
 
 

การคัดเลือกพันธุพริกขี้หนูผลสดที่ตอบสนองตอการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย 

Selection of Bird Pepper (Capsicum annuum L.) Response to Organic System Farm 

 
สิริชัย สาธุวิจารณ1/ จิราภา ออสตนิ2/พิมพนภา ขุนพิลึก3/สุภาพร สุขโต4/ทิพยดรณุี สิทธินาม5/เสาวนี เขตสกุล2/ 

สิทธิศักดิ์ แสไพศาล6/วานิช คําพานิช6/กาญจนา วาระวิชนี6/วิมลวรรณ โชติวงศ6/ภัทรพร สรรพนเุคราะห6/ 

ศฬิษา สังวิเศษ7/รัฐกร สืบมา7/วิมลวรรณ วัฒนวิจติร8/สุรียพร บัวอาจ6/อิสริยะ สืบพันธุดี7/สุพัตรา ชาวกงจักร9/ 

 

 

บทคัดยอ 

การคัดเลือกพันธุพริกขี้หนูผลสดที่ตอบสนองตอการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย เพื่อคัดเลือกพันธุ     

พริกขี้หนูรับประทานผลสดที่สามารถใหผลผลิตและคุณภาพผลผลิตดีในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย ดําเนินการ

ทดลองตั้งแตเดือนมิถุนายน 2553 – กันยายน 2554 ณ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จํานวน 4 แปลงทดลอง      

วางแผนการทดลองแบบ RCB ทําการทดลอง 2 ฤดูปลูก (ฤดูฝนและฤดูหนาว) ในพื้นที่เดิม จํานวน 3 ซ้ํา มี 14 

กรรมวิธี ไดแก พริกจินดาเลย พริกจินดา พริกยอดสน พริกหวยสีทน พริกไชยปราการ พริกหัวเรือ เบอร 13   

พริกซุปเปอร ฮอท พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกสยาม ฮ็อท พริกชิวาลรี T1698 พริกเรด ฮอด TA100       

พริกรสแซบ T2007 พริกจินดา 877 และพริกวโรรส ดูแลรักษาพืชปลูกตามมาตรฐานเกษตรอินทรียของ        

กรมวิชาการเกษตร ผลการทดลอง พบวา พริกขี้หนูแตละพันธุที่นํามาปลูกทดสอบในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย 

มีการเจริญเติบโตที่แตกตางกันในแตละแหลงปลูกและฤดูปลูก โดยแปลงทดลองศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ     

พริกซุปเปอร ฮอท ใหผลผลิตสูงสุด 190.40 กก./ไร ในฤดูฝน สวนฤดูหนาวพริกวโรรสใหผลผลิตสูงสุด 950.93  

กก./ไร แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พริกเรด ฮอด TA100 ใหผลผลิตสูงสุด 121.96 

กก./ไร ในฤดูฝน สวนฤดูหนาวพริกแชมปเปยน ฮอท 44 ใหผลผลิตสูงสุด 787.30 กก./ไร แปลงทดลองศูนยวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเลย พริกยอดสน ใหผลผลิตสูงสุด 370.84 กก./ไร ในฤดูฝน สวนฤดูหนาวพริกจินดาเลย ให

                                                 
1 / สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพชื 

2 / ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

3 / ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
4 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 

5 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุร ี

6 / สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพชื 

7 / สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

8 / สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
9 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ 



 
 

ผลผลิตสูงสุด 496.08 กก./ไร และแปลงทดลองศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม พริกซุปเปอร ฮอท ใหผลผลิตสูงสุด 

280.00 กก./ไร ในฤดูฝน สวนฤดูหนาวพริกเรด ฮอด TA100 ใหผลผลิตสูงสุด 2,013.00 กก./ไร ซึ่งผลการทดลอง

ที่ไดเกษตรกรสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกพันธุพริกขี้หนู สําหรับปลูกในระบบการผลิต

เกษตรอินทรียใหเหมาะสมกับสถานที่และฤดูปลูก 

 

คํานํา 

 

คนไทยมีการปลูกและบริโภคพริกกันอยางกวางขวาง พริกถือเปนพืชผักชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมบริโภค

มีอยูมากมายหลายชนิด ทั้งเผ็ดมากและเผ็ดนอยหรือเกือบไมเผ็ดเลย ที่รูจักกันทั่วไป ไดแก พริกขี้หนู พริกชี้ฟา 

พริกหนุม พริกหวาน พริกหยวก เปนตน เหตุผลที่ทําใหพริกแตละชนิดมีความเผ็ดที่แตกตางกัน คือ ปริมาณสาร

แคปไซซิน (capsaicin) พริกยังเปนแหลงใหวิตามินซีในปริมาณที่สูงมาก กลาวคือ ผลพริก 1ออนซ (28 กรัม) จะ

มีวิตามินซีสูงถึง 100 มิลลิกรัม และวิตามินเอ 16,000 หนวย ปริมาณดังกลาวนี้จะสูงกวาปริมาณวิตามินซีและ

วิตามินเอที่รางกายตองการในแตละวัน นอกจากนี้พริกยังชวยบรรเทาอาการไขหวัด ลดการอุดตันของเสนเลือด 

ลดปริมาณสารคอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง บรรเทาอาการเจ็บปวด และใชเปน

สวนประกอบเพื่อทดแทนสารปฏิชีวนะในอาหารสัตว เปนตน  

Dewitt and Bosland (1996) รายงานวา พริกที่ปลูกเปนการคาในปจจุบัน คือ พริกในกลุม C. 

annuum, C. Frutescens, C. Chinense และพริกที่เกิดจากการผสมขามชนิด (interspecific hybridization) 

ของพริกทั้ง 3 กลุม ซึ่งเรียกวา Annuum-Frutescens-Chinense complex พริกที่ปลูกกันมากที่สุดในประเทศ

ไทย คือ พริกขี้หนูผลใหญ พันธุที่ปลูก ไดแก พันธุจินดา หัวเรือ หวยสีทน ยอดสน และพริกลูกผสม ซึ่งเปนพริกที่

ไดรับการพัฒนาจากบริษัทตาง ๆ ใหมีทั้งคุณภาพ และปริมาณผลผลิตสูงกวาพันธุผสมเปดในปจจุบัน แหลงผลิตที่

สําคัญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (ยงยุทธ, 

2546) 

ป 2552 ประเทศไทยมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกพริกขี้หนู 263,659 ไร ปริมาณผลผลิต 361,769 ตัน มูลคา

ผลผลิต 25,848 ลานบาท (สํานักงานสถิติการเกษตร, 2553) และการศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกคางใน

พริก ดิน และน้ําใตดินของแปลงเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยการเก็บตัวอยางพริก ดิน และน้ํา

ใตดินจากแปลงพริกของเกษตรกร ที่ผานการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP พริกในจังหวัดอุบลราชธานี

และจังหวัดศรีสะเกษ ระหวางป 2549-2550 ผลการวิเคราะห พบสารพิษตกคาง จํานวน 73 ตัวอยาง คิดเปนรอย

ละ 49 และพบสารพิษเกินคา MRL ที่อางอิงตามคา Codex MRL จํานวน 10 ตัวอยาง ชนิดสารที่พบมากที่สุด

เปนสารกลุมไพรีทรอยด คือ cypermethrin จํานวน 33 ตัวอยาง พบเกินคา MRL จํานวน 4 ตัวอยาง สารที่พบ

รองลงมาเปนสารกลุมออรกาโนฟอสเฟต คือ chlorpyrifos จํานวน 29 ตัวอยาง พบเกินคา MRL 6 ตัวอยาง 

นอกจากนี้ยังตรวจพบสารพิษที่เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ endosulfan จํานวน 1 ตัวอยาง ซึ่งเปนวัตถุ

อันตรายชนิดที่ 4 ไดถูกหามผลิต นําเขา และหามใชตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 ผลการวิเคราะห



 
 

สารพิษตกคางในดิน พบสารพิษตกคาง 30 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 20 ชนิดสารที่พบมากที่สุด คือ endosulfan 

จํานวน 19 ตัวอยาง สารที่พบรองลงมา คือ cypermethrin จํานวน 16 ตัวอยาง และพบสาร chlorpyrifos 

จํานวน 1 ตัวอยาง ผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในน้ําใตดินที่เก็บชวงฤดูแลง และฤดูฝน รวม 180 ตัวอยาง ไม

พบสารพิษตกคาง ผลการตรวจเลือดของเกษตรกรจํานวน 97 ราย พบวา เกษตรกรมีผลเลือดอยูในเกณฑที่มีความ

เสี่ยงมากที่สุดรอยละ 58 โดยเกษตรกรจากจังหวัดอุบลราชธานีมีผลเลือดอยูในเกณฑที่มีความเสี่ยง มากกวา

เกษตรกรจากจังหวัดศรีสะเกษ (นาตยา และคณะ, 2550) 

ในอดีตการทําการเกษตรของประเทศไทยไมมีการใชปุยเคมีและสารเคมีตาง ๆ ดังเชนในปจจุบัน แตเมื่อมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทําการเกษตรเขาสูเชิงอุตสาหรรมมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตใหเพียงพอตอความ

ตองการของผูบริโภค จึงตองมีการใชสารเคมีตาง ๆ เขามาชวยในกระบวนการผลิต และเมื่อจะหันกลับมาผลิตพืช

แบบอินทรียก็ไมสามารถทําไดทันที เนื่องจากมีสารเคมีตกคางอยูในดินเปนจํานวนมาก ตองอาศัยระยะเวลาในการ

ปรับปรุงดินไมใหมีสารเคมีหรือพิษตกคางและมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมแกการปลูกพืช สวนในเรื่องของ

ขบวนการการผลิตนั้นยังมีเกษตรกรจํานวนมากที่ยังขาดความรูความเขาใจในการทําเกษตรอินทรียอยางแทจริง 

ประกอบกับขอมูลทางวิชาการดานเกษตรอินทรียยังมีอยูนอย สวนในเรื่องของปริมาณผลผลิตที่ผลิตไดนั้นยังมี

ความไมสม่ําเสมอ เพราะเกษตรอินทรียเปนการทําการเกษตรที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติมากกวาการฝนธรรมชาติ ทํา

ใหการทําการตลาดมีปญหาในการสงสินคาไมไดตามที่ตกลงไว ประกอบกับราคาผลผลิตจะสูงกวา เพราะถึงแมจะ

ใชปจจัยในการผลิตที่ลดลงแตตองใชแรงงานในการดูแลรักษาและเอาใจใสมากขึ้น ดังนั้นปญหาหลักของการทํา

เกษตรอินทรียในประเทศไทย คือ ขาดองคความรูที่ เปนหลักวิทยาศาสตรและวิชาการในกระบวนการผลิต       

ขาดขบวนการการจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม และขาดการบูรณาการเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) ได ใหความหมายของ

เกษตรอินทรีย (Organic Agriculture) ไว คือ ระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบ

นิเวศ และผูคน เกษตรอินทรียพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจร

ธรรมชาติ ที่มีลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ แทนที่จะใชปจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรีย

ผสมผสานองคความรูพื้นบาน นวัตกรรม และความรูทางวิทยาศาสตร ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสงเสริม

ความสัมพันธที่เปนธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกผูคน และสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เกี่ยวของ (มูลนิธิสายใยแผนดิน, 

2552) 

 สุชีลา และคณะ (2547) ไดศึกษาเทคโนโลยีที ่เหมาะสมในการผลิตพันธุ พริกภายใตระบบเกษตร

อินทรีย โดยวางแผนการทดลองแบบ Split Plot in RCB ปจจัยหลัก คือ ปุย ไดแก ปุยเคมี 100 เปอรเซ็นต 

ปุยอินทรีย 100 เปอรเซ็นต และปุยเคมี 25 เปอรเซ็นต รวมกับปุยอินทรีย 75 เปอรเซ็นต ปจจัยรอง คือ พันธุ

พริก ไดแก พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนูหอม พริกเบอร F6BC1F3NSS-12 และพริกเบอร F6BC1F3NSS-13 พบวา 

เทคโนโลยีในการผลิตพริก โดยการใชปุยเคมี 100 เปอรเซ็นต และการใชปุยเคมี 25 เปอรเซ็นต รวมกับปุยอินทรีย 

75 เปอรเซ็นต ใหขนาดทรงพุม จํานวนกิ่งแขนง และผลผลิตสดสูงที่สุด 



 
 

 การศึกษาในประเทศเยอรมนี พบวา ในชวงของการปรับเปลี่ยนเขาสูระบบเกษตรอินทรีย ผลผลิตที่ได

จะลดลงเปนอยางมาก เมื่อเทียบกับผลผลิตในระบบเกษตรเคมี แตผลผลิตจะคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนใน

ระยะ 5 ปแรก หลังจากนั้นจะมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาเดิมจนถึงระยะเวลา 10 ป โดยผลผลิตเฉลี่ยใน

ระยะ 10 ปในระบบอินทรียจะต่ํากวาระบบเคมีในทุกชนิดพืชที่ศึกษา (ขาวฟาง ขาวไรย  มันฝรั่ง) ยกเวน    

แครอท ที่พบวาระบบอินทรียใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวา (Dabbert, 2003) แนวทางสําคัญของการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย คือ การเสริมสรางความแข็งแรงของพืช เพื่อใหพืชสามารถพัฒนาความตานทานตอ

โรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งทําใหพืชสามารถแขงขันกับวัชพืชไดดีขึ้น ดังนั้นเกษตรอินทรียจึงใหความสําคัญตอ

การปรับปรุงบํารุงดินและการปรับสภาพแวดลอมของระบบนิเวศในฟารมเปนหลัก เมื่อฟารมไดรับการปรับปรุงให

ดินมีความอุดมสมบูรณและสภาพแวดลอมที่ดี ระบบนิเวศฟารมก็จะไดสมดุล การรบกวนจากศัตรูพืชก็จะนอย 

โดยรวมแลว แนวทางหลักในการจัดการศัตรูพืชของระบบเกษตรอินทรียมีอยู  4 แนวทาง คือ พันธุพืช            

การเขตกรรม การจัดการศัตรูพืช และการจัดการวัชพืช (มูลนิธิสายใยแผนดิน, 2552) 

นอกจากนี้มูลนิธิสายใยแผนดิน (2550) ไดประมาณการวาพื้นที่ทําการเกษตรอินทรียของประเทศไทยใน

ป 2550 มีประมาณ 0.12 ลานไร โดยมีฟารมเกษตรอินทรีย 3,924 ฟารม ซึ่งมีพื้นที่ผลิตผักอินทรีย 16,503 ไร 

คิดเปน 13.78 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมด จากพื้นที่ในการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรียดังกลาวขางตน ทําให

ทราบปญหาของการผลิตพริกขี้หนูผลสดตามระบบเกษตรอินทรียในปจจุบัน คือ ผลผลิตยังมีปริมาณไมพอเพียง

และไมสม่ําเสมอ ประกอบกับพันธุพริกขี้หนูรับประทานผลสดที่นิยมปลูกกันอยูในปจจุบันตอบสนองไดดีตอระบบ

การผลิตพืชแบบ GAP แตเมื่อนํามาผลิตในระบบเกษตรอินทรียทําใหผลผลิตนอย การเจริญเติบโตไมดี นั่นคือมี

การตอบสนองต่ําตอระบบเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่เกษตรกรประสบอยู ดังนั้นจึงจําเปนตอง

ทําการศึกษาเพื่อหาพันธุพริกขี้หนูรับประทานผลสดที่สามารถปรับตัวและตอบสนองตอการผลิตในระบบเกษตร

อินทรียไดดีและเหมาะสมกับพื้นที่ สําหรับเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกพันธุพริกเพื่อปลูกใน

ระบบเกษตรอินทรีย 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. เมล็ดพันธุพริกขี้หนูผลสด จํานวน 14 พันธุ ประกอบดวยพันธุผสมเปด 6 พันธุ ไดแก พริกจินดาเลย 

พริกจินดา พริกยอดสน พริกหวยสีทน พริกไชยปราการ และพริกหัวเรือ เบอร 13 พันธุลูกผสม (F1) 8 พันธุ ไดแก 

พริกซุปเปอร ฮอท พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกสยาม ฮ็อท พริกชิวาลรี T1698 พริกเรดฮอด TA100 พริกรส

แซบ T2007 พริกจินดา 877 และพริกวโรรส 

 2. ปจจัยการผลิตสําหรับปองกันกําจัดโรคและแมลง ไดแก สะเดาผง เชื้อราไตรโคเดอรมา กํามะถันผง 

น้ําสมควันไม กาวดักแมลง และน้ํามันปโตรเลี่ยม 

 3. ปุยคอก ปุยหมัก และปุยชีวภาพไมโคไรซา 

 4. ฟางขาว และพลาสติกคลุมแปลง 

 5. เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 



 
 

 6. เครื่องชั่ง ถุงกระดาษเก็บตัวอยาง และปายแสดงกรรมวิธีการทดลอง 

 7. อุปกรณระบบน้ํา 

วิธีการ 

การคัดเลือกพันธุพริกขี้หนูผลสดที่ตอบสนองตอการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย ดําเนินการทดลองใน

สภาพไร วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 3 ซ้ํา มี 14 กรรมวิธี คือ พริกจินดาเลย พริกจินดา พริกยอดสน 

พริกหวยสีทน พริกไชยปราการ พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกซุปเปอร ฮอท พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกสยาม 

ฮ็อท พริกชิวาลรี T1698 พริกเรด ฮอด TA100 พริกรสแซบ T2007 พริกจินดา 877 และพริกวโรรส 

 การเพาะกลาพริก เพาะกลาพริกขี้หนูในถาดเพาะขนาด 104 หลุม วัสดุเพาะ ไดแก ดิน: ปุยหมัก: ขี้เถา

แกลบ อัตราสวน 1:1:1 โดยดินที่นํามาใชเพาะกลาพริกตองมาจากแหลงที่ไมมีการระบาดของโรคพืช เพาะพริก

หลุมละ 1 เมล็ด ใหน้ําวันละ 2 ครั้ง เมื่อกลาพริกอายุ 1 เดือน คัดเลือกตนที่สมบูรณยายลงแปลงปลูก 

การเลือกพื้นที่ทดลอง เนื่องจากการทดลองนี้ไมสามารถทําการทดลองในแปลงเกษตรอินทรียที่ผานการ

รับรองได จึงเลือกพ้ืนที่การเกษตรที่ไมมีการใชสารเคมีทางการเกษตรมาแลวเปนเวลาติดตอกันอยางนอย 1 ป 

 การเตรียมแปลงปลูก ไถดินตากใหแหง พรวนดิน และคาดเศษวัชพืชออก ใสมูลโคที่ผานกระบวนการหมัก

หรือปุยหมัก อัตรา 3-5 ตันตอไร (ปรับตามคาวิเคราะหดิน) ถาดินมี pH ต่ําใหปรับตามสภาพของดินโดยใชปูนขาว 

ตามคําแนะนําของการวิเคราะหดิน แตไมเกินครั้งละ 300 กิโลกรัมตอไร ตากทิ้งไว 1 สัปดาหกอนยกแปลงปลูก 

เตรียมแปลงทดลองยอยขนาด 4×6 เมตร ยกรองปลูกแบบแถวเดี่ยว 

 การปลูกพริก คลุมแปลงปลูกดวยฟางขาวหรือพลาสติกคลุมแปลง ขุดหลุมปลูก ใชระยะปลูก 50×100 

เซนติเมตร ใสปุยคอกหรือปุยหมักท่ีผานการหมักที่สมบูรณรองกนหลุมประมาณ 250 กรัม คลุกใหเขากับดินกอน

ปลูกพริก จํานวน 1 ตนตอหลุม และโรยปุยคอกรอบโคนตนพริก 250 กรัม และใหน้ําตามรองปลูก 

 การดูแลรักษาพริก 

 การปองกันกําจัดโรคและแมลง สํารวจการเขาทําลายของโรคและแมลงในแปลงปลูกพริกอยางสม่ําเสมอ 

ทุก ๆ 7 วัน หากพบในปริมาณเล็กนอยใหกําจัดโดยการเก็บและนําออกจากพ้ืนที่เพ่ือทําลาย ซึ่งจะสามารถชวยลด

การแพรกระจาย ซึ่งการรักษาสภาพแปลงปลูกใหสะอาดจะชวยลดการแพรกระจายของโรคพืชและแมลงได 

การใชสารชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคและแมลง 

- โรคแอนแทรคโนส และโรครากเนา ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดสด โดยเชื้อสด 1 กิโลกรัม สามารถผสม

น้ําได 200 ลิตร ฉีดพนใหทั่วตนพริกและแปลงปลูก 

- หนอนและแมลง ใชสะเดาผง 1 กิโลกรัม แชในน้ํา 25 ลิตร กรองเอาแตน้ําแลวฉีดพนใหทั่วตนพริก ทุก 

5-7 วัน ตามปริมาณการระบาด 

- ไรขาว ใชกํามะถันผง 80-100 กรัม ผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนใหทั่ว 

- แมลงวันผลไม ใชน้ํามันปโตรเลี่ยมฉีดพน จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพถาสามารถฉีดพนใหถูกตัว 

- แมลงตาง ๆ 



 
 

ใชกับดักกาวเหนียวสีเหลือง ขนาด 4×6 นิ้ว ติดในระดับเรือนยอดพริก จํานวน 60 กับดักตอไร 

และเปลี่ยนกับดักทุก 7 วัน 

ใชน้ําสมควันไมผสมน้ํา อัตรา 1:200 ฉีดพนที่ใบพืชและพื้นดิน ทุก 7-15 วันเพื่อปองกันและขับ

ไรแมลง 

การใสปุย ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่ผานการหมักโดยสมบูรณ อัตรา 300 กรัมตอตน ทุก 3 สัปดาห เพื่อ

เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดินและเปนแหลงธาตุอาหารใหกับพืช มีการผลิตปุยน้ําโดยนําผลิตผลทางการเกษตรที่

เหลือใชมาหมักกับกากน้ําตาลและฉีดพนใหกับตนพริกอีกทางหนึ่ง 

การควบคุมวัชพืช ใชฟางขาวหรือพลาสติกคลุมแปลง และใชแรงงานคนกําจัดวัชพืช โดยตองกําจัดขณะที่

วัชพืชยังตนเล็ก เพ่ือลดผลกระทบที่จะมีตอตนพริก และลดปริมาณเมล็ดวัชพืชในพื้นท่ี 

การบันทึกขอมูล 

- การเจริญเติบโต: วัดความสูง และขนาดทรงพุม 

- ผลผลิต: เก็บเกี่ยวผลผลิตจากพื้นที่เก็บเกี่ยว 12 ตารางเมตร (จํานวน 20 ตน) เก็บผลผลิตพริกสีแดง

อาทิตยละ 1 ครั้ง จํานวน 10 ครั้ง คัดแยกผลดีและผลเสีย 

- ปริมาณผลผลิต จากพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 12 ตารางเมตร (จํานวน 20 ตน) เก็บผลผลิตพริกสีแดงอาทิตยละ 1 

ครั้ง จํานวน 10 ครั้ง คัดแยกผลดีผลเสีย ชั่งน้ําหนัก และบันทึกขอมูล 

- วิเคราะหขอมูลธาตุอาหารพืชในดิน 

 

เวลาและสถานที่ 

ทําการทดลองระหวางเดือนมิถุนายน 2553 - กันยายน 2554 ณ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนยวิจัย   

พืชไรเชียงใหม ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี  

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

แปลงทดลอง ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

 ฤดูปลูกที่ 1 (ฤดูฝน) 



 
 

การเจริญเติบโต เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความสูงของตนพริกแตละพันธุไมมีความแตกตาง

กันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 64.69 เซนติเมตร พริกจินดาเลย มีความสูงมากที่สุดเทากับ 74.20 เซนติเมตร 

และพริกเรด ฮอด TA100 มีความสูงนอยที่สุดเทากับ 51.40 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 

ความกวางทรงพุม เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความกวางทรงพุมของตนพริกแตละพันธุไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 53.56 เซนติเมตร พริกจินดาเลย มีความกวางทรงพุมมากที่สุด

เทากับ 63.40 เซนติเมตร และพริกจินดา 877 มีความกวางทรงพุมนอยที่สุดเทากับ 42.30 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 

ความกวางผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกชิวาลรี T1698 มีความกวาง

ผลมากที่สุดเทากับ 0.99 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกเรด ฮอด TA100 พริกซุปเปอร ฮอท พริกแชมปเปยน ฮอท 

44 พริกไชยปราการ พริกจินดาเลย และพริกจินดา มีความกวางผลเทากับ 0.88, 0.83, 0.82, 0.82, 0.78 และ 

0.77 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

ความยาวผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกไชยปราการ มีความยาวผล

มากที่สุดเทากับ 6.08 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกเรด ฮอด TA100 พริกซุปเปอร ฮอท พริกแชมปเปยน ฮอท 44 

และ พริกวโรรส มีความยาวผลเทากับ 5.63, 5.44, 5.33 และ 5.19 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

ปริมาณผลผลิตรวมของพริก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกซุปเปอร ฮอท 

ใหผลผลิตสูงสุดเทากับ 190.40 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ พริกจินดาเลย และพริกวโรรส ให

ผลผลิตรวมเทากับ 184.48, 183.60 และ 172.00 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตดีมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดย

พริกซุปเปอร ฮอท ใหผลผลิตดีสูงสุดเทากับ 167.44 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ พริกวโรรส  

พริกจินดาเลย และพริกหัวเรือ เบอร 13 ใหผลผลิตดีเทากับ 158.32, 152.24, 148.56 และ 105.60 กิโลกรัมตอไร 

ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

ปริมาณผลผลิตเสีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกจินดาเลยมีปริมาณ

ผลผลิตเสียสูงสุดเทากับ 35.04 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 19.08 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พริกไชยปราการ         

พริกซุปเปอร ฮอท และพริกแซมเปยน ฮอท 44 มีปริมาณผลผลิตเสียเทากับ 26.16, 22.96 และ 22.00 กิโลกรัมตอ

ไร คิดเปน 14.18, 12.06 และ 20.30 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

 

ฤดูปลูกที่ 2 (ฤดูหนาว) 

การเจริญเติบโต เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความสูงของตนพริกแตละพันธุมีความแตกตาง

กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกไชยปราการมีความสูงมากที่สุดเทากับ 109.60 เซนติเมตร รองลงมา คือ   

พริกสมาย ฮ็อท พริกจินดาเลย และพริกยอดสน มีความสูงเทากับ 102.30 99.20 และ 97.50 เซนติเมตร 

ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ความกวางทรงพุม เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความกวางทรงพุมของตนพริกแตละพันธุมี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกสมาย ฮ็อท มีความกวางทรงพุมมากที่สุดเทากับ 87.50 



 
 

เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ พริกแชมปเปยน ฮอท 44 และพริกจินดา 877 มีความกวางทรงพุม

เทากับ 84.70, 82.20 และ 81.8 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ความกวางผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกชิวาลรี T1698 มีความกวาง

ผลมากที่สุดเทากับ 1.13 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกหวยสีทน และพริกไชยปราการ มีความกวางผลเทากับ 

0.97 และ 0.97 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ความยาวผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกไชยปราการ มีความยาวผล

มากที่สุดเทากับ 6.33 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกเรด ฮอด TA100 พริกวโรรส พริกจินดาเลย พริกยอดสน   

พริกสมาย ฮ็อท พริกจินดา 877 และ พริกชิวาลรี T1698 มีความยาวผลเทากับ 5.37, 5.36, 5.21, 5.06, 4.99, 

4.99 และ 4.98 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ปริมาณผลผลิตรวมของพริก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกวโรรส ใหผลผลิต

สูงสุดเทากับ 950.93 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ ใหผลผลิตรวมเทากับ 674.67 กิโลกรัมตอไร 

ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตดีมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดย

พริกวโรรส ใหผลผลิตดีสูงสุดเทากับ 850.30 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ ใหผลผลิตดีเทากับ 

596.85 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 4) 

ปริมาณผลผลิตเสีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกวโรรส มีปริมาณผลผลิต

เสียสูงสุดเทากับ 100.64 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 10.58 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พริกไชยปราการ พริกชิวาลรี- 

T1698 และพริกหัวเรือ เบอร 13 มีปริมาณผลผลิตเสีย คือ 77.82, 71.01 และ 70.50 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 

11.53, 15.32 และ 18.06 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

แปลงทดลอง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

 ฤดูปลูกที่ 1 (ฤดูฝน) 

การเจริญเติบโต เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความสูงของตนพริกแตละพันธุไมมีความแตกตาง

กันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 49.83 เซนติเมตร พริกเรด ฮอด TA100 มีความสูงมากที่สุดเทากับ 63.00 

เซนติเมตร และพริกแชมปเปยน ฮอท 44 มีความสูงนอยที่สุดเทากับ 39.40 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) 

ความกวางทรงพุม เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความกวางทรงพุมของตนพริกแตละพันธุมี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกเรด ฮอด TA100 มีความกวางทรงพุมมากที่สุดเทากับ 61.32 

เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกจินดา 877 พริกซุปเปอร ฮอท พริกรสแซบ T2007  พริกจินดาเลย พริกหัวเรือ-  

เบอร 13 พริกวโรรส พริกหวยสีทน พริกชิวาลรี T1698 พริกไชยปราการ และพริกจินดา มีความกวางทรงพุม

เทากับ 49.92, 49.13, 48.82, 47.97, 47.50, 47.05, 45.86, 39.53, 39.33 และ 38.96 เซนติเมตร ตามลําดับ 

(ตารางที่ 5) 



 
 

ความกวางผล พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.78 เซนติเมตร พริกหวยสีทน  

มีความกวางผลมากที่สุดเทากับ 0.87 เซนติเมตร และพริกจินดา 877 มีความกวางผลนอยที่สุดเทากับ 0.72 

เซนติเมตร (ตารางที่ 5) 

ความยาวผล พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.37 เซนติเมตร พริกแชมป-  

เปยน ฮอท 44 มีความยาวผลมากที่สุดเทากับ 5.72 เซนติเมตร และพริกจินดา มีความยาวผลนอยที่สุดเทากับ 

5.07 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) 

ปริมาณผลผลิตรวมของพริก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกเรดฮอด TA100 

ใหผลผลิตรวมสูงสุดเทากับ 121.96 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกจินดาเลย พริกจินดา 877 พริกหัวเรือ-     

เบอร 13 พริกชิวาลรี T1698 พริกจินดา พริกวโรรส พริกรสแซบ T2007 พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกหวยสีทน 

พริกไชยปราการ และพริกยอดสน ใหผลผลิตรวมเทากับ 75.03, 75.02, 66.55, 64.10, 64.00, 60.23, 55.75, 

52.82, 48.03, 44.39 และ 40.38 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 6) 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตดีมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย 

พริกเรด ฮอด TA100 ใหผลผลิตดีสูงสุดเทากับ 96.48 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกจินดา 877 พริกหัวเรือ- 

เบอร 13 พริกชิวาลรี T1698 พริกจินดา พริกวโรรส พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกรสแซบ T2007 พริกหวยสีทน 

พริกไชยปราการ พริกจินดาเลย และพริกยอดสน ใหผลผลิตดีเทากับ 67.19, 57.59, 55.89, 48.96, 47.49, 43.73, 

43.66, 41.33, 41.31, 40.83 และ 33.48 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 6) 

ปริมาณผลผลิตเสีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกจินดาเลยมีปริมาณผลผลิต

เสียสูงสุดเทากับ 34.20 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 45.58 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พริกเรด ฮอด TA100 พริกจินดา 

พริกวโรรส พริกรสแซบ T2007 พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกชิวาลรี T1698 พริกจินดา- 

877 พริกยอดสน และพริกหวยสีทน มีปริมาณผลผลิตเสียเทากับ 25.48, 15.04, 12.74, 12.10, 9.09, 8.96, 8.21, 

7.83, 6.90 และ 6.70 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 20.89, 23.50, 21.15, 21.70, 17.21, 13.46, 12.81, 10.44, 17.09 

และ 13.95 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 6) 

ฤดูปลูกที่ 2 (ฤดูหนาว) 

การเจริญเติบโต เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความสูงของตนพริกแตละพันธุมีความแตกตาง

กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกจินดาเลย มีความสูงมากที่สุดเทากับ 87.90 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริก

ไชย-ปราการ มีความสูงเทากับ 80.10 เซนติเมตร (ตารางที่ 7) 

ความกวางทรงพุม เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความกวางทรงพุมของตนพริกแตละพันธุมี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกจินดาเลย มีความกวางทรงพุมมากที่สุดเทากับ 71.25 

เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ พริกเรด ฮอด TA100 พริกจินดา 877 พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกแชมป

เปยน ฮอท 44 พริกซุปเปอร ฮอท พริกยอดสน และพริกสมาย ฮ็อท มีความกวางทรงพุมเทากับ 68.83, 68.15, 

66.20, 64.83, 64.35, 63.72, 62.97 และ 62.58 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 7) 



 
 

ความกวางผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกชิวาลรี T1698 มีความกวางผล

มากที่สุดเทากับ 0.98 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกหัวเรือ เบอร 13 มีความกวางผลเทากับ 0.91 เซนติเมตร 

(ตารางที่ 7) 

ความยาวผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกยอดสน มีความยาวผลมากที่สุด

เทากับ 6.22 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ และพริกจินดาเลย มีความยาวผลเทากับ 6.14 และ 5.90 

เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 7) 

ปริมาณผลผลิตรวมของพริก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกแชมปเปยน-  

ฮอท 44 ใหผลผลิตรวมสูงสุดเทากับ 787.30 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกวโรรส พริกชิวาลรี T1698 พริก

ซุปเปอร ฮอท พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกจินดาเลย พริกยอดสน พริกเรด ฮอด TA100 พริกจินดา พริกสมาย ฮ็อท 

และพริกจินดา 877 ใหผลผลิตรวมเทากับ 778.70, 759.60, 744.10, 687.60, 682.50, 650.00, 646.70, 624.80, 

619.00 และ 481.10 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตดีมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย

พริกวโรรสใหผลผลิตดีสูงสุดเทากับ 668.60 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกชิวาลรี- 

T1698 พริกซุปเปอร ฮอท พริกจินดาเลย พริกยอดสน พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกจินดา พริกสมาย ฮ็อท พริกจินดา 

877 และพริกเรด ฮอด TA100 ใหผลผลิตดีเทากับ 664.90, 630.80, 604.50, 594.20, 575.80, 560.10, 516.10, 

488.10, 423.70 และ 410.20 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 8) 

 ปริมาณผลผลิตเสีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกเรด ฮอด TA100 มี

ปริมาณผลผลิตเสียสูงสุดเทากับ 236.30 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 36.54 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พริกแชมปเปยน- 

ฮอท 44 พริกซุปเปอร ฮอท พริกสมาย ฮ็อท พริกชิวาลรี T1698 พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกวโรรส พริกจินดา   

พริกจินดาเลย พริกรสแซบ T2007 พริกหวยสีทน และพริกยอดสน มีปริมาณผลผลิตเสียเทากับ 142.40, 139.50, 

130.70, 128.60, 126.00, 110.00, 108.60, 88.30, 78.50, 77.40 และ 74.20 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 18.09, 

18.75, 21.11, 16.93, 18.32, 14.13, 17.38, 12.94, 18.48, 20.58 และ 11.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 

8) 

แปลงทดลอง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 

 ฤดูปลูกที่ 1 (ฤดูหนาว) 

การเจริญเติบโต เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความสูงของตนพริกแตละพันธุมีความแตกตาง

กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกไชยปราการมีความสูงมากที่สุดเทากับ 140.70 เซนติเมตร รองลงมา คือ   

พริกจินดาเลย มีความสูงเทากับ 128.97 เซนติเมตร (ตารางที่ 9) 

ความกวางทรงพุม เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความกวางทรงพุมของตนพริกแตละพันธุมี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกไชยปราการ มีความกวางทรงพุมมากที่สุดเทากับ 106.90 

เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกจินดาเลย พริกสมาย ฮ็อท พริกซุปเปอร ฮอท และพริกหวยสีทน มีความกวางทรงพุม

เทากับ 96.23, 96.19, 91.68 และ 91.10 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 9) 



 
 

ความกวางผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกชิวาลรี T1698 มีความกวาง

ผลมากท่ีสุดเทากับ 1.16 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกหวยสีทน มีความกวางผลเทากับ 1.09 เซนติเมตร (ตารางที่ 

9) 

ความยาวผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกวโรรส มีความยาวผลมากท่ีสุด

เทากับ 7.15 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกเรด ฮอด TA100 พริกไชยปราการ และพริกจินดาเลย มีความยาวผล

เทากับ 7.02, 6.87 และ 6.74 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 9) 

ปริมาณผลผลิตรวมของพริก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกจินดาเลย       

ใหผลผลิตรวมสูงสุดเทากับ 496.08 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกวโรรส พริกจินดา พริกไชยปราการ พริก-

ซุปเปอร ฮอท พริกเรด ฮอด TA100 พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกจินดา 877 พริกชิวาลรี T1698 พริกหวยสีทน 

และพริกหัวเรือ เบอร 13 ใหผลผลิตรวมเทากับ 495.08, 446.57, 443.30, 436.26, 435.43, 431.58, 423.56, 

415.41, 403.97 และ 387.04 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 10) 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตดีมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย

พริกวโรรส ใหผลผลิตดีสูงสุดเทากับ 470.70 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกจินดาเลย พริกจินดา พริกเรด ฮอด 

TA100 พริกซุปเปอร ฮอท พริกไชยปราการ พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกชิวาลรี T1698 พริกหวยสีทน พริกหัว-

เรือ เบอร 13 และพริกรสแซบ T2007 ใหผลผลิตดีเทากับ 470.50, 421.55, 411.30, 410.52, 406.96, 404.34, 

388.54, 375.41, 354.18 และ 346.72 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 10) 

ปริมาณผลผลิตเสีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกสมาย ฮ็อท มีปริมาณ

ผลผลิตเสียสูงสุดเทากับ 56.74 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 17.92 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พริกไชยปราการ และพริก-

หัวเรือ เบอร 13 มีปริมาณผลผลิตเสียเทากับ 36.34 และ 32.87 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 7.64 และ 9.07 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ (ตารางที่ 10) 

 ฤดูปลูกที่ 2 (ฤดูฝน) 

การเจริญเติบโต เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความสูงของตนพริกแตละพันธุมีความแตกตาง

กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกไชยปราการมีความสูงมากที่สุดเทากับ 121.23 เซนติเมตร รองลงมา คือ   

พริกจินดาเลย มีความสูงเทากับ 117.57 เซนติเมตร (ตารางที่ 11) 

ความกวางทรงพุม เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความกวางทรงพุมของตนพริกแตละพันธุมี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกจินดาเลย มีความกวางทรงพุมมากที่สุดเทากับ 104.60 

เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ และพริกหวยสีทน มีความกวางทรงพุมเทากับ 102.97 และ 100.87 

เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 11) 

ความกวางผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกชิวาลรี T1698 มีความกวาง

ผลมากที่สุดเทากับ 1.15 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกหวยสีทน พริกจินดาเลย พริกไชยปราการ พริกหัวเรือ-  

เบอร 13 พริกเรด ฮอด TA100 พริกสมาย ฮ็อท และพริกซุปเปอร ฮอท มีความกวางผลเทากับ 1.01, 1.00, 0.99, 

0.98, 0.98, 0.97 และ 0.94 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 11) 



 
 

ความยาวผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยไชยปราการ มีความยาวผลมาก

ที่สุดเทากับ 7.04 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกยอดสน และพริกเรด ฮอด TA100 มีความยาวผลเทากับ 7.02 

และ 6.37 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 11) 

ปริมาณผลผลิตรวมของพริก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกยอดสน       

ใหผลผลิตรวมสูงสุดเทากับ 370.84 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกซุปเปอร ฮอท พริกหัวเรือ เบอร 13 พริก-    

ชิวาลรี T1698 พริกวโรรส พริกไชยปราการ พริกจินดาเลย พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกรสแซบ T2007  และ

พริกเรด ฮอด TA100 ใหผลผลิตรวมเทากับ 356.05, 350.13, 301.58, 300.44, 285.51, 274.99, 262.83 และ 

254.36 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 12) 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตดีมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดย

พริกยอดสน ใหผลผลิตดีสูงสุดเทากับ 340.25 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกซุปเปอร ฮอท 

พริกวโรรส พริกชิวาลรี T1698 พริกไชยปราการ พริกจินดาเลย พริกรสแซบ T2007 พริกแชมปเปยน ฮอท 44 

และพริกเรด ฮอด TA100 ใหผลผลิตดีเทากับ 334.41, 326.52, 290.25, 280.30, 272.89, 266.58, 252.28, 

248.09 และ 239.52 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 12) 

ปริมาณผลผลิตเสีย พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกยอดสนมีปริมาณผลผลิต

เสียสูงสุดเทากับ 30.57 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 7.74 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ พริกซุปเปอร ฮอท และพริกชิวาลรี- 

T1698 มีปริมาณผลผลิตเสียเทากับ 29.56 และ 21.31 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 9.57 และ 8.03 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ (ตารางที่ 12) 

แปลงทดลอง ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

 ฤดูปลูกที่ 1 (ฤดูหนาว) 

ความกวางผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกชิวาลรี T1698 มีความกวาง

ผลมากท่ีสุดเทากับ 1.08 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกหวยสีทน พริกเรด ฮอด TA100 และ 

พริกไชยปราการ มีความกวางผลเทากับ 0.96, 0.93, 0.93 และ 0.91 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 13) 

ความยาวผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกไชยปราการ มีความยาวผล

มากที่สุดเทากับ 7.39 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกเรด ฮอด TA100 มีความยาวผลเทากับ 6.70 เซนติเมตร 

ตามลําดับ (ตารางที่ 13) 

ปริมาณผลผลิตรวมของพริก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกเรด ฮอด- 

TA100 ใหผลผลิตรวมสูงสุดเทากับ 2,013.00 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกวโรรส พริกหัวเรือ เบอร 13     

พริกซุปเปอร ฮอท และพริกชิวาลรี T1698 ใหผลผลิตรวมเทากับ 1,561.00, 1,477.00, 1,474.00 และ 1,322.00 

กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 14) 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตเสียมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

โดยพริกเรด ฮอด TA100 มีปริมาณผลผลิตเสียสูงสุดเทากับ 318.00 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 15.80 เปอรเซ็นต 

รองลงมา คือ พริกหัวเรือ เบอร 13 พริกจินดา 877 พริกวโรรส และพริกไชยปราการ มีปริมาณผลผลิตเสียเทากับ 



 
 

307.00, 234.00, 227.00 และ 208.00 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 20.79, 19.31, 14.54 และ 22.01 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ (ตารางที่ 14) 

ฤดูปลูกที่ 2 (ฤดูฝน) 

การเจริญเติบโต เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความสูงของตนพริกแตละพันธุมีความแตกตาง

กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยพริกจินดาเลยมีความสูงมากที่สุดเทากับ 51.30 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกเรด- 

ฮอด TA100 พริกรสแซบ T2007 พริกซุปเปอร ฮอท และไชยปราการ มีความสูงเทากับ 47.07, 45.70, 44.70 

และ 44.47 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 15) 

ความกวางทรงพุม เมื่อพริกออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา ความกวางทรงพุมของตนพริกแตละพันธุมี

ความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกรสแซบ T2007 มีความกวางทรงพุมมากที่สุดเทากับ 37.72 

เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกเรด ฮอด TA100 พริกซุปเปอร ฮอท พริกแชมปเปยน ฮอท 44 พริกไชยปราการ 

และพริกสมาย ฮ็อท มีความกวางทรงพุมเทากับ 37.58, 34.57, 33.62, 33.38 และ 32.30 เซนติเมตร ตามลําดับ 

(ตารางที่ 15) 

ความกวางผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกชิวาลรี T1698 มีความกวาง

ผลมากที่สุดเทากับ 0.93 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกไชยปราการ มีความกวางผลเทากับ 0.89 เซนติเมตร 

ตามลําดับ (ตารางที่ 15) 

ความยาวผล พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยไชยปราการ มีความยาวผลมาก

ที่สุดเทากับ 5.89 เซนติเมตร รองลงมา คือ พริกเรด ฮอด TA100 มีความยาวผลเทากับ 5.41 เซนติเมตร 

ตามลําดับ (ตารางที่ 15) 

ปริมาณผลผลิตรวมของพริก พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยพริกซุปเปอร ฮอท 

ใหผลผลิตรวมสูงสุดเทากับ 280.00 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ พริกรสแซบ T2007 พริกเรด ฮอด TA100 และ

พริกจินดาเลย ใหผลผลิตรวมเทากับ 221.00, 204.00 และ 203.00 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 16) 

เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต พบวา ปริมาณผลผลิตเสียมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย

พริกไชยปราการและพริกจินดาเลย มีปริมาณผลผลิตเสียสูงสุดเทากับ 24.00 และ 24.00 กิโลกรัมตอไร คิดเปน 

14.04 และ 11.82 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 16) 

 

ผลการวิเคราะหดิน 

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินกอนการทดลอง พบวา 

เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินเปนกรดจัด มีคาปฏิกิริยาของดิน เทากับ 5.24 มีความตองการปูน 179 กิโลกรัม

ตอไร ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ํามาก เทากับ 0.65 เปอรเซ็นต ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในระดับต่ํา 

เทากับ 0.11 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัสที่ เปนประโยชนอยูในระดับต่ํา เทากับ 5.00 ppm ปริมาณ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับปานกลาง เทากับ 90.88 ppm ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่

แลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ํา เทากับ 373.10 และ 72.52 ppm ตามลําดับ 



 
 

ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินกอนการทดลอง พบวา เนื้อ

ดินเปนดินรวนปนทราย ดินเปนกรดปานกลางมีคาปฏิกิริยาของดิน เทากับ 5.82 ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณ

ไนโตรเจนทั้งหมดอยูในระดับต่ํามาก เทากับ 0.65 และ 0.04 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับสูง เทากับ 38.7 และ 148.6 ppm ตามลําดับ ปริมาณแคลเซียมที่

แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับต่ํา เทากับ 328.2 ppm และปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับต่ํามาก 

เทากับ 29.0 ppm 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินกอนการทดลอง 

พบวา เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ดินเปนกรดจัดมาก มีคาปฏิกิริยาของดิน เทากับ 4.71 มีความตองการ

ปูน 676 กิโลกรัมตอไร ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในระดับต่ํา เทากับ 1.94 และ 0.11 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับต่ํา เทากับ 9.40 ppm ปริมาณโพแทสเซียมที่

เปนประโยชนจัดอยูในระดับปานกลาง เทากับ 52.89 ppm ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับปานกลาง 

เทากับ 449.30 ppm ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับต่ํา เทากับ 78.57 ppm 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินกอนการ

ทดลอง พบวา เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย ดินเปนกลาง มีคาปฏิกิริยาของดิน เทากับ 7.20 ปริมาณอินทรียวัตถุ

และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในระดับต่ํา เทากับ 2.48 และ 0.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ปริมาณฟอสฟอรัสที่

เปนประโยชนอยูในระดับปานกลาง เทากับ 24.10 ppm ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับสูงมาก 

เทากับ 211.80 ppm ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับสูงมาก เทากับ 5,311.00 ppm ปริมาณ

แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับสูง เทากับ 746.30 ppm 

ขอเสนอแนะในการใชประโยชนพื้นที ่

 การเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืช ควรไถพรวนในสภาพความชื้นของดินเหมาะสม ไมชื้นหรือแหงเกินไป ซึ่งการ

ไถพรวนชวยใหกิจกรรมของจุลินทรียที่เก่ียวของกับกระบวนการยอยสลายเกิดไดเร็วขึ้น เปนการเรงใหอินทรียวัตถุ

สลายตัว พริกเปนพืชที่สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง การระบายน้ําดี คา

ปฏิกิริยาของดินที่เหมาะสมอยูระหวาง 5.5-6.5 ซึ่งจากการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของพื้นที่ที่ศึกษา 

พบวา บางพื้นที่ดินเปนกรดจัดมาก กรดจัด และกรดปานกลาง ควรปรับปรุงดินโดยใชปูนขาวหรือปูนมารล ตาม

อัตราที่แนะนําในแตละพื้นที่ขางตนและใสปุยอินทรีย ปุยคอก และปุยหมัก เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมีของดินใหดีขึ้น ทําใหดินรวนซุย สามารถอุมน้ําไดดี และยังชวยใหดินมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารให

พืชสามารถใชไดอยางเพียงพอ  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

พริกขี้หนูแตละพันธุที่นํามาปลูกทดสอบในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย มีการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน

ในแตละแหลงปลูกและฤดูปลูก โดยแปลงทดลองศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พริกซุปเปอร ฮอท ใหผลผลิตสูงสุด 

190.40 กก./ไร ในฤดูฝน สวนฤดูหนาวพริกวโรรสใหผลผลิตสูงสุด 950.93 กก./ไร แปลงทดลองศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พริกเรด ฮอด TA100 ใหผลผลิตสูงสุด 121.96 กก./ไร ในฤดูฝน สวนฤดูหนาวพริก

แชมปเปยน ฮอท 44 ใหผลผลิตสูงสุด 787.30 กก./ไร แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย พริกยอด

สน ใหผลผลิตสูงสุด 370.84 กก./ไร ในฤดูฝน สวนฤดูหนาวพริกจินดาเลย ใหผลผลิตสูงสุด 496.08 กก./ไร และ

แปลงทดลองศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม พริกซุปเปอร ฮอท ใหผลผลิตสูงสุด 280.00 กก./ไร ในฤดูฝน สวนฤดูหนาว

พริกเรด ฮอด TA100 ใหผลผลิตสูงสุด 2,013.00 กก./ไร  

จากการทดลองพบวาผลผลิตพริกเสียหายจากการเขาทําลายของโรคและแมลง ถาสามารถพัฒนาวิธีการ

ปองกันหรือกําจัดโรคและแมลงใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็จะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตพริก และปริมาณผลผลิต

ของพริกที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรียแตละพันธุมีปริมาณที่ต่ําเมื่อเทียบกับคําแนะนําพันธุที่ปลูกในระบบเกษตรดี

ที่เหมาะสม ดังนั้น หากมีการพัฒนาเรื่องการจัดการดินและธาตุอาหารพืชในระบบเกษตรอินทรียเพื่อการผลิตพริก

ก็จะเปนแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพ 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ผลการทดลองที่ไดเกษตรกรสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกพันธุพริกขี้หนู สําหรับปลูก

ในระบบการผลิตเกษตรอินทรียใหเหมาะสมกับสถานที่และฤดูปลูก 

 

คําขอบคุณ 

 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงคกุล 

อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย ขอบคุณ นางสุรภี กีรติยะอังกูร อดีตผูเชี่ยวชาญดาน

จุลชีววิทยา ที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนําตลอดการทดลอง ขอขอบคุณผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

ผู อํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม ผู อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และผู อํานวยการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ที่อนุเคราะหพื้นที่ทําแปลงทดลองและอํานวยความสะดวกในการ

วิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณนักวิจัย สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ที่ใหความรูและคําปรึกษาดานการอารักขาพริก

กับคณะผูวิจัย 
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ภาคผนวก 

ตารางที่ 1  ความสูงตน และความกวางทรงพุม เมื่อออกดอก 50 เปอรเซ็นต ความกวางผล และความยาวผล 

แปลงทดลองศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ฤดูปลูกที่ 1) 
 

กรรมวิธี 
ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

ความกวางทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

ความกวางผล 

(เซนติเมตร) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

พริกจินดาเลย 74.20 63.40 0.78 bcd1/ 4.76 e-h 

พริกจินดา 63.50 54.40 0.77 bcd 4.30 h 

พริกยอดสน 68.10 56.50 0.60 e 4.42 gh 

พริกหวยสีทน 58.00 52.30 0.75 cd 3.34 i 

พริกไชยปราการ 74.10 55.00 0.82 bcd 6.08 a 

พริกหัวเรือ เบอร 13 64.60 55.60 0.85 bc 5.04 c-f 

พริกซุปเปอร ฮอท 64.80 55.40 0.83 bcd 5.44 bc 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 72.90 61.40 0.82 bcd 5.33 bcd 

พริกสมาย ฮ็อท 68.90 57.10 0.76 cd 4.86 d-g 

พริกชิวาลรี T1698 63.50 51.00 0.99 a 4.66 fgh 

พริกเรด ฮอด TA100 51.40 43.20 0.88 b 5.63 b 

พริกรสแซบ T2007 59.40 48.30 0.53 e 3.64 i 

พริกจินดา 877 53.50 42.30 0.57 e 4.32 h 



 
 

พริกวโรรส 68.80 54.05 0.72 d 5.19 b-e 

คาเฉลี่ย 64.69 53.56 0.76 4.79 

F-test ns ns ** ** 

CV (%) 10.8 11.3 6.30 4.30 
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2  ปริมาณผลผลิตพริกรวม ปริมาณผลผลิตดี และปริมาณผลผลิตเสีย แปลงทดลองศูนยวิจัยพืชสวน-    

ศรีสะเกษ (ฤดูปลูกที่ 1) 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตดี 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตเสีย 

(กิโลกรัม/ไร) 

เปอรเซ็นต 

ผลผลิตเสีย 

พริกจินดาเลย 183.60 ab1/ 148.56 ab 35.04 a 19.08  

พริกจินดา 68.00 c-f 54.32 cde 13.68 bcd 20.12  

พริกยอดสน 57.60 def 50.08 cde 7.52 cd 13.06  

พริกหวยสีทน 6.88 f 4.96 e 1.92 d 28.24  

พริกไชยปราการ 184.48 ab 158.32 a  26.16 ab 14.18  

พริกหัวเรือ เบอร 13 126.00 bc 105.60 abc 20.40 bc 16.19  

พริกซุปเปอร ฮอท 190.40 a 167.44 a 22.96 ab 12.06  

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 108.40 cd 86.40 cde 22.00 abc 20.30  

พริกสมาย ฮ็อท 52.00 def 37.36 cde 14.64 bcd 28.15  

พริกชิวาลรี T1698 108.40 cd 90.48 bcd 17.92 bc 16.53  

พริกเรด ฮอด TA100 72.00 cde 55.92 cde 16.08 bcd 22.33  

พริกรสแซบ T2007 35.60 ef 28.32 de 7.28 cd 20.45  

พริกจินดา 877 48.80 def 41.60 cde 7.20 cd 14.75  

พริกวโรรส 172.00 ab 152.24 ab 19.76 bc 11.49  



 
 

คาเฉลี่ย 101.00 81.83 16.61 18.35 

F-test ** ** **  

CV (%) 25.70 34.60 37.0  
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  ความสูงตน และความกวางทรงพุม เมื่อออกดอก 50 เปอรเซ็นต ความกวางผล และความยาวผล 

แปลงทดลองศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ (ฤดูปลูกที่ 2) 
 

กรรมวิธี 
ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

ความกวางทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

ความกวางผล 

(เซนติเมตร) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

พริกจินดาเลย 99.20 ab1/ 79.90 bcde 0.83 e 5.21 bc 

พริกจินดา 86.50 bcd 75.10 efg 0.77 f 4.58 e-h 

พริกยอดสน 97.50 abc 79.80 bcde 0.64 g 5.06 bcd 

พริกหวยสีทน 86.00 cd 79.80 bcde 0.97 b 4.23 h 

พริกไชยปราการ 109.60 a 84.70 ab 0.97 bc 6.33 a 

พริกหัวเรือ เบอร 13 82.90 d 75.50 def 0.91 d 4.34 gh 

พริกซุปเปอร ฮอท 82.80 d 76.90 cde 0.83 e 4.53 fgh 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 89.00 bcd 82.20 abc 0.85 e 4.69 d-g 

พริกสมาย ฮ็อท 102.30 a 87.50 a 0.84 e 4.99 bcd 

พริกชิวาลรี T1698 77.20 d 69.40 fg 1.13 a 4.98 b-e 

พริกเรด ฮอด TA100 81.60 d 75.30 def 0.92 cd 5.37 b 

พริกรสแซบ T2007 85.70 cd 78.10 cde 0.68 g 4.83 c-f 

พริกจินดา 877 84.30 d 81.80 abcd 0.63 g 4.99 bcd 



 
 

พริกวโรรส 77.80 d 68.50 g 0.78 ef 5.36 b 

คาเฉลี่ย 88.74 78.18 0.84 4.96 

F-test ** ** ** ** 

CV (%) 8.71 5.03 3.49 4.89 
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4  ปริมาณผลผลิตพริกรวม ปริมาณผลผลิตดี และปริมาณผลผลิตเสีย แปลงทดลองศูนยวิจัยพืชสวน-    

ศรีสะเกษ (ฤดูปลูกที่ 2) 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตดี 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตเสีย 

(กิโลกรัม/ไร) 

เปอรเซ็นต 

ผลผลิตเสีย 

พริกจินดาเลย 254.93 d1/ 218.67 d 36.26 cde 14.22  

พริกจินดา 469.87 bcd 410.94 bcd 58.93 b-e 12.54  

พริกยอดสน 514.13 bcd 466.75 bcd 47.38 b-e 9.22  

พริกหวยสีทน 366.40 cd 327.44 cd 38.96 cde 10.63  

พริกไชยปราการ 674.67 ab 596.85 ab 77.82 ab 11.53  

พริกหัวเรือ เบอร 13 390.40 bcd 319.90 cd 70.50 abc 18.06  

พริกซุปเปอร ฮอท 284.80 d 253.81 d 30.99 de 10.88  

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 309.87 cd 273.66 cd 36.19 cde 11.68  

พริกสมาย ฮ็อท 484.27 bcd 436.64 bcd 47.63 b-e 9.84  

พริกชิวาลรี T1698 463.47 bcd 392.46 bcd 71.01 abc 15.32  

พริกเรด ฮอด TA100 589.87 bc 525.66 bc 64.19 bcd 10.88  

พริกรสแซบ T2007 347.20 cd 315.76 cd 31.44 de 9.06  



 
 

พริกจินดา 877 419.20 bcd 394.99 bcd 24.21 e 5.78  

พริกวโรรส 950.93 a 850.30 a 100.64 a 10.58  

คาเฉลี่ย 465.72 413.13 52.58  

F-test * ** **  

CV (%) 42.94 37.34 39.91  
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5  ความสูงตน และความกวางทรงพุม เมื่อออกดอก 50 เปอรเซ็นต ความกวางผล และความยาวผล 

แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ฤดูปลูกที่ 1) 
 

กรรมวิธี 
ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

ความกวางทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

ความกวางผล 

(เซนติเมตร) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

พริกจินดาเลย 61.30 47.97 ab1/ 0.74 5.30 

พริกจินดา 41.50 38.96 ab 0.75 5.07 

พริกยอดสน 44.80 36.42 b 0.74 5.28 

พริกหวยสีทน 53.50 45.86 ab 0.86 5.22 

พริกไชยปราการ 45.87 39.33 ab 0.83 5.56 

พริกหัวเรือ เบอร 13 56.90 47.50 ab 0.75 5.59 

พริกซุปเปอร ฮอท 47.60 49.13 ab 0.84 5.32 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 39.40 37.30 b 0.80 5.72 

พริกสมาย ฮ็อท2/ - - - - 

พริกชิวาลรี T1698 44.53 39.53 ab 0.79 5.15 

พริกเรด ฮอด TA100 63.00 61.32 a 0.74 5.32 



 
 

พริกรสแซบ T2007 51.50 48.82 ab 0.76 5.44 

พริกจินดา 877 51.57 49.92 ab 0.72 5.31 

พริกวโรรส 46.37 47.05 ab 0.79 5.51 

คาเฉลี่ย 49.83 45.31 0.78 5.37 

F-test ns * ns ns 

CV (%) 26.57 26.39 14.46 13.23 
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 
2/ เมล็ดพันธุพริกสมาย ฮ็อท ในฤดูปลูกที่ 1 ไมงอก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6  ปริมาณผลผลิตพริกรวม ปริมาณผลผลิตดี และปริมาณผลผลิตเสีย แปลงทดลองศูนยวิจัยและ-

พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ฤดูปลูกที่ 1) 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตดี 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตเสีย 

(กิโลกรัม/ไร) 

เปอรเซ็นต 

ผลผลิตเสีย 

พริกจินดาเลย 75.03 ab1/ 40.83 ab 34.20 a 45.58 

พริกจินดา 64.00 ab 48.96 ab 15.04 ab 23.50 

พริกยอดสน 40.38 ab 33.48 ab 6.90 ab 17.09 

พริกหวยสีทน 48.03 ab 41.33 ab 6.70 ab 13.95 

พริกไชยปราการ 44.39 ab 41.31 ab 3.08 b 6.94 

พริกหัวเรือ เบอร 13 66.55 ab 57.59 ab 8.96 ab 13.46 

พริกซุปเปอร ฮอท 16.67 b 15.23 b 1.44 b 8.64 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 52.82 ab 43.73 ab 9.09 ab 17.21 

พริกสมาย ฮ็อท2/ - - - - 

พริกชิวาลรี T1698 64.10 ab 55.89 ab 8.21 ab 12.81 



 
 

พริกเรด ฮอด TA100 121.96 a 96.48 a 25.48 ab 20.89 

พริกรสแซบ T2007 55.76 ab 43.66 ab 12.10 ab 21.70 

พริกจินดา 877 75.02 ab 67.19 ab 7.83 ab 10.44 

พริกวโรรส 60.23 ab 47.49 ab 12.74 ab 21.15 

คาเฉลี่ย 60.37 48.70 11.67  

F-test * * *  

CV (%) 73.7 74.3 28.7  
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 
2/ เมล็ดพันธุพริกสมาย ฮ็อท ในฤดูปลูกที่ 1 ไมงอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7  ความสูงตน และความกวางทรงพุม เมื่อออกดอก 50 เปอรเซ็นต ความกวางผล และความยาวผล 

แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ฤดูปลูกที่ 2) 
 

กรรมวิธี 
ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

ความกวางทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

ความกวางผล 

(เซนติเมตร) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

พริกจินดาเลย 87.90 a1/ 71.25 a 0.89 bc 5.90 a 

พริกจินดา 56.53 ef 59.90 bc 0.71 f 4.62 d 

พริกยอดสน 63.83 cde 62.97 abc 0.67 fg 6.22 a 

พริกหวยสีทน 59.90 def 57.08 c 0.86 bcd 4.03 e 

พริกไชยปราการ 80.10 b 68.83 ab 0.81 d 6.14 a 

พริกหัวเรือ เบอร 13 60.83 de 64.83 abc 0.91 ab 4.93 cd 

พริกซุปเปอร ฮอท 63.03 cde 63.72 abc 0.80 d 5.14 bc 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 63.30 cde 64.35 abc 0.82 cd 4.93 cd 

พริกสมาย ฮ็อท 64.17 cde 62.58 abc 0.79 de 5.13 bc 



 
 

พริกชิวาลรี T1698 52.07 f 55.30 c 0.98 a 5.00 cd 

พริกเรด ฮอด TA100 69.83 c 68.15 ab 0.82 cd 5.39 b 

พริกรสแซบ T2007 64.57 cde 59.20 bc 0.63 g 4.66 d 

พริกจินดา 877 67.80 cd 66.20 abc 0.60 g 4.60 d 

พริกวโรรส 64.17 cde 55.87 c 0.72 ef 5.00 cd 

คาเฉลี่ย 65.57 62.84 0.79 5.12 

F-test * * * * 

CV (%) 6.77 9.00 5.32 4.15 
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8  ปริมาณผลผลิตพริกรวม ปริมาณผลผลิตดี และปริมาณผลผลิตเสีย แปลงทดลองศูนยวิจัยและ-

พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี (ฤดูปลูกที่ 2) 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตดี 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตเสีย 

(กิโลกรัม/ไร) 

เปอรเซ็นต 

ผลผลิตเสีย 

พริกจินดาเลย 682.50 abc1/ 594.20 abc 88.30 bc 12.94 

พริกจินดา 624.80 abc 516.10 a-d 108.60 bc 17.38 

พริกยอดสน 650.00 abc 575.80 abc 74.20 bc 11.42 

พริกหวยสีทน 376.10 c 298.50 d 77.40 bc 20.58 

พริกไชยปราการ 434.00 bc 375.70 bcd 58.20 c 13.41 

พริกหัวเรือ เบอร 13 687.60 ab 560.10 a-d 126.00 bc 18.32 

พริกซุปเปอร ฮอท 744.10 a 604.50 abc 139.50 bc 18.75 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 787.30 a 664.90 a 142.40 b 18.09 



 
 

พริกสมาย ฮ็อท 619.00 abc 488.10 a-d 130.70 bc 21.11 

พริกชิวาลรี T1698 759.60 a 630.80 ab 128.60 bc 16.93 

พริกเรด ฮอด TA100 646.70 abc 410.20 a-d 236.30 a 36.54 

พริกรสแซบ T2007 424.70 bc 347.00 cd 78.50 bc 18.48 

พริกจินดา 877 481.10 abc 423.70 a-d 57.40 c 11.93 

พริกวโรรส 778.70 a 668.60 a 110.00 bc 14.13 

คาเฉลี่ย 621.12 509.92 111.2 17.86 

F-test * * *  

CV (%) 25.49 28.20 37.82  
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 9  ความสูงตน และความกวางทรงพุม เมื่อออกดอก 50 เปอรเซ็นต ความกวางผล และความยาวผล 

แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ฤดูปลูกที่ 1) 
 

กรรมวิธี 
ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

ความกวางทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

ความกวางผล 

(เซนติเมตร) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

พริกจินดาเลย 128.97 a1/ 96.23 ab 1.00 bc 6.74 abc 

พริกจินดา 105.47 bc 87.35 bcd 0.90 de 5.45 def 

พริกยอดสน 111.33 b 90.07 bc 0.86 e 5.64 def 

พริกหวยสีทน 106.50 bc 91.10 abc 1.09 ab 5.12 ef 

พริกไชยปราการ 140.70 a 106.90 a 0.99 bcd 6.87 ab 

พริกหัวเรือ เบอร 13 82.33 ef 69.38 ef 1.00 bc 6.13 bcd 

พริกซุปเปอร ฮอท 104.13 bc 91.68 abc 0.92 cde 6.06 bcd 



 
 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 95.97 cd 85.78 bcd 0.90 de 5.86 c-f 

พริกสมาย ฮ็อท 111.36 b 96.19 ab 0.91 cde 5.91 cde 

พริกชิวาลรี T1698 70.03 f 61.03 f 1.16 a 5.86 c-f 

พริกเรด ฮอด TA100 85.03 de 71.80 def 1.04 b 7.02 a 

พริกรสแซบ T2007 96.12 cd 79.62 cde 0.64 f 4.98 f 

พริกจินดา 877 90.53 de 71.55 def 0.69 f 6.00 b-e 

พริกวโรรส 78.93 ef 69.67 ef 0.88 e 7.15 a 

คาเฉลี่ย 100.53 83.45 0.93 6.06 

F-test ** ** ** ** 

CV (%) 5.60 8.42 4.77 6.41 
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 10  ปริมาณผลผลิตพริกรวม ปริมาณผลผลิตดี และปริมาณผลผลิตเสีย แปลงทดลองศูนยวิจัยและ-

พัฒนาการเกษตรเลย (ฤดูปลูกที่ 1) 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตดี 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตเสีย 

(กิโลกรัม/ไร) 

เปอรเซ็นต 

ผลผลิตเสีย 

พริกจินดาเลย 496.08 a1/ 470.50 a 25.59 bcd 5.29 

พริกจินดา 446.57 ab 421.55 ab 25.02 bcd 6.63 

พริกยอดสน 269.62 d 253.21 cd 16.41 cd 6.23 

พริกหวยสีทน 403.97 a-d 375.41 a-d 28.56 bc 7.88 

พริกไชยปราการ 443.30 abc 406.96 abc 36.34 b 7.64 

พริกหัวเรือ เบอร 13 387.04 a-d 354.18 a-d 32.87 b 9.07 



 
 

พริกซุปเปอร ฮอท 436.26 abc 410.52 abc 25.74 bcd 5.06 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 431.58 abc 404.34 abc 27.24 bcd 6.03 

พริกสมาย ฮ็อท 300.55 cd 243.81 d 56.74 a 17.92 

พริกชิวาลรี T1698 415.41 abc 388.54 a-d 26.87 bcd 6.65 

พริกเรด ฮอด TA100 435.43 abc 411.30 abc 24.13 bcd 6.07 

พริกรสแซบ T2007 359.19 bcd 346.72 a-d 12.47 d 3.33 

พริกจินดา 877 423.56 a-d 301.69 bcd 21.86 bcd 6.73 

พริกวโรรส 495.08 a 470.07 a 22.02 bcd 4.64 

คาเฉลี่ย 410.26 375.84 27.27 7.08 

F-test * * *  

CV (%) 21.17 21.76 34.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 11  ความสูงตน และความกวางทรงพุม เมื่อออกดอก 50 เปอรเซ็นต ความกวางผล และความยาวผล 

แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ฤดูปลูกที่ 2) 
 

กรรมวิธี 
ความสูงตน 

(เซนติเมตร) 

ความกวางทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

ความกวางผล 

(เซนติเมตร) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

พริกจินดาเลย 117.57 a1/ 104.60 a 1.00 b 5.00 de 

พริกจินดา 99.83 b 97.77 b 0.79 ef 5.59 cd 

พริกยอดสน 103.80 b 89.27 cd 0.79 ef 7.02 a 

พริกหวยสีทน 88.07 def 100.87 ab 1.01 b 4.59 e 

พริกไชยปราการ 121.23 a 102.97 a 0.99 b 7.04 a 



 
 

พริกหัวเรือ เบอร 13 76.87 h 72.07 f 0.98 b 5.61 cd 

พริกซุปเปอร ฮอท 95.80 bcd 92.03 c 0.94 bc 5.43 cd 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 90.90 cde 91.23 c 0.89 cd 5.56 cd 

พริกสมาย ฮ็อท 88.97 def 89.63 cd 0.97 b 6.11 bc 

พริกชิวาลรี T1698 60.07 i 62.43 g 1.15 a 5.82 bc 

พริกเรด ฮอด TA100 82.13 fgh 76.53 ef 0.98 b 6.37 ab 

พริกรสแซบ T2007 85.53 efg 85.82 d 0.75 fg 5.41 cd 

พริกจินดา 877 99.33 bc 72.90 f 0.73 g 5.96 bc 

พริกวโรรส 78.53 gh 80.50 e 0.85 de 5.88 bc 

คาเฉลี่ย 92.05 87.04 0.92 5.81 

F-test ** ** ** ** 

CV (%) 4.05 2.39 3.97 5.49 
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 12  ปริมาณผลผลิตพริกรวม ปริมาณผลผลิตดี และปริมาณผลผลิตเสีย แปลงทดลองศูนยวิจัยและ-

พัฒนาการเกษตรเลย (ฤดูปลูกที่ 2) 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตดี 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตเสีย 

(กิโลกรัม/ไร) 

เปอรเซ็นต 

ผลผลิตเสีย 

พริกจินดาเลย 274.99 abc1/ 266.58 abc 8.38  c 3.87 

พริกจินดา 193.28 c 186.36 bc 6.92  c 3.59 

พริกยอดสน 370.84 a 340.25 a 30.57 a 7.74 

พริกหวยสีทน 242.28 bc 206.52 bc 12.04  bc 5.44 



 
 

พริกไชยปราการ 285.51 abc 272.89 abc 12.62  bc 7.18 

พริกหัวเรือ เบอร 13 350.15 ab 334.41 a 15.75 bc 4.74 

พริกซุปเปอร ฮอท 356.05 ab 326.52 a 29.56 a 9.57 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 263.04 abc 248.09 abc 14.95  bc 7.01 

พริกสมาย ฮ็อท 189.79 c 180.08 c 9.77 c 7.04 

พริกชิวาลรี T1698 301.58 abc 280.30 abc 21.31 ab 8.03 

พริกเรด ฮอด TA100 254.36 abc 239.52 abc 14.87 bc 8.90 

พริกรสแซบ T2007 262.83 abc 252.28 abc 10.57  c 4.30 

พริกจินดา 877 215.11 c 207.99 bc 7.09  c 3.61 

พริกวโรรส 300.44 abc 290.25 ab 10.22  c 5.15 

คาเฉลี่ย 275.73 259.41 14.62 6.16 

F-test ** ** *  

CV (%) 19.36 20.91 38.2  
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 13  ความกวางผล และความยาวผล แปลงทดลองศูนยวิจัยพืชไรชียงใหม (ฤดูปลูกที่ 1) 
 

กรรมวิธี 
ความกวางผล 

(เซนติเมตร) 

ความยาวผล 

(เซนติเมตร) 

พริกจินดาเลย 0.81 c1/ 6.11 c 

พริกจินดา 0.72 d 5.59 c 

พริกยอดสน 0.62 e 4.80 d 



 
 

พริกหวยสีทน 0.93 b 4.99 d 

พริกไชยปราการ 0.91 b 7.39 a 

พริกหัวเรือ เบอร 13 0.96 b 5.88 c 

พริกซุปเปอร ฮอท 0.81 c 5.66 c 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 0.83 c 6.00 c 

พริกสมาย ฮ็อท 0.83 c 5.75 c 

พริกชิวาลรี T1698 1.08 a 5.70 c 

พริกเรด ฮอด TA100 0.93 b 6.70 b 

พริกรสแซบ T2007 0.59 e 4.61 d 

พริกจินดา 877 0.61 e 5.60 c 

พริกวโรรส 0.78 cd 6.07 c 

คาเฉลี่ย 0.82 5.78 

F-test ** ** 

CV (%) 4.25 4.25 
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 14  ปริมาณผลผลิตพริกรวม และปริมาณผลผลิตเสียแปลงทดลอง ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม (ฤดูปลูกที่ 1) 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตเสีย 

(กิโลกรัม/ไร) 

เปอรเซ็นต 

ผลผลิตเสีย 

พริกจินดาเลย 682.00 cd1/ 150.00 a-d 21.99 



 
 

พริกจินดา 1,125.00 bc 158.00 abc 14.04 

พริกยอดสน 301.00 d 43.00 d 14.29 

พริกหวยสีทน 718.00 cd 118.00 bcd 16.43 

พริกไชยปราการ 945.00 bcd 208.00 ab 22.01 

พริกหัวเรือ เบอร 13 1,477.00 ab 307.00 ab 20.79 

พริกซุปเปอร ฮอท 1,474.00 ab 144.00 a-d 9.77 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 1,275.00 bc 193.00 abc 15.14 

พริกสมาย ฮ็อท 1,143.00 bc 136.00 a-d 11.90 

พริกชิวาลรี T1698 1,322.00 abc 118.00 bcd 8.93 

พริกเรด ฮอด TA100 2,013.00 a 318.00 a 15.80 

พริกรสแซบ T2007 1,113.00 bc 108.00 cd 9.70 

พริกจินดา 877 1,212.00 bc 234.00 ab 19.31 

พริกวโรรส 1,561.00 ab 227.00 ab 14.54 

คาเฉลี่ย 1,168.64 175.86 15.05 

F-test ** **  

CV (%) 37.10 56.90  
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 15  ความสูงตน และความกวางทรงพุม เมื่อออกดอก 50 เปอรเซ็นต ความกวางผล และความยาวผล 

แปลงทดลองศูนยวิจัยพืชไรชียงใหม (ฤดูปลูกที่ 2) 
 

กรรมวิธี ความสูงตน ความกวางทรงพุม ความกวางผล ความยาวผล 



 
 

(เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) 

พริกจินดาเลย 51.30 a1/ 29.97 b-e 0.81 b 5.13 bc 

พริกจินดา 40.03 bc 31.63 bcd 0.70 ef 4.59 cde 

พริกยอดสน 40.30 bc 28.82 b-f 0.73 cde 4.94 bcd 

พริกหวยสีทน 31.30 de 25.38 efg 0.81 b 3.76 f 

พริกไชยปราการ 44.47 ab 33.38 abc 0.89 a 5.89 a 

พริกหัวเรือ เบอร 13 30.93 de 23.33 fg 0.77 bcd 4.56 cde 

พริกซุปเปอร ฮอท 44.70 ab 34.57 ab 0.76 b-e 5.06 bc 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 42.63 bc 33.62 abc 0.80 bc 4.94 bcd 

พริกสมาย ฮ็อท 43.23 bc 32.30 a-d 0.73 de 4.62 cde 

พริกชิวาลรี T1698 32.20 de 26.77 d-g 0.93 a 4.38 def 

พริกเรด ฮอด TA100 47.07 ab 37.58 a 0.80 bc 5.41 ab 

พริกรสแซบ T2007 45.70 ab 37.72 a 0.63 f 4.81 bde 

พริกจินดา 877 36.60 cd 28.32 c-f 0.56 g 4.26 ef 

พริกวโรรส 28.23 e 21.63 g 0.69 ef 4.93 bcd 

คาเฉลี่ย 39.91 30.36 0.76 4.81 

F-test * ** ** ** 

CV (%) 10.56 11.66 5.30 8.01 
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 16  ปริมาณผลผลิตพริกรวม และปริมาณผลผลิตเสียแปลงทดลอง ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม (ฤดูปลูกที่ 2) 
 



 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัม/ไร) 

ผลผลิตเสีย 

(กิโลกรัม/ไร) 

เปอรเซ็นต 

ผลผลิตเสีย 

พริกจินดาเลย 203.00 a-d1/ 24.00 a 11.82 

พริกจินดา 117.00 de 22.00 ab 18.80 

พริกยอดสน 154.00 b-e 15.00 ab 9.74 

พริกหวยสีทน 70.00 e 9.00 b 12.86 

พริกไชยปราการ 171.00 bcd 24.00 a 14.04 

พริกหัวเรือ เบอร 13 152.00 b-e 16.00 ab 10.53 

พริกซุปเปอร ฮอท 280.00 a 15.00 ab 5.36 

พริกแชมปเปยน ฮอท 44 175.00 bcd 18.00 ab 10.29 

พริกสมาย ฮ็อท 170.00 bcd 19.00 ab 11.18 

พริกชิวาลรี T1698 120.00 cde 12.00 ab 10.00 

พริกเรด ฮอด TA100 204.00 abc 20.00 ab 9.80 

พริกรสแซบ T2007 221.00 ab 22.00 ab 9.95 

พริกจินดา 877 70.00 e 11.00 ab 15.71 

พริกวโรรส 118.00 cde 9.00 b 7.63 

คาเฉลี่ย 158.93 16.86 10.61 

F-test ** *  

CV (%) 32.50 52.00  
1/ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย

วิธีการเปรียบเทียบแบบ DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที่ 17 การจัดระดับความสูงต่ําของคาวิเคราะหธาตุอาหารและคาวิเคราะหทางเคมีดิน 
 

ที่มา: กลุมงานวิจัยความอุดมสมบูรณของดินและปุยพืชสวน (2545) 

 

ธาตุอาหารและสมบัติทางเคมีดิน 
ระดับคาวิเคราะหดิน 

ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 

  ไนโตรเจนทั้งหมด (%) 

  อินทรียวัตถุ (%) 

  ฟอสฟอรัส, Bray-II (ppm P) 

  โพแทสเซียม, NH4OAC (ppm K) 

  แคลเซียม (ppm Ca) 

  แมกนีเซียม (ppm Mg) 

< 0.1 

- 

< 3 

< 15 

< 200 

< 36 

0.1-0.3 

< 2 

3-10 

16-50 

200–400 

36-120 

0.3-0.6 

2-4 

10-25 

51-100 

400-1,000 

120-360 

0.6-1.0 

> 4 

25-45 

101-150 

1,000-2,000 

360-840 

> 1.0 

- 

> 45 

> 150 

>2,000 

>840 


