
 

การปรับปรุงพันธุพริกขี้หนูยอดสน 

Varietal Improvement of Chili (Capsicum annuum L. var. Yod Son) 

 
จิรภา ออสติน1/ เสาวนี  เขตสกุล1/ ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน1/ ชูศรี คําลี2/  

ศิริลักษณ สมนึก3/อุดม คําชา3/ ศศิธร ประพรม4/ พีชณิตดา ธารานุกูล5/   

 

บทคัดยอ 

 

 การปรับปรุงพันธุพริกขี้หนูยอดสน เริ่มดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษตั้งแตป 2549 โดยการ

รวบรวมพริกขี้หนูพันธุยอดสนจากแหลงปลูกตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 200 สายพันธุ มาปลูกและ

คัดเลือกพันธุที่ใหผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี ไมเปนโรค ผลสุกสีแดงเขม และมีลักษณะตรงตามสายพันธุ ได

จํานวน 28 สายพันธุ ในป 2550 ปลูกพริกที่คัดเลือกไวแบบตนตอแถว และคัดไดพันธุที่มีลักษณะดี จํานวน 8 สาย

พันธุ คือ ศก.119-1-3 ศก.123-1-1  ศก.127-1-1  ศก.129-1-1 ศก.144-1-1 ศก.165-1-1 ศก.192-1-2 และ ศก.

201-1-2 ระหวางป 2551-2552 นําพันธุที่คัดเลือกไวนี้ไปปลูกเปรียบเทียบพันธุที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม เพื่อหาพันธุที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในแหลงปลูกพริกตาง ๆ และคัดเลือกสายพันธุที่มีลักษณะที่ตองการไวแหงละ 4 สายพันธุ นําพันธุ

ที่ไดไปปลูกทดสอบในไรเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ผลการทดสอบในไรเกษตรกร พบวา 

พันธุทดสอบทั้งหมดใหน้ําหนักสด และน้ําหนักแหงตอไรสูง แตไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ สาย

พันธุ ศก.119-1-3 และ ศก.165-1-1 มีความเผ็ด 78,020 และ 124,695 SHU ตามลําดับ จากการประเมินความพึง

พอใจของเกษตรกร พบวา พริกทั้ง 2 สายพันธุ มีขนาดผล สีผล และความสูงตนเปนที่ยอมรับของเกษตรกรมากท่ีสุด 

สวนพันธุเกษตรกร มีความสูงตน ไมสม่ําเสมอ และลักษณะผลพริกแตกตางกัน พริกยอดสนสายพันธุ ศก.144-1-1 

แมจะใหผลผลิตดกหรือ ผลผลิตตอไรสูง แตเกษตรกรไมพึงพอใจ เนื่องจากมีลักษณะตนเตี้ย มีผลทําใหไมไดรับการ

คัดเลือก แตจากการสังเกต พบวา สายพันธุ ศก.144-1-1 จะมีลักษณะดีเดน คือ ใหผลผลิตสูง มีการออกดอก

พรอมกัน ไมทยอยออกดอก ออกดอกเร็วกวาพันธุทดสอบทุกสายพันธุ ผลการทดสอบสรุปไดวา พริกยอดสนสาย

พันธุ ศก.119-1-3 และ ศก.165-1-1 เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง ในฤดูฝน ผลผลิตสดและผลผลิตแหงเฉลี่ย 0.29-1.08 

และ 0.07-0.26 ตันตอไร ตามลําดับ และในฤดูหนาว (หลังนา) เฉลี่ย 0.83-2.12 และ 0.32-0.69 ตันตอไร 

ตามลําดับ 

                                                 
รหัสโครงการวิจยั 01-16-49-01-01-01-03-49 
1 / ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
2 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
3 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
4 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชยัภูม ิสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3 
5 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 



 

 

คําสําคัญ :  การปรับปรุงพันธุ พริกยอดสน 

 

 

 
 

คํานํา 

 

 จากขอมูลพื้นที่ปลูกพริกของกรมสงเสริมการเกษตร เฉลี่ย 5 ปเพาะปลูก (ป 2541/42-2545/46) พบวา 

ปจจุบันมีการปลูกพริก 5 ชนิดคือ พริกขี้หนูผลใหญ พริกขี้หนูสวน พริกชี้ฟา พริกหยวกและพริกยักษ เปนพื้นที่

รวม 597,157 ไรตอป ไดผลผลิตสดรวม 311,831 ตันตอป พริกที่ปลูกมากที่สุดคือ พริกขี้หนูผลใหญ พันธุที่ปลูก 

ไดแก พันธุจินดา หัวเรือ หวยสีทน และยอดสน แหลงผลิตสําคัญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ลําดับที่ 2 คือ พริกชี้ฟา แหลงผลิตสําคัญ คือ เชียงใหม 

นครสวรรค ลําพูน อุตรดิตถ ราชบุรี และนครราชสีมา และลําดับที่ 3 คือ พริกขี้หนูสวน ที่มีแหลงผลิตสําคัญ คือ 

เชียงใหม นครปฐม กาญจนบุรี และศรีสะเกษ โดยปลูกเปนพื้นที่ 364,367 ไร 119,421 ไร และ104,692 คิดเปน

รอยละ 61 20 และ 18 ของพื้นที่ปลูกพริกทั้งหมด ตามลําดับ ในป 2546–2550 พบวาการสงออกพริกและ

ผลิตภัณฑของพริกมีแนวโนมลดลง แตมีมูลคาการสงออก และผลผลิตรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น โดยในป 2546 

สงออก 15,600 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา 876.9 ลานบาท ลดลงเปน 7,532 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา 1,043.8 ลาน

บาท ในป 2550 แยกเปนพริกแหงและพริกปน 90.6 ลานบาท พริกสด 86.4 ลานบาท ซอสพริก 866.7 ลานบาท 

ในป 2549/50 มีพื้นที่ปลูก 530,503 ไร ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 588,348 เมตริกตัน ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 1,109  

กิโลกรัม ตลาดตางประเทศของพริกที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา ไตหวัน มาเลเซีย สิงคโปร 

อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย อิสราเอล แคนาดา และออสเตรเลีย บางฤดูกาล พริกมีไมเพียงพอตอความตองการ

ของตลาด ตองมีการนําเขาพริกแหงหรือพริกปนจากประเทศใกลเคียง เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน พมา และ

อินเดีย 

 ลักษณะการผลิตพริกตามสภาพการเพาะปลูกโดยทั่ว ๆ ไป แบงออกไดเปน 2 แบบ คือ พริกไรและพริก

สวน โดยการปลูกพริกไร ปลูกเปนพื้นที่มากในฤดูฝน อาศัยน้ําฝนเปนหลัก บนที่ดอนหรือที่เชิงเขา ที่มีดินดี มีการ

ดูแลรักษาเอาใจใสนอย ไดผลผลิตต่ําและมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ อยูที่ประมาณ 500-600 กิโลกรัมตอไร การปลูก

พริกไรเปนการผลิตเพื่อจําหนายพริกสดและแหง แตกตางจากพริกสวน ซึ่งปลูกหลังนา ในพื้นที่ที่มีแหลงน้ํา ใช

พื้นที่ผลิตนอย มีขั้นตอนการดูแลจัดการตั้งแตการเพาะกลาจนกระทั่งเก็บเกี่ยวดีกวาการปลูกพริกไร สงผลใหไดผล

ผลิตสูงมากกวา 2,000 กิโลกรัมตอไร  

  ณรงคฤทธิ์ และคณะ (2549) ไดศึกษาสภาพการผลิตและปญหาในการผลิตพริกของเกษตรกรผูผลิตพริก

เพื่อการคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด คือ เลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา พบวา เกษตรกรปลูกพริกพันธุ

จินดาและพันธุยอดสนเปนหลัก ไดผลผลิตพริกสด 407.95 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตพริกแหง 133.84 กิโลกรัมตอไร 



 

โรคกุงแหงระบาดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในการผลิตพริกของเกษตรกร ปญหาอีกประการหนึ่งคือ ผลผลิตเฉลี่ยอยู

ในเกณฑต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูก เนื่องจากเกษตรกร สวนใหญใชพันธุพื้นเมืองของแตละทองถิ่น และเก็บ

เมล็ดเองเรื่อยๆ โดยไมมีการคัด และรักษาพันธุถูกตองตามหลักวิชาการ จึงทําใหเมล็ดพันธุมีความแปรปรวนสูง มี

ความถดถอยทางพันธุกรรม ศักยภาพของพันธุลดลง เกษตรกรนิยมปลูกพริกพันธุพื้นเมือง เนื่องจากสามารถใช

บริโภคเองในครัวเรือน จําหนายไดแนนอนในทองถิ่นของตน ไมตองเสี่ยงกับภาวะลนตลาด ถาผลผลิตมากเกิน

สามารถทําเปนพริกแหงได ลักษณะเดนของพริกพันธุพื้นเมืองของไทย คือ คุณภาพ และรสชาติดี เชน มีความเผ็ด 

มีกลิ่นหอม ที่เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น และมีศักยภาพในการผลิตเพื่อสงออก ดังนั้น จึงไดทําการปรับปรุงพันธุ

พริกยอดสน ซึ่งเปนพริกที่เกษตรกรนิยมปลูก แตมีปญหาเรื่องผลผลิตต่ํา และมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ ดังไดกลาวไว

ขางตน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อคัดเลือกพันธุพริกขี้หนูยอดสน ใหไดพันธุที่มีผลผลิตสูง มีความสม่ําเสมอของสาย

พันธุ และคุณลักษณะตรงตามความตองการของตลาด ที่เปนพันธุผสมเปด เหมาะสมกับแหลงปลูก เพื่อแนะนํา

และเผยแพรสูเกษตรกรตอไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใชในการปรับปรุงพันธุพริกขี้หนูพันธุยอดสน 

 

เวลา ขั้นตอนการดําเนินงาน สถานที่ดําเนินงาน 
ป  2549  รวบรวมพันธุพริกข้ีหนูพนัธุยอดสนจากแหลงปลูกตาง ๆ  ในเขต

จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 200  สายพันธุ 

ศวส.ศรีสะเกษ 

   
 คัดเลือกพันธุแบบสายพันธุบริสุทธิ์ (Pure  line  selection) 

ไดสายพันธุคัดที่มีลักษณะดีเดน จํานวน 28  สายพันธุ 

ศวส.ศรีสะเกษ 

   
ป  2550 เปรียบเทียบสายพันธุที่คัดเลือกไวกับพันธุของเกษตรกร  

ไดสายพันธุคัดที่มีลักษณะดีเดน จํานวน 8  สายพันธุ 

ศวส.ศรีสะเกษ 

   

ป  2551-2552 เปรียบเทียบพันธุที่คัดเลือกไวกับพันธุของเกษตรกรในทองถิ่น 

ตาง ๆ 3 แหง ไดสายพันธุคัดที่มีลักษณะดีเดน  

จํานวน 4  สายพันธุ 

ศวส.ศรีสะเกษ

ศวพ.ชัยภูมิ  

ศวพ.นครพนม 
   

ป  2553-2554 การทดสอบพันธุที่ดีเดนกับพันธุของเกษตรกรในไรเกษตรกร

ในแหลงปลูกตาง ๆ 3 แหง 

ไดสายพันธุคัดที่มีลักษณะดีเดน จํานวน 2 สายพันธุ 

จ.ศรีสะเกษ 

จ.นครราชสีมา 

จ.ชัยภูมิ  
   

ป  2554 ไดสายพันธุที่ดีเดน 2 สายพันธุ  

 

 



 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1. เมล็ดพันธุพริกข้ีหนูยอดสน  

2. วัสดุบํารุงดิน  ไดแก  ปุยเคมีและปุยอินทรีย 

3. สารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

4. วัสดุการเกษตร  ไดแก  ดิน  ปูนขาว และแกลบเผา 

5. อุปกรณการใหน้ํา 

6. อุปกรณการเก็บบันทึกขอมูล 

วิธีการ 

 การรวบรวม คัดเลือกพันธุ และเปรียบเทียบพันธุ เริ่มดําเนินการ ป 2549-2550 โดยรวบรวมพริกขี้หนู

พันธุยอดสนจากแหลงปลูกตางๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ทําการปลูกเปนแถว โดยใหหมายเลขลําดับ (accession 

number) และคัดเลือกพันธุแบบสายพันธุบริสุทธิ์ (Pure line selection) มาปลูกและคัดเลือกพันธุทีใ่หผลผลิตสูง 

การเจริญเติบโตดี ไมเปนโรค ผลสุกสีแดงเขม และตรงตามสายพันธุ ป 2550  ทําการปลูกพริกที่คัดเลือกพันธุได 

แบบตนตอแถว โดยใชระยะปลูก 0.5 x 1.0 เมตร (ระหวางตน x ระหวางแถว) ทําการคัดเลือกสายพันธุที่มี

ลักษณะดี ไดแก ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี ไมเปนโรค ผลสุกสีแดงเขมตรงตามสายพันธุ และเก็บเมล็ดพันธุโดย

การผสมตัวเอง เพื่อนํามาเปรียบเทียบพันธุ 

 การเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่น เริ่มดําเนินการ ป 2551-2552 โดยวางแผนการทดลองแบบ 

Randomized Complete Block Design (RCB) ทําการทดลอง 4 ซ้ํา ม ี9 กรรมวิธ ีประกอบดวย 

 กรรมวิธีที่ 1  พันธุพริกขี้หนูยอดสน ศก.119-1-3 

 กรรมวิธีที่ 2  พันธุพริกขี้หนูยอดสน ศก.123-1-1 

 กรรมวิธีที่ 3  พันธุพริกขี้หนูยอดสน ศก.127-1-1 

 กรรมวิธีที่ 4  พันธุพริกขี้หนูยอดสน ศก.129-1-1 

 กรรมวิธีที่ 5  พันธุพริกขี้หนูยอดสน ศก.144-1-1 

 กรรมวิธีที่ 6  พันธุพริกขี้หนูยอดสน ศก.165-1-1 

 กรรมวิธีที่ 7  พันธุพริกขี้หนูยอดสน ศก.192-1-2 

 กรรมวิธีที่ 8  พันธุพริกขี้หนูยอดสน ศก.201-1-2 

 กรรมวิธีที่ 9  พันธุพริกขี้หนูยอดสนของเกษตรกร (พันธุเปรียบเทียบ) 

เกณฑในการคัดเลือก มีดังนี้ 

 - ผลสดมีสีเขียวเขม ผลสุกสีแดงเขม ความกวางผลนอยกวา 1 เซนติเมตร ความยาวผลมากกวา 5 

เซนติเมตร ขั้วผลยาว ผลตรงชี้ขึ้น และพริกแหงมีผิวผลยนเล็กนอย   

 - ผลผลิตสูง มากกวา 1 ตันตอไร (3,200 ตนตอไร) 

 - ตนสูงมากกวา 60 เซนติเมตร และจํานวนการแตกก่ิงสูงมากกวา 10 กิ่ง 



 

 การทดสอบพันธุในไรเกษตรกร โดยปลูกทดสอบพันธุที่ไดกับพันธุเกษตรกรในไรเกษตรกรในแหลงตางๆ 

ไดแก จังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ และนครราชสีมา เริ่มดําเนินการ ในป 2553-2554 โดยวางแผนการทดลองแบบ 

Randomized Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ํา ในเกษตรกร 2 ราย  

จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดนครราชสีมา ม ี5 กรรมวิธี กรรมวิธีประกอบดวย  

    กรรมวิธีที่ 1  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุ ศก.119-1-3 

   กรรมวิธีที่ 2  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุ ศก.123-1-1 

   กรรมวิธีที่ 3  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุ ศก.144-1-1 

   กรรมวิธีที่ 4  พริกขีห้นูยอดสนสายพันธุ ศก.165-1-1 

   กรรมวิธีที่ 5  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุของเกษตรกร (พันธุเปรียบเทียบ) 

จังหวัดชัยภูม ิม ี5 กรรมวิธี กรรมวิธีประกอบดวย 

     กรรมวิธีที่ 1  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุ ศก.119-1-3 

   กรรมวิธีที่ 2  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุ ศก.129-1-1 

   กรรมวิธีที่ 3  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุ ศก.144-1-1 

   กรรมวิธีที่ 4  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุ ศก.165-1-1 

   กรรมวิธีที่ 5  พริกขี้หนูยอดสนสายพันธุของเกษตรกร (พันธุเปรียบเทียบ) 

 การทดลองที่ไรเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ทําการทดลองในชวงฤดูหนาว (หลังนา) สวนการทดลองที่ไร

เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ทําการทดลองในชวงฤดูฝน โดยไถเตรียมแปลงปลูก ปรับความ

เปนกรดของดิน เพาะเมล็ดพันธุพริกในถาดเพาะกลา เมื่อกลาอายุ 1 เดือน มีใบจริงประมาณ 2-3 ใบ ยายปลูกใน

แปลงทดลองขนาด 4 x 6 เมตร ปลูกแบบแถวเดี่ยว ใชระยะปลูก 0.5 x 1.0 เมตร (ระยะตน x ระยะแถว) ใชพันธุ

ปลูกตามกรรมวิธี คลุมแปลงดวยฟางขาว และใหปุยอัตราตามคาวิเคราะหดิน ปฏิบัติดูแลตามคําแนะนําการปลูก

ของกรมวิชาการเกษตร และพนสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูตามความจําเปน สวนการทดลองที่ไรเกษตรกร ปฏิบัติ

ดูแลตามวิธีของเกษตรกร 

 

  การบันทึกขอมูล 

  1. บันทึกการเจริญเติบโต โดยวัดความสูง ความกวางทรงพุม จํานวนกิ่งแขนง   

  2. บันทึกวันดอกเริ่มบานหลังปลูก   

  3. บันทึกผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต ไดแก จํานวนผลตอตน น้ําหนักผลสดตอตน น้ําหนักผลแหง

ตอตน ความยาวผล ความกวางผล ความยาวกานผล น้ําหนักผลสดตอผล น้ําหนักผลแหงตอผล จํานวนเมล็ดตอ

ผล และเปอรเซ็นตน้ําหนักแหง   

  4. เก็บตัวอยางดินกอนปลูก วิเคราะหทางเคมีของดิน เพื่อใสปุยอัตราตามคาวิเคราะหดิน 

  5. ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร โดยใชแบบสอบถามในหัวขอ ดังนี้ 

 1. ลักษณะพันธุพริกเปนที่ตองการของตลาด 

 2. ความสูงของตนมีความเหมาะสม 



 

 3. ความดกของพริก  ถูกใจเกษตรกรมาก 

 4. การปลูกและดูแลรักษางาย 

 5. การเก็บเกี่ยวงายไมเสียเวลา 

 6. ระยะพริกสุกพรอมกัน                               

 7. เก็บเก่ียวไดเร็วกวาพันธุอื่น                                           

 8. ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิตไดนานกวาพันธุอื่น                                                          

 9. สีผลผลิต  ผิวผลมัน  ตรงตามพันธุ / ตลาด 

 10. มีความเผ็ดตรงตามพันธุ 

 11. เมื่อสุกแกเกิดการหลุดรวงของพริกจากตนไดโดยงาย                                                        

       12. ระหวางการเก็บเกี่ยว สัมผัสพริกเกิดอาการแสบรอน    

เวลาและสถานที่  

   เวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด) ตุลาคม 2548 - กันยายน 2554  

  สถานที่ดําเนินการ - ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ    

      - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

     - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูม ิ 

    - ไรเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ   

    - ไรเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ  

    - ไรเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

ผลการรวบรวม คัดเลือกพันธุ และเปรียบเทียบพันธุ 

 ผลการทดลอง ในป 2549 รวบรวบพันธุพริกได 200 สายพันธุ คัดเลือกไดพันธุที่มีลักษณะดี จํานวน 28 

สายพันธุ คือ ศก.5-1 ศก.11-1 ศก.28-1 ศก.100-1 ศก.110-1 ศก.118-1 ศก.118-2 ศก.118-3 ศก.119-1 ศก.

121-1 ศก.123-1 ศก.127-1 ศก.129-1 ศก.138-1 ศก.144-1 ศก.146-1 ศก.158-1 ศก.165-1 ศก.175-1 ศก.

183-1 ศก.188-1 ศก.192-1 ศก.193-1 ศก.201-1 ศก.202-1 ศก.203-1 ศก.204-1 และศก.204-2 แตละสาย

พันธุมีผลผลิตและองคประกอบผลผลิตผานเกณฑการคัดเลือกที่ตั้งไว คือ มีความยาวผล 5.5-7.1 เซนติเมตร ผล



 

กวาง 0.9-1.0 เซนติเมตร ความยาวกานผล 2.9-4.8 เซนติเมตร ความสูงตน 45-105 เซนติเมตร ทรงพุม 61.5-

109.0 เซนติเมตร จํานวนกิ่งเฉลี่ยตอตน 8-23 กิ่ง จํานวนผลตอตน 190-997 ผล น้ําหนักสดตอตน 344-1,071 

กรัม และน้ําหนักแหงตอตน 138-396 กรัม (ตารางที่ 1) 

 ผลการทดลอง ในป 2550 คัดเลือกไดพันธุที่มลีักษณะดี จํานวน 8 สายพันธุ คือ ศก.119-1-3 ศก.123-1-

1  ศก.127-1-1  ศก.129-1-1 ศก.144-1-1 ศก.165-1-1 ศก.192-1-2 และ ศก.201-1-2  แตละสายพันธุมผีลผลิต 

ลักษณะผลและการเจริญเติบโต ผานเกณฑการคัดเลือกท่ีตั้งไว โดยสายพันธุ ศก.165-1-1 ใหน้ําหนักสดตอตน 

น้ําหนักแหงตอตน และจํานวนผลตอตน สูงกวาทุกสายพันธุ เฉลี่ย 796 กรัม 294 กรัม และ 863 ผล ตามลําดับ 

และมคีวามกวางทรงพุม ความสูงตน และจํานวนกิ่งแขนง สูงกวาทุกสายพันธุ เฉลี่ย 119 เซนติเมตร 127 

เซนติเมตร และ 32 กิ่ง ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

 

ผลทดสอบพันธุในทองถิน่  

1. การเจริญเติบโต  

 ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  

ป 2551 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความสูงตนมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุเกษตรกร 

มคีวามสูงตน 98.5 และ 97.6 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ พันธุเกษตรกร มี

ความกวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.119-1-3 มีความกวางทรงพุม 89.1 และ 87.3 เซนติเมตร 

ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สายพันธุ ศก.119-1-3 มีจํานวนกิ่งแขนงมากที่สุด 12.4 กิ่ง 

รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.165-1-1 มีจํานวนกิ่งแขนง 12.2 กิ่ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตาราง

ที่ 3) 

ป 2552 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.192-1-2 มีความสูงตนมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุเกษตรกร 

มีความสูงตน 79.0 และ 76.6 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.

192-1-2 มีความกวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.127-1-1 มีความกวางทรงพุม 68.2 และ 66.1 

เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.119-1-3 มีจํานวนกิ่งแขนงมาก

ที่สุด 19.3 กิ่ง รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.144-1-1 มีจํานวนกิ่งแขนง 17.5 กิ่ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง

ทางสถิต ิ(ตารางที่ 4) 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูม ิ

ป 2551 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความสูงตนมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุเกษตรกร 

มคีวามสูงตน 63.4 และ 60.1 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สายพันธุ ศก.144-1-1  มีความ

กวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.127-1-1 มีความกวางทรงพุม 53.9 และ 53.5 เซนติเมตร 

ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สายพันธุ ศก.129-1-1 มีจํานวนกิ่งแขนงมากที่สุด 15.8 กิ่ง รองลงมาคือ 

สายพันธุ ศก.119-1-3 มจีํานวนกิ่งแขนง 15.4 กิ่ง แตไมมีความแตกตางทางสถิต ิ(ตารางที่ 3) 

ป 2552 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.119-1-3 มีความสูงตนมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.

192-1-2  มีความสูงตน 68.8 และ 67.6 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิต ิสายพันธุ ศก.129-1-



 

1  มีความกวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.192-1-2 มีความกวางทรงพุม 63.1 และ 61.8 

เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.201-1-2 มีจํานวนกิ่งแขนงมาก

ที่สุด 11.3 กิ่ง รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.123-1-1 มีจํานวนกิ่งแขนง 11.0 กิ่ง แตไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

(ตารางที่ 4) 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

ป 2551 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความสูงตนมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุเกษตรกร 

มคีวามสูงตน 93.4 และ 84.2 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ พันธุเกษตรกร มี

ความกวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความกวางทรงพุม 74.9 และ 74.8 เซนติเมตร 

ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ พันธุเกษตรกร มีจํานวนกิ่งแขนงมากที่สุด 6.3 กิ่ง รองลงมา

คือ สายพันธุ ศก.119-1-3 และ ศก.165-1-1 ที่มีจํานวนกิ่งแขนงเทากัน 6.1 กิ่ง แตไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

(ตารางที่ 3) 

ป 2552 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.119-1-3 มีความสูงตนมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุเกษตรกร 

มีความสูงตน 72.6 และ 71.3 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.

201-1-2 และ พันธุเกษตรกร มีความกวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.119-1-3 มีความกวางทรง

พุม 63.2 และ 62.3 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สายพันธุ ศก.144-1-1 มีจํานวนกิ่งแขนง

มากที่สุด 12.3 กิ่ง รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.123-1-1 และ ศก.127-1-1 ที่มีจํานวนกิ่งแขนงเทากัน 11.1 กิ่ง แตไม

มีความแตกตางทางสถิต ิ(ตารางที่ 4) 

2. ผลผลิต 

 ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

ป 2551 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.127-1-1 มีน้ําหนักสดตอตนมากที่สุด รองลงมาคือ พันธุ

เกษตรกร มีน้ําหนักสดตอตน 0.330 และ 0.306 กิโลกรัม น้ําหนักสดตอไร 1.06 และ 0.98 ตัน ตามลําดับ แตไมมี

ความแตกตางทางสถิติ พันธุเกษตรกร มีน้ําหนักแหงตอไรมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.123-1-1 มีน้ําหนัก

แหงตอไร 0.35 และ 0.29 กิโลกรัม ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 5) 

ป 2552 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.119-1-3 มีน้ําหนักสดตอตนมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ 

ศก.123-1-1 มีน้ําหนักสดตอตน 0.661 และ 0.637 กิโลกรัม น้ําหนักสดตอไร 2.12 และ 2.04 ตัน ตามลําดับ มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.119-1-3 มีน้ําหนักแหงตอไรมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.

165-1-1 มีน้ําหนักแหงตอไร 0.69 และ 0.55 ตัน ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 

6) 

จากผลการทดลองจะพบวาในป 2551 พริกยอดสนทุกสายพันธุใหผลผลิตต่ํากวา ป 2552 เนื่องจากการ

ทดลองใน ป 2551 ประสบกับการระบาดของโรคใบหงิกพริก  

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูม ิ



 

ป 2551 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.192-1-2 มีน้ําหนักสดตอตนและน้ําหนักสดตอไรมากที่สุด 

รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.201-1-2 มีน้ําหนักสดตอตน 0.223 และ 0.221 กิโลกรัม น้ําหนักสดตอไร 0.72 และ 0.71 

ตัน ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 5) 

ป 2552 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.144-1-1 มีน้ําหนักสดตอตนมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ 

ศก.129-1-1 และ ศก.165-1-1 ที่มีน้ําหนักสดตอตนเทากัน  มีน้ําหนักสดตอตน 0.25 และ 0.20 กิโลกรัม ตามลําดับ 

แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สายพันธุ ศก.165-1-1 น้ําหนักสดตอไรมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.144-1-1 

น้ําหนักสดตอไร 0.80 และ 0.65 ตัน ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สายพันธุ ศก.165-1-1 มีน้ําหนักแหง

ตอไรมากท่ีสุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.192-1-2 มีน้ําหนักแหงตอไร 0.28 และ 0.23 ตัน ตามลําดับ แตไมมีความ

แตกตางทางสถิต ิ(ตารางที่ 6) 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

ป 2551 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.165-1-1 ใหผลผลิตมากที่สุด มีน้ําหนักสดตอตน 0.559 

กิโลกรัม น้ําหนักสดตอไร 1.79 ตัน และน้ําหนักแหงตอไร 0.396 ตัน รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.192-1-2 มีน้ําหนัก

สดตอตน และน้ําหนักสดตอไร เทากับ 0.483 กิโลกรัม และ 1.64 ตัน และสายพันธุ ศก.123-1-1 มีน้ําหนักแหงตอไร 

0.377 ตัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(ตารางที่ 5) 

ป 2552 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.165-1-1 มีน้ําหนักสดตอตนและน้ําหนักสดตอไรมากที่สุด 

0.328 กิโลกรัม และ 1.05 ตัน รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.192-1-2 เทากับ 0.321 กิโลกรัม และ 1.03 ตัน แตไมมี

ความแตกตางทางสถิต ิ(ตารางที่ 6) 

3. องคประกอบผลผลิต 

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  

ป 2551 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.165-1-1 ศก.127-1-1 และศก.129-1-1 มีความกวางของผล

มากที่สุดเทากัน มีความกวางของผล 0.77 เซนติเมตร มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สายพันธุ ศก.119-

1-3 มีความยาวของผลมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.192-1-2 มีความยาวของผล 6.71 และ 6.51 เซนติเมตร 

ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.123-1-1 มีกานผลยาวมากที่สุด รองลงมาคือ 

สายพันธุ ศก.165-1-1 มีกานผลยาว 3.62 และ 3.57 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง

สถิติ  

ป 2552 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.201-1-2 มีความกวางของผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ สายพันธุ 

ศก.165-1-1 และ ศก.123-1-1 ที่มีความกวางของผลเทากัน  มีความกวางของผล 0.76 และ 0.74 เซนติเมตร 

ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความยาวของผลมากที่สุด 

รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.129-1-1 มีความยาวของผล 6.20 และ 6.18 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.123-1-1 มีกานผลยาวมากท่ีสุด รองลงมาคือ พันธุเกษตรกร มีกานผลยาว 

2.87 และ 2.75 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 7)  



 

จากการทดลอง พบวา พริกยอดสนสายพันธุ ศก.165-1-1 และสายพันธุ ศก.119-1-3 ทั้ง 2 สายพันธุ มี

ขนาดผลเรียว ยาวกวาพันธุเกษตรกร โดยสีผิวผลดิบของพริกยอดสนสายพันธุ ศก.165-1-1 จะสีเขียวเขมกวาสาย

พันธุ ศก.119-1-3 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูม ิ

ป 2551 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความกวางของผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ สายพันธุ 

ศก.144-1-1 มีความกวางของผล 0.64 และ 0.61 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สายพันธุ  

ศก.129-1-1 มีความยาวของผลมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.192-1-2 มีความยาวของผล 7.75 และ 7.61 

เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.123-1-1 มีกานผลยาวมากที่สุด 

รองลงมาคือ พันธุเกษตรกร มีกานผลยาว 4.10 และ 3.99 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  

ป 2552 ผลการทดลอง พบวา สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความกวางของผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ สายพันธุ 

ศก.127-1-1 และ ศก.144-1-1 ที่มีความกวางของผลเทากัน มีความกวางของผล 0.80 และ 0.78 เซนติเมตร 

ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.119-1-3 มีความยาวของผลมากที่สุด 

รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความยาวของผล 7.84 และ 7.78 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.123-1-1 มีกานผลยาวมากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ ศก.119-1-3  มี

กานผลยาว 4.15 และ 4.09 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 8)  

 เมื่อพิจารณาลักษณะองคประกอบผลผลิตโดยรวมแลว ที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ไดคัดเลือกพันธุพริกท่ีมี

ผลิตผลิตสูง และองคประกอบผลผลิตดี ไว 4 สายพันธุ คือ สายพันธุ ศก.119-1-3 ศก.123-1-1 ศก.144-1-1 และ ศก.

165-1-1 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ไดคัดเลือกสายพันธุ ศก.119-1-3 ศก.129-1-1 ศก.144-1-1 และ ศก.

165-1-1 แลวนําพันธุที่ไดไปปลูกทดสอบในไรเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ และนครราชสีมา  

 

ผลการทดสอบพันธุทีไ่รเกษตรกร  

จังหวัดศรีสะเกษ 

ป 2553 ทดสอบในแปลงเกษตรกร 2 ราย ผลการทดลอง พบวา พริกยอดสนสายพันธุ ศก.144-1-1 ศก.

165-1-1 และ ศก.119-1-3 มีจํานวนกิ่งตอตนสูงกวาพันธุเกษตรกร แตพันธุทดสอบทั้งหมด มีขนาดทรงพุม และ

ความสูงนอยกวาพันธุเกษตรกร สายพันธุ ศก.119-1-3 มีความกวางของผลนอยที่สุด สายพันธุศก.165-1-1 มีความ

ยาวของผลมากที่สุด และพันธุเกษตรกรมีความยาวของกานมากที่สุด ในแปลงที่ 1 พริกพันธุทดสอบทั้งหมดมีความ

กวางผลนอยกวาพันธุเกษตรกร แตไมมีความแตกตางทางสถิติ ในแปลงที่ 2 สายพันธุ ศก.165-1-1 และ ศก.123-1-

1 มีความกวางผลมากกวาพันธุเกษตรกร มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ในทั้ง 2 แปลง สายพันธุ ศก.

165-1-1 มีความยาวผลมากกวาพันธุเกษตรกร มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และพันธุเกษตรกร มี

ความยาวกานผลมากกวาพันธุทดสอบทั้งหมด มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ในทั้ง 2 แปลง พันธุ

เกษตรกรมีน้ําหนักผลสดตอผลมากกวาพันธุทดสอบทั้งหมด ในแปลงที่ 1 พันธุเกษตรกรมีน้ําหนักผลแหงมากกวา

พันธุทดสอบ ในแปลงที่ 2 สายพันธุ ศก.165-1-1 และ ศก.123-1-1 มนี้ําหนักผลแหงมากกวาพันธุเกษตรกร แตไมมี



 

ความแตกตางกันทางสถิติ และสายพันธุ ศก.123-1-1 มีจํานวนเมล็ดตอผลมากกวาทุกสายพันธุ ในแปลงที่ 1 สาย

พันธุศก.123-1-1 มีน้ําหนักเมล็ดตอผลสูงกวาทุกสายพันธุ แปลงที่ 2 พันธุเกษตรกร มีน้ําหนักเมล็ดตอผลสูงกวา

พันธุทดสอบทั้งหมด สายพันธุ ศก.119-1-3 ใหจํานวนผลตอตนสูงกวาทุกสายพันธุ  ในแปลงที่ 2 พันธุทดสอบ

ทั้งหมดใหผลผลิตสดตอตนสูงกวาพันธุเกษตรกร มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนในแปลงที่ 1 สาย

พันธุ ศก.144-1-1 และ ศก.119-1-3 ใหผลผลิตสดตอตนสูงกวาพันธุเกษตรกร แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สาย

พันธุ ศก.119-1-3 ใหผลผลิตตอไรสูงกวาทุกสายพันธุ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ ในแปลงทดสอบทั้ง 2 สถานที ่

พันธุทดสอบทั้งหมดใหผลผลิตแหงตอไรและเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงสูงกวาพันธุเกษตรกร (ตารางที่ 9 ตารางที่ 10 

ตารางที่ 11 ตารางที ่12 และตารางที่ 13) 

 ผลการทดลอง พบวา ผลผลิตพริกยอดสนจากการเปรียบเทียบพันธุที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และจาก

การทดสอบพันธุที่ไรเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ มีความแตกตางกัน โดยผลผลิตจากการเปรียบเทียบพันธุในสถานี 

จะสูงกวาผลผลิตจากการทดลองในไรเกษตรกร กฤษณ (2549) กลาววา การที่ผลผลิตในสถานีทดลองอยูในเกณฑ

คอนขางสูงแตกตางจากผลผลิตที่ไดจริง ๆ ในไรเกษตรกร เนื่องจากในศูนย/สถานี มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ดินมีความอุดมสมบูรณ สามารถควบคุมศัตรูพืชงาย ใกลแหลงน้ํา และมีวัสดุอุปกรณพรอมกวาเกษตรกร  

 จากการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูปลูกพริกและผูรับจางเก็บผลผลิตพริกยอดสน ในจังหวัดศรี

สะเกษ จํานวน 20 ราย พบวา เกษตรกรมีความพึงพอใจพันธุพริกยอดสนสายพันธุศก.119-1-3 สูงสุด รองลงมา 

คือ สายพันธุ ศก.123-1-1 ศก.165-1-1  มีความพึงพอใจมากที่สุด  เทากับ 55.83 51.25 และ 50.83 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ (ตารางที่ 14) จากผลการประเมินความพึงพอใจ จะเห็นวา สายพันธุ ศก.144-1-1 แมจะใหผลผลิตดก

หรือ ผลผลิตตอไรสูง แตเกษตรกรไมพึงพอใจ เนื่องจากมีลักษณะตนเตี้ย มีผลทําใหไมไดรับการคัดเลือก แตจาก

การสังเกต พบวา สายพันธุ ศก.144-1-1 จะมีลักษณะดีเดน คือ ใหผลผลิตสูง มีการออกดอกพรอมกัน ไมทยอย

ออกดอก ออกดอกเร็วกวาพันธุทดสอบทุกสายพันธุ สวนสายพันธุ ศก.123-1-1 ถึงแมวาเกษตรกรมีความพึงพอใจ

มากที่สุด แตมีผลผลิตต่ํา และในการทดลอง ป 2553 ตนพริกเปนโรคใบหงิกมากที่สุดทั้ง 2 แปลง สวนสายพันธุ

เกษตรกร มีความสูงตน ไมสม่ําเสมอ และลักษณะผลพริกแตกตางกัน สวนพันธุทดสอบทุกสายพันธุมีความสูงตน 

ขนาดผล และสีผล มีความสม่ําเสมอ มีลักษณะผลเรียวยาว เปนลักษณะที่ตองการของตลาด 

 ความเผ็ดของพริกท้ัง 5 สายพันธุ พบวา สายพันธุ ศก.123-1-1 มีความเผ็ดสูงสุด รองลงมา คือ สายพันธุ 

ศก.165-1-1 พันธุเกษตรกร ศก.144-1-1 และ ศก.119-1-3 มีความเผ็ด 140,212 133,991 124,695 105,688 

และ 78,019 Scoville (SHU) ตามลําดับ (ตารางที่ 19) จากผลการวิเคราะหความเผ็ดของพริก จะเห็นวา พริก

ยอดสนจากการทดลองมีความเผ็ดจัดอยูในกลุมที่มีความเผ็ดมาก ที่มีความเผ็ด 70,000–175,000 SHU ปกติพริก

ขี้หนูยอดสน (Capsicum annuum) จัดอยูในกลุมพริกที่มีความเผ็ดปานกลาง ที่มีความเผ็ด 35,000–70,000 SHU 

(ชวนพิศ, 2547) อาจเปนเพราะวา ในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกยอดสนจากการทดลองเปนชวงฤดูแลง ทําใหความ

เผ็ดของพริกเพิ่มสูงขึ้น  

จังหวัดนครราชสีมา 

ป 2553 ไมสามารถเก็บขอมูลได เนื่องจากประสบปญหาน้ําทวมทั้ง 2 แปลง 



 

ป 2554 เก็บขอมูลได 2 แปลง ผลการทดลอง  พบวา ในแปลงที่ 1 สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความสูงตน

มากที่สุด รองลงมา คือ พันธุเกษตรกร มีความสูงตน 47.2 และ 46.2 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตาง

ทางสถิติ แปลงที่ 2 พันธุเกษตรกร มีความสูงตนมากท่ีสุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความสูงตน 63.5 

และ 51.7 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ในแปลงที่ 1 พันธุเกษตรกร มีความ

กวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.123-1-1 มีความกวางทรงพุม 38.6  และ 37.6 เซนติเมตร 

ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ แปลงที่ 2 สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความกวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมา 

คือ พันธุเกษตรกร แตไมมีความแตกตางทางสถิติ ในแปลงที่ 1 สายพันธุ ศก.144-1-1 มีจํานวนกิ่งแขนงมากที่สุด 

รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.123-1-1 มีความกวางทรงพุม 37.7 และ 36.9 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความ

แตกตางทางสถิติ แปลงที่ 2 สายพันธุ ศก.119-1-3 มจีํานวนกิ่งแขนงมากท่ีสุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.144-1-1 

มีจํานวนกิ่งแขนง 9.6 และ 9.1 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ ในแปลงที่ 1 พันธุเกษตรกร มี

จํานวนผลตอตนมากที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.165-1-1 มีจํานวนผลตอตน 81.8 และ 77.7 ผล ตามลําดับ 

แตไมมีความแตกตางทางสถิติ แปลงที่ 2 พันธุเกษตรกร มีจํานวนผลตอตนมากที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.

123-1-1 มีจํานวนผลตอตน 335.2 และ 247.2 ผล ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ในทั้ง 2 

แปลง สายพันธุ ศก.165-1-1 มีน้ําหนักสดตอตน น้ําหนักสดตอไร และน้ําหนักแหงตอไรสูงที่สุด มีน้ําหนักสดตอตน 

0.115 และ 0.336 กิโลกรัม มีน้ําหนักสดตอไร 0.37 และ 1.08 ตัน มีน้ําหนักแหงตอไร  0.09 และ 0.22 ตัน 

ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ ยกเวนในแปลงที่ 2 ที่น้ําหนักแหงตอไร มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ยิ่งทางสถิติ โดยในแปลงที่ 1 มีน้ําหนักแหงตอไรเทากับพันธุเกษตร และในแปลงที่ 2 มีน้ําหนักแหงเทากับสายพันธุ 

ศก.123-1-1 (ตารางที่ 15 และตารางที่ 16) 

จังหวัดชัยภูม ิ

ป 2553 เก็บขอมูลได 1 แปลง ผลการทดลอง  พบวา พันธุเกษตรกร มีความสูงตนมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

สายพันธุ ศก.119-1-3 มีความสูงตน 80.0 และ 69.0 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง

สถิติ พันธุเกษตรกร มีความกวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.119-1-3 มีความกวางทรงพุม 62.0 

และ 59.0 เซนติเมตร ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ  สายพันธุ ศก.165-1-1 มีจํานวนกิ่งแขนงตอตน

มากที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.144-1-1 และพันธุเกษตรกร ที่มีจํานวนกิ่งแขนงตอตนเทากัน มีจํานวนกิ่ง

แขนงตอตน 8.0 และ 7.0 กิ่ง ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ  สายพันธุ ศก.119-1-3 ใหจํานวนผลตอตน

สูงที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.144-1-1 มจีํานวนผลตอตน 195.0 และ 179.0 ผล ตามลําดับ มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  สายพันธุ ศก.165-1-1 มีน้ําหนักสดตอตนและน้ําหนักสดตอไรสูงที่สุด รองลงมา คือ 

สายพันธุ ศก.119-1-3 ศก.144-1-1 และพันธุเกษตรกร ที่มีน้ําหนักสดตอตนและน้ําหนักสดตอไรสูงเทากัน มี

น้ําหนักสดตอตน 0.200 และ 0.190 กิโลกรัม มีน้ําหนักสดตอไร 0.64 และ 0.61 ตัน ตามลําดับ  แตไมมีความ

แตกตางทางสถิติ สายพันธุ ศก.165-1-1 ใหน้ําหนักแหงตอไรสูงที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.119-1-3 มีน้ําหนัก

แหงตอไร 0.23 และ 0.21 ตัน ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ป 2554 เก็บขอมูลได 1 แปลง ผลการทดลอง  พบวา พันธุเกษตรกร มีความสูงตนมากท่ีสุด รองลงมา คือ 

สายพันธุ ศก.165-1-1 มีความสูงตน 108.0 และ 84.0 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง



 

ทางสถิติ พันธุเกษตรกร มีความกวางทรงพุมมากที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.144-1-1และ ศก.165-1-1 ที่มี

ความกวางทรงพุมเทากัน  มีความกวางทรงพุม 79.0 และ 69.0 เซนติเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สายพันธุ ศก.165-1-1 และ ศก.144-1-1 มีจํานวนกิ่งแขนงตอตนมากท่ีสุด รองลงมา คือ สาย

พันธุ ศก.119-1-3  ศก.129-1-1  และพันธุเกษตรกร ที่มีจํานวนกิ่งแขนงตอตนเทากัน มีจํานวนกิ่งแขนง 6.8 และ 

6.5 กิ่ง ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ  สายพันธุ ศก.119-1-3 และพันธุเกษตรกร ใหจํานวนผลตอตนสูง

ที่สุดเทากัน รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.144-1-1 มีจํานวนผลตอตน 208.0 และ 191.0 ผล ตามลําดับ มีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  พันธุเกษตรกร มีน้ําหนักสดตอตนและน้ําหนักสดตอไรสูงที่สุด รองลงมา คือ 

สายพันธุ ศก.119-1-3 มีน้ําหนักสดตอตน 0.302 และ 0.276 กิโลกรัม มีน้ําหนักสดตอไร 0.97 และ 0.88 ตัน 

ตามลําดับ  แตไมมีความแตกตางทางสถิติ พันธุเกษตรกร ใหน้ําหนักแหงตอไรสูงที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.

119-1-3 มีน้ําหนักแหงตอไร 0.267 และ 0.262 ตัน ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 17 และ

ตารางที่ 18) 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 1. พริกยอดสนสายพันธุ ศก.119-1-3 และ ศก.165-1-1 เปนพันธุที่ใหผลผลิตพริกสดและผลผลิตพริก

แหงสูง มีความสม่ําเสมอของสายพันธุมากกวาสายพันธุเดิมของเกษตรกร มีลักษณะของผลตรงตามความตองการ

ของตลาด และเปนพันธุผสมเปด เหมาะสมสําหรับเปนพันธุแนะนําในแหลงปลูกพริกยอดสนเปนการคา โดย

ผลผลิตสดในฤดูหนาว (หลังนา) เฉลี่ยระหวาง 0.83-2.12 ตันตอไร ผลผลิตแหง เฉลี่ยระหวาง 0.32-0.69 ตันตอไร 

  

 2. พริกยอดสนทั้ง 2 สายพันธุ มีเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงสูงกวาพันธุเกษตรกร ซึ่งเปนลักษณะที่ดีเดน 

เนื่องจากพริกยอดสน เปนพริกท่ีเกษตรกรนิยมจําหนายเปนพริกแหง 

 3. พริกยอดสนทั้ง 2 สายพันธุ เมื่อปลูกในฤดูแลง มีความเผ็ดจัดอยูในกลุมที่มีความเผ็ดมาก โดยสายพันธุ 

ศก.165-1-1 มีความเผ็ด 124,695 SHU และสายพันธุ ศก.119-1-3 มีความเผ็ด 78,020 SHU  

 4. จากการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูปลูกพริกและผูรับจางเก็บผลผลิตพริกยอดสน จังหวัดศรี

สะเกษ เกษตรกรมีความพึงพอใจพันธุพริกยอดสนสายพันธุ ศก.119-1-3 มากที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ ศก.

123-1-1 ศก.165-1-1 เนื่องจากมีความสูงตน ขนาดผล และสีผล มีความสม่ําเสมอ มีลักษณะผลเรียวยาว เปน

ลักษณะที่ตองการของตลาด สวนสายพันธุ ศก.144-1-1 แมจะใหผลผลิตดกหรือ ผลผลิตตอไรสูง แตเกษตรกรไม

พึงพอใจ เนื่องจากมีลักษณะตนเตี้ย มีผลทําใหไมไดรับการคัดเลือก แตจากการสังเกต พบวา สายพันธุ ศก.144-1-

1 จะมีลักษณะดีเดน คือ ใหผลผลิตสูง มีการออกดอกพรอมกัน ไมทยอยออกดอก ออกดอกเร็วกวาพันธุทดสอบ

ทุกสายพันธุ 

 

การนําไปใชประโยชน 



 

 พริกยอดสนสายพันธุ ศก.119-1-3 และ ศก.165-1-1 เปนพันธุที่มคีวามเหมาะสมสําหรับแนะนําพันธุ 

และการกระจายพันธุสูเกษตรกรผูปลูกพริกยอดสนเปนการคา และบริโภคภายในครัวเรือน เปนพริกท่ีใชประโยชน

ไดท้ังสําหรับการบริโภคพริกสด และทําเปนพริกแหง โดยใหผลตอบแทนสูง นอกจากนี้ เกษตรสามารถเก็บเมล็ด

พันธุไวใชเองได เนื่องจากเปนพริกสายพันธุผสมเปด จะทําใหเกษตรลดตนทุนการผลิต ในเรื่องคาเมล็ดพันธุลงได  
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ตารางที่ 1 ขนาดผล จํานวนผล น้ําหนักสดตอตน น้ําหนักสดตอตน ทรงพุม ความสูงตน และจํานวนกิ่งแขนง 



 

              พริกยอดสนที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ป 2549 

 
ลําดับ

ที ่
สายพันธุ 

ขนาดผล (ซม.) จํานวนผล 

ตอตน 

น้ําหนักสด 

ตอตน (ก.) 

น้ําหนักแหง  

ตอตน (ก.) 

ทรงพุม 

(ซม.) 

ความสูงตน 

(ซม.) 

จํานวนกิ่ง

แขนง  กวาง ยาว กานยาว 

1 ศก.5-1 0.9 6.4 4.8 394 471 142 72.5 85 20 
2 ศก.11-1 0.9 6.0 3.5 499 531 210 75.0 93 19 
3 ศก.28-1 0.9 5.6 4.7 836 768 276 100.0 102 8 
4 ศก.100-1 0.9 6.2 2.9 707 607 221 91.5 93 20 
5 ศก.110-1 1.0 6.7 3.7 997 1071 396 109.0 105 18 
6 ศก.118-1 1.0 6.4 3.2 336 490 138 70.0 45 14 
7 ศก.118-2 1.1 7.1 3.7 355 571 156 82.0 67 15 
8 ศก.118-3 1.1 6.6 3.0 370 480 152 71.0 63 20 
9 ศก.119-1 0.9 7.1 3.1 510 698 188 75.5 63 17 
10 ศก.121-1 1.0 6.5 3.5 342 439 159 64.0 58 15 
11 ศก.123-1 1.0 5.4 3.3 292 422 143 64.0 78 18 
12 ศก.127-1 1.0 6.3 3.3 402 535 151 77.5 70 19 
13 ศก.129-1 1.0 5.3 3.3 339 498 153 61.5 62 15 
14 ศก.138-1 1.1 6.2 3.7 512 683 228 81.0 75 21 
15 ศก.144-1 1.0 6.8 3.6 380 560 169 84.0 60 17 
16 ศก.146-1 0.9 6.9 3.4 337 485 147 81.5 58 18 
17 ศก.158-1 1.0 6.2 3.4 437 577 165 79.5 58 18 
18 ศก.165-1 1.0 5.6 3.2 345 444 131 74.0 83 16 
19 ศก.175-1 1.0 6.3 4.1 813 958 316 88.5 94 23 
20 ศก.183-1 1.0 5.7 3.4 661 729 267 80.5 105 20 
21 ศก.188-1 1.0 6.4 3.3 452 596 172 83.5 75 17 
22 ศก.192-1 1.0 5.5 3.5 361 486 146 66.5 54 14 
23 ศก.193-1 1.0 5.9 3.1 893 959 269 84.5 73 19 
24 ศก.201-1 1.0 6.5 3.4 444 717 196 74.5 57 18 
25 ศก.202-1 1.0 7.0 3.6 469 509 181 78.5 58 16 
26 ศก.203-1 1.0 5.6 4.1 454 664 226 83.5 85 25 
27 ศก.204-1 1.0 6.1 4.3 623 805 232 96.5 98 22 
28 ศก.204-2 1.1 7.1 3.8 190 344 138 71.5 107 18 
 เฉลี่ย 0.99 6.26 3.57 491.07 610.61 195.29 79.34 75.86 17.86 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 2  ขนาดผล ความยาวกานผล น้ําหนักสดตอผล จํานวนผลตอตน น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงตอตน  

               ทรงพุม ความสูงตน และจํานวนกิ่งแขนงตอตนพริกยอดสนที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ป 2550 

 

สายพันธุ 
ขนาดผล (ซม.) จํานวนผล 

ตอตน  

น้ําหนักสด 

ตอตน (ก.) 

น้ําหนักแหง 

ตอตน (ก.) 

ทรงพุม 

(ซม.) 

ความสูงตน 

(ซม.) 

จํานวนกิ่ง

แขนง  กวาง ยาว กานยาว 
ศก.119-1-3 0.6 5.9 2.7 648 450 224 94.0 76 18 
ศก.123-1-1 0.7 5.1 3.1 763 690 290 104.0 99 19 
ศก.127-1-1 0.7 5.3 2.6 623 686 228 101.0 68 15 
ศก.129-1-1 0.6 6.2 2.8 698 518 214 82.5 78 19 
ศก.144-1-1 0.6 5.8 3.1 741 728 208 97.5 63 15 
ศก.165-1-1 0.7 5.9 3.2 863 796 294 119.0 127 32 
ศก.192-1-2 0.6 5.5 2.6 560 564 202 88.0 79 18 
ศก.201-1-2 0.8 5.9 2.8 649 630 250 97.0 64 17 

เฉลี่ย 0.66 5.70 2.86 693.13 632.75 238.75 97.88 81.75 19.13 
 

 

ตารางที่ 3 ทรงพุม ความสูงตน และจํานวนกิ่งแขนงตอตนพริกยอดสนในทองถิ่นตางๆ 3 จังหวัด ป 2551 

 

สายพันธุ 
ทรงพุม (ซม.) ความสูงตน (ซม.) จํานวนกิ่งแขนง  

ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม 

ศก.119-1-3 87.3 ab 52.3  68.5 b 83.2 b 58.5  71.0 c 12.4 a 15.4  6.1 ab 

ศก.123-1-1 76.2 c 43.9  68.5 b 88.5 b 56.2  79.9 bc 9.4 f 13.7  6.0 ab 

ศก.127-1-1 80.4 bc 53.5  61.5 cd 66.2 cd 54.6  56.7 d 9.9 ef 14.8  4.5 b 

ศก.129-1-1 75.4 c 49.1  59.4 d 64.9 d 50.1  56.9 d 10.3 def 15.8  4.8 ab 

ศก.144-1-1 82.9 abc 53.9  62.1 cd 68.8 cd 53.9  57.4 d 12.1 ab 14.3  5.5 ab 

ศก.165-1-1 78.9 c 51.1  74.8 a 98.5 a 63.4  93.4 a 12.2 ab 15.0  6.1 ab 

ศก.192-1-2 81.2 abc 50.9  65.6 bc 72.1 c 50.6  57.1 d 11.2 bcd 15.2  5.3 ab 

ศก.201-1-2 79.8 bc 52.8  63.7 bcd 70.9 cd 51.3  56.7 d 11.6 abc 14.5  5.5 ab 

เกษตรกร 89.1 a 49.3  74.9 a 97.6 a 60.1  84.2 ab 10.9 cde 14.4  6.3 a 

F-test * ns  ** ** ns  ** ** ns  ns 

CV (%) 6.9 31.5  5.9 5.8 16.1  9.4 7.3 7.7  19.9 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธี DMRT 
 



 

 

 

 

ตารางที่ 4 ทรงพุม ความสูงตน และจํานวนกิ่งแขนงตอตนพริกยอดสนในทองถิ่นตางๆ 3 จังหวัด ป 2552 

 

สายพันธุ 
ทรงพุม (ซม.) ความสูงตน (ซม.) จํานวนกิ่งแขนง  

ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ นครพนม ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม 

ศก.119-1-3 62.4 b 60.7 ab  62.3 75.5 ab 68.8  72.6 a 19.3 a 10.3  10.6 

ศก.123-1-1 53.9 c 51.8 ab  59.1 72.6 b 65.2  51.5 d 15.8 bc 11.0  11.1 

ศก.127-1-1 66.1 ab 45.9 ab  61.1 65.1 c 55.8  59.0 c 16.4 bc 10.8  11.1 

ศก.129-1-1 61.1 b 63.1 a  61.4 60.2 c 66.9  63.6 bc 16.4 bc 10.0  10.8 

ศก.144-1-1 62.9 ab 49.6 ab  60.6 61.6 c 59.0  67.3 ab 17.5 b 10.0  12.3 

ศก.165-1-1 62.0 b 58.1 ab  61.5 74.7 ab 58.8  58.6 c 17.3 b 9.75  10.0 

ศก.192-1-2 68.2 a 61.8 ab  56.5 79.0 a 67.6  69.2 ab 15.4 c 10.5  9.9 

ศก.201-1-2 65.7 ab 51.1 ab  63.2 60.6 c 57.4  59.0 c 15.9 bc 11.3  10.4 

เกษตรกร 63.4 ab 44.7 b  63.2 76.6 ab 51.5  71.3 a 16.2 bc 10.8  9.3 

F-test ** **  ns ** ns  ** ** ns  ns 

CV (%) 5.44 14.0  4.9 4.8 13.3 28.

25 

7.1 6.1 13.1  12.8 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธี DMRT 
 

ตารางที่ 5 น้ําหนักสดตอตน น้ําหนักสดตอไร และน้ําหนักแหงตอไรพริกยอดสนในทองถิ่นตางๆ 3 จังหวัด ป 2551 

 

สายพันธุ 
น้ําหนักสดตอตน (กก.) น้ําหนักสดตอไร (ตัน) น้ําหนักแหงตอไร (ตัน) 

ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ หนองคาย นครพนม 

ศก.119-1-3 0.266 0.193  0.456 bc 0.85 0.62  1.46 bc 0.28  - 0.28 bc 0.37 ab 

ศก.123-1-1 0.280 0.160  0.477 b 0.90 0.51  1.53 b 0.29  - 0.39 a 0.38 ab 

ศก.127-1-1 0.330 0.194  0.390 cd 1.06 0.62  1.25 cd 0.27  - 0.24 c 0.27 cd 

ศก.129-1-1 0.208 0.198  0.314 d 0.67 0.64  1.01 d 0.19  - 0.29 bc 0.24 d 

ศก.144-1-1 0.291 0.170  0.445 bc 0.93 0.54  1.42 bc 0.25  - 0.33 abc 0.32 bc 

ศก.165-1-1 0.219 0.183  0.559 a 0.70 0.59  1.79 a 0.19  - 0.29 bc 0.40 a 

ศก.192-1-2 0.224 0.223  0.483 b 0.72 0.72  1.64 b 0.22  - 0.24 c 0.33 abc 

ศก.201-1-2 0.252 0.221  0.418 bc 0.81 0.71  1.34 bc 0.23  - 0.41 a 0.32 bc 

เกษตรกร 0.306 0.168  0.415 bc 0.98 0.54  1.33 bc 0.35  - 0.35 ab 0.34 abc 

F-test ns ns  ** ns ns  ** ns  - ** ** 



 

CV (%) 30.9 29.6  11.9 30.9 29.6  11.9 30.6  - 20.4 13.7 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธี DMRT 

 

ตารางที่ 6 น้ําหนักสดตอตน น้ําหนักสดตอไร และน้ําหนักแหงตอไรพริกยอดสนในทองถิ่นตางๆ 3 จังหวดั ป 2552 

 

สายพันธุ 
น้ําหนักสดตอตน (กก.) น้ําหนักสดตอไร (ตัน) น้ําหนักแหงตอไร (ตัน) 

ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม ศรีสะเกษ ชัยภูม ิ  นครพนม

ศก.119-1-3 0.661  a 0.180  0.226 2.12 a 0.5

0 

 0.72 0.69 a 0.18  - 

ศก.123-1-1 0.637  a 0.169  0.287 2.04 a 0.5

8 

 0.92 0.55 b 0.21  - 

ศก.127-1-1 0.547  a 0.158  0.284 1.75 a 0.5

4 

 0.91 0.43 b 0.19  - 

ศก.129-1-1 0.571  a 0.204  0.257 1.83 a 0.5

1 

 0.82 0.43 b 0.22  - 

ศก.144-1-1 0.634  a 0.251  0.306 2.03 a 0.6

5 

 0.98 0.51 b 0.21  - 

ศก.165-1-1 0.635  a 0.200  0.328 2.03 a 0.8

0 

 1.05 0.55 b 0.28  - 

ศก.192-1-2 0.306  b 0.169  0.321 0.98 b 0.6

4 

 1.03 0.23 c 0.23  - 

ศก.201-1-2 0.547  a 0.174  0.250 1.75 a 0.5

4 

 0.80 0.44 b 0.18  - 

เกษตรกร 0.533  a 0.156  0.279 1.71 a 0.5

6 

 0.89 0.49 b 0.21  - 

F-test ** ns  ns ** ns  ns ** ns  - 

CV (%) 18.7 36.1  16.8 18.8 36.1  16.8 18.9 36.9  - 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดยวิธี DMRT 

 

 

ตารางที่ 7 ขนาดผล และความยาวกานผลพริกยอดสนที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ป 2551-2552 
 

 

สายพันธุ 

ความกวางผล (ซม.) ความยาวผล  (ซม.) ความยาวกานผล (ซม.) 

2551 2552 2551 2552 2551 2552 
ศก.119-1-3 0.74 ab 0.71 d 6.71 a 5.93 ab 3.04 bc 2.72 bc 
ศก.123-1-1 0.71 b 0.74 bc 5.47 c 5.12 c 3.62 a 2.87 a 
ศก.127-1-1 0.77 a 0.73 bc 6.18 ab 5.73 b 2.70 de 2.49 ef 
ศก.129-1-1 0.77 a 0.72 bcd 6.05 bc 6.18 a 2.57 e 2.39 fg 
ศก.144-1-1 0.70 b 0.72 cd 6.37 ab 6.10 ab 3.08 b 2.63 cd 
ศก.165-1-1 0.77 a 0.74 ab 6.19 ab 6.20 a 3.57 a 2.54 de 
ศก.192-1-2 0.71 b 0.70 d 6.51 ab 5.90 ab 2.75 cde 2.42 fg 
ศก.201-1-2 0.76 a 0.76 a 6.49 ab 6.06 ab 2.92 bcd 2.33 g 
เกษตรกร 0.74 ab 0.68 e 5.54 c 5.14 c 3.44 a 2.75 b 
F-test * ** ** ** ** ** 



 

CV (%) 4.3 1.9 6.8 4.2 6.6 2.7 
ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8 ขนาดผล และความยาวกานผลพริกยอดสนที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ป 2551-2552 

 

 

สายพันธุ 

ความกวางผล (ซม.) ความยาวผล  (ซม.) ความยาวกานผล (ซม.) 

2551 2552 2551 2552 2551 2552 
ศก.119-1-3 0.60 0.70 e 7.25 a 7.84 a 3.85 ab 4.09 a 
ศก.123-1-1 0.58 0.77 bc 5.97 b 6.29 c 4.10 a 4.15 a 
ศก.127-1-1 0.60 0.78 ab 7.35 a 6.60 c 3.43 b 3.06 d 
ศก.129-1-1 0.55 0.75 cd 7.75 a 7.45 ab 3.38 b 3.09 d 
ศก.144-1-1 0.61 0.78 ab 7.13 a 7.51 ab 3.68 ab 3.81 ab 
ศก.165-1-1 0.64 0.80 a 7.18 a 7.78 a 3.89 ab 3.35 bcd 
ศก.192-1-2 0.58 0.76 bc 7.61 a 7.45 ab 3.41 b 3.11 d 
ศก.201-1-2 0.59 0.76 bc 7.24 a 6.95 bc 3.37 b 3.15 cd 
เกษตรกร 0.59 0.72 de 6.27 b 6.44 c 3.99 a 3.72 abc 
F-test ns ** ** ** * ** 
CV (%) 6.9 2.5 7.1 4.1 9.7 6.9 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธี DMRT 

 

 

ตารางที่ 9 ทรงพุม ความสูงตน และจํานวนกิ่งตอตนพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ  ป 2553-2554 

 

สายพันธุ 

ทรงพุม (ซม.) ความสูงตน (ซม.) จํานวนกิ่งแขนงตอตน  

ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 

แปลง 

1 
แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 

2 
แปลง 1 แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 

2 

แปลง 

1 
แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 

ศก.119-1-

3 
62.78 61.6 76.2 77.6 b 68.4 a 65.3 a 82.8 b 89.6 15.70 16.05 ab 10.75 12.05 

ศก.123-1-

1 
60.73 59.1 76.9 82.8 

ab 
67.5 a 60.9 a 82.6 b 92.6 14.25 14.35 c 9.90 12.10 

ศก.144-1-

1 
62.38 58.0 76.2 85.6 a 60.3 b 54.7 b 66.3 c 85.7 15.75 16.10 ab 10.40 10.75 

ศก.165-1-

1 
63.68 59.4 78.8 82.8 

ab 
68.3 a 60.9 a 86.5 ab 89.4 15.50 16.75 a 10.20 11.60 



 

เกษตรกร 66.45 64.7 83.1 88.4 a 68.7 a 66.3 a 90.8 a 87.9 14.65 14.80 bc 10.05 10.40 

F-test ns ns ns * * ** ** ns ns * ns ns 

CV (%) 6.0 6.5 5.3 4.2 5.6 6.2 4.7 9.5 11.2 6.6 7.1 8.6 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธี DMRT 

 

 

 
 

ตารางที่ 10 ขนาดผล และความยาวกานผลพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ  ป 2553-2554 

 

สายพันธุ 

ความกวางผล (ซม.) ความยาวผล  (ซม.) ความยาวกานผล (ซม.) 

ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 

แปลง 

1 

แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 

ศก.119-1-

3 
0.64 0.58 c 0.72 0.71 b 6.70 a 6.78 ab 7.07 a 7.12 a 3.52 a 3.72 3.30 ab 3.18 a 

ศก.123-1-

1 
0.64 0.62 a 0.78 0.76 a 6.10 b 6.06 c 6.28 b 6.13 b 3.43 a 3.64 3.09 b 3.19 a 

ศก.144-1-

1 
0.64 0.60 b 0.74 0.73 ab 6.70 a 6.97 ab 7.25 a 7.18 a 3.09 b 3.24 2.73 c 2.84 b 

ศก.165-1-

1 
0.64 0.62 a 0.75 0.75 a 7.10 a 7.16 a 7.14 a 6.87 a 3.34 ab 3.37 3.12 b 3.09 a 

เกษตรกร 0.65 0.59 bc 0.75 0.76 a 6.70 a 6.67 b 7.29 a 7.25 a 3.62 a 3.77 3.34 a 3.19 a 

F-test ns ** ns * ** ** ** ** ** ** ** * 

CV (%) 4.7 1.9 3.7 2.3 4.3 3.8 5.0 5.3 5.1 4.3 4.2 4.5 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดยวิธ ีDMRT 

 

 

ตารางที่ 11 น้ําหนักสดตอผล น้ําหนักแหงตอผล และจํานวนเมล็ดตอผลพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ   

               ป 2553-2554 

 

สายพันธุ 

น้ําหนักสดตอผล (ก.) น้ําหนักแหงตอผล (ก.) จํานวนเมล็ดตอผล  

ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 

แปลง 1 แปลง 

2 

แปลง 

1 

แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 

2 

แปลง 

1 

แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 

ศก.119-1-

3 

1.62 b 1.61 1.66 b 1.63 0.49 0.47 0.46 c 0.48 c 59.06 58.38 bc 49.37 bc 49.57 

ศก.123-1-

1 

1.84 ab 1.84 1.88 a 1.81 0.55 0.55 0.51 ab 0.52 bc 68.57 64.23 a 56.69 a 56.13 

ศก.144-1-

1 

1.85 ab 1.74 1.87 a 1.87 0.56 0.52 0.48 bc 0.54 ab 61.53 54.06 c 46.05 c 52.17 



 

ศก.165-1-

1 

1.96 a 1.92 1.98 a 1.89 0.57 0.55 0.52 a 0.57 a 63.99 56.28 bc 53.02 ab 51.28 

เกษตรกร 2.03 a 1.94 1.97 a 1.94 0.58 0.53 0.52 ab 0.56 ab 61.35 60.08 ab 49.91 bc 48.63 

F-test * ns * ns ns ns * ** ns ** ** ns 

CV (%) 7.8 8.9 7.1 7.9 7.1 6.9 5.0 5.1 9.3 5.6 5.0 7.0 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธ ีDMRT 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 12 น้ําหนักเมล็ดตอผล จํานวนผลตอตน และน้ําหนักตอตนพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ   

               ป 2553-2554 

สายพันธุ 

น้ําหนักเมล็ดตอผล (ก.) จํานวนผลตอตน  น้ําหนักตอตน (ก.) 

ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 

แปลง 1 แปลง 

2 

แปลง 

1 
แปลง 2 แปลง 

1 
แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 

2 
แปลง 1แปลง 2 

ศก.119-1-

3 
0.188 b 0.198 0.213 

c 
0.213 283.39 543.53 a 512.39 380.06 0.34 0.43 a 0.59 0.46 ab 

ศก.123-1-

1 
0.241 a 0.216 0.247 

a 
0.256 209.81 434.93 ab 503.58 358.57 0.25 0.43 a 0.54 0.37 bc 

ศก.144-1-

1 
0.233 a 0.202 0.222 

bc 
0.239 275.77 512.35 ab 483.28 375.15 0.36 0.51 a 0.60 0.51 a 

ศก.165-1-

1 
0.212 ab 0.200 0.242 

ab 
0.245 203.95 422.09 b 462.03 352.55 0.24 0.44 a 0.52 0.41 abc

เกษตรกร 0.235 a 0.225 0.245 

a 
0.235 205.03 308.16 c 510.60 287.17 0.29 0.33 b 0.58 0.35 c 

F-test * ns * ns ns ** ns ns ns * ns * 

CV (%) 10.3 10.4 5.7 8.8 25.7 16.3 10.1 13.1 33.3 15 10.6 16.2 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธ ีDMRT 

 

 

ตารางที่ 13 น้ําหนักสดตอไร ผลผลิตแหงตอไร และเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ   

              ป 2553-2554 

 

สายพันธุ 
น้ําหนักสดตอไร (ตัน) น้ําหนักแหงตอไร (ตัน) น้ําหนักแหง (%) 

ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 



 

แปลง 1 แปลง 2 แปลง 

1 

แปลง 

2 
แปลง 1 แปลง 

2 

แปลง 

1 
แปลง 2 แปลง 1 แปลง 

2 
แปลง 1 แปลง 2 

ศก.119-1-

3 
0.97 1.10 1.65 1.45 0.29 0.33 0.44 0.41 30.25 a 29.42 26.83 28.89 

ศก.123-1-

1 
0.60 1.04 1.43 1.11 0.18 0.31 0.40 0.33 30.00 ab 30.16 28.04 29.59 

ศก.144-1-

1 
0.78 1.08 1.65 1.48 0.24 0.33 0.42 0.37 30.33 a 29.98 25.53 25.74 

ศก.165-1-

1 
0.63 1.04 1.47 1.24 0.18 0.30 0.39 0.39 29.09 ab 28.69 26.40 31.70 

เกษตรกร 0.79 0.73 1.71 0.99 0.23 0.23 0.45 0.29 28.71 b 27.29 26.27 29.34 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns * ns ns ns 

CV (%) 37.8 23.7 9.5 18.9 36.9 17.8 10.2 15.1 2.7 4.7 4.4 13.1 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธ ีDMRT 
 

 

 

ตารางที่ 14 สรุปการประเมินความพึงพอใจพันธุพริกยอดสนที่ไรเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ป 2554 

 

สายพันธุ 
ระดับความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
4 3 2 1 0 

ศก.119-1-3 55.83 28.33 12.92 2.92 0.00 4 = พอใจมากท่ีสุด 

ศก.123-1-1 51.25 36.25 10.00 2.50 0.00 3 = พอใจมาก 

ศก.144-1-1 42.92 36.25 16.67 4.17 0.00 2 = ปานกลาง 

ศก.165-1-1 50.83 35.00 10.83 2.92 0.42 1 = ไมพอใจ 

เกษตรกร 42.92 34.58 18.75 3.75 0.00 0 = ไมแสดงความคิดเห็น 

 

ตารางที่ 15 ทรงพุม ความสูงตน จํานวนกิ่งตอตนพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร จ.นครราชสีมา ป 2554 

 

สายพันธุ 
ความสูงตน (ซม.) ความกวางทรงพุม (ซม.) จํานวนกิ่งแขนง  

แปลง 1 แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 
ศก.119-1-3 41.9 48.5 b 34.3 32.9 6.2 9.6 
ศก.123-1-1 43.9 47.0 b 37.6 32.7 7.3 7.1 
ศก.144-1-1 42.5 46.5 b 37.4 36.0 7.7 9.1 
ศก.165-1-1 47.2 51.7 b 37.1 37.7 6.5 9.0 
เกษตรกร 46.2 63.5 a 38.6 36.9 5.7 8.3 

F-test ns ** ns ns ns ns 



 

CV (%) 10.8 10.7 10.7 8.5 16.6 13 
ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธ ีDMRT 
 

ตารางที่ 16 จํานวนผลตอตน น้ําหนักสดตอตน น้ําหนักสดตอไร และน้ําหนักแหงตอไรพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร  

               จ.นครราชสีมา ป 2554 

 

สายพันธุ จํานวนผลตอตน  น้ําหนักสดตอตน น้ําหนักสดตอไร (ตัน) น้ําหนักแหงตอไร 
แปลง 1 แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 แปลง 1 แปลง 2 

ศก.119-1- 71.6 228.9 b 0.090 0.236 0.29 0.76 0.07 0.12 b 
ศก.123-1- 67.2 247.2 b 0.083 0.334 0.27 1.07 0.07 0.22 a 
ศก.144-1- 65.3 202.2 b 0.087 0.272 0.28 0.87 0.08 0.17 a 
ศก.165-1- 77.7 235.0 b 0.115 0.336 0.37 1.08 0.09 0.22 a 
เกษตรกร 81.8 335.2 a 0.106 0.325 0.34 1.04 0.09 0.15 b 
F-test ns ** ns ns ns ns ns ** 
CV (%) 17.1 16.7 18.4 17.6 18.4 17.6 18.8 19.1 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธ ีDMRT 

ตารางที่ 17 ทรงพุม ความสูงตน จํานวนกิ่งตอตนพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร จ.ชัยภูมิ ป 2553-2554 

 

สายพันธุ ความสูงตน (ซม.) ความกวางทรงพุม (ซม.) จํานวนกิ่งแขนง (กิ่ง) 
ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 

ศก.119-1-3  69.0 b 83.0 b 59.0 68.0 b 6.0 6.5  
ศก.129-1-1  54.0 d 73.0 c 50.0 65.0 b 5.0 6.5  
ศก.144-1-1  59.0 cd 69.0 c 58.0 69.0 b 7.0 6.8  
ศก.165-1-1  64.0 bc 84.0 b 57.0 69.0 b 8.0 6.8 
เกษตรกร  80.0 a 108.0 a 62.0 79.0 a 7.0 6.5 

F-test ** ** ns ** ns ns 
CV (%) 8.3 5.66 12.5 5.39 19.8 12 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธ ีDMRT 

 

ตารางที่ 18 จํานวนผลตอตน น้ําหนักสดตอตน น้ําหนักสดตอไร และน้ําหนักแหงตอไรพริกยอดสนที่ไรเกษตรกร  

               จ.ชัยภูม ิป 2553-2554 

สายพันธุ 
จํานวนผลตอตน น้ําหนักสดตอตน น้ําหนักสดตอไร น้ําหนักแหงตอไร 

ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 ป 2553 ป 2554 
ศก.119-1- 195.0 a 208.0 a 0.190 0.253 0.61 0.81 0.21 a 0.26 



 

ศก.129-1- 101.0 c 167.0 b 0.126 0.276 0.40 0.88 0.13 b 0.22 
ศก.144-1- 179.0 a 191.0 0.190 0.272 0.61 0.87 0.19 a 0.22 
ศก.165-1- 167.0 184.0 0.200 0.266 0.64 0.85 0.23 a 0.24 
เกษตรกร 131.0 208.0 a 0.190 0.302 0.61 0.97 0.20 a 0.27 
F-test ** * ns ns ns ns * ns 
CV (%) 17.4 9.9 19.8 12.3 19.8 12.3 19.9 14.9 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอกัษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดย

วิธ ีDMRT 
 

ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหสาร Capsaiciniod พริกยอดสนที่ไรเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 

 

สายพันธุ Capsaicin Dihydrocapsaicin Capsaicinoids 
ppm SHU mg/g ppm SHU mg/g SHU mg/g 

119-1-3 373.82 56,072.65 3.50 146.31 21,947.19 1.37 78,019.85 4.88 
123-1-1 606.22 90,932.50 5.68 328.53 49,279.49 3.08 140,212.00 8.76 
144-1-1 479.52 71,927.81 4.50 225.07 33,760.54 2.11 105,688.35 6.61 
165-1-1 573.87 86,080.20 5.38 257.43 38,614.34 2.41 124,694.54 7.79 
เกษตรกร 632.02 94,803.44 5.93 261.25 39,187.06 2.45 133,990.51 8.37 
วิเคราะหโดยหนวยวิเคราะหของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ภาพผนวกที่ 1 A B และ C การเจริญเติบโตของพริกยอดสนสายพันธุ ศก.165-1-1  

                    และสายพันธุ ศก.119-1-3 ในไรเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ 

A B C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพผนวกที่ 2  ลักษณะผลและเมล็ดพริกยอดสน 5 สายพันธุ ที่ทดสอบในไรเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ 

 A พริกยอดสนสายพันธุ ศก.119-1-3 

 B พริกยอดสนสายพันธุ ศก.123-1-1 

 C พริกยอดสนสายพันธุ ศก.144-1-1 

 D พริกยอดสนสายพันธุ ศก.165-1-1 

 E พริกยอดสนสายพันธุเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A B 

A B C D E 



 

 

ภาพผนวกที่ 3  A พริกยอดสนสายพันธุ ศก.119-1-3       B พริกยอดสนสายพันธุ ศก.123-1-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพผนวกที่ 4  A พริกยอดสนสายพันธุ ศก.144-1-1       B พริกยอดสนสายพันธุ ศก.165-1-1  

แ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพผนวกที่ 5  A และ B การประเมินความพึงพอใจพันธุพริกยอดสนในไรเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ 

A B 

A B 


