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บทคัดย่อ 
การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราของปุ๋ยไนโตรเจน (46-0-0) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพริก 2 ชนิด ได้แก่ พริกขี้หนู (Capsicum frutescens Linn.) พันธุ์รังสิมา และพริกช้ีฟ้า (Capsicum 

annuum Linn. var. acuminatum Fingerh) พันธุ์พิจิตร 1 ที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง โดยพริกแต่ละชนิดถูกวาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) จ านวน 6 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 6 ซ้ า 

ได้แก่ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (46-0-0) อัตรา 0, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 และ 4.0 กรัมต่อกระถาง โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง อย่าง

ละครึ่งเมื่อพริกมีอายุได้ 30 และ 60 วันหลังจากการย้ายกล้า เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมบันทึกผลเมื่อพริกมีอายุในช่วง 

120 ถึง 150 วัน ผลการศึกษาพบว่าอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ต่างกันในแต่ละระดับมีผลท าให้ความสูง น้ าหนักแห้งส่วน

เหนือดิน จ านวนผลต่อต้น และผลผลิตสดของพริกขี้หนู และพริกช้ีฟ้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการ

ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงอัตรา 3.2-4 กิโลกรัมต่อกระถาง ท าให้พริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้ามีค่าความสูงเฉลี่ย น้ าหนักแห้ง

ส่วนเหนือดินเฉลี่ย จ านวนผลเฉลี่ย และผลผลิตสดเฉลี่ยต่อต้นสูงที่สุด ส าหรับในด้านการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน

ของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง พบว่าพริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้าตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 4.84 และ 4.29 

กรัมต่อกระถาง โดยให้ผลผลิต 108.75 และ 239.01 กรัมต่อต้น ตามล าดับ การศึกษาในครั้งนี้สามารถให้ค าแนะน า

อัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้าที่ปลูกในดินเนื้อปานกลางได้ว่าควรใส่ไนช่วงไม่เกินกระถางละ 

4-5 กรัม 

 

ค าส าคัญ : ไนโตรเจน; พริก; ดินเนื้อปานกลาง; การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน 
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Abstract 
The objective of this study was to investigate the optimum application nitrogen fertilizer for 

growth and yield of Prik Khee Noo (Capsicum frutescens Linn.), variety Rangsima and Prik Chee Fah 
(Capsicum annuum Linn. var. acuminatum Fingerh), variety Pichit 1 grown on medium-texture soils. 
Prik Khee Noo and Prik Chee Fah were separately conducted using a completely randomized design 
(CRD). There were six treatments and six replications. The fertilizer treatment structure comprised 
0, 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 and 4.0 g pot-1 as urea (46-0-0) which was applied at 30 and 60 days after 
transplanting, one-half of the totals at each time. Each chili was harvested in 120 to 150 days and 
yield parameters and the minimum datasets were taken. The results of application nitrogen fertilizer 
in different level showed that plant height, top dry weight, number of fruits per plant and fruit yield 
of Prik Khee Noo and Prik Chee Fah were significantly different. Application nitrogen fertilizer rate 
in the range of 3.2-4 g pot-1 to Prik Khee Noo and Prik Chee Fah gave the maximum average plant 
height, top dry weight, number of fruits per plant and fruit yield. Yield response to application 
nitrogen fertilizer rate of Prik Khee Noo and Prik Chee Fah grown on medium-texture soils were 
108.75 and 239.01 g plant-1 when apply nitrogen fertilizer rate at 4.84 and 4.29 g pot-1 respectively. 
Based on the results of experiment, the use of nitrogen fertilizer ranged from 4 to 5 g pot-1 is 
recommended for growing Prik Khee Noo and Prik Chee Fah in medium-texture soils. 
 

Keywords: nitrogen; Chili; medium-texture soil; yield response to nitrogen fertilizer 
 
1. บทน า 

พริก (Chilli pepper หรือ Chilli) เป็นพืชที่มี
ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของประเทศ
ไทย นิยมใช้บริโภคสดหรือแปรรูปเป็นผลติภณัฑอ์าหาร 
เครื่องปรุงรส เครื่องเทศ เครื่องส าอาง และยารักษา
โรค พริกเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของ
ประเทศ เป็นได้ทั้งพืชหลักและพืชเสริมรายได้ ประเทศ
ไทยมีพื้นที่ปลูกพริกประมาณร้อยละ  10 ของโลก 
ปริมาณการผลิตเมล็ดแห้งอยู่ที่ 0.1 ล้านตัน [1] โดย
พริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้าเป็นพันธุ์พริกที่เกษตรกรนิยม
ปลูกมากท่ีสุด [2] เนื่องจากตลาดมีความต้องการตลอด
ทั้งปี  [3] อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันปริมาณ 
คุณภาพและราคาของผลผลิตที่ออกมาไม่มีความ

สม่ าเสมอ ส่วนหนึ่งของสาเหตุและปัญหามาจากการ
จัดการผลิตที่ไม่เหมาะสม [4] โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ปุ๋ยเคมีที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้
ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้น กอรปกับราคาปุ๋ยในปัจจุบันมีราคา
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับ
พริกแก่เกษตรกรยังเป็นค าแนะน าการใช้ปุ๋ยแบบ  
กว้าง ๆ อัตราการใช้และสูตรปุ๋ยไม่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับดินแต่ละพื้นที่  ขาดการตรวจสอบ และไม่
ค านึงถึงธาตุอาหารดั้งเดิมที่มีอยู่ในดิน ท าให้การใช้ปุ๋ย
ตามค าแนะน าดังกล่าวนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลท า
ใหต้้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในกรณีที่ใส่ปุ๋ยมากเกินความจ าเป็น ในท านองเดียวกัน
หากใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปก็จะท าให้ธาตุอาหารในดินไม่
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เพียงพอต่อความต้องการของพืช [5] โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งธาตุไนโตรเจน ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
เจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งส่งเสริมในด้าน
คุณภาพของพืชหลายชนิด [6] การจัดการปุ๋ยไนโตรเจน
ในระดับที่เหมาะสม จะส่งผลในทางบวกต่อผลผลิต
และคุณภาพของพืชอย่างมาก Tumbare และคณะ 
(2004) รายงานว่าพริกมีผลผลิตและจ านวนผลต่อต้น
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ เพิ่มขึ้น  [7] 
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่บ่งช้ีว่าหากมีการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มากเกินไปจะท าให้ผลพริกมีขนาดเล็กลง
เนื่องจากมีการติดผลมากเกินไป ผลแก่ช้า เก็บรักษาได้
ไม่นาน และมีปริมาณผลผลิตลดลง [2,8-9] เพื่อที่จะ
ยกกระดับผลผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ย
ไนโตรเจนส าหรับการปลูกพริกจึงเป็นแนวทางส าคัญที่
จะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่าง
เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรได้ผลิต
พริกที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีออกสู่ผู้บริโภคอีก
ด้วย 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 การเตรียมงานทดลอง 
 ทดลองบริเวณด้านหลังอาคาร 40 ปี คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
โดยเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกร หมู่บ้านแพะ
ดอนตัน ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง (พิกัด
แปลง 18.249˚N, 99.484˚E) ซึ่งมีลักษณะเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย (sandy clay loam) จัดอยู่ในกลุ่มดิน
เนื้อปานกลาง [10] สีน้ าตาลเข้ม โดยน ามาผึ่งให้แห้งใน
ที่ร่มเป็นระยะเวลา 7 วัน พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างดิน
มา 1 กิโลกรัม บดและร่อนผ่านตะแกรง 2 มิลลิเมตร 
น าไปวิเคราะห์สมบัติบางประการของดินและปริมาณ
ธาตุอาหาร โดยค่าที่วิเคราะห์ได้แสดงใน Table 1 
จากนั้นตัวอย่างดินที่ผ่านการผึ่งให้แห้งในที่ร่มทั้งหมด
จะถูกตักแบ่งใส่กระถางขนาด 15 นิ้ว โดยให้เหลือพ้ืนท่ี
ห่างจากขอบบนของกระถาง 5 เซนติเมตร จ านวน 72 
กระถาง เพื่อใช้ทดลองปลูกพริกต่อไป 

 
Table 1  Some selected soil properties before the experiment. 
 

Soil texture pH 
O.M. 
(%) 

Total N  
(%) 

Avail. P 
(mg kg-1) 

Exc. K  
(mg kg-1) 

Ca 
(mg kg-1) 

Mg 
(mg kg-1) 

Sandy clay Loam 6.35 2.53 0.12 5.58 91.91 1,826.2 410.8 
 

2.2 แผนการทดลองและสิ่งทดลอง 
การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่

ปลูกในดินเนื้อปานกลาง ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) 
จ านวน 6 กรรมวิธี กรรมวิธลีะ 6 ซ้ า แยกตามชนิดพริก
ที่ทดลอง ได้แก่ พริกขี้หนู พันธุ์รังสิมา และพริกช้ีฟ้า 
พันธุ์พิจิตร 1 ประกอบไปด้วยปุ๋ยไนโตรเจน (46-0-0) 

อัตรา 0 (N1), 0.8 (N2), 1.6 (N3), 2.4 (N4), 3.2 (N5) 
และ 4.0 (N6) กรัมต่อกระถาง โดยก าหนดอัตราจาก
ค าแนะน าการให้ปุ๋ยแก่พริกตามค่าวิเคราะห์ดินจาก
กรมวิชาการเกษตร (2548) [11] ต้นกล้าของพริกทั้ง 2 
ชนิด เมื่ออายุได้ 15 วัน จะถูกย้ายปลูกลงในกระถางที่
เตรียมไว้ โดยใช้กระถางละ 1 ต้น รองพื้นด้วยปุ๋ย
ฟอสฟอรัสสูตร 0-46-0 อัตรา 1 กรัมต่อกระถาง และ
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ปุ๋ยโพแทสเซียมสูตร 0-0-60 อัตรา 0.7 กรัมต่อกระถาง 
[11] ส าหรับปุ๋ยไนโตรเจนจะถูกแบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่อพริก
มีอายุได้ 30 และ 60 วันหลังจากการย้ายกล้า ตาม
อัตราที่ก าหนดไว้ในแผนการทดลอง ดูแลรักษาจนถึง
วันเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลติ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 120 
วันหลังปลูก 

2.3 การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล 
บันทึกข้อมูลความสูงของต้นในระยะเก็บ

เกี่ยว น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน จ านวนผลต่อต้น 
น้ าหนักผลผลิต และการตอบสนองของพริกทั้ง 2 ชนิด 
ที่ปลูกดินเนื้อปานกลาง โดยข้อมูลทั้งหมดถูกน าไป
วิ เคราะห์ความแปรปรวน  (analysis of variance) 
ตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
least significant difference (LSD) ด้ วยโปรแกรม 
statistix 8 วิเคราะห์การตอบสนองผลผลิตของพริก
ขี้หนูและพริกช้ีฟ้าต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน พร้อมสร้าง
สมการการตอบสนองด้วยโปรแกรม  sigmaplot 
version 12.5 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
3.1 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต

ของพริก 
การศึกษาผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจรญิ 

เติบโตของพริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้าที่ปลูกในดินเนื้อปาน
กลางได้แสดงใน Table 2 และ Figure 1 พบว่าอัตรา
ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับ ส่งผลให้พริก
ขี้หนูและพริกช้ีฟ้ามีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงที่
ระยะ 120 วันหลังย้ายกล้า และการสะสมน้ าหนักแห้ง
ส่วนเหนือดินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 

0.05) โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรา 3.2 
กรัมต่อกระถาง ท าให้พริกขี้หนูมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 
และ 4.0 กรัมต่อกระถาง ท าให้พริกช้ีฟ้ามีความสูง
เฉลี่ยสูงสุด โดยวัดได้ 67.67 และ 63.25 เซนติเมตร

ตามล าดับ และการใส่ปุ๋ยในอัตรา 4.0 กรัมต่อกระถาง 
ส่งผลท าให้พริกทั้งสองมีค่าน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน
เฉลี่ยสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราอื่น ๆ โดยวัด
ได้ 16.34 กรัมต่อต้น ส าหรับพริกขี้หนู และ 22.52 
กรัมต่อต้น ส าหรับพริกชี้ฟ้า จาก Table 2 และ Figure 
1 เห็นได้ชัดว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากขึ้นจะมีผลท า
ให้น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินเฉลี่ยของพริกทั้งสองมี
แนวโน้ม เพิ่ มสู งขึ้ น  ส อดคล้องกับงานวิ จัยของ 
Ayodele และคณะ (2015) ที่ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ย
ไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของพริกขี้หนูในดินเนื้อ
ปานกลาง โดยพบว่าอัตราของปุ๋ยไนโตรเจนที่มากขึ้น
ส่งผลให้พริกมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงและ
น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินเพิ่มสูงขึ้น [12] ซึ่งการเพิ่ม
ระดับของปุ๋ยไนโตรเจนแก่พืช จะส่งผลต่อการแตก
แขนงของพืชเพิ่มขึ้นและจะท าให้น้ าหนักแห้งส่วน
เหนือดินเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากไนโตรเจนเป็นธาตุที่
ส่งเสริมการเจริญเติบโต และกระตุ้นให้พืชมีความ
แข็งแรงทางด้านใบ ล าต้น [13] ซึ่งส าหรับพริกแล้วการ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มากขึ้นนั้น จะไปส่งเสริมการแตก
กิ่งก้านสาขาและเพิ่มจ านวนใบของพริก จึงท าให้มีการ
สะสมน้ าหนักส่วนเหนือดินมากขึ้น [14,15] 

3.2 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิตของพริก 

การศึกษาผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิต
ของพริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้าที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง
ได้แสดงใน Table 3 พบว่าอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่แตก 
ต่างกันในแต่ละระดับ ส่งผลให้พริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้ามี
จ านวนผลต่อต้นและน้ าหนักผลผลิตแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยกรรมวิธีท่ีมีการใสปุ่ย๋
ไนโตรเจนในอัตรา 4 กรัมต่อกระถาง ท าให้พริกขี้หนู
และพริกช้ีฟ้ามีจ านวนผลต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด โดยวัดได้ 
69.3 และ 22.8 ผลต่อต้น สูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ถึง 34.65 และ 13.41 เท่า ตามล าดับ นอกจากนี้การ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 4 กรัมต่อกระถาง ท าให ้
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Table 2  Effects of nitrogen fertilizer rate on chilies growth parameters. 
 

nitrogen fertilizer rate  
(g pot-1) 

plant height (cm) top dry weight (g plant-1) 
Prik Khee Noo  Prik Chee Fah  Prik Khee Noo  Prik Chee Fah  

N1 0 30.50±4.68 d 29.42±3.04 e 1.91±0.50 c 1.95±0.97 c 
N2 0.8 47.33±10.78 c 45.00±4.15  d 4.91±0.67 bc 6.37±3.25 bc 
N3 1.6 58.17±5.88 b 50.75±5.35 c 7.69±3.35 b 8.16±1.76 b 
N4 2.4 60.67±5.16 ab 54.17±4.07  bc 7.36±2.71 b 11.78±1.63 b 
N5 3.2 67.67±6.22 a 56.67±5.20 b 14.67±7.04 a 19.85±9.69 a 
N6 4.0 62.33±3.56 ab 63.25±3.40 a 16.34±3.72 a 22.52±5.37 a 

F-test * * * * 
C.V. (%) 11.87 8.59 43.36 41.14 

Means followed by the same letters are not statistically different (p < 0.05) from each other according 
to LSD; * = significant at 0.05; ns = non-significant 
 

  
 

Figure 1  Effect of different levels of nitrogen fertilizer on growth of (A) Prik Khee Noo (Capsicum 
frutescens Linn.) and (B) Prik Chee Fah (Capsicum annuum Linn. var. acuminatum Fingerh) 
grown on medium-texture soils. 

 
ให้พริกขี้หนูมีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนในอัตราอื่น ๆ วัดได้  95.87 กรัมต่อต้น 
ในขณะที่กรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยได้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 3.10 
กรัมต่อต้น เช่นเดียวกับพริกช้ีฟ้า พบว่าการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 4 กรัมต่อกระถาง ท าให้พริกช้ีฟ้ามีน้ าหนัก
ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราอื่น ๆ 
เ ช่นกัน โดยวัดได้  233.78  กรัมต่อต้น ในขณะที่
กรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยได้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 7.68 กรัมต่อ
ต้น จาก Table 3 จะเห็นได้ว่าอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่

เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ านวนผลต่อต้นเฉลี่ย
และผลผลิตสดเฉลี่ยของพริกทั้ง 2 ชนิดเช่นกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ Payero และ Bhangoo 
(1990) ทีท่ดสอบการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนกับพริกในดินเนื้อ
หยาบ โดยพบว่าอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ้น ท าให้
จ านวนผลต่อต้นและผลผลิตของพริกสูงขึ้นตามไปด้วย 
[16] เช่นเดียวกันกับการทดลองอื่น ๆ ในต่างประเทศ 
[14,15,17,18] ที่รายงานไปในท านองเดียวกันว่าการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่เพียงพอ จะท าให้ผลผลิตของ
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พริกมีมากกว่าต้นที่ ไม่ ได้ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่านอกจากไนโตรเจนจะมี
อิทธิพลต่อการเติบโตทางด้านล าต้นและใบแล้วยัง
ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตอีกด้วย แต่ถ้าหากดินที่มี
ไนโตรเจนอยู่ ในระดับต่ า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนใน
ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของพริก จะท าให้

พริกดูดใช้ ไนโตรเจนมาใ ช้ได้ดีกว่ าการไม่ ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอย่างเห็นได้ชัด และหากมีการใส่ไนโตรเจน
ร่วมกับธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอย่างเพียงพอ
แล้ว ก็จะท าให้พริกเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีขึ้นไป
อีก [19]  

 
Table 3  Effects of nitrogen fertilizer rate on the fruit yield of chilies. 
 

 

nitrogen fertilizer rate  
(g pot-1) 

fruit number (fruit plant-1) fruit yield (g plant-1) 
Prik Khee Noo  Prik Chee Fah  Prik Khee Noo  Prik Chee Fah  

N1 0 2.5±1.4 d 1.7±0.8 d 3.10±1.79 d 7.68±3.66 d 
N2 0.8 9.2±4.6 d 2.3±1.5 d 10.60±6.93 d 19.00±9.67 d 
N3 1.6 25.5±9.5 c 8.3±1.2 c 31.70±11.38 c 71.33±17.19 c 

N4 2.4 33.3±8.9 c 14.5±2.1 b 43.27±10.95 c 123.10±28.63 b 
N5 3.2 48.8±9.1 b 15.7±3.7 b 69.36±11.12 b 144.77±69.35 b 

N6 4.0 69.3±16.0 a 22.8±5.5 a 95.87±24.57 a 253.78±57.93 a 
F-test * * * * 

C.V. (%) 29.87 22.60 30.91 39.29 
 

3.3 การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริก
ขี้หนูและพริกชี้ฟ้า  

การตอบสนองของผลผลิตพริกข้ีหนูต่อการ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (46-0-0) ในแต่ละอัตราที่ปลูกในดิน
เนื้อปานกลาง พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อ
เพิ่มอัตราปุ๋ยไนโตรเจนจาก 0 จนถึง 4 กรัมต่อกระถาง 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราสูงสุดที่ก าหนดจาก
กรรมวิธีการทดลอง (Figure 2A) จากการวิเคราะห์
สถิติด้วยโปรแกรม sigmaplot (LRP plateau curve) 
ได้สมการตอบสนอง คือ Y = -4.79 + 23.46X (X < 

4.84) เมื่อ Y คือ ผลผลิตของพริกขี้หนู (กรัมต่อต้น) 
และ X คือ อัตราปุ๋ยไนโตรเจน (กรัมต่อกระถาง) โดยที่

ค่า X < 4.84 กรัมต่อกระถาง แปลผลได้ว่า พริกขี้หนู
ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีอัตรา 4.84 กรัมต่อ
ต้น เมื่อปลูกในดินเนื้อปานกลาง ซึ่งเป็นอัตราของปุ๋ย
ไนโตรเจนที่มากกว่าอัตราสูงสุดที่ก าหนดจากกรรมวิธี
การทดลอง (4.0 กรัมต่อต้น) โดยคาดการณ์ผลผลิตได้ 
108.75 กรัมต่อต้น ส าหรับการตอบสนองของผลผลิต
พริกช้ีฟ้า พบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเพิ่ม
อัตราปุ๋ยไนโตรเจนจาก 0 จนถึง 4 กรัมต่อกระถาง 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราสูงสุดที่ก าหนดได้
จากกรรมวิธีการทดลองเช่นเดียวกันกับพริกขี้หนู 
(Figure 2B) จากการวิ เคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม 
sigmaplot (LRP plateau curve) ได้สมการตอบสนอง 
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คือ Y = -15.26 + 59.27X (X < 4.29) เมื่อ Y คือ ผล 
ผลิตของพริกช้ีฟ้า (กรัมต่อต้น) และ X คือ อัตราปุ๋ย
ไนโตรเจน (กรัมต่อกระถาง) โดยที่ค่า X < 4.29 กรัมต่อ
กระถาง แปลผลได้ว่าพริกช้ีฟ้าตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่อัตรา 4.29 กรัมต่อต้น เมื่อปลูกในดินเนื้อ
ปานกลาง ซึ่งเป็นอัตราของปุ๋ยไนโตรเจนที่มากกว่า
อัตราสูงสุดที่ก าหนดจากกรรมวิธีการทดลอง เช่น 
เดียวกันกับพริกขี้หนู ซึ่งคาดการณ์ผลผลิตได้เท่ากับ 
239.01 กรัมต่อต้น จะเห็นได้ว่าการตอบสนองต่อปุ๋ย
ไนโตรเจนของพริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้าคาดการณ์ปุ๋ย

ไนโตรเจนท่ีจะให้กับพริก มากกว่าอัตราสูงสุดที่ก าหนด
ไว้ในแผนการทดลอง เป็นไปได้ว่าอัตราปุ๋ยที่ก าหนดให้
ดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการให้ผลผลิตของพริกได้
สูงสุด ดังนั้นหากมีงานวิจัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนส าหรับพริกที่
ปลูกในดินเนื้อปานกลาง อาจจ าเป็นต้องก าหนดอัตรา
ปุ๋ยในอัตราสูงสุดเพิ่มจาก 4 เป็น 5 หรือ 6 กรัมต่อ
กระถาง เพื่อให้ค่าดังกล่าวคาดการณ์ผลผลิตได้แม่นย า
ยิ่งข้ึน 

 

 
Figure 2  Responses to nitrogen fertilizer of (A) Prik Khee Noo (Capsicum frutescens Linn.) and (B) 

Prik Chee Fah (Capsicum annuum Linn. var. acuminatum Fingerh) grown on medium-
texture soils. 

 
4. สรุป 

การศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน (46-
0-0) ของพริกขี้หนู และพริกช้ีฟ้าที่ปลูกในดินเนื้อปาน
กลาง พบว่าอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับส่งผลให้พริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้า มีการเจริญเติบโต
และผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 

0.05) โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงอัตรา 3.2-4 กรัม
ต่อกระถาง ท าให้พริกทั้ง 2 ชนิด มีค่าความสูงเฉลี่ย 
น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินเฉลี่ย จ านวนผลเฉลี่ยต่อต้น 

และผลผลิตสดเฉลี่ยสูงที่สุด ส าหรับการตอบสนองของ
ผลผลิตของพริกต่อการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในดินเนื้อปาน
กลาง พบว่าพริกขี้หนูและพริกช้ีฟ้าตอบสนองต่อปุ๋ย
ไนโตรเจนอัตรา 4.84 และ 4.29 กรัมต่อกระถาง โดย
ให้ผลผลิต 108.75 และ 239.01 กรัมต่อต้น ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตาม การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริก
ขี้หนูและพริกช้ีฟ้าคาดการณ์ปุ๋ยไนโตรเจนที่จะให้กับ
พริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง มากกว่าอัตราสูงสุดที่
ก าหนดไว้ในแผนการทดลอง ซึ่งในการทดลองในครั้ง
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ต่อไป อาจจ าเป็นต้องพิจารณาในการก าหนดอัตราปุ๋ย
ให้สูงกว่า 4 กรัมต่อกระถาง แต่ในเบื้องต้นสามารถ
ประเมินอัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพริกขี้หนูและ
พริกช้ีฟ้าที่ปลูกในดินเนื้อปานกลางได้ว่าควรใส่ให้
ในช่วงไม่เกินกระถางละ 4-5 กรัม 
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