี้ 
 - Capsicum annuum L. var. acuminatum Fingerh. ไดแก พริกช้ีฟา  พริกหยวก  
 - Capsicum frutescens L. var. frutescens ไดแก พริกชี พริกขี้หนู พริกเกษตรเขียวมัน พริกจินดา 
พริกจินดาดํา พริกยอดสน พริกซุปเปอรฮอท และพริกสรอยเกษตร 
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหสารกลุม capsaicinoid ในพริกสายพันธุตาง ๆ 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสายพันธุพริกที่เก็บตัวอยางมาวิเคราะหจํานวนทั้งส้ิน 10 สายพันธุ 
ไดแก พริกเกษตรเขียวมัน พริกจินดา พริกจินดาดํา พริกขี้หนู พริกชี พริกยอดสน พริกซุปเปอรฮอท พริกชี้ฟา 
พริกหยวก และพริกสรอยเกษตร พบวา สามารถเรียงลําดับสายพันธุพริกตามปริมาณสาร capsaicin จากมาก
ไปนอยไดดังนี้ พริกขี้หนู พริกจินดา พริกชี พริกยอดสน พริกเขียวมัน พริกสรอยเกษตร พริกซุปเปอรฮอท พริก
จินดาดํา พริกชี้ฟา และพริกหยวก (ภาพที่ 1) และเรียงลําดับสายพันธุพริกตามปริมาณสาร dihydrocapsaicin  
จากมากไปนอยไดดังนี้ พริกขี้หนู พริกจินดา พริกชี พริกยอดสน พริกเขียวมัน พริกซุปเปอรฮอท พริกสรอยเกษตร 
พริกจินดาดํา พริกชี้ฟา และพริกหยวก (ภาพที่ 2) เม่ือนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS พบวาปริมาณ
สารในกลุม capsaicinoids  ทั้ง 2 ชนิดสารที่มีอยูในพริกแตละสายพันธุไมสามารถจําแนกเปนกลุมพริกไดอยาง
ชัดเจน นอกจากน้ีพบวาอัตราสวนระหวางสาร capsaicin และ dihydrocapsaicin พริกทุกสายพันธุและทุก
ระยะที่ทําการวิเคราะหมีแนวโนมคงท่ี โดยพบสาร capsaicin ในอัตราสวน 60% ตอสาร dihydrocapsaicin ใน
อัตราสวน 40% โดยประมาณ  

0
0.1
0.2
0.3
0.4

หยวก ช้ีฟา จินดาดํา ซุปเปอรฮอท สรอยเกษตร เขียวมัน ยอดสน ชี จินดา ข้ีหนู
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ภาพที่  1  แผนภูมิแสดงปริมาณสารแคปไซซินในพริกสายพันธุตาง ๆ 
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หยวก ชี้ฟา จินดาดํา สรอยเกษตร ซุปเปอรฮอท เขียวมัน ยอดสน ชี จินดา ข้ีหนู
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ภาพที่  2  แผนภูมิแสดงปริมาณสารไดไฮโดรแคปไซซินในพริกสายพันธุตาง ๆ 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลของปจจัยการผลิตตอปริมาณสารในกลุม capsaicinoids  
ผลของการไดรับปุยปริมาณตาง ๆ กันในพริกชีวัยตางๆ (ภาพที่ 4-5) พบวา ปริมาณสารกลุม capsaicinoids 

ทั้ง 2 ชนิด ไมมีความแตกตางกันในระหวางชุดทดสอบที่ไดรับปุยตาง ๆ กัน แตระยะของผลพริกมีความแตกตาง
กัน โดยพริกระยะผลออนมีปริมาณสารกลุม capsaicinoids สูงกวาระยะผลแกและระยะผลสุกตามลําดับโดยผล
ดังกลาวเหมือนกันทั้ง 2 ชนดิสาร 
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ใสปุยปกติ ใสปุย2เทา ตามเกษตรกร ไมใสปุย

g/1
00g

dw

ออน
แก
สุก

 
 
ภาพที่  3  ปริมาณสาร capsaicinoid ในพริกที่ไดรับปุยตาง ๆ กัน 
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ภาพที่  4  ปริมาณสาร dihydrocapsaicinoid ในพริกที่ไดรับปุยตาง ๆ กัน 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
 1. การผลิตพริกขี้หนูในพื้นที่จังหวัดพัทลุง วิธีแนะนําใหผลผลิตพริกสดสูงกวาวิธีเกษตรกร โดยวิธีแนะนํา
ผลผลิตเฉลี่ย 1,244  กิโลกรัม/ไร และวิธีของเกษตรกรผลผลิตเฉล่ีย 997 กิโลกรัม/ไร คิดเปนปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น 
24.8 เปอรเซ็นต และในพื้นที่จังหวัดสงขลาวิธีแนะนําผลผลิตเฉล่ีย 4,236 กิโลกรัม/ไร และวิธีของเกษตรกรไดผล
ผลิตเฉล่ีย 3,132 กิโลกรัม/ไร วิธีแนะนําใหผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร 35.2 เปอรเซ็นต 
 2. เม่ือพิจารณาผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรการผลิตพริกสด พื้นที่จังหวัดพัทลุง พบวา วิธีแนะนํา
มีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด สูงกวาวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 50,396 และ 34,130 บาท/ไร ตามลําดับ คิด
เปนเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้น 47.7 เปอรเซ็นต และในพ้ืนที่จังหวัดสงขลารายไดก็สอดคลองกับพื้นที่จังหวัดพัทลุง คือ 
วิธีแนะนํามีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด สูงกวาวิธีเกษตรกรเฉล่ีย 49,084 และ 33,682 บาท/ไร ตามลําดับ 
คิดเปนเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้น 45.7 เปอรเซ็นต 
 3. ในการผลิตพริกขี้หนู (พริกชี) พื้นที่จังหวัดพัทลุง ถาราคาพริกสดตํ่ากวา 50 บาท/กิโลกรัม เกษตรกร
ก็แปรรูปเปนพริกแหง ทําใหเพิ่มมูลคาขึ้น คือ ทําใหมีรายไดเหนือตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด สูงกวาการจําหนาย
พริกสด เฉล่ีย 82,976 และ 50,396 บาท/ไร ตามลําดับ คิดเปนเปอรเซ็นตมูลคาที่เพิ่มขึ้น 64.6 เปอรเซน็ต 
 4 การผลิตพริกแบบแนะนําและแบบเกษตรกร ทั้ง 2 แบบทําใหผลผลิตพริกมีความปลอดภัยจากสารพิษ
ตกคาง   
 5. ปริมาณสารกลุม capsaicinoid ทั้ง 2 ชนิด ในพริกมีอัตราสวนโดยประมาณของสาร capsaicin 
และ dihydrocapsaicin เปน 60:40 ในทุกสายพันธุและทุกระยะของผลพริก 
 6. ปริมาณของสาร capsaicinoid ในพริก มีความแตกตางกันตามสายพันธุและระยะของผลพริก 
โดยพริกที่มีความเหมาะสมสาํหรับการนํามาสกัดสาร capsaicinoid ใหไดปริมาณมาก ไดแก พริกขี้หนู พริกจินดา 
และพริกชี อยางไรก็ตามเนื่องจากในการทดลองไมไดมีการศึกษาวัดปริมาณความเผ็ด จึงอาจนําประเด็นความเผ็ด
ของพริกพันธุตาง ๆ มาเปนแนวทางศึกษาเพิ่มเติมเพื่อดูความสัมพันธกับปริมาณสาร capsaicinoid 
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 7. ปุยไมมีผลตอปริมาณสาร capsaicinoid ในพริกชี แตวัยของผลพริกชีมีผลตอปริมาณสารดังกลาว 
โดยพริกชีระยะผลออนมีปริมาณสาร capsaicinoid สูงที่สุด 
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