
บทที่5 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

 
การเปรียบเทียบสูตรดินผสมจากฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยมูลกระบือ และปุ๋ยหมักที่

เหมาะสมในการปลูกพริกพันธุ์เพชรหยกระหว่างการปลูกในสภาพไร่ และปลูกในกระสอบ 
 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
 5.1.1 การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกพันธุ์เพชรหยกที่ปลูกในสภาพไร่ 

ด้านความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกในสภาพไร่ ผลการทดลองด้านความสูงของต้นพริก
พันธุ์เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่ต่าง
ชนิดกัน พบว่า ด้านความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80 ,85และ 90 วัน มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า หลังการปลูกที่อายุ 90 วัน พบว่า (T4) การใช้ดิน
อัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ มีความสูง
เฉลี่ยสุดที่ 43.50 เซนติเมตร รองลงมาคือ (T3) อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่15 
เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีความสูง 42.66 เซนติเมตร (T2) ใช้อัตราดินร่วนปนทราย 
60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความสูง 41.66 เซนติเมตร
และ (T1) ใช้ดินร่วนปนทราย 100 เปอร์เซ็นต์ (T1) โดยมีความสูงต่ าที่สุด คือ, และ 37.50 เซนติเมตร 
ตามล าดับ 

ด้านความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกในสภาพไร่ ผลการทดลองด้านความสูงของต้นพริก
พันธุ์เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่ต่าง
ชนิดกัน พบว่า ด้านความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้ความสูงของต้น
พริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่อายุการ
ปลูก 85 วัน พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 เปอร์เซ็นต์ 
ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ มีความสูงเฉลี่ยสุดที่ 8.50 เซนติเมตร รองลงมาคือ(T3) ใช้อัตราดินร่วนปนทราย 
60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีความสูงเท่ากันคือ 7.50 เซนติเมตร 
(T2) ใช้อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ ให้
ค่าความสูง คือ 6.25 เซนติเมตร และ (T1)  ใช้ดินร่วนปนทราย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความสูงต่ าที่สุด 
คือ 4.00 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนที่ช่วงอายุการปลูกที่ 90 วันไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ (>0.05)  

ด้านความยาวใบของพริกพันธุ์เพชรหยกในสภาพไร่ ผลการทดลองด้านความยาวใบของต้น
พริกพันธุ์เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่
ต่างชนิดกัน พบว่า ด้านความยาวของใบพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้ความยาว
ของใบพริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่
อายุการปลูก 85 วัน พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 
เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวของใบเฉลี่ยสุดที่ 8.50 เซนติเมตร รองลงมาคือ(T3) ใช้
อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาว
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ของใบเท่ากันคือ 7.50 เซนติเมตร (T2) ใช้อัตราดินร่นปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  
ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความยาวของใบ คือ 6.25 เซนติเมตร และ (T1)  ใช้ดินร่วนปนทราย  
100 เปอร์เซ็นต ์โดยมีความยาวของใบต่ าที่สุด คือ 4.00 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนที่ช่วงอายุการปลูกที่ 
90 วันไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (>0.05)  

ด้านความยาวของผลพริกพันธุ์เพชรหยกในสภาพไร่ ผลการทดลองด้านความยาวของผลพริก
พันธุ์เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินทีต่าง
ชนิดกัน พบว่า ด้านความยาวของผลพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้ความยาวของ
ผลพริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่อายุ
การปลูก 85 วัน พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 
เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวผลเฉลี่ยสุดที่ 12.75 เซนติเมตร รองลงมาคือ(T3) ใช้
อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวผล
เท่ากัน  (T2) ใช้อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 
เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความสูง และ (T1) ใช้ดินร่วนปนทราย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความยาวผลต่ าที่สุด 
ตามล าดับ โดยมีความยาวผลเฉลี่ย คือ  11.83, 11.41 และ 0.00 เซนติเมตร 

ด้านจ านวนผลพริกพันธุ์เพชรหยกในสภาพไร่ ผลการทดลองด้านจ านวนผลของต้นพริกพันธุ์
เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่ต่างชนิด
กัน ด้านจ านวนผลของพริกพันธุ์เพชรหยกท่ีระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้จ านวนผลของพริกพันธุ์เพชร
หยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่อายุการปลูก 85 วัน 
พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 
เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนผลพริกเฉลี่ยสูงที่สุด 4.91 ผล รองลงมาคือ(T3) ใช้อัตราดินร่วนปนทราย 60 
เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนผลเท่ากัน  (T2) ใช้อัตราดินร่วน
ปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าจ านวนผล และ 
(T1) ใช้ดินร่วนปนทราย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีจ านวนผลต่ าที่สุด ตามล าดับ โดยมีจ านวนผลเฉลี่ย คือ 
4.58 , 4.41และ 0.00 ผล 

ด้านน  าหนักของผลพริกพันธุ์เพชรหยกในสภาพไร่ ผลการทดลองด้านน  าหนักผลของต้นพริก
พันธุ์เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่ต่าง
ชนิดกัน พบว่า ด้านน  าหนักผลของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้น  าหนักผล
ของพริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่อายุ
การปลูก 85 วัน พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 
เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ มนี  าหนักผลเฉลี่ยสุดที่ 48.33 กรัม รองลงมาคือ(T3) ใช้อัตราดินร่วน
ปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักผลเท่ากัน  (T2) 
ใช้อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่า
น  าหนักผล และ (T1) ใช้ดินร่วนปนทราย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความสูงต่ าที่สุด ตามล าดับ โดยมี
น  าหนักผลเฉลี่ย คอื  40.58 , 38.50 กรัมและ ให้มีผลผลิต 
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5.1.2 การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกพันธุ์เพชรหยกในกระสอบ 
ด้านความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกในกระสอบ พบว่า ผลการทดลองด้านความสูงของต้น

พริกพันธุ์เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่
ต่างชนิดกัน ด้านความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80 ,85และ 90 วัน ท าให้ความสูงของต้น
พริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ความสูงของ
ต้นพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 90 วัน หลังการปลูก พบว่า กรรมวิธีการใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 
60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ (T4) มีความสูงเฉลี่ยสุดที่ 64.00 
เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีใช้อัตรา 

ดินเปล่า 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ (T3) ใช้อัตราดิน
ร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ (T2) และใช้ดินร่วน
ปนทราย 100 เปอร์เซ็นต์ (T1)  โดยมีความสูงเฉลี่ย คือ 62.00 , 59.66 และ 43.00 เซนติเมตร 
ตามล าดับ 

ด้านความยาวของใบพริกพันธุ์เพชรหยกในกระสอบ พบว่า ผลการทดลองด้านความยาวของ
ใบของต้นพริกพันธุ์เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการ
ผสมดินที่ต่างชนิดกัน ด้านความยาวของใบพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้ความ
ยาวของใบพริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่
อายุการปลูก 85 วัน พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 
เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวของใบเฉลี่ยสุดที่ 9.58 เซนติเมตร รองลงมาคือ(T3) ใช้
อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวใบ
เท่ากันคือ 9.58 เซนติเมตร (T2) ใช้อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูล
กระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความยาวของใบ คือ 7.83 เซนติเมตร และ (T1)  ใช้ดินร่วนปนทราย 100 
เปอร์เซ็นต์ โดยมีความยาวของใบต่ าที่สุด คือ 6.50 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนที่ช่วงอายุการปลูกที่ 90 
แตกต่างทางสถิตอย่างมีนัยส าคัญ (P>0.05)   

ด้านความยาวของผลพริกพันธุ์เพชรหยกในกระสอบ พบว่า ผลการทดลองด้านความยาวของ
ต้นพริกพันธุ์เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เทา่กันโดยใช้วัสดุในการผสมดิน
ที่ตา่งชนิดกัน ด้านความยาวของผลพริกพันธุ์เพชรหยกท่ีระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้ความยาวของผล
พริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่อายุการ
ปลูก 85 วัน พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 เปอร์เซ็นต์ 
ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวผลเฉลี่ยสุดที่ 13.25 เซนติเมตร รองลงมาคือ(T3) ใช้อัตราดินร่วนปน
ทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มคีวามยาวผลเท่ากัน  (T2) ใช้
อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความ
สูง และ (T1) ใช้ดินร่วนปนทราย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความยาวผลต่ าที่สุด ตามล าดับ โดยมีความยาว
เฉลี่ย คือ  12.66 , 11.91 และ 0.00 เซนติเมตร 

ด้านจ านวนผลพริกพันธุ์เพชรหยกในกระสอบ ผลการทดลองด้านจ านวนผลของต้นพริกพันธุ์
เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่ต่างชนิด
กัน  พบว่าด้านจ านวนผลของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้จ านวนผลความสูง
ของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่
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อายุการปลูก 85 วัน พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 
เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนผลเฉลี่ยสุดที่ 15.41  ผล รองลงมาคือ(T3) ใช้อัตราดินร่วน
ปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนผลเท่ากัน  (T2) 
ใช้อัตราดินร่วนปนทราย 60 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยมูลกระบือ 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่า
ความสูง และ (T1) ใช้ดินเปล่า 100 เปอร์เซ็นต ์โดยมีจ านวนผลต่ าที่สุด ตามล าดับ โดยมีจ านวนผลเฉลี่ย 
คือ 12.42 , 10.41 ผลและ ไม่ให้ผลผลิต 

ด้านน  าหนักผลพริกพันธุ์เพชรหยกในกระสอบ ผลการทดลองด้านน  าหนักผลของต้นพริกพันธุ์
เพชรหยก โดยการใช้ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่ต่างชนิด
กัน ด้านน  าหนักผลของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้ความสูงของต้นพริกพันธุ์
เพชรหยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีแนวโน้มว่า ที่อายุการปลูก 85 
วัน พบว่า (T4) การใช้ดินอัตราส่วน ดินเปล่า 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 15 เปอร์เซ็นต์ ปุ๋ยหมัก 25 
เปอร์เซ็นต์ มนี  าหนักผลเฉลี่ยสุดที่ 110.58 กรัม รองลงมาคือ(T3) ใช้อัตราดินเปล่า 60 เปอร์เซ็นต์ ใบไผ่ 
15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยคอก 25 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักผลเท่ากัน  (T2) ใช้อัตราดินเปล่า 60 เปอร์เซ็นต์ ฟาง
ข้าว15 เปอร์เซ็นต์  ปุ๋ยคอก 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่า น  าหนักผล และ (T1) ใช้ดินเปล่า 100 เปอร์เซ็นต ์โดย
มีความสูงต่ าที่สุด ตามล าดับ โดยมีน  าหนักผลเฉลี่ย 104.83 , 84.66 และ 0.00 กรัม 
5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง 

การเปรียบเทียบสูตรดินผสมจากฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักที่เหมาะสมใน
การปลูกพริกเพชรหยกระหว่างการปลูกในระบบไร่ และในปลูกกระสอบ ผลการทดลองด้านความสูงของ
ต้นพริกพันธุ์เพชรหยกในระบบไร่และในกระสอบ พบว่า ความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชรหยก โดยการใช้
ปุ๋ย 40-0-0 และ 15-15-15 ในอัตราที่เท่ากันโดยใช้วัสดุในการผสมดินที่ต่างชนิดกัน มีผลท าให้ความสูง
ของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกที่ระยะ 80,85 และ 90 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(P<0.01) วัสดุที่แตกต่างกันท าให้ดินมีธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพริก 
นอกจากนั นพืชยังต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ความเข้าใจการ
จัดการธาตุอาหารพืชน าไปสู่การจัดการ การผลิตพืชที่เหมาะสมยั่งยืน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และ
สิ่งแวดล้อม การการเตรียมดิน และวิเคราะห์ดินเป็นหลักส าคัญในการผลิตพืช ดินในแต่ละพื นที่หรือแต่
ละชุดดินมีสมบัติทาง เคมีและกายภาพ ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน (อุไรวรรณ, 2557) ด้าน
ความยาวของใบพริกพันธุ์เพชรหยกในระบบไร่ และในกระสอบ มีผลท าให้ความยาวใบของต้นพริกพันธุ์
เพชรหยกที่ระยะ 80,85 และ 90 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ(P<0.01) ส่งผลให้มี
ผลต่อการสังเคราะห์แสงของพืชและการเจริญโตของพืชที่ดี ความยาวของผลพริกพันธุ์เพชรหยกใน
ระบบไร่ และในกระสอบ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ(P<0.01),  ซึ่งวัสดุในการผสมดิน
มีผลต่อผลผลิตของพริกพันธุ์เพชรหยก ท าให้มีขนาดของผลที่แตกต่างกัน ด้านจ านวนผลผลิตพริกพันธุ์
เพชรหยกในระบบไร่ และในกระสอบ ที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้ความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชร
หยกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ(P<0.01) ซึ่งวัสดุในการผสมดินมีผลต่อผลผลิตของพริก
พันธุ์เพชรหยก ท าให้มีขนาดของผลที่แตกต่างกัน ซ่ึงในกระสอบให้ผลผลิตมากกว่าในระบบไร่ เพราะใน
กระสอบมีปริมาณที่คงที่ จึงท าให้ได้ผลผลิตมากกว่าในระบบไร่ น  าหนักผลพริกพันธุ์เพชรหยกในระบบไร 
และกระสอบ ที่ระยะ 80,85และ 90 วัน ท าให้ความสูงของต้นพริกพันธุ์เพชรหยกมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01) มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีย์พร สีชุมแสง.2560. ได้
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ท าการศึกษาการพัฒนาสูตรดินผสมจากร าอ่อน ร าหยาบ แกลบดิบและปุ๋ยคอกในการปลูกพริกชี ฟ้าพันธุ์
ซุปเปอร์ฮอทในถุงกระสอบร่วมกับการใช้น  าหมักชีวภาพจากเปลือกสัปปะรด ผลการทดลอง พบว่า 
การศึกษาการพัฒนาสูตรดินสมจากร าอ่อน ร าหยาบ แกรบดิบและปุ๋ยคอกในการปลูกพริกชี ฟ้าพันธุ์
ซุปเปอร์ฮอตในถุงกระสอบร่วมกับการใช้น  าหมักจากเปลือกสัปปะรด ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพริก
ทั งด้านน  าหนัก จ านวนรุ่น จ านวนผล และอณุภาพเกรด - ความยาวของผล มีการด าเนินงานวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely random Design (CRD) วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 
แบบ ANOVA Analysis  ประกอบด้วย 4 กรรมวิธีทดลอง ได้แก่ T1 ร าอ่อน , T2 ร าหยาบ , T3แกลบ
ดิบ , T4 ปุ๋ยคอกด าเนินการทดลองระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ บ้าน
นาตากลม 65 หมู่8 ต าบลโกรกแก้ว อ าโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในด้านของน  าหนัก, จ านวนรุ่น, จ านวนผล และอณุภาพเกรด-ความยาว
ของผล จากการทดลอง  พบว่า ด้านการเจริญเติบโตของพริกชี ฟ้าพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตแต่ล่ะสิ่งที่ทดลองมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมีความแตกต่าง ในด้านน  าหนัก จ านวนรุ่น จ านวนผล และ
อณุภาพเกรด-ความยาวของผล พริกชี ฟ้าพันธุ์ซุปเปอร์ฮอต อายุ ณ 76วัน พบว่า (T1) อัตราส่วน 5:5:50 
(ดิน 50% ปุ๋ยคอก 5% ร าอ่อน 5% ) ร่วมกับการใช้น  าหมักจากเปลือกสับปะรด ส่งผลต่อด้านความสูง
ที่สุด ด้านการให้ผลผลิตของพริกชี ฟ้าพันธุ์ซุปเปอร์ฮอต พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ในด้านน  าหนัก จ านวนรุ่น จ านวนผล และอณุภาพเกรด-ความยาวของผล ที่อายุ 76วัน พบว่า (T1) 
อัตราส่วน 5:5:50 (ดิน 50% ปุ๋ยคอก 5% ร าอ่อน 5% ) ร่วมกับการใช้น  าหมักจากเปลือกสับปะรด ให้
ผลผลิตมากที่สุด รองลงมา คือ (T2)อัตราส่วน 5:5:50 (ดิน 50% ปุ๋ยคอก 5% ร าหยาบ 5%) ร่วมกับ
การใช้น  าหมักจากเปลือกสับปะรด และ T3 อัตราส่วน 5:5:50 (ดิน 50% ปุ๋ยคอก 5% แกลบดิบ 5%) 
ร่วมกับการใช้น  าหมักจากเปลือกสับปะรด ให้ผลผลิตไม่ต่างกันมากหนัก ส่วน (T4) ใส่เพียงปุ๋ยคอกและ
ไม่รถน  าหมักจากเปลือกสับปะรด ให้ผลผลิตต่ าสุดในทุกด้าน 

 ดังนั นผลจาการวิจัยควรใช้การปลูก (T4) โดยการใช้ดินอัตราส่วน ดินเปล่า 60 เปอร์เซ็นต์ 
แกลบด า 15 เปอร์เซ็นต์  และปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งส่งผลท าให้พริกพันธุ์ เพชรหยกมีการ
เจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตมากขึ น แสดงว่าการใช้ดินเปล่า ในอัตราส่วน 60 เปอร์เซ็นต์ แกลบด า 
15 เปอร์เซ็นต์  และ ปุ๋ยหมัก 25 เปอร์เซ็นต์ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ดี 
5.3 ปัญหาที่พบในงานวิจัย 

5.3.1 วัชพืช เช่น หญ้า 
 5.3.2 โรคและมดแมลงศัตรูเป็นภาหะน าเพลี ยพืชมารบกวนต้นพริก 
           5.3.3 สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อย ร้อน ฝน หนาว 
          5.3.4 เนื่องจากการศึกษาพริกมีการให้ผลผลลิดที่ยาวนานจึงท าให้ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 
          5.3.5 ควรใช้ไม้ไผ่ดามล าต้นเนื่องจากต้นพริกพันธ์เพชรหยกมีความสมบูรณ์สูงและรับน  าหนัก
ผลและก่ิงก้านไม่ไหวจึงท าให้ต้นพริกเอนหรือล้มลงได้ 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

ควรท าการต่อยอดงานวิจัยโดยการศึกษาพันธ์พริกหรือพืชชนิดอื่นเพ่ือให้ได้ผลเปรียบเทียบใน
การพัฒนาสูตรดินผสมจาก ฟางข้าว ใบไผ่ แกลบเผา ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในการปลูกพริกพันธุ์เพชรหยกใน
ถุงกระสอบ 


