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Abstract 

‘Hua-ruea’ chili is favored growing in the south area of the Northeast in Thailand. However, it is 
difficult to harvest a short-height plant of ‘Hua-ruea’ chili. Moreover, the light green immature fruit does not 
meet the market requirement. Therefore, Si Sa Ket Horticultural Research Center had improved ‘Hua-ruea’ 
chili to have tall plant and dark green immature fruit since 2013. The five verities were selected, including 
‘SK13xCK’, ‘SK25xCL(1)’, ‘SK13xCL(1)’, ‘SK25xCL(2)’, and ‘SK13xCL(1)’. The selected verities were grown 
compare with the ‘Hua-ruea SK13’ to study growth and yield at Si Sa Ket Horticulture Research Center, Si Sa 
Ket during 2018-2019.  The experiment was designed in RCBD with 6 treatments, 4 replications. The results 
revealed that the plant height of selected varieties was higher than ‘Hua-ruea SK13’ and immature fruit was 
dark green. Also, a yield per rai of ‘SK13 x CK’ was similar to ‘Hua-ruea SK13’. 
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บทคัดย่อ 
พริกหัวเรือนิยมปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย แต่มีข้อด้อยคือต้นเตี้ยยากต่อการเก็บ

เกี่ยวและผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษจึงได้ปรับปรุงพันธุ์พริกหัว
เรือให้มีต้นสูงและผลอ่อนมีสีเขียวเข้มตั้งแต่ปี 2556 จนกระทั่งได้สายพันธุ์พริกหัวเรือ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ศก.13xชก ศก.25xจล(1) 
ศก.13xจล(1) ศก.25xจล(2) และศก.13xจล(2) เมื่อน ามาปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์หัวเรือ ศก.13 เพื่อศึกษาการเติบโตและผลผลิต
ในศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2561 ถึงปี 2562 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 6 กรรมวิธี 4 ซ้ า 
พบว่าทุกสายพันธ์ุที่ผ่านการคัดเลือกมีความสูงต้นมากกว่าพันธุ์หัวเรือ ศก.13 และมีสีผลอ่อนเป็นสีเขียวเข้ม นอกจากนี้พบว่าพริก
สายพันธ์ุ ศก.13xชก มีผลผลิตต่อไร่ใกล้เคียงกับพริกหัวเรือ ศก.13 
ค าส าคัญ: พริก ศก.13 ปรับปรุงพนัธุ ์การปรับปรุง  
  

ค าน า 
 พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์หัวเรือนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถเก็บผลผลิตจ าหน่ายได้ทั้งแบบสดและตากแห้ง มี
พื้นท่ีปลูกมากในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ (บุญส่ง และคณะ, 2549) ส่วนพันธุ์พริกหัวเรือ ศก.13 ที่ได้รับการยอมรับจาก
เกษตรกรในด้านการติดผลจ านวนมาก และความสม่ าเสมอของพันธุ์ แต่ยังคงมีข้อด้อยบางประการได้แก่ ผลดิบเขียวท่ีมีสีอ่อน และต้น
เตี้ย ซึ่งความสูงของต้นจะผันแปรตามสภาพของการปฏิบัติดูแลรักษาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการดูแลรักษาตามวิธีปฏิบัติของ
เกษตรกรท าให้ความสูงของต้นพริกลดลง ซึ่งต้นพริกควรสูงกว่าพันธุ์หัวเรือ ศก.13 เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต และผลอ่อน
ควรมีสีเขียวเข้ม (พรรณผกา และคณะ, 2551 พรรณผกา และคณะ, 2552 และจิรภา และคณะ, 2558) ในปี 2556-2560 ศูนย์วิจัย
พืชสวนศรีสะเกษได้ปรับปรุงพันธุ์พริกหัวเรือเพื่อลดข้อด้อยดังกล่าวด้วยการสร้างลูกผสมโดยใช้พริกหัวเรือ ศก.13 และ ศก.25 เป็น
พันธุ์แม่ และให้พริกไชยปราการ และพันธุ์จินดาเลยเป็นพันธุ์พ่อ และท าการคัดเลือกพันธุ์แบบบันทึกประวัติ (สุชีลา, 2557) 
สามารถคัดเลือกสายพันธ์ุที่มีลักษณะตามต้องการได้ 5 สายพันธุ์ ได้แก่ ศก.13xชก ศก.25xจล(1) ศก.13xจล(1) ศก.25xจล(2) และ
ศก.13xจล(2) (จิรภา และคณะ, 2558) ดังนั้นการทดลองในครั้งนี้จึงท าการเปรียบเทียบพริกทั้ง 5 สายพันธุ์กับพริกหัวเรือ ศก.13 
(Figure 1) เพื่อประเมินศักยภาพของสายพันธุ์คัดเลือกส าหรับการสร้างพันธุ์ใหม่ให้เป็นทางเลือกกับเกษตรกรตามขั้นตอนการ

                                                 
1ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
1Si Sa Ket Horticultural Research Center, Nong Phai, Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket 33000. 
2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ต.บางม่วง อ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา 82190 
2Phangnga Agricultural Research and Development Center, Bang Muang, Ta Kua Pa, Phangnga 82190 
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ปรับปรุงพันธุต์่อไป  
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
ปลูกพริกสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ศก.13xชก ศก.25xจล(1) ศก.13xจล(1) ศก.25xจล(2) และ ศก.13xจล(2) 

เปรียบเทียบกับพันธุ์หัวเรือ ศก.13 โดยใช้ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร ในสภาพแปลงเปิดของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ ในปี 2561 และ 2562 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 6 กรรมวิธี 
จ านวน 4 ซ้ า โดยให้สายพันธุ์เป็นกรรมวิธี และในหนึ่งซ้ าปลูกพริกจ านวน 48 ต้น ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
ทุก ๆ 2 สัปดาห์ พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพริกตามความเหมาะสม เมื่อต้นพริกมีอายุประมาณ 90 วันหลังย้ายปลูก ท าการบันทึก
การเติบโตของต้นพริกด้วยการวัดความสูงต้น และความกว้างทรงพุ่ม บันทึกข้อมูลคุณภาพผลผลิตจากตัวอย่างผลสุกแดงจ านวน 50 
ผลต่อซ้ า ได้แก่ ความยาวผล ความกว้างผล ความยาวก้านผล น้ าหนักสดต่อผล และน้ าหนักแห้งต่อผล บันทึกจ านวนผลดีต่อต้น โดย
การเก็บเกี่ยวผลสุกแดง เพื่อน ามาค านวณผลผลิตรวมต่อไร่จากสูตร น้ าหนักสดต่อผล x จ านวนผลต่อต้น x 3200 ต้น (จ านวนต้นพริก
ที่ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ด้วยระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร)   

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ในปี 2561 พบว่าพริกหัวเรือสายพันธุ์คัดเลือกทุกสายพันธุ์มีความสูงต้นมากกว่าพริกหัวเรือ ศก.13  แต่ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างสายพันธุ์ด้านความกว้างทรงพุ่ม (Table 1) คุณภาพผลผลิตด้านความยาวผลปรากฎว่าพันธุ์หัวเรือ ศก.13xไชย
ปราการ หัวเรือ ศก.25xจินดาเลย(1) และ หัวเรือ ศก. 13 มีความยาวผลมากที่สุด และมีเพียงพริกหัวเรือ ศก.13 ท่ีให้ความกว้างผล
มากที่สุด ส่วนพันธุ์หัวเรือ ศก.25xจินดาเลย(1)ให้ความยาวก้านผลมากที่สุด (Table 2) การศึกษาในครั้งนี้ไม่พบความแตกต่างของ
น้ าหนักสดต่อผลในทุกพันธุ์ แต่พันธ์ุหัวเรือ ศก.13xจินดาเลย(2) ให้น้ าหนักแห้งต่อผลมากที่สุด และผลผลิตรวมต่อไร่มากที่สุดได้แก่
พันธุ์หัวเรือ ศก.13 รองลงมา คือสายพันธ์ุ หัวเรือ ศก.13xไชยปราการ ท่ีให้ผลผลิตรวมต่อไร่ใกล้เคียงกัน (Table 3) และในปี 2562 
การเติบโตของพริกหัวเรือสายพันธ์ุคัดเลือกทุกสายพันธุ์มีความสูงต้นมากกว่าพันธุ์หัวเรือ ศก.13 แต่ไม่พบความแตกต่างของความ
กว้างทรงพุ่มในทุก ๆ สายพันธุ์ (Table 1) คุณภาพผลผลิตด้านความกว้างผลไม่พบความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ พริกพันธุ์หัวเรือ 
ศก.13xไชยปราการมีความยาวผลมากท่ีสุด ส่วนความยาวก้านผลพันธุ์หัวเรือ ศก.13xไชยปราการ หัวเรือ ศก.25xจินดาเลย(1) และ
หัวเรือ ศก.13xจินดาเลย(1)มีความยาวมากกว่าพันธุ์อื่น ๆ  (Table 2) น้ าหนักสดและแห้งต่อผลไม่มีความแตกต่างระหว่างพันธุ์ 
และผลผลิตรวมต่อไร่มากท่ีสุดคือพันธุ์หัวเรือ ศก.13 ซึ่งใกล้เคียงกับสายพันธ์ุหัวเรือ ศก.13xไชยปราการ และหัวเรือ ศก.13xจินดา
เลย(2)  (Table 3) เมื่อพิจารณาคุณภาพผลผลิต และผลผลิตรวมต่อไร่ของพริกหัวเรือในปี 2562 ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2561 น่าจะเนื่องมาจากพบอาการของโรคใบด่างในต้นพริก ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต และผลผลิตรวมต่อไร่ (เครือพันธุ์ และวัน
เพ็ญ, 2545) ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงแค่ครั้งเดียว  

 
สรุปผล 

พริกหัวเรือสายพันธ์ุคัดทุกสายพันธุ์มีความสูงต้นมากกว่าพันธุ์หัวเรือ ศก.13 โดยพริกสายพันธ์ุหัวเรือ ศก.13xไชยปราการ
มีความโดดเด่นในด้านคณุภาพผลผลิต และใหผ้ลผลติรวมต่อไร่ใกล้เคียงกับพันธุ์หัวเรือ ศก.13 ท่ีให้ผลติรวมต่อไรม่ากที่สุด 
 

ค าขอบคุณ 
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ส าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ี
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Figure 1 Fruit characteristics of ‘Hua-ruea’ chili. Bar indicated 3 cm 
 

‘SK13xCK’ ‘SK25xCL(1)’ 

‘SK13xCL(1)’ ‘SK25xCL(2)’ 

‘SK13xCL(2)’ ‘Hua-ruea SK13’ 
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Table 1 Growth of ‘Hua-ruea’ chili at Si Sa Ket Horticultural Research Center. 

Treatments 
Plant height (cm) Plant width (cm) 

2018 2019 2018 2019 
SK13xCK 76.30 bc 89.15 b 63.52 80.30 
SK25xCL(1) 90.65 a 109.60 a 59.35 75.20 
SK13xCL(1) 80.00 b 92.85 b 61.10 74.90 
SK25xCL(2) 76.20 bc 105.85 a 59.38 78.50 
SK13xCL(2) 81.90 ab 107.65 a 57.58 80.30 
Hua ruea SK13 69.25 c 74.95 c 64.75 85.90 

F-test **1/ ** ns2/ ns 
C.V. 7.87 6.79 9.09 8.16 

1/mean separation within column by LSD, α 0.01 
2/non-significant 
 

Table 2 Fruit size of ‘Hua-ruea’ chili at Si Sa Ket Horticultural Research Center 

Treatments Fruit width (cm.) Fruit length (cm.) pedicel length (cm) 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

SK13xCK 0.88 b 0.75 7.31 a 5.36 a 4.09 bc 4.32 a 
SK25xCL(1) 0.92 b 0.78 6.51 c 4.92 abc 4.78 a 4.28 a 
SK13xCL(1) 0.88 b 0.80 6.18 c 4.75 c 4.34 b 4.47 a 
SK25xCL(2) 0.94 ab 0.83 6.37 bc 4.86 bc 4.21 bc 3.84 b 
SK13xCL(2) 0.95 ab 0.76 6.96 ab 5.21 ab 3.98 c 3.85 b 
Hua ruea SK13 1.00 a 0.80 7.31 a 5.16 abc 3.36 d 3.22 c 

F-test *2/ ns3/ * * **1/ ** 
C.V. 4.86 6.00 6.84 5.55 5.01 4.62 

1/mean separation within column by LSD, α 0.01 
2/mean separation within column by LSD, α 0.05 
3/non-significant 
 

Table 3 Fruit weight and yield of ‘Hua-ruea’ chili at Si Sa Ket Horticultural Center  

Treatments Fruit fresh weight (g) Fruit dry weight (g) Yield per rai (kg)1/ 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 

SK13xCK 3.31 2.03 0.86 bc 0.58 3299.85 ab 1091.25 b 
SK25xCL(1) 3.09 1.98 0.84 bc 0.66 1749.50 bc 881.34 b 
SK13xCL(1) 3.02 2.19 0.83 c 0.67 1650.02 c 1053.95 b 
SK25xCL(2) 3.23 2.06 0.90 abc 0.67 3218.50 abc 1047.25 b 
SK13xCL(2) 3.29 1.92 1.00 a 0.66 2746.22 bc 1196.73 b 
Hua ruea SK13 3.74 2.18 0.99 ab 0.65 4546.51 a 2006.94 a 

F-test ns4/ ns *3/ ns * **2/ 
C.V. 9.10 10.21 8.35 11.69 37.94 27.59 

1/three times harvesting in 2018 and one times harvesting in 2019 
2/mean separation within column by LSD, α 0.01 
3/mean separation within column by LSD, α 0.05 
4/non-significant 
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