
 

 

ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อประกอบการรับรองพันธุพริกขี้หนูเลย 

Production Technology of Yod Son Chili (Capsicum chinense L. var. Loei) for New Variety 

 

เสาวนี  เขตสกุล1/ จิรภา ออสติน1/  

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อหาระยะปลูก และการใชปุยที่เหมาะสมในการปลูกพริกข้ีหนูเลยสายพันธุ

ศก.59-1-2 ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ระหวางเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 วาง

แผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial in Randomized Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ํา ประกอบดวย 

2 ปจจัย คือ ระยะปลูก 3 ระยะ คือ ระยะปลูก 50  x  100  100  x  100  และ 125  x  100  เซนติเมตร และ

การใสปุย 3 ตํารับ คือ ตํารับที่ 1 ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีสูตร 

12-24-12 หลังยายปลูกประมาณ 30 วัน (ระยะออกดอก) จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร   และ ใสปุยเคมีสูตร 13-13-

21 หลังยายปลูกประมาณ 60 วัน (ระยะติดผล) จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 

รองกนหลุม จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หลังยายปลูกประมาณ 30 วัน และใสทุก 20 วัน 

จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร และใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 หลังเก็บเก่ียวครั้งแรก 1 เดือน และใหอีกทุกเดือน และ

ตํารับที่ 3 ใหปุยตามคาวิเคราะหดิน ผลการทดลอง พบวา การปลูกพริกข้ีหนูเลยระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร 

มีความสูง ใหผลผลิตสด และผลผลิตแหงมากที่สุดคือ 95.18 เซนติเมตร 678.77  กิโลกรัมตอไร และ 155.68  

กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ การใสปุยตํารับที่ 2 และตํารับที่ 1 สงผลใหตนพริกมีความสูงมากที่สุดคือ 92.75 และ 

89.15 เซนติเมตร ตามลําดับ และใหผลผลิตสดสูงที่สุด คือ 748.30  และ 597.98 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

คําสําคัญ :  พริกขี้หนูเลย สายพันธุ 59-1-2 การใสปุย ระยะปลูก 
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คํานํา 

 

พริกขี้หนูเลย เปนพริกข้ีหนูใหญพันธุพื้นเมืองที่เปนที่นิยมของผูบริโภคโดยเฉพาะในภาคตะวันออก เฉียง

เหนือ นิยมรับประทานผลสด มีกลิ่นหอม นิยมใชทําน้ําพริกอีสาน (แจว) การเจริญเติบโตดี เหมาะสําหรับปลูกฤดู

ฝน ความยาวผลอยูระหวาง 6 - 8.2  ซม. กานผลสีเขียว  กาวยาว  3.5 - 4.6  ซม.  เสนผาศูนยกลางผล  0.8-1 

ซม.  ไดทําการคัดเลือกพันธุพริกจากแหลงปลูกตาง ๆ ในเขตจังหวัดเลย  จํานวน 200 สายพันธุ ปลูกเพื่อคัดเลือก

พันธุเดือนมกราคม 2549  เริ่มคัดเลือกพันธุและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤษภาคม ไดพริกจํานวน 18 สายพันธุที่

มีลักษณะดี ซึ่งแตละสายพันธุมีความยาวผลอยูระหวาง  5 - 7 เซนติเมตร  เสนผานศูนยกลางผลประมาณ 1 

เซนติเมตร จํานวนกิ่งเฉลี่ยตอตนประมาณ 13-15 กิ่ง แลวนําสายพันธุทั้งหมด  มาปลูกเปรียบเทียบพันธุที่

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในป  2550  ทําการปลูกพริกท่ีคัดเลือกพันธุไดแบบตนตอแถว  ทําการคัดเลือกสาย

พันธุที่มีลักษณะดี  ไดแก  ผลผลิตสูง  การเจริญเติบโตดี  ไมเปนโรค  ผลสุกสีแดงเขม  ตรงตามสายพันธุ  จํานวน  

11 สายพันธุ แลวทําการทดสอบพันธุในศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตชัยภูมิ  นครพนม  ศูนยวิจัย

ปาลมน้ํามันหนองคาย และศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ   

 ไดมีการศึกษาอัตราปุยและระยะเวลาใสปุยที่เหมาะสมสําหรับพริกขี้หนูพันธุหวยสีทนศก.1 พบวาไมมี

ปฏิสัมพันธระหวางอัตราปุยและวิธีการแบงใส  อัตราปุยที่ใชมี  3  อัตรา คือ 10-20-10, 20-10-10  และ 20-20-

10  กิโลกรัมตอไร   ของ N, P2O5 และ K2O อัตราปุยทั้ง 3 อัตราใหผลผลิตพริกไมแตกตางกัน และการแบงใสปุย

ไนโตรเจน 20 วันตอครั้ง ใหผลผลิตพริกสดและพริกแหงสูงสุด คือ 626 กรัม และ 268 กรัมตอตารางเมตร 

ตามลําดับแตกตางจากการแบงใสปุย 15, 25 และ 30 วันตอครั้ง   

 อุดม และคณะ (2545)  ไดทดสอบพันธุพริกข้ีหนูรับประทานสดพันธุหัวเรือ  โดยใชระยะปลูก 50 X 100 

เซนติเมตร  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15  รองกนหลุม  อัตรา  20  กิโลกรัมตอไร   หลังจากนั้นใสปุยสูตร 12-24-12  

อัตรา  20  กิโลกรัมตอไร   ทุก 20  วัน  พบวาพริกหัวเรือเบอร 13 ใหผลผลิตสูงสุด  โดยใหน้ําหนักผลสดตอตน 

551.9  กรัม (1,766 กิโลกรัมตอไร)  รองลงมาไดแกพริกหัวเรือเบอร 25  ใหน้ําหนักผลสดตอตน 529.5  กรัม

(1,694 กิโลกรัมตอไร) 

 สุมาลี และคณะ (2540)  ไดศึกษาอิทธิพลของปุย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม ตอคุณภาพและ

ผลผลิตพริกชี้ฟาในดินชุดอุตรดิตถ พบวาการใสปุยไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่ระดับ 20 กิโลกรัมตอไร   และปุย

โปแตสเซียม ที่ระดับ 10 กิโลกรัมตอไร   เพียงพอที่จะเพิ่มผลผลิตใหสูงกวาระดับอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนระยะแนะนําตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมพริก  คือ  การปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะหาง ระหวางตน 

50-60 เซนติเมตร ระยะแถว 80-100 เซนติเมตร ถาปลูกเปนแถวคู ระยะหางระหวางตน 50-60 ซม. ระหวางแถว 



 

 

60-80 เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถวคู 100-120 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของแตละพันธุ และฤดู

ปลูก  ใสปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 1-2 ตันตอไร ระหวางการเตรียมดิน ใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 

กิโลกรัมตอไร 2 ครั้ง ครั้งแรกรองพื้นกอนปลูก และครั้งที่สองในระยะกอนออกดอก และ/หรือใสปุยเพิ่มเติมตาม

ความจําเปนและเหมาะสม เชน การพนธาตุอาหารรอง/อาหารเสริม หรือพนปุยน้ําสูตร 15-30-15 ตามอัตราที่

แนะนําในฉลาก เมื่อตนพริกเริ่มติดผลหรืออายุประมาณ 60 วัน เปนตน  กรณีที่ปลูกพริกพันธุลูกผสม เชนพริก

ขี้หนูพันธุซุปเปอรฮอท หรือพริกเล็บมือนาง พริกสมเมืองเลย อาจเพิ่มอัตราปุยหมักและปุยเคมีใหมากขึ้นเปน 2 

เทาในอัตราที่แนะนําเพื่อยืดระยะเวลาเก็บเกี่ยวและเพิ่มผลผลิตไดอีก วิธีการใสปุยขึ้นอยูกับวิธีการใหน้ํา  เชน  

การโรยสองขางของแถวปลูกแลวพรวนดินกลบแลวใหน้ําตามทันที หรือใหไปกับระบบน้ํา 

 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

 1.เมล็ดพันธุพริกขี้หนูเลย สายพันธุ 59-1-2   

 2.วัสดุปรับปรุงดิน ไดแก ปุยคอก ปูนโดโลไมท   

 3.สารปองกันกําจัดโรคและแมลง ไดแก เชื้อไตรโคเดอรมา สารคารโบซัลแฟน แมนโคเซบ เปนตน 

 4.วัสดุการเกษตร ไดแก ฟางขาว และอ่ืนๆ 

วิธีการ 

 วางแผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial in Randomized Complete Block Design (RCB) ทําการ

ทดลอง 4 ซ้ํา มี 2 ปจจัย ไดแก   

ปจจัยที่ 1  คือ  

  1. ระยะปลูก  50  x  100  เซนติเมตร    

  2. ระยะปลูก 100  x  100  เซนติเมตร    

  3. ระยะปลูก 125  x  100  เซนติเมตร    

ปจจัยที่ 2  คือ  

1. ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หลังยาย

ปลูกประมาณ 30 วัน (ระยะออกดอก) จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร   และ ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 หลังยายปลูก

ประมาณ 60 วัน (ระยะติดผล) จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร 

2. ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หลังยาย

ปลูกประมาณ 30 วัน และใสทุก 20 วัน จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร และใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 หลังเก็บเกี่ยวครั้ง

แรก 1 เดือน และใหอีกทุกเดือน 

3. ใหปุยตามคาวิเคราะหดิน 



 

 

ทําการเพาะเมล็ดพันธุพริกในกระบะเพาะเมื่อตนกลามีใบจริง 2-3 ใบ  จึงทําการยายลงถุงพลาสติกขนาด 

4x6 นิ้ว โดยใชดินผสมอัตราของ  ดิน :  ปุยอินทรีย : แกลบเผา เทากับ 2 : 1 : 2  หลังจากนั้น  20-25 วัน  จึง

ยายปลูกในแปลงตามกรรมวิธีในแตละพันธุ สําหรับแปลงปลูกปรับความเปนกรดของดินตามคาวิเคราะหดินดวย

ปูนขาว  ใหปุยตามกรรมวิธี ใสทุก 20 วันหลังจากติดผลแลว  ทําการพนสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูตามความจําเปน 

 

การใสปุย 

ตํารับที่ 1 ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หลัง

ยายปลูกประมาณ 30 วัน (ระยะออกดอก) จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร   และ ใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 หลังยาย

ปลูกประมาณ 60 วัน (ระยะติดผล) จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร 

ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 หลัง

ยายปลูกประมาณ 30 วัน และใสทุก 20 วัน จํานวน 25 กิโลกรัมตอไร และใสปุยเคมีสูตร 13-13-21 หลังเก็บ

เกี่ยวครั้งแรก 1 เดือน และใหอีกทุกเดือน 

ตํารับที่ 3 ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน อัตราตามคําแนะนําการใสปุยตามคาวิเคราะหดินของพริก  คือ 

ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) นอยกวา 1.5 เปอรเซ็นต การใสปุยไนโตรเจน (N) เทากับ 24  กิโลกรัมตอไร ปริมาณ

ฟอสฟอรัสในดิน มากกวา 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคามากถึง 144.23 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งเปนคาที่สูงมาก

เพราะฉะนั้นจึงไมไดใสปุยฟอสฟอรัส (P2O5) เพิ่มลงไปในดิน ดินมีคาความเปนกรด-ดางเทากับ 6.54 ดินมีความ

เปนกลาง ซึ่งไมจําเปนตองใชปูนเพราะฉะนั้นจึงไมมีการเติมปูน ปริมาณโพแทสเซียมในดิน นอยกวา 60 การใสปุย

โพแทสเซียม (K2O) เทากับ 16 กิโลกรัมตอไร (N- P2O5- K2O = 24-4-16 กิโลกรัมตอไร)  แบงใส 2 ครั้ง โรยขาง

แถว ครั้งแรก ใสหลังยายปลูก 7 วัน และหลังจากใสครั้งแรก 30 วัน (ชุมพล และคณะ, 2551) 
 
การบันทึกขอมูล 

1. บันทึกการเจริญเติบโต โดยวัดความสูง เสนผานศูนยกลางทรงพุม จํานวนกิ่งกานที่แตกออก
จากลําตนหลัก 

2. บันทึกวันดอกเริ่มบานหลังปลูก   และบันทึกจํานวนดอกตอชอ 
3. บันทึกผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต ไดแก จํานวนผลตอชอ จํานวนผลตอตน 

น้ําหนักผลสดตอตน น้ําหนักผลแหงตอตน ความยาวผลสด และความกวางบริเวณกลางผล
สด   20 ผลตอตน 

4. สีผล  สีของผลสดโดยใชแผนเทียบสี 
5. ปริมาณผลผลิตที่ถูกทําลายดวยโรคแอนแทรคโนส 

เวลาและสถานที่ 

  เริ่มตนตุลาคม 2553 สิ้นสุดกันยายน 2554  สถานที่ดําเนินการ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ   

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 



 

 

จากผลการทดลองไมพบปฏิสัมพันธรวมระหวางวิธีการปลูกกับการใชปุย  

1. การเจริญเติบโตกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต  

 จากผลการทดลองพบวา การใสปุยตํารับที่ 3 สงผลใหพริกขี้หนูเลยมีจํานวนวันเฉลี่ยดอกบาน 50% 

ยาวนานที่สุด คือ 58.00 – 61.25 วัน รองลงมา คือ การใสปุยตํารับที่ 2 และตํารับที่ 1 คือ 50.00 – 54.50 วัน 

และ 50.00 – 51.50 วันตามลําดับ อยางไรก็ตามจํานวนวันเฉลี่ยผลสุก 50% มีคาใกลเคียงกันคือระหวาง 105 – 

105.50 วัน (ตารางที่ 1)   

ความสูงของตนพริกระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร มีความสูงมากที่สุด คือ 95.18 เซนติเมตร แตกตาง

กันทางสถิติกับระยะอื่น 100 x 100 และ 125 x 100 เซนติเมตร คือ 85.88 และ 82.92 เซนติเมตร ตามลําดับ 

ขณะที่การใสปุยตํารับที่ 2 และตํารับที่ 1 สงผลใหตนพริกมีความสูงมากที่สุด คือ 92.75 และ 89.15 เซนติเมตร

ตามลําดับ แตกตางกันทางสถิติกับการใสปุยตํารับที่ 3 คือ 82.08 เซนติเมตร (ตารางที่ 3)  

การปลูกพริกที่ระยะปลูกตาง ๆ ไมทําใหขนาดของทรงพุมพริกแตกตางกันทางสถิติ แตการปลูกพริกที่

ระยะปลูก 100 x 100 เซนติเมตรตนพริกมีทรงพุมที่กวางที่สุด รองลงมา คือ ระยะปลูก 125 x 100 และ 50 x 

100 เซนติเมตร คือ 71.99  66.89  และ 63.86 เซนติเมตร ตามลําดับ ขณะท่ีการใสปุยสงผลใหขนาดของทรงพุม

มีความกวางแตกตางกันทางสถิติในทุกแบบ การใสปุยตํารับที่ 2 สงผลใหขนาดทรงพุมมีความกวางมากที่สุด 

รองลงมา คือ การใสปุยตํารับที ่1 และตํารับที ่3 คือ 71.86  68.08 และ 62.81 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

2. การใหผลผลิต 

สําหรับการใหผลผลิตพบวาการปลูกพริกท่ีระยะตาง ๆ ไมทําใหเกิดความแตกตางกันทางสถิติของผลผลิต

สดและผลผลิตแหงในทุกระยะปลูก การปลูกระยะ 50 x 100 เซนติเมตร พริกมีผลผลิตสดสูงที่สุด รองลงมา คือ

ระยะปลูก 100 x 100 และ 125 x 100 เซนติเมตร คือ 678.77  587.36  และ 495.66 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  

ผลผลิตแหงที่ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร ใหผลผลิตแหงสูงที่สุดเชนเดียวกันกับผลผลิตสด รองลงมา คือ ที่

ระยะปลูก 125 x 100 และ 100 x 100 เซนติเมตร คือ 155.68  144.15  และ 127.98 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  

สวนการใสปุยทุกแบบสงผลใหเกิดความแตกตางกันทางสถิติของทั้งผลผลิตสด และผลผลิตแหง ผลผลิตสดของ

พริกที่ใสปุยตํารับที่ 2 และ ตํารับที่ 1 ผลผลิตสดสูงที่สุดคือ 748.30  และ 597.98 กิโลกรัมตอไร การใสปุยตํารับ

ที่ 3 สงผลใหผลผลิตสดต่ําที่สุด คือ 415.50 กิโลกรัมตอไร  ผลผลิตแหงของพริกสูงที่สุด คือ การใสปุยตํารับที่ 2 

และตํารับที่ 3 คือ 167.71  และ 135.71  กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนการใสปุยตํารับที่ 3 ทําใหผลผลิตแหง

พริกต่ําทีสุ่ด คือ 95.08 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 3) 

3. ลักษณะผลและผลผลิตพริกขี้หนูเลย 

 จากผลการทดลองไมพบปฏิสัมพันธรวมระหวางวิธีการปลูกกับการใชปุย และพบวาองคประกอบผลผลิต

ไมมีความแตกตางกันในทุกกรรมวิธี พบวาปลูกพริกขี้หนูเลยระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร พริกมีเปอรเซ็นต

ผลดีสูงที่สุด รองลงมา คือ การปลูกที่ระยะ 100x100 และ 125x100 ซม.คือ 90.78 – 91.39  86.49 – 90.10 

และ 85.69 - 89.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาการใสปุยพบวาทุกระยะปลูก เมื่อใหปุยตามตํารับที ่

1 สงผลใหพริกมีเปอรเซ็นตผลดีสูงที่สุดรองลงมา คือ การใสปุยตํารับที ่2 และ ตํารับที่ 3 ความกวางและความยาว

กานผลไมมีความแตกตางกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี ความกวางผลพริกขี้หนูเลย 0.76 – 0.80 เซนติเมตร  ความ



 

 

ยาวกานผล 4.18 -4.40 เซนติเมตร เมื่อปลูกพริกขี้หนูเลยที่ระยะปลูกที่แตกตางกันสงผลใหความยาวผลพริกมี

ความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) แตพบวาเมื่อปลูกพริกที่ระยะปลูก 100 x 100 เซนติเมตร พริกมีความยาว

ผลมากที่สุด คือ 9.71 เซนติเมตร รองลงมา คือ ความยาวผลเมื่อปลูกที่ระยะ 50 x 100 และ 125 x 100 

เซนติเมตร คือ 9.57 และ 9.44 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ขณะที่น้ําหนักสดผลพริกและเมล็ดตอผลไม

แตกตางกันในทุกกรรมวิธีน้ําหนักผลพริกตอผลมีน้ําหนักระหวาง 2.59 - 2.73 กรัม จํานวนเมล็ดตอผล 33.04 – 

38.48 เมล็ด (ตารางที่ 2) 

4. คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

 ผลการวิเคราะหทางเคมีของดินกอนปลูก (ตารางที่ 4) พบวา พื้นที่ปลูกพริกมีความอุดมสมบูรณต่ํา  

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 1.12 เปอรเซ็นต การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน อัตราตามคําแนะนําการใสปุยตามคา

วิเคราะหดินของพริก  คือ ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) นอยกวา 1.5 เปอรเซ็นต ใสปุยไนโตรเจน (N) เทากับ 24  

กิโลกรัมตอไร ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน มีคามากถึง 144.23 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งเปนคาที่สูงมากเพราะฉะนั้น

จึงไมไดใสปุยฟอสฟอรัส (P2O5) เพิ่มลงไปในดิน ปริมาณโพแทสเซียมในดิน นอยกวา 60 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใส

ปุยโพแทสเซียม (K2O) เทากับ 16 กิโลกรัมตอไร และดินมีคาความเปนกรด-ดางเทากับ 6.54 ดินมีความเปนกลาง 

ซึ่งไมจําเปนตองใชปูนเพราะฉะนั้นจึงไมมีการเติมปูน (ชุมพล และคณะ, 2551)  

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 1. การปลูกพริกขี้หนูเลยระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร มีความสูงมากที่สุดคือ 95.18 เซนติเมตร การ

ใสปุยตํารับที่ 2 และตํารับที่ 1 สงผลใหตนพริกมีความสูงมากที่สุด คือ 92.75 และ 89.15 เซนติเมตร ตามลําดับ 

การปลูกพริกที่ระยะปลูก 100 x 100 เซนติเมตร ตนพริกมีทรงพุมที่กวางที่สุด คือ 71.99  เซนติเมตร การใสปุย

ตํารับที่ 2 สงผลใหขนาดทรงพุมมีความกวางมากที่สุด คือ 71.86  เซนติเมตร 

2. การปลูกระยะ 50 x 100 เซนติเมตร พริกมีผลผลิตสดสูงที่สุด คือ 678.77  กิโลกรัมตอไร ผลผลิตแหง

ที่ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร ใหผลผลิตแหงสูงที่สุดเชนเดียวกันกับผลผลิตสด คือ 155.68  กิโลกรัมตอไร 

การใสปุยตํารับที่ 2 และตํารับที่ 1 ผลผลิตสดสูงที่สุด คือ 748.30  และ 597.98 กิโลกรัมตอไร  

 3. การปลูกพริกขี้หนูเลยระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร และการใสปุยตามตํารับที่ 1 สงผลใหพริกมี

เปอรเซ็นตผลดีสูงที่สุด ความกวางและความยาวกานผลไมมีความแตกตางกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี ปลูกพริกที่

ระยะปลูก 100x100 เซนติเมตร พริกมีความยาวผลมากที่สุด น้ําหนักสดผลพริกและเมล็ดตอผลไมแตกตางกันใน

ทุกกรรมวิธี 

 

การนําไปใชประโยชน 

 1. เกษตรกรสามารถนําเทคโนโลยีที่ไดไปใชเปนแนวทางหนึ่งในการปลูกพริกขี้หนูเลย เพื่อการเพ่ิมผลผลิต

ตอพ้ืนที่ ลดตนทุนการผลิต และใหผลตอบแทนสูง  



 

 

 2. เพื่อเปนขอมูลประกอบในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูเลยพันธุใหมสูเกษตรกร  เพื่อเปน

การกระจายพันธุดีสูเกษตรกรตอไป 

 3. เพื่อเปนขอมูลประกอบการขอแนะนําพันธุพริกขี้หนูเลยสายพันธุใหม 

 

เอกสารอางอิง 

 

ชุมพล นาควิโรจน นายชูศักดิ์ สัจจพงษ นายวิทยา ธนานุสนธิ์ นายสมบูรณ ประภาพรรณพงศ นายอุดม รัตนา

 รักษ นางสาวจินดารัตน ชื่นรุง และนายสมควร คลองชาง. 2551. เอกสารประกอบการฝกอบรม

 เกษตรกร โครงการการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ. กลุมวิจัยปฐพีวิทยา สํานักวัจัยและพัฒนาปจจัย

 การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

สุมาลี  สุวรรณบุตร และชํานาญ  ทองกลัด. 2540. ศึกษาระยะปลูกและจํานวนตนตอหลุมที่เหมาะสมของพริก 

 ชี้ฟาเพื่อทําแหง. รายงานผลการคนควาวิจัยประจําป  2540  ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร. หนา  82-88. 

อุดม คําชา. 2545.  การทดสอบพันธุพริกข้ีหนูรับประทานสดพันธุหัวเรือเพื่อการสงออก. รายงานประจําป  

 2545. ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร. 



 

 

ตาราง 1 จํานวนวันเฉลี่ยดอกบาน 50% และจํานวนวันเฉลี่ยผลสุก 50% ของพริกขี้หนูเลยสายพันธุ 59-1-2   

ระยะปลูก อัตราปุย จํานวนวันเฉลี่ยดอกบาน 50% จํานวนวันเฉลี่ยผลสุก 50% 
50 x 100  ซม. 

 

ตํารับที ่1 50.00 105.50 

ตํารับที ่2 50.00 105.50 

ตํารับที ่3 58.00 105.50 

100 x 100 ซม. 

 

ตํารับที ่1 54.50 105.50 

ตํารับที ่2 51.50 105.50 

ตํารับที ่3 60.50 105.00 

125 x 100 ซม. 

 

ตํารับที ่1 52.00 105.50 

ตํารับที ่2 51.50 105.00 

ตํารับที ่3 61.25 105.50 

หมายเหต ุ  การใสปุยตํารับที ่1. ใชปุย 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กก./ไร  12-24-12  หลังยายปลูกประมาณ 30 วัน 

(ระยะออกดอก) จํานวน 25 กก./ไร  และ 13-13-21 หลังยายปลูกประมาณ 60 วัน (ระยะตดิผล) จํานวน 25 กก./ไร 

   การใสปุยตํารบัที ่2. 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กก./ไร   12-24-12  หลังยายปลูกประมาณ 30 วัน และใส

ทุก 20 วัน จํานวน 25 กก./ไร และใหปุย 13-13-21 หลังเก็บเกี่ยวครั้งแรก 1 เดือน และใหอีกทุกเดือน 

   การใสปุยตํารบัที ่3. ใหปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

 

ตารางที่ 2 ลักษณะผลและผลผลิตพริกขีห้นูเลยสายพันธุ 59-1-2   

ระยะปลูก 
อัตราปุย ผลดี 

(%) 
ผลเสีย 
(%) 

ความกวางผล 
(ซม.) 

ยาวกานผล
(ซม.) 

น้ําหนักสด 
ตอผล(กรัม) 

เมล็ดตอผล
(เมล็ด) 

50 x 100  ซม. 

 

ตํารับที ่1 91.39 8.61 0.80 4.30 2.73 38.48 

ตํารับที ่2 90.78 9.22 0.79 4.21 2.65 37.10 

ตํารับที ่3 90.90 9.10 0.76 4.29 2.59 36.05 

100 x 100 ซม. 

 

ตํารับที ่1 90.10 9.90 0.78 4.40 2.71 34.80 

ตํารับที ่2 86.49 13.51 0.80 4.27 2.59 33.04 

ตํารับที ่3 88.61 11.39 0.79 4.18 2.61 33.60 

125 x 100 ซม. 

 

ตํารับที ่1 89.00 11.00 0.80 4.36 2.61 34.88 

ตํารับที ่2 88.88 11.12 0.76 4.28 2.65 34.79 

ตํารับที ่3 85.69 14.32 0.80 4.18 2.66 35.85 

CV (%) 3.67 29.98 6.05 4.13 5.20 11.32 

หมายเหต ุ  การใสปุยตํารับที ่1. ใชปุย 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กก./ไร  12-24-12  หลังยายปลูกประมาณ 30 วัน 

(ระยะออกดอก) จํานวน 25 กก./ไร  และ 13-13-21 หลังยายปลูกประมาณ 60 วัน (ระยะตดิผล) จํานวน 25 กก./ไร 

       การใสปุยตํารบัที ่2. 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กก./ไร   12-24-12  หลังยายปลูกประมาณ 30 วัน และใส

ทุก 20 วัน จํานวน 25 กก./ไร และใหปุย 13-13-21 หลังเก็บเกี่ยวครั้งแรก 1 เดือน และใหอีกทุกเดือน 

      การใสปุยตํารับที ่3. ใหปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3  การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตพริกขี้หนูเลยสายพันธุ 59-1-2     
 

 

ความสูง 

(ซม.) 

ทรงพุม 

(ซม.) 

จํานวน 

กิ่งแขนง 

ความยาวผล 

(ซม.) 

ผลผลิตสด 

(กก./ไร) 

ผลผลิตแหง 

(กก./ไร) 

ระยะปลูก       

50 x 100 ซม. 95.18a 63.86 10.18b 9.57ab 678.77 155.68 

100 x 100 ซม. 85.88b 71.99 11.01a 9.71a 587.36 127.98 

125 x 100 ซม. 82.92b 66.89 10.74ab 9.44b 495.66 144.15 

คาความแตกตาง ** ns Ns * ns ns 

อัตราปุย       

ตํารับที ่1  89.15a 68.08ab 10.09b 9.60 597.98a 135.71a 

ตํารับที ่2 92.75a 71.86a 10.91a 9.49 748.30a 167.02a 

ตํารับที ่3 82.08b 62.81b 10.93a 9.62 415.50b 95.08b 

คาความแตกตาง ** * * ns ** ** 

CV (%) 6.66 11.93 8.17 2.61 35.22 35.33 

ในสดมภเดียวกัน  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน  ไมแตกตางกันทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % โดยวิธี LSD 

หมายเหต ุ  การใสปุยตํารับที ่1. ใชปุย 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กก./ไร  12-24-12  หลังยายปลูกประมาณ 30 วัน 

(ระยะออกดอก) จํานวน 25 กก./ไร  และ 13-13-21 หลังยายปลูกประมาณ 60 วัน (ระยะตดิผล) จํานวน 25 กก./ไร 

   การใสปุยตํารบัที ่2. 15-15-15 รองกนหลุม จํานวน 25 กก./ไร   12-24-12  หลังยายปลูกประมาณ 30 วัน และใส

ทุก 20 วัน จํานวน 25 กก./ไร และใหปุย 13-13-21 หลังเก็บเกี่ยวครั้งแรก 1 เดือน และใหอีกทุกเดือน 

       การใสปุยตํารบัที ่3. ใหปุยตามคาวิเคราะหดิน 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหทางเคมีดินแปลงปลูกพริกขี้หนูเลยสายพันธุ 59-1-2   
  

pH1/ 
LR 

(kg/rai)2/ 

OM 

( %)3/ 

N 

( %)4/ 

P 

(ppm)5/ 

K 

(ppm)6/ 

คาวิเคราะหดินกอนปลูก  6.54 0 1.12 0.056 144.23 45 

คาวิเคราะหดินหลังปลูก        

ปจจัยที่ 1 ระยะปลูก ปจจัยที่ 2 อัตราปุย       

50 X 100 ตํารับที ่1 6.58 0 1.06 0.053 130.25 67.62 

 ตํารับที ่2 6.30 0 0.80 0.040 114.00 63.64 

 ตํารับที ่3 6.64 0 0.90 0.045 149.43 38.36 

100 X 100 ตํารับที ่1 7.17 0 0.83 0.042 113.38 62.10 



 

 

 ตํารับที ่2 6.21 0 1.03 0.052 137.08 61.02 

 ตํารับที ่3 6.36 0 0.99 0.050 89.28 45.62 

125 X 100 ตํารับที ่1 6.62 0 0.93 0.047 112.50 36.68 

 ตํารับที ่2 6.91 0 1.06 0.053 116.88 39.64 

 ตํารับที ่3 6.85 0 0.95 0.048 109.75 50.64 

  วิเคราะหโดยกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  
หมายเหตุ  1/ = ดิน : น้ํา (1:1)     2/ = Woodruff’s method    3/  = Walkley-Black method 

   4/ = คํานวณจากเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุโดยอาศัยหลักการที่อินทรยีวัตถุมีปรมิาณไนโตรเจนเทากับ 5 % 

   5/ = Bray II                    6/ = 1N Am.Acetate pH 7 extraction 

   คา LR เปนคาความตองการปูน CaCO3 เทานั้น หากตองการใสปนูชนิดอื่นตองคูณดวยคาสัมประสทิธ์ิ คือ 

   ปูนขาว = 0.78 ปูนโดโลไมท = 1.09 ปูนมารล = 1.2 



 

 

ภาคผนวก 

 

 
(ก) ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร 

 
(ข) ระยะปลูก 100 x 100 เซนติเมตร 

 
(ค) ระยะปลูก 125 x 100 เซนติเมตร 



 

 

  ภาพที่ 1 ก ข และ ค แสดงสภาพแปลงปลูกพริกขี้หนูเลยที่ระยะปลูกตาง ๆ   


