ก

ชื่อเรื่อง
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สํ า รวจและศึ ก ษาลั ก ษณะบางประการทางกายภาพและ
องคประกอบทางเคมีของพริกกะเหรี่ยงพันธุพื้นเมืองในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยและ
เก็บตัวอยางพริกกะเหรี่ยงแตละพื้นที่มาทดลองปลูกในแปลงทดลอง เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได
กับพริกกะเหรี่ยงพันธุพื้นเมืองที่ปลูกโดยชาวไทยกะเหรี่ยงของแตละพื้นที่ ผลการสํารวจพริกกะเหรี่ยง
พันธุพื้นเมืองในภูมิภาคตะวันตกพบวา มีการปลูกในพื้นที่บานพุระกํา บานตะโกลาง อําเภอสวนผึ้ง
และบานบางกะมา อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี บานเขาสามชั้น อําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
และบา นบางกะซู อํา เภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี โดยขนาดผลพริก สี เปลือกพริ ก และ
ลักษณะรูปรางของผลพริกมีความแตกตางกันและเปนลักษณะเดนของพริกกะเหรี่ยงพันธุพื้นเมืองของ
แตละพื้นที่ ซึ่งเมื่อนํามาทดลองปลูกในแปลงทดลองลักษณะดังกลาว เชน กนโตปลายแหลม ของพริก
กะเหรี่ยงเขาสามชั้น รูปรางโคงงอคลายเขากวางของพริกกะเหรี่ยงพุระกํา ก็ยังคงปรากฏลักษณะ
เชนเดิม นอกจากนี้องคประกอบทางเคมี คือปริมาณแคปไซซินอยดและความเผ็ดก็มีความแตกตางกัน
ในแตละพื้นที่ โดยพริกกะเหรี่ยงที่มีความเผ็ดมากที่สุดคือ พริกกะเหรี่ยงบางกะซู และเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลที่ไดจากการทดลองปลูกในแปลงทดลองพบวา ปริมาณแคปไซซินอยดและคาความเผ็ดมีความ
แตกตางกันและลดลงมากกวารอยละ 80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยของดิน สัดสวนของธาตุอาหาร
ในดิน พื้นที่ สภาพอากาศ ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตและกระบวนการสังเคราะหองคประกอบทาง
เคมีของพริก
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ABSTRACT
The purposes of this research were to survey and study the physical
properties and chemical contents of local Karen chili in the Southwest region of
Thailand. Karen chili from each region was collected and cultivated in demonstration
area. Five local Karen chili were collected from Ban Phurakum, Ban Takolang and Ban
Bangkama in Ratchaburi province, Ban Kao Samchan in Kanchanaburi province and
Ban Bangkazu in Petchaburi province. The results shown that the size, color and
shape of chili were different depend on regions cultivation, which these physical
properties still the same when cultivated in demonstration area except the size
which was slightly different. The amount of capsaicinoids and spiciness were different
in each local area. The most spiciness chilli was the Karen chilli from Bangkazu,
Petchaburi province. In addition, the capsaicinoids content and spiciness were
different and decreased more than 80 percent when compared with the cultivation
in demostration area. The different results may be according to soil factors,
proportion of nutrients in the soil, the area and the weather, which affects the
growth and the chemical synthesis process of Karen chili

