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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด  

1.  ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
2.  โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในภาคใต้ตอนล่าง 
    กิจกรรม   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในภาคใต้ตอนล่าง 
    กิจกรรมยอ่ย   การวิจัยและพัฒนาการผลิตพริกชีในภาคใต้ตอนล่าง 
3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในฤดูฝน 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Research and Development on Chilli  Production Technology 
      in the rainy Season 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง  นางสาวนันทิการ์  เสนแก้ว ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8  
    ผู้ร่วมงาน   นางสาวอภิญญา สุราวุธ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

   นายประสพโชค  ตันไทย  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
   นางสาวอาริยา จูดคง  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
   นางสาวเขมิการ์  โขมพัตร  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
   นางสาวสาวิตรี  เขมวงศ์  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
   นางสรัญญา  ช่วงพิมพ์  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 

5.  บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในฤดูฝน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตพริก
ชีในฤดูฝน ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนมกราคม 
2554 – กันยายน 2556 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design  5 ซ้ า  4 กรรมวิธี  
ได้แก่ 1. การปลูกพริกชีนอกโรงเรือน  (Control)  2. ปลูกพริกชีในโรงเรือนหลังคาพลาสติก  3. ปลูกพริกชีใน
โรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว  20 ช่องต่อนิ้ว  4. ปลูกพริกชีในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไน
ล่อนสีขาว  16 ช่องต่อนิ้ว  ผลการทดลองพบว่า การปลูกพริกชีในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว  20 
ช่องต่อนิ้ว และปลูกพริกชีในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว  16 ช่องต่อนิ้ว  มีการเจริญเติบโต
ทางด้านความสูงของต้นและขนาดความกว้างของทรงพุ่มสูงสุดที่พริกชีอายุ 180 วันหลังปลูก ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับวิธีการปลูกพริกชีนอกโรงเรือน  ส่วนผลผลิตพริกชีที่ปลูกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไน
ล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว ให้ผลผลิตพริกสดสูงที่สุดเฉลี่ย 638.8 และ 1,346.7 กิโลกรัม/ไร่ ในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 
ตามล าดับ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับวิธีการปลูกพริกชีนอกโรงเรือน   

Abstract 
Research and development on chilli production technology in the rainy season were 

studied. The objective of this study was to obtain chilli production technology in rainy season. 
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The experiment was conducted at the farmer’s field, Pan Tae, Kaunkhanun district, Phatthalung 
province during January 2011 to September 2013. Randomized Complete Block Design Method 
was used to design the experiments. The four treatments including; 1) grew chilli outside the 
greenhouse (control), 2) grew chilli greenhouse with plastic roof, 3) grew chilli in greenhouse 
with plastic roof and covered with white nylon net size 16 gaps/inch, 4) grew chilli in 
greenhouse with plastic roof and covered with white nylon net size 20 gaps/inch. Each 
treatment was performed for 5 replications. The results found that growing chilli in rainy season 
in greenhouse with plastic roof and covered with white nylon net size 16 and 20 gaps/inch gave 
the highest tree height and bush width of 180 days old chilli which were significantly different 
from growing chilli outside greenhouse. In addition, growing chilli in rainy season in greenhouse 
with plastic roof and covered with white nylon net size 20 gaps/inch also provided the highest 
productivity. The average yield of chilli in this treatment in first and second year was 638.8 and 
1,346.7 kilogram/rai, respectively which were significantly different from control. 

6. ค าน า 

 พริกชี (chilli) เป็นพืชผักเศรษฐกิจและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น รับประทานสด 
หรือ น ามาท าพริกแห้ง ความต้องการพริกชีนั้นมีมากโดยตลาดภาคใต้นิยมบริโภคและพบเห็นจ าหน่ายโดยทั่วไปใน
ตลาดท้องถิ่นเนื่องจากผลมีสีสด รสชาติดี มีความเผ็ด มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นที่ต้องการของตลาด 
จึงมีราคาแพง แต่การปลูกพริกชีเกษตรกรมักประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการจัดการในช่วงฤดูฝน  เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปลูกพริกชี  โดยทั่วไปเกษตรกรจะปลูกพริกในช่วงฤดูแล้ง  โดยเริ่ม
ปลูกพริกเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  จากการ
สังเกตของผู้ปลูกพริกเชื่อว่าผลผลิตพริกได้ราคาดีเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ราคาพริกสด 150 – 250 
บาท/กิโลกรัม เป็นการปลูกพริกฤดูฝน ส่วนใหญ่ผลผลิตต่ า ไม่มีคุณภาพ และราคาแพง  ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนอาจท า
ให้พริกที่ปลูกเสียหาย เนื่องจากความแรงของสายฝน  ความชื้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผนวกกับอุณหภูมิที่สูง
ด้วยแล้ว  นับเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ง่าย  ดังนั้นการผลิตภายใต้โรงเรือนจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นเนื่องจากสามารถป้องกันความเสียหายจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ป้องกันโรคและแมลงศัตรู 
สามารถก าหนดทิศทางวางแผนการผลิต และปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพืชที่ ปลูกได้  ซึ่งเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชภายใต้สภาพโรงเรือน ได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และการปลูกพริกยักษ์ ที่ปลูกในสภาพโรงเรือนมีการ
เจริญเติบโตสม่ าเสมอและแข็งแรง (ชูชาติ, ม.ป.ป.) นอกจากนี้การปลูกพริกขี้หนูในโรงเรือนก็สามารถควบคุมการ
ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้ระดับหนี่ง (วรรณภา  และคณะ, 2550) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในฤดูฝน เพ่ือได้เทคโนโลยีการผลิตพริกชีให้มีคุณภาพในฤดูฝน  เพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับแนะน าการปลูกพริกในฤดูฝนต่อไป 

7.  วิธีด าเนินการ 
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- อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพันธุ์พริกชี 
2. ปุย๋เคมีสูตร 46-0-0, 15-15-15  และ 13-13-21  
3. ปุ๋ยอินทรีย ์และ ปูนขาว 
4. โรงเรือนปลูกพริก  
5. เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์  
6. สารเคมีก าจัดวัชพืช และสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
7. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีส าหรับวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ปริมาณธาตุอาหารในดิน 

 
 

- วิธีการ 
แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design  5 ซ้ า  4 กรรมวิธีดังนี้   

กรรมวิธีที่ 1  ปลูกพริกชีนอกโรงเรือน  (Control) 
กรรมวิธีที่ 2  ปลูกพริกชีในโรงเรือนหลังคาพลาสติก 
กรรมวิธีที่ 3  ปลูกพริกชีในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว  20 ช่องต่อนิ้ว 
กรรมวิธีที่ 4  ปลูกพริกชีในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว  16 ช่องต่อนิ้ว 

วิธีด าเนินการ  
1. เก็บตัวอย่างดินที่ระดับ 0-15 เซนติเมตร  เพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินก่อน

การทดลอง ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง  อินทรียวัตถุ  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม   แคลเซียม แมกนีเซียม  
ความต้องการปูน และเนื้อดิน   

2. สร้างโรงเรือนปลูกพริกเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง x ยาว x สูง = 4 x 6 x 2.5  เมตร  
3. ปลูกพริก (ต้นกล้าพริก 30 - 35 วัน) ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 80 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 

100 เซนติเมตร จ านวน 1 ต้นต่อหลุม ขนาดแปลงทดลอง 4 x 6 ตารางเมตร จ านวน 20 แปลง ดูแลรักษาตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 - ปีที ่1 ปลูกพริกตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 – เดือนกุมภาพันธ์ 2555 
 - ปีที่ 2 ปลูกพริกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 – เดือนมิถุนายน 2556 
5. บันทึกและเก็บข้อมูลพริกชี  พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 2 x 4  ตารางเมตร  

5.1  การเจริญเติบโตของพริกชี 
5.1.1 การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นพริก ท าการวัดความสูงต้นจ านวน 10 ต้น/แปลงย่อย 

เก็บข้อมูลทุก ๆ 30 วัน 
5.1.2 ขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นพริก ท าการวัดความกว้างทรงพุ่มในแนวเหนือ - ใต้ และ  

ออก – ตก แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย จ านวน 10 ต้น/แปลงย่อย เก็บข้อมูลทุก ๆ 30 วัน  
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5.2  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต   
5.2.1 ผลผลิตน้ าหนักสด ท าการเก็บข้อมูลผลผลิตในพื้นที่เก็บเกี่ยว 2 x 4  ตารางเมตร หรือ 

จ านวน  10 ต้น/แปลงย่อย 
5.2.2 ผลผลิตต่อต้น ท าการเก็บข้อมูลผลผลิตจ านวน 10 ต้น/แปลงย่อย แล้วน ามาหาค่า 

เฉลี่ย/ต้น 
   5.2.3 น้ าหนักสด 100 ผล ท าการสุ่มผลผลิตสดจ านวน 100 ผล/แปลงย่อย  

5.2.4 น้ าหนักแห้ง 100 ผล น าผลผลิตสดจากข้อ 5.2.3 จ านวน 100 ผล/แปลงย่อย มาอบที่ 
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วชั่งหาน้ าหนักแห้ง 

5.2.5 ความยาวของผล วัดความยาวจากข้ัวผลจนถึงปลายผลไม่รวมความยาวของก้านผล โดยสุ่ม 
วัด 10 ผล/แปลงย่อย 

5.2.6 ความกว้างของผล วัดความกว้างผลตรงบริเวณส่วนที่กว้างที่สุดโดยสุ่มวัด 10 ผล/แปลย่อย   
5.3  ปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกชี 

 
 
 

- เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น ตุลาคม 2553   สิ้นสุด กันยายน 2556   รวม  3  ปี      
สถานที่ท าทดลอง พิกัดภูมิศาสตร์ 47N 613684E - 862626N ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน 

 จังหวัดพัทลุง  

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

8.1 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินก่อนการทดลอง 

 การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดินที่ระดับ 0 -15 เซนติเมตร พบว่า เนื้อดินมีลักษณะ
เป็นดินร่วนปนทราย อินทรียวัตถุระดับสูง (2.88 %) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (4.51) มีปริมาณไนโตรเจนในดินระดับ
ปานกลาง (0.14 %) ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส (10 mg/kg) โพแทสเซียม (14 mg/kg) แคลเซียม (0.12 cmol/kg) 
แมกนีเซียม (0.06 cmol/kg) และมีค่าความต้องการปูน 80 กิโลกรัม/ไร่  

8.2 การเจริญเติบโตของพริกชี 

การเจริญเติบโตด้านความสูงต้นพริกชีปี 2554/55  เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้น
พริก จากการปลูกพริก 4 กรรมวิธี ตั้งแต่อายุ 7 ถึง 180 วันหลังปลูก พบว่า การเจริญเติบโตของพริกชีหลังย้าย
กล้าปลูกลงแปลงที่อายุ 7 และ 30 วันหลังปลูก ความสูงของต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) แต่เมื่อ
ต้นพริกมีอายุมากขึ้นการปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ ว ท าให้ต้นพริกมี
การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นมากท่ีสุด ในช่วง 180 วันหลังปลูก เฉลี่ย 180.3 เซนติเมตร รองลงมาการปลูก
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พริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 16 ช่องต่อนิ้ว มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น เฉลี่ย 156.9 
เซนติเมตร ส่วนการปลูกพริกนอกโรงเรือนท าให้พริกมีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 90.1 
เซนติเมตร  

การเจริญเติบโตด้านความสูงต้นพริกชีปี 2555/56  เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้น
พริก จากการปลูกพริก 4 กรรมวิธี ตั้งแต่อายุ 7 ถึง 180 วันหลังปลูก พบว่า ความสูงของต้นเริ่มมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติที่พริกอายุ 30 วันหลังปลูก  โดยที่การปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 16 ช่องต่อ
นิ้ว มีความสูงของต้นมากที่สุดในทุกครั้งที่ท าการบันทึก และในช่วงที่พริกอายุ 180 วันหลังปลูก มีการเจริญเติบโต
ด้านความสูงต้นมากที่สุด เฉลี่ย 189.0 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างจากการปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + 
มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว และการปลูกพริกในโรงเรือน มีการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้น เฉลี่ย 180.6 
และ 177.6 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปลู กพริกนอกโรงเรือน มี
การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 152.2 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)  สอดคล้องกับการศึกษาของ
สิริรักษ์ (2540) ที่พบว่าต้นพริกพันธุ์ Tabasco ที่ปลูกในโรงเรือนหลังคาพลาสติกและมีมุ้งไนล่อนสีขาวจะมีความ
สูงของต้นเพ่ิมข้ึน เพราะการพรางแสงช่วยลดความเข้มแสงลง ท าให้กิ่งมีความยาวมากขึ้น  

การเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มต้นพริกชีปี 2554/55  เมื่อเปรียบเทียบขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นพริกชีจาก
การปลูกพริก 4 กรรมวิธี ตั้งแต่อายุ 7 ถึง 180 วันหลังปลูก พบว่า ความกว้างทรงพุ่มเริ่มมีความแตกต่างกันทาง
สถิติที่พริกชีอายุ 30 วันหลังปลูก โดยที่การปลูกพริกกรรมวิธีที่ 3 การปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้ง
ไนล่อนสีขาว  20 ช่องต่อนิ้ว  มีขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นมากที่สุดในช่วง 180 วันหลังปลูก เท่ากับ 94.6 
เซนติเมตร  เช่นเดียวกับการปลูกพริกกรรมวิธีที่ 4  และ 2  ซึ่งมีขนาดทรงพุ่มของต้นเท่ากับ 88.9  และ 76.5 
เซนติเมตร ตามล าดับ ขณะที่การปลูกพริกกรรมวิธีที่ 1 ขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 62.8 
เซนติเมตร  (ตารางท่ี 3) 

การเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มต้นพริกชีปี 2555/56 เมื่อเปรียบเทียบขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นพริกชีจาก
การปลูกพริก 4 กรรมวิธี ตั้งแต่อายุ 7 ถึง 180 วันหลังปลูก พบว่า ความกว้างทรงพุ่มเริ่มมีความแตกต่างกันทาง
สถิติที่พริกชีอายุ 30 วันหลังปลูก โดยที่การปลูกพริกกรรมวิธีที่ 4 การปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้ง
ไนล่อนสีขาว 16 ช่องต่อนิ้ว  มีขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นมากที่สุดในช่วง 180 วันหลังปลูก เฉลี่ย 138.4 
เซนติเมตร  รองลงมาการปลูกพริกกรรมวิธีที่ 3  และ 2  ซึ่งมีขนาดความกว้างทรงพุ่มต้น เฉลี่ย 132.9  และ 
119.2 เซนติเมตร ตามล าดับ ขณะที่การปลูกพริกกรรมวิธีที่ 1 มีขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 105.7 
เซนติเมตร  (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นพริกชีที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2554/55 

กรรมวิธี ความสูงของต้นพริกชี (เซนติเมตร) 
7 วัน 30 วัน 60 วัน1/ 90 วัน1/ 120 วัน1/ 150 วัน1/ 180 วัน1/ 

กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 

9.3 
9.5 

30.2 
33.2 

67.5b 
73.1 b 

79.7 c 
90.2 c 

86.2 c 
98.6 c 

88.6 c 
102.2 c 

90.1 c 
104.2 c 
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กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

9.3 
9.6 

37.4 
38.0 

117.9 a 
105.6 a 

155.8 a 
133.2 b 

170.1 a 
150.1 b 

178.5 a 
153.6 b 

180.3 a 
156.9 b 

F-test ns ns ** ** ** ** ** 
CV (%) 3.90 12.94 14.00 12.55 11.24 11.10 10.58 
**  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
1/ ตัวเลขในแถวตั้งที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
    โดยวธิี DMRT 

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตด้านความสูงต้นพริกชีที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2555/56 

กรรมวิธี ความสูงของต้นพริกชี (เซนติเมตร) 
7 วัน 30 วัน1/ 60 วัน1/ 90 วัน1/ 120 วัน1/ 150 วัน1/ 180 วัน1/ 

กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

9.3 
9.8 
9.3 
9.4 

13.1b 
18.8a 
19.0a 
19.8a 

46.7b 
71.8a 
83.8a 
83.7a 

96.2c 
130.6b 
145.1a 
143.2a 

126.5c 
151.6b 
169.4a 
171.0a 

137.0b 
164.7a 
178.0a 
176.5a 

152.2b 
177.6a 
180.6a 
189.0a 

F-test ns ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 9.37 14.56 12.08 6.53 4.51 6.48 7.60 

**  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
1/ ตัวเลขในแถวตั้งที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
    โดยวธิี DMRT 
 
 
ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มต้นพริกชีที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2554/55 

กรรมวิธี ขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นพริกชี (เซนติเมตร) 
7 วัน 30 วัน1/ 60 วัน1/ 90 วัน1/ 120 วัน1/ 150 วัน1/ 180 วัน1/ 

กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

5.2 
5.5 
5.3 
5.3 

24.4b 
25.2b 
30.0a 
29.5a 

45.6bc 
43.4c 
62.3a 
54.1ab 

57.9b 
57.9b 
80.4a 
74.8a 

60.5b 
65.6b 
88.2a 
80.8a 

62.0c 
75.0bc 
92.7a 
87.0bc 

62.8c 
76.5bc 
94.6a 
88.9ab 
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F-test ns ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 6.89 8.61 13.01 12.83 12.71 13.90 13.64 

**  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
1/ ตัวเลขในแถวตั้งที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
    โดยวธิี DMRT 

ตารางท่ี 4 การเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มต้นพริกชีที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2555/56 

กรรมวิธี ขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นพริกชี (เซนติเมตร) 
7 วัน 30 วัน1/ 60 วัน1/ 90 วัน1/ 120 วัน1/ 150 วัน1/ 180 วัน1/ 

กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

5.3 
5.6 
5.4 
5.3 

10.9b 
16.7a 
18.1a 
17.4a 

33.4b 
40.7a 
42.9a 
43.0a 

65.6c 
73.5bc 
85.9a 
80.4ab 

96.8b 
106.9ab 
115.0a 
110.8a 

103.9b 
112.5b 
122.5a 
129.5a 

105.7c 
119.2bc 
132.9ab 
138.4a 

F-test ns ** * ** * ** ** 
CV (%) 8.28 11.40 11.18 9.85 7.44 5.57 10.68 

**, *  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 และ 95 เปอร์เซ็นต์ 
ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
1/ ตัวเลขในแถวตั้งที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
     โดยวิธี DMRT 

8.3 ผลผลิตน้ าหนักสดพริกและองค์ประกอบผลผลิต   
ผลผลิตน้ าหนักสดพริกชีที่ปลูกในปีที่ 1 และปีที่ 2  พบว่า การปลูกพริกแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ กรรมวิธีที่ 3 การปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อ
นิ้ว  ในปทีี่ 1 และปีที ่2 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด  638.8 และ 1,346.7 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ส่วนการปลูกพริกตาม
กรรมวิธีที่ 1 การปลูกพริกนอกโรงเรือน ในปีที่ 1 และปีที ่2 ให้ผลผลิตต่ าสุดเฉลี่ย 426.7 และ 887.9 กิโลกรัม/ไร่ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 5)  สอดคล้องกับรายงานของสิริรักษ์ (2540) พบว่า พริก Tabasco ที่ปลูกโดยการพรางแสง 
25 เปอร์เซ็นต์ ด้วยมุ้งไนล่อนสีขาวให้ผลผลิตน้ าหนักสดสูงสุด รองลงมาคือการพรางแสง 40 เปอร์เซ็นต์ ด้วยมุ้งไน
ล่อนสีด า ส่วนการไม่พรางแสงให้ผลผลิตต่ าสุด แต่จะเห็นได้ว่าในปีที่ 1 ผลผลิตน้ าหนักสดพริกชีต่ าเนื่องจากการ
เข้าท าลายของศัตรูพืช และในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2554 และเดือนมกราคม 2555 มีปริมาณ
ฝนและการกระจายของฝนปริมาณมากรวม 2,199.5 มิลลิเมตร  ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก  ท าให้สามารถ
เก็บผลผลิตได้เพียง  8 ครั้ง จึงส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ า ในขณะปีที่ 2 สามารถเก็บผลผลิตได้ 10 ครั้ง  
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ผลผลิตต่อต้นของพริกชี พบว่า การปลูกพริกแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
กรรมวิธีที่ 3 การปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว ในปีที่ 1 และปีที ่2 ท าให้
มีน้ าหนักผลผลิตต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด 319.38 และ 672.83 กรัม/ต้น ตามล าดับ ส่วนการปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 1 
การปลูกพริกชีนอกโรงเรือน ในปีที ่1 และ ปีที ่2 ให้ผลผลิตต่ าสุดเฉลี่ย 213.34  และ 443.95 กรัม/ต้น ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 5) 

น้ าหนักสด 100 ผล พบว่า การปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 3 การปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้ง
ไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว ในปีที่ 1 และ 2 มีน้ าหนักสด 100 ผล เฉลี่ยสูงสุด 134.19 และ 177.24 กรัม 
ตามล าดับ รองลงมา คือ การปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 4  มีน้ าหนักสด 100 ผล เฉลี่ย 126.65 และ 169.54 กรัม 
ตามล าดับ ส่วนการปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 1 การปลูกพริกชีนอกโรงเรือน มีน้ าหนักสด 100 ผล ต่ าสุดเฉลี่ย 
106.68 และ 162.29 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 7) 

น้ าหนักแห้ง 100 ผล  ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 3 การ
ปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว ในปีที่ 1 และปีที่ 2  มีแนวโน้มให้น้ าหนัก
แห้ง 100 ผล เฉลี่ยสูงสุด คือ 29.62 และ 35.97 กรัม ตามล าดับ รองลงมา การปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 4  มี
น้ าหนักสด 100 ผล เฉลี่ย 27.92 และ 34.09 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 7) 

ความยาวผลพริกชี พบว่า  ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 3  การ
ปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว  ในปีที ่1 และ ปีที ่2  มีแนวโน้มความยาวผล
เฉลี่ยสูงสุด คือ 6.54 และ 7.10 เซนติเมตร ตามล าดับ  รองลงมากรรมวิธีที่ 4  มีความยาวผลเฉลี่ย 6.41 และ 6.88 
เซนติเมตร ในปีที ่1 และ ปีที ่2  ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 

ความกว้างผลพริกชี พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 3  
การปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว  และกรรมวิธีที่ 2 การปลูกพริกใน
โรงเรือนหลังคาพลาสติก ในปีที่ 1 มีแนวโน้มความกว้างผลเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.73 และ 0.72 เซนติเมตร ตามล าดับ  
แต่ปีที่ 2 พบว่า ปลูกพริกตามกรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 3  มีแนวโน้มความกว้างผลเฉลี่ยสูงสุด คือ 
0.79, 0.78 และ 0.76 เซนติเมตร ตามล าดับ  (ตารางที่ 8) 

ตารางท่ี 5  ผลผลิตน้ าหนักสดพริกชี (กิโลกรัม/ไร่) ที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2554/55 และ ปี 2555/56 

กรรมวิธี 
ผลผลิต1/ (กิโลกรัม/ไร่) 

ปี 2554/55 ปี 2555/56 
กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

426.7b 
431.6b 
638.8a 
569.6a 

887.9b 
1,314.6a 
1,346.7a 
1,137.6ab 

F-test ** * 
CV (%) 12.85 19.41 
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**,*  แตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 และ 95 เปอร์เซ็นต์ 
1/ ตัวเลขในแถวตั้งที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   โดยวธิี DMRT 
ตารางท่ี 6  ผลผลิตน้ าหนักสดต่อต้น (กรัม/ต้น) ที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2554/55 และ ปี 2555/56 

กรรมวิธี 
ผลผลิตน้ าหนักสดต่อต้น1/ (กรัม/ต้น) 

ปี 2554/55 ปี 2555/56 
กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

213.34b 
219.31b 
319.38a 
284.81a 

443.95b 
657.30a 
672.83a 
568.80ab 

F-test ** * 
CV (%) 12.49 19.41 

**,*  แตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 99 และ 95 เปอร์เซ็นต์ 
1/ ตัวเลขในแถวตั้งที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   โดยวธิี DMRT 

ตารางท่ี 7 น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง (กรัม/100 ผล) ที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2554/55 และ ปี 2555/56 

กรรมวิธี 
น้ าหนักสด 100 ผล (กรัม)  น้ าหนักแห้ง 100 ผล (กรัม) 

ปี 2554/55 ปี 2554/56  ปี 2554/55 ปี 2555/56 
กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

106.68 c 
114.32 bc 
134.19 a 
126.65 ab 

162.29 
168.00 
177.24 
169.54 

 24.52 
25.51 
29.62 
27.92 

33.10 
33.79 
35.97 
34.09 

F-test * ns  ns ns 
CV (%) 11.19 6.34  11.87 6.06 

*  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
1/ ตัวเลขในแถวตั้งที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
    โดยวธิี DMRT 

ตารางท่ี 8 ความยาวและความกว้างผลพริกชี (เซนติเมตร) ที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2554/55 และ ปี 2555/56 

กรรมวิธี ความยาวผล (เซนติเมตร)  ความกว้างผล (เซนติเมตร) 
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ปี 2554/55 ปี 2554/56  ปี 2554/55 ปี 2555/56 
กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

6.09 
6.21 
6.54 
6.41 

6.76 
6.84 
7.10 
6.88 

 0.64 
0.72 
0.73 
0.68 

0.70 
0.78 
0.76 
0.79 

F-test ns ns  ns ns 
CV (%) 4.37 7.04  8.12 7.66 

ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 8.4  ปริมาณสารแคปไซซินในผลพริก 

 จากการวิเคราะห์หาปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกชีที่ปลูกในปีที่ 1 และปีที่ 2 พบว่า การปลูกพริกแต่
ละกรรมวิธี ไม่มีผลท าให้ปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกชีแตกต่างกันทางสถิติ โดยในปีที่ 1 การปลูกพริกใน
โรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 16 ช่องต่อนิ้ว มีปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกชีสูงสุด 0.4938 
กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง และการปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว มี
ปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกชีต่ าสุด 0.3631 กรัม/100กรัมน้ าหนักแห้ง แต่ในปีที่ 2  พบว่าการปลูกพริกใน
โรงเรือนหลังคาพลาสติก  มีปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกชีสูงสุด 0.3864 กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง (ตารางที่ 
9) แสดงให้เห็นว่าปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกชีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปลูกพริกนอกโรงเรือนและการปลูกพริกใน
โรงเรือนหลังคาพลาสติก ดังรายงานของอิทธิสุนทร และคณะ (2552) ปริมาณของสารให้ความเผ็ดของพริกขึ้นอยู่
กับพันธุ์ และสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ จารุวรรณ และสุดารัตน์ (2556) พบว่า ชนิดและสายพันธุ์ของพริกก็มีผล
ต่อปริมาณของสารแคปไซซินเช่นกัน ซึ่งปริมาณของสารแคปไซซินในพริกสุกแต่ละชนิดดังนี้  พริกทองด า 2.35 
มิลลิกรัม/กรัมของน้ าหนักแห้ง พริกหัวเรือ 3.49 มิลลิกรัม/กรัมของน้ าหนักแห้ง พริกจินดา 2.61 มิลลิกรัม/กรัม
ของน้ าหนักแห้ง  พริกช่อ 2.21 มิลลิกรัม/กรัมของน้ าหนักแห้ง  และพริกซุปเปอร์ฮอท 3.88 มิลลิกรัม/กรัมของ
น้ าหนักแห้ง 

ตารางท่ี 9  ปริมาณสารแคปไซซินในผลพริกชีที่ปลูกตามกรรมวิธีต่าง ๆ ปี 2554/55 และ 2555/56 

กรรมวิธี 
แคปไซซิน (กรัม/100 กรัมน้ าหนักแห้ง) 

ปี 2554/55 ปี 2555/56 
กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่ 3 
กรรมวิธีที่ 4 

0.4372 
0.4298 
0.3631 
0.4938 

0.3465 
0.3864 
0.3287 
0.3661 

F-test ns ns 
CV (%) 20.12 18.91 
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ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

8.5 ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน   
ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีปริมาณน้ าฝนและการกระจาย

ตัวของฝนค่อนข้างดี ซึ่งมีปริมาณน้ าฝน (ปริมาณน้ าฝนในรอบ 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 – กันยายน 2556) 
เฉลี่ย 215.25 มิลลิเมตร/เดือน  ในปี 2554 พบว่า มีปริมาณน้ าฝนมากที่สุดเดือนมีนาคม เฉลี่ย 874.0 มิลลิเมตร 
จ านวนวันฝนตก 16 วัน  รองลงมาเดือนธันวาคมและเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 647.2 และ 558.3 มิลลิเมตร 
ตามล าดับ ฝนตกน้อยที่สุดเดือนกุมภาพันธ์ 5 มิลลิเมตร และในปี 2555 มีปริมาณน้ าฝนมากที่สุดเดือนมกราคม 
เฉลี่ย 944.0 มิลลิเมตร  จ านวนวันฝนตก 17 วัน  รองลงมาเดือนธันวาคมและเดือนพฤศจิกายน เฉลี่ย 487.7 และ 
355.4 มิลลิเมตร ตามล าดับ ฝนตกน้อยที่สุดเดือนกรกฎาคม 8 มิลลิเมตร (ภาพท่ี 1)  

8.6 การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริก 

โรคพริก ซึ่งโรคที่พบและมีการระบาด คือ โรคใบหงิก เกิดจากเพลี้ยไฟและไรขาว โรคยอดและดอกเน่า 
และโรคแอนแทรคโนส 

แมลงศัตรูพริก แมลงที่พบที่มีการระบาด คือ เพลี้ยอ่อน ไรขาว เพลี้ยไฟ และ หนอนกระทู้ผัก 
 

 

ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร) และจ านวนวันฝนตก (วัน) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2556 
  อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
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9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1. การปลูกพริกชีในฤดูฝนโดยการปลูกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว และ
การปลูกพริกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว  16 ช่องต่อนิ้ว  ท าให้พริกมีการเจริญเติบโตทางด้าน
ความสูงของต้นพริกและขนาดความกว้างทรงพุ่มต้นพริกดีที่สุด 
 2. การปลูกพริกชีในฤดูฝนโดยการปลูกในโรงเรือนหลังคาพลาสติก + มุ้งไนล่อนสีขาว 20 ช่องต่อนิ้ว  มี
ปริมาณผลผลิตน้ าหนักสดของพริกชี และน้ าหนักผลผลิตต่อต้นสูงที่สุด 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ได้เทคโนโลยีการผลิตพริกชีในฤดูฝน และเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตพริกสดในกรณีเป็นทางเลือกให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

2. สามารถน าเทคโนโลยีไปปรับใช้ และขยายผลไปสู่แหล่ งผลิตพริกอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะนิเวศเกษตร
คล้ายคลึงกัน 

11.  ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณ นายพบ ชูทอง และครอบครัว  ที่กรุณาให้สถานที่ท าการทดลองและดูแลแปลงพริกให้เป็น
อย่างดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดิน-ปุ๋ย-พืช กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต และกลุ่ม
วิชาการ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร  ที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัย 
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