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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ช่ือโครงการ : ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพของผลผลติพริกชีฟ้้า (Capsicum annuum  
                       Linn.  var. acuminatum Fing.)  และผลติภณัฑ์จากพริกชีฟ้้า 
           Factors   Affecting Quality Change  in Chili Pepper (Capsicum annuum Linn. 
                                   var. acuminatum Fing.) and  Its  Product. 
 
นักวิจัย : 

1. นางนภา  ขนัสภุา                           สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  
2. นายพยงุศกัด์ิ  มะโนชยั                            สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
3. นางธีรวลัย์  ชาญฤทธิเสน                         สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 

       4.   นายวิรัติ  อ าพนัธ์ุ                                      สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
 

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย : 2 ปี ระหวา่ง ตลุาคม  พ.ศ. 2550  ถึง กนัยายน   พ.ศ. 2552 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย : 
          1.  ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพของผลผลติพริกชีฟ้้าในด้านพนัธ์ุ และการเก็บเก่ียว 
          2.  ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่คณุภาพของผลติภณัฑ์จากพริกชีฟ้้าในระหวา่งการผลติ 
              การเก็บรักษา และพฒันาสตูรน า้พริกหนุม่อยา่งน้อย 1 สตูร 
ขอบเขตการวิจัย :  ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลติตอ่ผลผลติและคณุภาพของผลติภณัฑ์จากพริกชีฟ้้า โดยการ
เปรียบเทียบพริกชีฟ้้า 6 พนัธ์ุ เก็บข้อมลูทางด้านผลผลติ องค์ประกอบของผลผลติและองค์ประกอบทาง
เคมีบางประการ เปรียบเทียบผลติภณัฑ์พริกชีฟ้้า (น า้พริกหนุม่)  จากพริกชีฟ้้า 6 พนัธ์ุ  สมบติับาง
ประการของผลติภณัฑ์และการยอมรับของผู้บริโภค  และพฒันาสตูรน า้พริกหนุม่ท่ีผู้บริโภคยอมรับสงูสดุ  
 
 วิธีการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลผลติและคณุภาพของพนัธ์ุพริกชีฟ้้า ส าหรับท าน า้พริกหนุม่ด าเนินการ ณ 
สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง  ระหวา่งเดือนตลุาคม 2550 ถึงเดือน กนัยายน 2552  วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD  ประกอบด้วย 6 สิง่ทดลอง  (พนัธ์ุพริกชีฟ้้า 6 พนัธ์ุ)  สิง่ทดลองละ 3 ซ า้  
ปลกูต้นกล้าพริกอาย ุ25-30 วนั  ในแปลงยอ่ยขนาด 1.2x8.0 เมตร  เก็บข้อมลูผลผลติ องค์ประกอบของ
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ผลผลติและองค์ประกอบทางเคมีบางประการของผลผลติ  น าคา่เฉลีย่มาวิเคราะห์คา่ความแปรปรวน
ทางสถิติ  จ าแนกความแตกตา่งของคา่เฉลีย่โดยวิธี  Duncan,s multiple range test  (DMRT.)  

การพฒันาสตูรน า้พริกหนุม่  ด าเนินการออกแบบสอบถามลกัษณะหรือคณุสมบติัของน า้พริก
หนุม่ท่ีเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคจ านวน  100 คน น าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามและข้อมลูสตูร
น า้พริกหนุม่จากเอกสารเผยแพร่ มาพฒันาสตูรท่ีเหมาะสม  วางแผนการทดลองแบบ 2 3  Factorial in 
Central Composited Design  ประกอบด้วย 3 ปัจจยั  ได้แก่ หอมแดง   กระเทียมและเกลอืทอสอบ
ทางประสาทสมัผสั วิธี Hedonic  Scaling  Test (9 คะแนน)  วางแผนการทดสอบชิมแบบ  BIB 
วิเคราะห์ผลการทดลองแบบ RCBD  จ าแนกความแตกตา่งของคา่เฉลีย่โดยวิธี  Duncan,s multiple 
range test  (DMRT.)  ตรวจสอบคณุภาพทางกายภาพของผลติภณัฑ์ได้แก่  คา่ส ีและความชืน้ 
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคณุภาพโดยวิธี Stepwise  Regression  วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของ
วตัถดิุบกบัคณุภาพทางกายภาพ น าสตูรน า้พริกหนุม่จ านวน 19 สตูร  มาทดสอบชิมแบบ Ranking test   
วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธี Friedman  Test  จ าแนกความแตกตา่งของคา่เฉลีย่โดยวิธี  Least Significant 
Difference (LSD). 

 
ผลการทดลอง 
 ในด้านองค์ประกอบของผลผลติและผลผลติของพริกชีฟ้้า 6 พนัธ์ุ พบวา่น า้หนกัสดตอ่ผล ความ
ยาวของก้านผล  ความกว้างของไส้  ความยาวของไส้  ผลผลติตอ่แปลงยอ่ย และผลผลติตอ่ไร่ มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยพนัธ์ุท่ีมีคา่องค์ประกอบผลผลติตา่ง ๆ สงูได้แก่พนัธ์ุ T5 T6   
และ T2  ในขณะท่ีพนัธ์ุให้ผลผลติสงูสดุคือพนัธ์ุ T5 (14,592 กรัม/แปลงยอ่ย หรือ 3,242 กก./ไร่) ส าหรับ
องค์ประกอบของผลผลติอ่ืน เช่น น า้หนกัแห้งตอ่ผล  ความกว้างของทรงพุม่  ความสงูของต้น  ความ
กว้างของผล  ความหนาของเนือ้ และจ านวนผลตอ่แปลงยอ่ย  ไม่มีความแตกตา่งกนัระหวา่งพนัธ์ุท่ี
ศกึษา 
 คณุภาพวตัถดิุบท่ีเป็นองค์ประกอบทางเคมีได้แก่ ความชืน้  เถ้า และปริมาณเส้นใยอาหารของ
พริกชีฟ้้า 6 พนัธ์ุมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั  โดยพนัธ์ุ T1  T2   T3  และ T 4  มีองค์ประกอบ
ดงักลา่วสงูกวา่พนัธ์ุ T5 และ  T6  ในขณะท่ีพนัธ์ุ T5 และ  T6  มีปริมาณวิตามินซีสงูกวา่พนัธ์ุอ่ืน โดยมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 12.02+4.62  และ 13.18+5.28 มก./100 กรัม  ตามล าดบั 
 จากแบบสอบถามจ านวน 100 ตวัอยา่งเพื่อพฒันาสตูรน า้พริกหนุม่ พบวา่ร้อยละ 95 ของ
ผู้บริโภคยอมรับประทานน า้พริกหนุม่มีเพียงร้อยละ 5 ท่ีไม่ชอบ  สว่นใหญ่จะรับประทาน 1-3  ครัง้ตอ่
เดือน (ร้อยละ 47)  โดยซือ้มารับประทาน (ร้อยละ 52 ) จากตลาดสด (ร้อยละ 79)  เน่ืองจากหาซือ้ได้
สะดวก (ร้อยละ 52๗ และซือ้ในราคา 10 บาท (ร้อยละ 74)  สว่นใหญ่รับประทานท่ีท่ีอยูอ่าศยั (ร้อยละ 
73 ) น า้พริกหนุม่ควรมีลกัษณะท่ีข้นเปียกเป็นเส้นของเนือ้พริก (ร้อยละ 50 ) ควรมีรสเค็มเผ็ดหรือเผ็ด
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หรือเผ็ดเลก็น้อย (ร้อยละ 45) ซึง่ข้อมลูท่ีได้น ามาใช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันาสตูรน า้พริกหนุม่จ านวน 
19 สตูร พบวา่สตูรท่ี 2 ได้รับคะแนนความชอบสงูสดุ  โดยการทดสอบการชิมแบบ   Ranking test   ซึง้
สตูรนีมี้สว่นประกอบของพริกหนุม่ยา่งไฟ  56.80 กรัม  หอมแดงยา่งไฟ 18.77 กรัม  กระเทียมยา่งไฟ 
3.99 กรัมและเกลอื 2 กรัม 
อภปิรายผล 
 ผลผลติและคณุภาพของผลผลติของพืชจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากพนัธ์ุและสภาพแวดล้อม
ท่ีปลกู  เม่ือปลกูพืชในสภาพแวดล้อมเดียวกนั  ความแตกตา่งของผลผลติและคณุภาพของผลผลติทัง้
ทางกายภาพและทางเคมี จึงมรสาเหตมุาจากพนัธ์ุเทา่นัน้  จากการศกึษาเปรียบเทียบพริกชีฟ้้า 6 พนัธ์ุ 
พบวา่พนัธ์ุท่ีให้ผลผลติและองค์ประกอบทางกายภาพของผลผลติสงูได้แก่ พนัธ์ุ T5  และพนัธ์ุท่ีมีวิตามิน
ซีสงูคือพนัธ์ุ T5 และ  T6   อีกทัง้ทกุพนัธ์ุท่ีศกึษามีคา่เฉลีย่ของเส้นใยอาหารท่ีคอ่ยข้างสงู (ร้อยละ 
1.45+0.39)  จึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นวตัถดิุบส าหรับท าน า้พริกหนุม่  โดยท่ีในการท าน า้พริกหนุม่
นัน้ผา่นกระบวนการท าให้สกุด้วยความร้อนไม่สงูมากนกั  การสญูเสยีคณุคา่ทางโภชนาการจากความ
ร้อนจึงมีไม่มาก  เส้นใยอาหารเป็นสารที่ไม่ให้พลงังานจึงไม่ก่อให้เกิดพลงังาน สว่นเกินในการบริโภค  
ทัง้ยงัช่วยในเร่ืองระบบขบัถ่ายให้ดีขึน้  ในขณะท่ีวิตามินซีไปช่วยเสริมสร้างภมิูคุ้มกนัและความแข็งแรง
ของเนือ้เยื่อตา่ง ๆ ในร่างกาย นอกจากนีย้งัมีฤทธ์ิในการเป็นสารต้านอนมุลูอิสระด้วย 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 พนัธ์ุพริกชีฟ้้าที่มีคณุภาพเหมาะสมและมีศกัยภาพในการผลติคือ พนัธ์ุ T5 เน่ืองจากมี น า้หนกั
ของผล  ความยาวผล  ผลผลติตอ่ไร่ และ ปริมาณวิตามินซีของผลสงู    ส าหรับน าไปใช้เป็นวตัถดิุบเพื่อ
ท าน า้พริกหนุม่ และผลติเพื่อการจ าหนา่ย 
 ผู้บริโภคน า้พริกหนุม่สว่นใหญ่ ยอมรับประทานรสเค็มเผ็ด หรือเผ็ดเลก็น้อย  มีลกัษณะท่ีข้น
เปียกเป็นเส้นของเนือ้พริกปะปนอยู ่ ส าหรับสตูรน า้พริกหนุม่ท่ีพฒันาและได้รับการยอมรับสงูท่ีสดุ  
ประกอบด้วยพริกหนุม่ยา่งไฟ ร้อยละ 69.64 หอมแดงยา่งไฟร้อยละ 23.02  กระเทียมยา่งไฟร้อยละ 
4.89  และเกลอืร้อยละ 2.45  
ค าส าคัญ :  พริกชืฟ้้า   น า้พริกหนุม่ 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Project Title :   Factors   Affecting Quality Change  in Chili Pepper (Capsicum annuum Linn. 
                                   var. acuminatum Fing.) and  Its  Product. 
 
Investigators : 

1. Assist. Prof. Napa  Khansupa      Agricultural Technology Research Ins. 
2. Mr. Phayungsak  Manochai  
3. Assist. Prof. Thirawan  Chanrittisen 
4. Mr. Wirut  Ampun 

Project Period : 2 years, from October 2007 – September  2009 
Objectives. 

1. To study factors affecting on yield  quality in terms of variety and harvesting of 
chili pepper. 

2. To study factors affecting on chili pepper  product quality during processing and 
shelf-life, as well as, to develop at least 1 formula of Nam Prik Num (young chili 
pepper paste) as a product of chili pepper 
 

Scope of Research : Studying factors that affect chili pepper yield and its product by 
comparing 6 chili pepper varieties.  The  collected data were yield, yield components and 
chili fruit chemical composition.  Comparison on  a chili pepper product (Nam Prik Num),  
collecting data on product properties and consumer acceptance.  Development of at  least 1 
formula of Nam Prik Num  with the highest consumer preference. 
Methodology:  The comparison on yield and quality of  6 chili pepper varieties  experiment 
was  established at  Lampang Agricultural Research and  Training  Center during October 
2007 – September  2009.  The experimental design employed was a  randomized complete 
block design  (RCBD) with 3 replications.  Chili pepper seedlings of 25-30 days old were 
grown in accordance  with the experimental  design plots of 1.2x8.0 m.  Data on yield, yield 
components.  And some chemical composition of chili pepper  fruit were collected and  
analyzed.  The mean values of the data were subjected to the analysis of variances and 
differences among the mean values were analyzed by the method of Duncan, s multiple 
range test (DMRT). 
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 On the development of Nam Prik Num formula from chili pepper,  the  procedure 
began with designing and constructing a questionnaire for gathering information on 
consumer preference for the product property or attributes. From 100 consumers.  Data 
obtained from the survey and  from other secondary sources were utilized for developing an 
appropriate formula of  Nam Prik Num.  A 23 factorial  in  Central  Composited Design 
consisted of  3 factors;  i.e. shallot,  garlic and salt;  was  employed for the experiment.  The  
finished  products  were  organoleptically  tested  with the method  of Hedonic  Scaling Test 
(9 scores range).  The Tasting Test was  conducted with  the BIB method  and the data was 
subjected  to the  analysis of  variances under the randomized complete block design.  The 
physical quality  attributes, i.e. color  and moisture content, of the  product were analyzed 
and  the  obtained  data  was subjected to a Stepwise  Regression analysis,  in order to 
analyze the relationship between the raw materials and physical quality attributes.  The 19 
Nam Prik Num  formulae  samples  were subjected to the tasting  test by a ranking  test 
procedure and the data was analyzed by the friendman Test method.  The differences among 
the mean values were analyzed by the least significant difference (LSD) procedure. 
Result :  For  yield and yield components of 6 chili pepper  varieties, it was found that  fruit 
fresh weight, fruit  stem length,  fruit  placenta width and length, yield per plot and yield per 
rai were significantly  different.  The varieties that produced high yield component attributes 
were T5,  T6   and T2  while the highest yield  variety was T5 (14,592 g/plot or 3,242 kg/rai).  
Other yield  components;  e.g. fruit dry weight. Canopy width, plant height, fruit width, flesh 
thickness and number of fruit per plot; were  comparable  among the studied varieties.  Some 
chemical composition of chili pepper fruit; i.e.  moisture content, ash and dietary fiber 
content;  were found to be statistically different among varieties.  Varieties T1  T2   T3  and T 4 
contained greater amounts of those compositions than  T5 and  T6  . Whereas,   T5 and   T6   

had higher content of vitamin C than the others,  with the average values of 12.02+4.62  and 
13.18+5.28 mg/100 , respectively. 
 Summarizing  the  information on  consumer preference obtained from the servey 
conducted  on  100 consumers; it  was revealed    that 95 %  of consumers  liked to eat  Nam 
Prik  Num,  where  only 5%  disliked.  Most had  1-3  times  a month (47%)  purchased (52%)  
from fresh market (79%)  for  convenience (52%),  bought 10 baht each time (76%) and 
mainly consumed at  home (73%).   Nam  Prik Num  product  should  appear moist.  And  
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thick with chili  flesh  character (50%)  and should  have hot-salty or  slightly  hot-salty tasted 
(45%).  The information  obtained from the survey was  utilized as a  ground  basis for  
developing  19 Nam Prik Num Formulae.  It was found that  the formula  No2   received  the  
highest  consumer  acceptance scores  by a  tasting  test method with the  ranking test 
procedure.  This  formula of Nam  Prik Num comprised of 56.8 g of  grilled  young chili 
pepper  fruit,  18.77g  grilled  shallot,  3.99 g  grilled garlic and 2 g  of  salt. 
 
Discussion:   It has been generally  accepted that  yield and  quality  of  a  crop product  
were depended  on  variety and environmental  conditions   where the plant was grown. As a 
crop  was  grown under  a  specific environment,  differences  in yield and  quality  of  the  
crop  product,  either  physically  or  chemically,  would  come  from  only  the differences in 
variety.  From this  study on the comparison of  6 chili pepper  varieties,  the variety  that 
produced  high yield and yield components was  T5 and  those  contained high  vitamin C 
content were  T5 and  T6.  Furthermore, all varieties  contained  reasonably  high content of 
dietary  fiber (1.45+0.39%).  Thus,  these  varieties  were  suitable  to be used as  raw 
materials  o f major  component for  making  Nam Prik  Num.  In making  Nam Prik  Num,  the 
raw  materials  were processed  by  a short-time  grilling  and  the loss of  some  nutritional 
values was  presumably minimal.  The  dietary fiber provided no  excess  energy for  human 
body,  in fact it  benefited  to the digestive system.  The vitamin C   promoted  the  
immunological system,  strengthened  the body tissue  and had  the anti-oxidant activity. 
 On  developing a formula of food, as Nam Prik Num,  the consideration must be put 
on the majority  of consumer  preference.      This study and the development yielded at  least 
1 formula of Nam Prik Num with a particular recipe that received the highest scorcs of 
consumer  acceptance.   
 
Conclusion and suggestion: 
 Chili pepper variety that  possessed  appropriate  quality and  potentially  high yield  
was  T5, as it  produced high fruit  fresh  weight,  fruit  length,  yield and vitamin C content.  It 
was  the best choice to be  produced for  income and  used as  a  raw  material for making 
Nam Prik Num. 
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 Most  consumers preferred  Nam Prik Num to be hot-salty or  slightly hot-salty tested 
with moist and dense  with chili flesh in appearance.  The developed Nam Prik Num formula 
that  received the  highest  scores  of  consumer  acceptance  composed of  69.64% grilled 
young chili pepper fruit,  23.02% grilled  shallot,  4.89% grilled garlic  and  2.45% salt. 
 
Keywords:   chili  pepper,  young chili pepper paste (Nam Prik Num) 
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บทคัดย่อ 
 

 การเปรียบเทียบพนัธ์ุพริกชีฟ้้าส าหรับน า้พริกหนุม่  พริกชีฟ้้าส าหรับท าน า้พริกหนุม่ 6 พนัธ์ุ 
(เบอร์ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6)  ปลกู ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2552  วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD ประกอบด้วย 6 สิง่ทดลอง (พนัธ์ุพริกชีฟ้้า)  แตล่ะสิง่ทดลองมี 4 ซ า้ ผลการทดลองพบวา่ผลผลติ
และองค์ประกอบผลผลติ รวมทัง้คะแนนการยอมรับของผู้บริโภคโดยภาพรวมตอ่น า้พริกหนุม่ ไม่มีความ
แตกตา่งกนัระหวา่งพนัธ์ุพริกท่ีทดสอบ  อนึง่พริกชีฟ้้าเบอร์ 5 มีแนวโน้มท่ีให้จ านวนผลตอ่แปลงยอ่ย 
(627.50 ผล)  และ น า้หนกัผลตอ่ไร่ (2,917 กก./ไร่) สงูท่ีสดุ 
ค าส าคัญ :  พริกหนุม่       น า้พริกหนุม่         พริกชีฟ้้า         
 
 จากการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปลีย่นแปลงคณุภาพของพริกชีฟ้้า (Capsicum annuum 
Linn. var. acuminatum Fing.)  และผลติภณัฑ์จากพริกชีฟ้้า  ในด้านพนัธ์ุการเปรียบเทียบพนัธ์ุพริก
ชีฟ้้า  6  สายพนัธ์ุ  พบวา่พนัธ์ุพริกชีฟ้้าที่มีคณุภาพเหมาะสมท่ีสดุท่ีมีศกัยภาพในการผลติ  คือ  T5  
เน่ืองจากให้ผลผลติน า้หนกัตอ่ไร่มากท่ีสดุ คือ  3242.22 กิโลกรัมตอ่ไร่  โดยมีน า้หนกัผลสดเฉลีย่  28.48  
กรัมตอ่ผล  ความยาวผลเฉลีย่  17.90  เซนติเมตร  และมีคา่เฉลีย่องค์ประกอบทางเคมีของผลสดใน

ด้านความชืน้ร้อยละ 93.31 0.21  ไขมนัร้อยละ 0.08 0.05  เถ้าร้อยละ 0.63 0.07  เส้นใยร้อยละ 

1.450.39  โปรตีนร้อยละ 1.21 0.07  คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 3.19 0.32  และปริมาณวิตามินซี  

12.02 4.62 mg/100g  จากการส ารวจผู้บริโภคในอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  จ านวน  100 คน 
พบวา่ร้อยละ  95  ชอบรับประทานน า้พริกหนุม่  สว่นใหญ่ชอบรสเค็มและเผ็ดเลก็น้อย  และชอบ
ลกัษณะน า้พริกหนุม่ท่ีข้นเปียกเป็นเส้นของเนือ้พริก  จากการรวบรวมสตูรน า้พริกหนุม่จากเอกสาร
เผยแพร่ตา่งๆรวมทัง้สือ่อิเลคทรอนิคส์  พบวา่  สตูรน า้พริกหนุม่สว่นใหญ่ประกอบด้วย  พริกหนุม่ (พริก
ชีฟ้้า)  หอมแดง  กระเทียม  และเกลอื  สตูรน า้พริกหนุม่ท่ีได้รับการพฒันา  มีสว่นประกอบพริกหนุม่ยา่ง
ไฟร้อยละ 69.64  หอมแดงยา่งไฟร้อยละ  23.02  กระเทียมยา่งไฟร้อยละ  4.89  เกลอืร้อยละ  2.45  
ได้รับการยอมรับสงูสดุ 
   
ค าส าคัญ :  พริกชีฟ้้า        น า้พริกหนุม่  
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Abstract 
 

 A  study on factors affecting quality change in chili pepper  and its product was 
investigated,  In terms of varietal comparison, it appeared that the  potential  and  most 
suitable variety for  production among the 6 tested varieties  was the T5.  This was due to the 
fact that it produced the highest averages of  fruit  weight and fruit length of  28.48 g/fruit and  
17.90 cm., respectively. Its  chemical composition as  moisture content,  fat,  ash, dietary 
fiber,  protein,  carbohydrate and vitamin C contents were  93.31+0.21,  0.08+0.21, 
1.45+0.39,  1.21+0.07,  3.19+0.32%  and 12.02  +4.62 mg/100 g;  respectively.  A survey 
result on Nam Prik Num consumption in Lampang province from   sample of 100 consumers 
suggested that the characteristic of salty with slightly hot taste,  with moist and thick chili flesh  
and placenta included  texture of the product  was  the most  preferred.  On a review for Nam 
Prik  Num formula  from  secondary sources,  it  indicated  that most formula  composed of 
young (immature)  chili pepper,  fruit,  shallot,  garlic  and salt.  The components of  the 
developed formula Nam Prik Num that  having the highest.  Consumer  acceptance  were 
grilled young chili pepper,  grilled  shallot,  grilled garlic and salt of  69.64, 23.02, 4.89 and 
2.45%;  respectively. 
 
Keywords:  young chili pepper fruit,  young chili pepper  paste. 
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บทน า 
 

 น า้พริกหนุม่  เป็นอาหารท่ีใช้พริกสดของชาวเหนือท่ีเรียกวา่  พริกหนุม่  เพราะเป็นพริกท่ียงั
ไม่แก่ คือยงัไม่ออกสเีหลอืงหรือสแีดง แตย่งัเขียวอยู่ ซึง่คนเมืองเหนือเรียกของท่ียงัเยาว์วา่หนุม่ดงันัน้ จึง
เรียกวา่น า้พริกหนุม่ การท าน า้พริกหนุม่จะน าพริกหนุม่ยา่งไฟ  โขลกรวมกบัหอมแดงยา่ง  กระเทียมยา่ง 
ปรุงรสด้วยเกลอื ถัว่เนา่  ลกัษณะของน า้พริกจะข้นเปียกเป็นเส้นของเนือ้พริกหนุม่ยา่ง มีรสเผ็ดกบัรส
เค็ม   อนัเป็นรสท่ีคนภาคเหนือบริโภคอยูเ่ป็นประจ า   ซึง่จะขาดรสเปรีย้วรสหวานซึง่เป็นรสท่ีคนภาค
กลางชอบ   เพราะฉะนัน้หากคนภาคกลางรับประทานน า้พริกหนุม่แล้วจะบีบมะนาวลงไปด้วยให้ถกู
ปากมากขึน้  คนภาคเหนือบางคนท่ีชอบรสเปรีย้วจะน าเอามะเขือเทศสดีายา่งไฟต าใสล่งไป ได้รสเปรีย้ว
เลก็น้อย  
 ปัจจุบนัน า้พริกหนุม่เป็นท่ีรู้จกัและนิยมทัว่ประเทศ เพราะมีการท าจ าหนา่ยอยา่งแพร่หลาย
แก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเท่ียวเชียงใหม่ นิยมซือ้เป็นของฝากโดยนิยมกินคูก่บั แคบหม ูและมีการ พฒันาการ
ตลาดของน า้พริกหนุม่โดยปรุงให้ถกูปากคนทัว่ไปได้งา่ย แตจ่ะแตกตา่งจากรสชาติอยา่งพืน้บ้านท่ีนิยม
กินกนัมีทัง้ชนิดท่ีเผ็ดมากและ เผ็ดน้อย http://www.openbase.in.th/node/6560 โดยมีรูปแบบการผลติ
เพื่อจ าหนา่ยในรูปแบบบรรจุถงุพลาสติก บรรจุขวดแก้ว  (http://www.thaitambon.com) หรือแช่เยือก
แข็ง เป็นสนิค้า OTOP ท่ีคนไทยทกุคนรู้จกัและคุ้นเคย ในปี 2548 ตวัเลขรายได้ของสนิค้า OTOP มีไม่
ต ่ากวา่ 30,000 ล้านบาท โดยมีการแบง่รายการผลติสนิค้าเป็น 6 ประเภท ผลติภณัฑ์ อาหาร นบัเป็น
ผลติภณัฑ์ท่ีมีสดัสว่นการผลติมากท่ีสดุ คือ กวา่ร้อยละ 50 ของผลติภณัฑ์จาก OTOP ทัง้หมด ด้วย
ภาครัฐได้ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุให้ชุมชน น าภมิูปัญญาท้องถ่ินมาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ เพื่อเพิ่ม
มลูคา่ และเป็นการอนรัุกษ์ สบืสานภมิูปัญญาไทย ท่ีส าคญั เป็นการช่วยพฒันาและสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตัง้แตร่ะดบัรากแก้ว อนัจะสง่ผลให้เกิดเสถียรภาพ และความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจอยา่ง
แท้จริง โดยเน้นการประกนัด้านความปลอดภยัให้กบัอาหาร รวมถึงการยกระดบัการผลติอาหารชุมชน 
ให้ได้มาตรฐานทัง้ในประเทศ และมาตรฐานตา่งประเทศ แตปั่จจุบนัผลติภณัฑ์น า้พริกหนุม่บรรจุขวด
แก้วที่ผลติเป็นสนิค้า OTOP ประสบปัญหาการเก็บรักษาได้ไม่นานเทา่ที่ควร และกระบวนการผลติท าให้
รสชาติของน า้พริกหนุม่ไม่เป็นท่ียอมรับเทา่กบัน า้พริกหนุม่ท่ีไม่บรรจุขวด ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหา
ดงักลา่วนัน้ท าได้โดยการใช้วิธีการวิจยัเพื่อหาสาเหตแุละพฒันากระบวนการผลติน า้พริกหนุม่ การผลติ
ผลติภณัฑ์อาหารปลอดภยั และการถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีในการผลติ 
(Good Manufacturing Practice; GMP) ส าหรับกลุม่ OTOP ประเภทผลติภณัฑ์น า้พริกหนุม่ เพื่อท่ีจะ
ยกระดบัมาตรฐานการผลติน า้พริกหนุม่ของผู้ประกอบการสนิค้า OTOP ไทย ให้ได้รับการยอมรับอยา่ง
เป็นสากล โดยเร่ิมกนัตัง้แตร่ากแก้วขึน้มา และท่ีส าคญัการน าระบบ GMP ไปใช้ยงัเป็นการประกนัวา่
ผู้บริโภคจะได้บริโภคอาหารท่ีมีความปลอดภยั ซึง่เป็นไปตามนโยบาย Food Safety ของภาครัฐ 
     

http://www.openbase.in.th/node/6560
http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?Prod=045716444&ID=103201&SME=0457154720
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อุปกรณ์และวิธีทดลอง 
 

            - เมลด็พนัธ์ุพริก 6  พนัธ์ุ 
 - พลาสติกคลมุแปลง  
 - ป้ายพลาสติก  
 - อุปกรณ์ทางการเกษตร  เช่น จอบ ช้อนปลกู สายยาง ฯลฯ  
 - วสัดสุ านกังาน เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทดั ตะลบัเมตร ฯลฯ 
 - ถงุพลาสติกเก็บต้นพนัธ์ุ 
 - ดินผสม  ถ่านแกลบ ถงุด า  พลาสติก  
  
1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตพริกชีฟ้้า  

เปรียบเทียบผลผลติและคณุภาพของพนัธ์ุพริกหนุม่  ใช้พนัธ์ุพริกชีฟ้้า  6 สายพนัธ์ุ  เพาะกล้าพริก 
อายตุ้นกล้าประมาณ 25-30 วนั เตรียมแปลงยอ่ยขนาด 1.2x8 เมตร ท าการปฏิบติัดแูลรักษาโดยใช้ปุ๋ ย
และสารสกดัจากพืชหลาย ๆ ชนิดและการควบคมุโรคแมลงโดยวิธีผสมผสาน พอถึงระยะเก็บเก่ียว
สงัเกตจากขนาดและอายขุองพริก น าพริกท่ีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของพริก ในด้านปริมาณ
วิตามินซีและ คณุคา่ทางอาหาร (Proximate analysis) (AOAC, 1990)  

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ปัจจยัท่ีต้องการ
ศกึษาคือพนัธ์ุพริกหนุม่ 6 พนัธ์ุ ท าการทดลอง 3 ซ า้ เปรียบเทียบคา่เฉลีย่โดยใช้วิธี Duncan's multiple 
Range Tests (DMRT)  

ท าการเก็บข้อมลู ณ สถานท่ีท าการทดลอง สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ต.พิชยั อ.
เมือง จ.ล าปาง ระยะเวลาที่ท าการวิจยัและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจยั ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 
2550 – กนัยายน 2553 
2.  การพัฒนาสูตรของน า้พริกหนุ่ม 
 2.1 ข้อมลูจากการออกแบบสอบถาม 
 โดยหาข้อมลูจากผู้บริโภคน า้พริกหนุม่ โดยการออกแบบสอบถาม ลกัษณะของน า้พริกหนุม่ท่ี
ต้องการจากผู้บริโภค 100 คน  
 2.2  หาข้อมลูเอกสารเผยแพร่ทัว่ไปและจากอินเตอร์เน็ต   
 น าข้อมลูจากแบบสอบถามและจากสตูรท่ีมีในเอกสารเผยแพรทัว่ไปและจากอินเตอร์เน็ต มา
พฒันาสตูรท่ีเหมาะสม  

2.3  น าสตูรน า้พริกหนุม่ท่ีได้จากการคดัเลอืกทางอินเตอร์เน็ต (สือ่เทคโนโลยี)  มาพฒันาสตูร
พืน้ฐาน   โดยก าหนดน า้พริกหนุม่ให้คงท่ี ศกึษาปัจจยั 3 ปัจจยั  ได้แก่ หอมแดง กระเทียม และเกลอื  
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วางแผนการทดลองแบบ 2 3 Factorial in Central Composited Design (Gacula and Singh, 1984) 
แล้วท าการผลติเป็นน า้พริกหนุม่ 

 ท าการทดสอบทางประสาทสมัผสัวิธี Hedonic scaling Test (9 คะแนน) วางแผนการทดสอบ
ชิมแบบ BIB วิเคราะห์ผลการทดลองแบบ RCBD เปรียบเทียบคา่เฉลีย่โดยใช้วิธี Duncan's multiple 
Range Tests (DMRT)  
 ตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ด้านกายภาพ  คือ คา่ส ี( L  a*  b*)  โดยเคร่ืองChroma meter  
และหาความชืน้วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคณุภาพด้านกายภาพ  โดยวิธี Regression แบบ Stepwise  
หาความสมัพนัธ์ของวตัถดิุบกบัคา่ทางกายภาพ 

การผลิตน า้พริกหนุ่ม 
 

พริกหนุม่ 
 

ล้างท าความสะอาด 
 
กระเทียมและหวัหอม           เผาแล้วลอกเอาเยื่อสดี าออก  
 

บดผสมให้เข้ากนั 
 

ปรุงรสด้วยเกลอื 
 

น า้พริกหนุม่ 
ภาพที่  1 แสดงขัน้ตอนวิธีการผลติน า้พริกหนุม่ 
 
  
2.4  น าสตูรน า้พริกหนุม่ท่ีได้จากการคดัเลอืกใน  ข้อ 2.3 มาทดสอบชิมแบบ Ranking Test  ทดสอบ
ทางสถิติโดยวิธี  Friedman  test    หาความแตกตา่งทางสถิติโดยวิธี  LSD 
 
สถานท่ีท าการทดลอง สถาบนัวิจยัและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 
 ระยะเวลาที่ท าการวิจยัและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจยั  
       ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 2550–กนัยายน 2552 สถานท่ีท าการทดลอง สถาบนัวิจยัและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง ต.พิชยั อ.เมือง จ.ล าปาง 
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ผลการทดลอง 
 

1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตพริกชีฟ้้าในด้านพันธ์ุ  
 

  การด าเนินงานในช่วงแรกศกึษาถึงผลของสายพนัธ์ุพริกชีฟ้้าที่มีตอ่คณุภาพผลผลติพริก พบวา่ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางกายภาพของผลผลติพริกสด จากผลการทดลองใน ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉลีย่
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางกายภาพของผลผลติพริกชีฟ้้าแตล่ะพนัธ์ุ พบวา่ น า้หนกัผลสด น า้หนกัผลแห้ง 
ความยาวผล ความยาวก้าน ความกว้างไส้ ความยาวไส้ และน า้หนกัตอ่ไร่ ของพริกชีฟ้้าทัง้ 6 พนัธ์ุ มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) โดยน า้หนกัผลสด พบวา่พนัธ์ุ  T5 มีน า้หนกัสด
ตอ่ผลเฉลีย่มากท่ีสดุเทา่กบั 28.48 กรัม รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุ T6 และ T2 คือให้น า้หนกัสดตอ่ผลเทา่กบั 
26.60 และ 24.35 กรัม ตามล าดบั 
   

ตารางที่1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลู  น า้หนกัสดตอ่ผล  น า้หนกัแห้งตอ่ผล   ความกว้างพุม่   
                 ความสงูต้น 
Treatments  น า้หนกัสด/

ผล 
(กรัม) 

น า้หนกั
แห้ง/ผล 

(กรัม) 

ความกว้าง
ทรงพุม่ 
      (ซม.) 

ความสงูต้น
(ซม.) 

ความกว้าง
ผล 

(ซม.) 

ความยาวผล 
(ซม.) 

T1 22.05 1.70 82.13 96.25 2.10 16.10 
T2 24.35 1.87 79.50 96.50 2.33 14.94 
T3 19.90 1.62 78.25 93.50 2.51 14.78 
T4 18.71 1.56 78.88 95.13 1.88 15.93 
T5 28.48 1.72 82.00 94.25 2.32 17.90 
T6 26.60 1.86 78.38 97.25 2.54 14.85 
    F-test            **           *    ns     ns           ns           ** 
C.V. (%)        6.69          7.59    6.71    6.71        17.09          5.94 
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ตารางที่1ต่อ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลู ความกว้างผล  ความยาวผล ความยาวก้าน ความหนาเนือ้  
                    ความกว้างของไส้  ความยาวไส้  
 
Treatments  ความ

ยาวก้าน      
(ซม.) 

ความหนา
เนือ้(ซม.) 

ความกว้าง
ไส้(ซม.) 

ความยาวไส้
(ซม.) 

จ านวนผล/
แปลงย่อย 

น า้หนกั 
(กรัม)แปลง

ย่อย 

น า้หนกั
ตอ่ไร่ 
(กก.) 

T1 5.74 0.29 1.28 11.75 690.25 11027.75 2455.56 
T2 5.60 .026 1.36 10.67 697.00 12044.00 2675.56 
T3 5.63 0.32 1.25 10.61 998.25 12343.75 2742.22 
T4 5.91 0.21 1.32 10.76 476.50 7666.50 1704.44 
T5 6.63 0.25 1.35 12.93 740.25 14592.25 3242.22 
T6 6.41 0.24 1.36 10.81 500.75 8345.5 1855.56 
    F-test  ** ns ** **      ns       **     - 
C.V. (%) 5.96 38.83 6.87 5.16       37.90    16.87     - 
 
 หมายเหต ุ  T1 = P3067-22-19-3-16 
        T2 = P3067-22-18-21-17 
        T3 = P3066-20-20-14-21 
        T4 = P3066-20-20-14-23 
        T5 = พนัธ์ุเช็ค1 (พนัธ์ุของบริษัท ก.) 
                    T6 = พนัธ์ุเช็ค2 (พนัธ์ุของบริษัท ข.) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูในการเก็บผลผลติพริกสดพบวา่  
  น า้หนกัสดตอ่ผล  พบความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต์  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็ค ท่ี 1 (T5)  มีน า้หนกัสดตอ่ผลมากท่ีสดุเฉลีย่เทา่กบั 28.48 กรัม รองลงมา
ได้แก่ พนัธ์ุเช็คท่ี 2 (T6)  และ T2   คือให้น า้หนกัสดตอ่ผลเทา่กบั  26.60 และ   24.35 กรัมตามล าดบั 
  น า้หนกัแห้งตอ่ผล  ไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็คท่ี 2 ( T6) มีน า้หนกัแห้งตอ่
ผลสงูท่ีสดุเฉลีย่เทา่กบั 1.86 กรัม รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุ T2  และ T5   คือให้คา่เฉลีย่เทา่กบั 1.85   และ  
1.72 กรัมตามล าดบั  
  ความกว้างทรงพุม่  ไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ  โดยพบวา่พนัธ์ุ T1 มีความกว้างของทรงพุม่
กว้างที่สดุเฉลีย่เทา่กบั 82.13 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุเช็ค1 (T5)  และ T2   คือให้ความกว้างทรง
พุม่เทา่กบั 82.00   และ  79.50  กรัมตามล าดบั 
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  ความสงูต้น  ไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็คท่ี 2 ( T6) มีความสงูต้นสงูท่ีสดุ
เฉลีย่เทา่กบั 97.25 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุ T2  และ T1   คือให้ความสงูต้นเทา่กบั 96.50   และ  
96.25  เซนติเมตร  
  ความกว้างผล  ไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็คท่ี 2 ( T6) มีความกว้างผลมาก
ท่ีสดุเฉลีย่เทา่กบั 2.54 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุ T3  และ T2   คือมีความกว้างผลเฉลีย่เทา่กบั  
2.51 และ  2.33 เซนติเมตร   ตามล าดบั 
  ความยาวผล พบความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต์  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็ค ท่ี 1 ( T5)  มีความยาวผลมากท่ีสดุเฉลีย่เทา่กบั 17.90 เซนติเมตร   
รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุ T1  และ T4   คือให้ความยาวผลเฉลีย่เทา่กบั  16.10 และ  15.93  เซนติเมตร
ตามล าดบั 
  ความยาวก้านผล  พบความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต์  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็คท่ี 1( T5) จะให้ความยาวก้านผลมากท่ีสดุเฉลีย่เทา่กบั 6.63 เซนติเมตร   
รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุเช็ค2 ( T6)   และ T4   คือให้ความยาวก้านผลเฉลีย่เทา่กบั  6.41 และ 5.91  
เซนติเมตรตามล าดบั 
  ความหนาเนือ้ ไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ  โดยพบวา่พนัธ์ุท่ีให้ความหนาเนือ้มากท่ีสดุคือ
พนัธ์ุ T3  รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุ T1  และ T2   คือมีความมีความหนาเนือ้เฉลีย่เทา่กบั 0.32, 0.29 และ 
0.26  เซนติเมตร   ตามล าดบั 
  ความกว้างไส้  พบความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต์  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็คท่ี 1(T5) และพนัธ์ุ T2 จะให้ความกว้างไส้กว้างมากท่ีสดุเฉลีย่เทา่กบั 1.36 
เซนติเมตร   รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุเช็ค2 ( T6)   และ T4   คือให้ความกว้างไส้ผลเฉลีย่เทา่กบั 1.35 และ 
1.32  เซนติเมตรตามล าดบั 
  ความยาวไส้   พบความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต์  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็คท่ี 1( T5) ให้ความยาวไส้ยาวมากท่ีสดุเฉลีย่เทา่กบั 12.93 เซนติเมตร   
รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุT1   และ T3   คือให้ความยาวไส้ผลเฉลีย่เทา่กบั 11.75 และ 10.81  เซนติเมตร
ตามล าดบั 
  จ านวนผลตอ่แปลงยอ่ย (7.2 ตรม.) ไม่พบความแตกตา่งทางสถิติ  โดยพบวา่พนัธ์ุท่ีให้จ านวน
ผลตอ่แปลงยอ่ยมากท่ีสดุได้แก่พนัธ์ุ T3 รองลงมาได้แก่พนัธ์ุเช็ค1 ( T5) และ T2   คือมีจ านวนผลตอ่
แปลงยอ่ยเฉลีย่เทา่กบั    998.25, 740.25  และ 697.00  ผล ตามล าดบั 
  น า้หนกัตอ่ไร่ พบความแตกตา่งทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99 
เปอร์เซ็นต์  โดยพบวา่พนัธ์ุเช็คท่ี1 ( T5) ให้น า้หนกัตอ่ไร่มากท่ีสดุเฉลีย่เทา่กบั 3,242.22 กิโลกรัมตอ่ไร่   
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รองลงมาได้แก่ พนัธ์ุ T3   และ T2   คือให้ผลผลติน า้หนกัผลสดของพริกเฉลีย่เทา่กบั 2,742.22  และ 
2,675.56  กิโลกรัมตอ่ไร่ตามล าดบั         

                
ผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบพริกชีฟ้้า 6 สายพันธ์ุ 
 จากการวิเคราะห์คณุภาพวตัถดิุบพริกชีฟ้้าทัง้หมด 6 สายพนัธ์ุในด้านคณุคา่ทางอาหาร 
(Proximate analysis) พบวา่ พริกหนุม่ทัง้  6  สายพนัธ์ุ  มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p < 0.05) ในด้านของความชืน้  เถ้า และปริมาณเส้นใย  โดยพริกชีฟ้้าสายพนัธ์ุท่ี  1,  2,  3  และ  4  ให้

ปริมาณเส้นใยร้อยละ  1.98  0.25,  1.83  0.33,  1.90  0.44  และ  1.80  0.22  สงูกวา่สาย
พนัธ์ุท่ี  5  และ  6  ดงัตารางท่ี 2 เส้นใยอาหาร  สว่นใหญ่ได้จากสว่นโครงสร้างของพืช เช่น ก่ิง ก้าน 
เมลด็ เส้นใยอาหารเป็นสารที่ไม่ให้พลงังาน เม่ือรับประทานเข้าไปจึงไม่ก่อให้เกิดพลงังานสว่นเกิน  และ
ยงัช่วยป้องกนัหรือลดความเสีย่งจากโรคมะเร็ง  ลดอตัราเสีย่งจากไขมนัอุดตนัหลอดเลอืด ช่วยควบคมุ
ระดบัน า้ตาลในเลอืด  และเน่ืองจากมนัช่วยในเร่ืองระบบการขบัถ่ายให้ดีขึน้จึงช่วยบรรเทาอาการ  
ท้องผกู ริดสดีวงทวาร  (นิรนาม,2549)  สว่นผลการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีในพริกชีฟ้้าทัง้หมด 6 สาย
พนัธ์ุมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05)โดยพริกหนุม่สายพนัธ์ุท่ี  2 ,  3,  5  และ  6 

ให้ปริมาณวิตามินซีท่ีสงูคือ11.45  4.52, 11.09  3.82 , 12.02  4.62 และ 13.18   5.28   (mg/100g) 
ตามล าดบั  วิตามินซีสามารถเสริมสร้างภมิูคุ้มกนั  และความแข็งแรงของเนือ้เยื่อในร่างกายท่ีเก่ียวข้อง
กบั เส้นเอ็น และคอลลาเจน  วิตามินซียงัมีฤทธ์ิในการเป็นสารแอนตีออกซิแดนท์  ( antioxidant) ท่ีดี จึง
สามารถป้องกนัการท าลายเซลล์จากอนมุลูอิสระได้เป็นอยา่งดี 
 จากผลการทดลองในตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 พอสรุปได้วา่พนัธ์ุพริกชีฟ้้าที่มีคณุภาพ
เหมาะสมท่ีสดุท่ีมีศกัยภาพในการผลติ คือ T5 เน่ืองจาก ปริมาณวิตามินซีสงู มีน า้หนกัผลสดเฉลีย่ตอ่ผล 
ความยาวผล และน า้หนกัผลตอ่ไร่สงูท่ีสดุ คือ 3,242.22 กก.ตอ่ไร่ เหมาะท่ีจะผลติเพื่อจ าหนา่ย  
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ตารางที่ 2  แสดงคา่เฉลีย่ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางกายภาพของผลผลติพริกชีฟ้้าแตล่ะพนัธ์ุ 
 

Treatments น า้หนกัผลสด 
(กรัม) 

* 

น า้หนกัผลแห้ง 
(กรัม) 

* 

ความกว้างทรงพุม่ 
(ซม.) 

ns 

ความสงูต้น
(ซม.) 

ns 

ความกว้างผล 
(ซม.) 

ns 

ความยาวผล 
(ซม.) 

* 

ความยาวก้าน      
(ซม.) 

* 

ความหนาเนือ้
(ซม.) 

ns 

ความกว้างไส้
(ซม.) 

* 

ความยาวไส้
(ซม.) 

* 

จ านวนผล/
แปลงย่อย 

ns 

น า้หนกัตอ่ไร่ 
(กก.) 

* 
T1 22.05c 1.70b 82.13 96.25 2.10 16.10b 5.74b 0.29 1.28b 11.75b 690.25 2455.56bc 
T2 24.35b 1.87a 79.50 96.50 2.33 14.94c 5.60b 0.26 1.36a 10.67b 697.00 2675.56b 
T3 19.90d 1.62c 78.25 93.50 2.51 14.78c 5.63b 0.32 1.25b 10.61b 998.25 2742.22b 
T4 18.71d 1.56c 78.88 95.13 1.88 15.93b 5.91b 0.21 1.32a 10.76b 476.50 1704.44d 
T5 28.48a 1.72b 82.00 94.25 2.32 17.90a 6.63a 0.25 1.35a 12.93a 740.25 3242.22a 
T6 26.60ab 1.86a 78.38 97.25 2.54 14.85c 6.41a 0.24 1.36a 10.81b 500.75 1855.56d 

C.V. (%) 6.69 7.59 6.71 6.71 17.09 5.94 5.96 38.83 6.87 5.16 37.90 36.42 

หมายเหต ุ:  * ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัในแนวตัง้ท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p < 0.05  
ns ตวัเลขคา่เฉลีย่ในแนวตัง้ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p > 0.05  

   T1 = P3067-22-19-3-16 
         T2 = P3067-22-18-21-17 
         T3 = P3066-20-20-14-21 
         T4 = P3066-20-20-14-23 
       T5 = พนัธุ์เช็ค1 (พนัธุ์ของบริษัท ก.) 
                    T6 = พนัธุ์เช็ค2 (พนัธุ์ของบริษัท ข.) 
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ตารางที่ 3  แสดงคา่เฉลีย่องค์ประกอบทางเคมีของพริกชีฟ้้าทัง้ 6 พนัธ์ุ 
 

 สายพนัธุ์ 
พริกชีฟ้้า 

ความชืน้  
(%) 

ไขมนั 
 (%)  
(ns) 

เถ้า 
 (%) 

เส้นใย  
(%) 

โปรตีน 
(%)  
(ns) 

คาร์โบไฮเดรต 
(%) 
(ns) 

วติามนิซี 
 (mg/100g) 

1 91.94  0.79 d 0.08   0.06 0.71  0.10 a 1.98  0.25 a 1.26  0.16 4.02  0.95 10.01  3.43 b 
2 92.51  0.78 bc 0.06  0.04 0.66  0.07 a 1.83  0.33 a 1.38  0.36 3.54  0.37 11.45  4.52 ab 
3 92.27  0.86 cd 0.07  0.06 0.67  0.04 a 1.90  0.44 a 1.43  0.19 3.64 1.15 11.09  3.82 ab 
4 92.47  0.28 bcd 0.10  0.06 0.69  0.06 a 1.80  0.22 a 1.61  0.29 3.32  0.30 10.14  1.66 b 
5 93.31  0.21 a 0.08  0.05 0.63  0.07 ab 1.45  0.39 b 1.21  0.07 3.19 0.32 12.02  4.62 ab 
6 92.99  0.53 ab 0.10  0.07 0.57  0.08 b 1.51  0.42 b 1.35  0.17 3.47  0.79 13.18   5.28 a 

% C.V. 0.48 37.20 9.49 9.03 16.18 12.60 28.04 
 
หมายเหตุ :  1/ คา่เฉล่ีย +  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

* ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัในแนวตัง้ท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ p < 0.05  
ns ตวัเลขคา่เฉล่ียในแนวตัง้ไมมี่ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ p > 0.05  
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ภาพที่ 2 แปลงปลกูพริกท่ีปลกู ณ สถาบนัวิจยั ฯ 
ล าปาง 

 

 
 
 
 

 
 

                                   T1 
 

 
 

                                 T2 

  

                                   T3                          T4 
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                           T5 

 
                          T6 

 
ภาพที่ 3 แปลงปลกูพริกและพนัธ์ุพริกชีฟ้้าทัง้ 6 พนัธ์ุ ท่ีปลกู ณ สถาบนัวิจยัและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง 
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ภาพที่ 4  ผลพริกชีฟ้้าทัง้ 6 พนัธ์ุ ท่ีอายกุารเก็บเก่ียว 60 วนั 
 
 
2.  การพัฒนาสูตรของน า้พริกหนุ่ม 
 2.1ข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม 
จากการออกแบบสอบถามข้อมลูการบริโภคน า้พริกหนุม่จากกลุม่ผู้บริโภค 100 คน (ในปีท่ี 2 มีการ
เก็บข้อมลูผู้บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์น า้พริกท่ีได้จากการทดลองจากกลุม่ผู้บริโภคอีกไม่น้อยกวา่ 100 
คน) ได้ข้อมลูดงัแสดงในภาพท่ี 4 ถึง 16 
  2.1.1 ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริโภค 

 
ภาพที่  5  เพศของผู้บริโภคตวัอยา่ง 

เพศ

หญิง  74%

ชาย  26%
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ภาพที่  6  อายขุองกลุม่ผู้บริโภคท่ีท าการส ารวจ 

 
ภาพที่  7  การศกึษาของผู้บริโภคท่ีท าการส ารวจ 

อายุ

41-60 ปี 36%

20-40 ปี 53%

น้อยกวา่ 20

 ปี 5%

มากวา่ 60 

ปี 6%

การศึกษา

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั

ประถมศึกษา

12%

มธัยม/ปวช./ปวส.

26%

อนุปริญาหรือเทียบเท่า

2%

ปริญญาตรี

41%

สูงกว่าปริญญาตรี

19%
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ภาพที่  8  อาชีพของผู้บริโภค 
 
  จากการส ารวจผู้บริโภคจ านวน  100  คนได้ข้อมลูเก่ียวกบัผู้บริโภค  เป็นหญิงร้อยละ 74 
ชายร้อยละ  26 ผู้บริโภคสว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่อายรุะหวา่ง  20-40 ปี ร้อยละ 53 รองลงมาอยูใ่น
กลุม่อาย ุ41-60 ปี ร้อยละ 36  การศกึษาสว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 40 
รองลงมาจบการศกึษาในระดบัมธัยม  ปวส. และ ปวช. ร้อยละ 25  ซึง่สว่นใหญ่ประกอบอาชีพ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ลกูจ้าง/รับจ้าง ร้อยละ 28 รองลงมาเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา ร้อยละ 21    
  2.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคน า้พริกหนุ่ม  
 

 
ภาพที่  9  ความชอบในการรับประทานน า้พริกหนุม่ 

อาชีพ

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

28%

พนกังาน/เจ้าหนา้ท่ี

บริษทัเอกชน

4%

ธุรกิจส่วนตวั

4%

ลูกจ้าง/รับจ้าง

28%

แมบ่า้น

9%

นกัศึกษา/นกัเรียน

21%

อ่ืนๆ

6%

ความชอบรับประทานน า้พริกหนุ่ม

ชอบ

95%

ไม่ชอบ

5%
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ภาพที่  10  ความถ่ีในการรับประทานน า้พริกหนุม่ของผู้บริโภค 
 
  ผลการส ารวจผู้บริโภคจ านวน 100 คน  พบวา่ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคน า้พริก
หนุม่ มีผู้บริโภคชอบรับประทานน า้พริกหนุม่  ร้อยละ 95  ความถ่ีในการรับประทาน 1-3 ครัง้ตอ่
เดือนมากท่ีสดุร้อยละ 47  

 
ภาพที่  11 แหลง่ท่ีมาของน า้พริกหนุม่พร้อมรับประทาน 
 

ความถี่ในการรับประทานน า้พริกหนุ่ม

 1 – 3 คร้ังต่อสัปดาห์

34%

1 – 3 คร้ังต่อเดือน

47%

4 – 6 คร้ังต่อสัปดาห์

4%นอ้ยกว่า  1  

คร้ังต่อเดือน

12%

ไมรั่บประทานเลย

2%

มากกว่าหรือเท่ากบั  

7  คร้ังต่อสัปดาห์

1%

การรับประทานน า้พริกหนุ่มส่วนมากได้จาก

ท ารับประทาน

47.54%

ซ้ือรับประทาน

52.46%
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ภาพที่  12  สถานท่ีรับประทานน า้พริกหนุม่ 
 
 สถานท่ีรับประทานสว่นใหญ่คือท่ีบ้านพกั ร้อยละ 88.06  รองลงมาคือร้านอาหารทัว่ไป ร้อย
ละ 11.94  การรับประทานน า้พริกหนุม่ผู้บริโภคซือ้รับประทาน ร้อยละ 52.46 มากกวา่ท า
รับประทานเอง ร้อยละ  47.54  (ภาพท่ี 11) 

 
ภาพที่  13  สถานท่ีเลอืกซือ้น า้พริกหนุม่ 

ท่ีบ้านพกั
88%

ร้านอาหาร
12%

สถานที่รับประทาน

สถานทีเ่ลือกซื้อน า้พริกหนุ่ม

ตลาดสด

79.46%

หา้งสรรพสนิคา้

ท่ัวไป

1.79%

รา้นจ าหน่ายของ

ฝาก

16.96% อืน่ๆ

1.79%
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ภาพที่  14  สาเหตท่ีุเลอืกซือ้น า้พริกหนุม่ตามสถานท่ีตา่งๆ 
 
 สถานท่ีซือ้น า้พริกหนุม่สว่นใหญ่เป็นตลาดสด ร้อยละ 79.46 รองลงมาเป็นร้านจ าหนา่ยของ
ฝาก ร้อยละ 16.96  สาเหตหุลกัท่ีเลอืกซือ้น า้พริกหนุม่ตามสถานท่ีตา่งๆนัน้ เน่ืองจากหาซือ้ได้
สะดวก ร้อยละ  51.72 รองลงมาน า้พริกหนุม่รสชาติดี ร้อยละ 35.17  

 
ภาพที่  15 ราคาน า้พริกหนุม่ท่ีผู้บริโภคนิยมซือ้รับประทาน 
 

สาเหตุทีเ่ลือกซื้อน า้พริกหนุ่มตามสถานทีต่่างๆ

หาซือ้ไดส้ะดวก

51.72%

สะอาด

9.66%

น ้าพรกิหนุ่ม

รสชาตดิี

35.17%

อืน่ๆ

3.45%

ราคาน า้พริกหนุ่มทีซื่้อบริโภค

10 บาท

73.60%

20 บาท

7.70%

อืน่

18.70%
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ภาพที่  16  รสชาติน า้พริกหนุม่ท่ีผู้บริโภคชอบรับประทาน 
 
 ราคาน า้พริกหนุม่ท่ีซือ้รับประทานในแตล่ะครัง้มีหลายราคา สว่นมากซือ้รับประทานในราคา 
10 บาท ร้อยละ 73.6 รสชาติน า้พริกหนุม่ท่ีผู้บริโภคชอบรับประทานสว่นใหญ่เป็นรสเค็มเผ็ด
เลก็น้อย     ร้อยละ  25.8 รองลงมาเป็นรสเค็มเผ็ด ร้อยละ 19.6  และลกัษณะน า้พริกหนุม่สว่น
ใหญ่ท่ีผู้บริโภคชอบรับประทานเป็นแบบข้นเปียกเป็นเส้นของเนือ้น า้พริกหนุม่ยา่ง ร้อยละ 50.5 
รองลงมาเป็นแบบแฉะมีเส้นของเนือ้น า้พริกหนุม่ยา่ง ร้อยละ 21.6   

 
ภาพที่  17  ลกัษณะน า้พริกหนุม่ท่ีผู้บริโภคชอบรับประทาน 

รสชาติน า้พริกหนุ่มทีช่อบรับประทาน

รสเค็มเผ็ด

19.60%

รสเค็มเผ็ด

เล็กนอ้ย

25.80%
รสเค็มออก

เปรีย้วเล็กนอ้ย

และเผ็ด

11.30%

รสเค็มออก

เปรีย้วเล็กนอ้ย

และเผ็ดเล็กนอ้ย

17.50%

รสเค็มออก

เปรีย้วหวาน

เล็กนอ้ยและเผ็ด

เล็กนอ้ย

7.20%

อืน่ๆ

6.20%

รสเค็มออก

เปรีย้วหวาน

เล็กนอ้ยและเผ็ด

12.40%

ลักษณะน า้พริกหนุ่มทีผู้่บริโภคชอบรับประทาน

ขน้เปียกเป็น

เสน้ของเนื้อ

น ้าพรกิ

50.50%แฉะมเีสน้ของ

เนื้อน ้าพรกิ

21.60%

ขน้เปียกเนื้อ

น ้าพรกิละเอยีด

16.50%

แฉะเนื้อน ้าพรกิ

ละเอยีด

10.30% อืน่ๆ

1.10%
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 2.2  ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ทั่วไปและจากอินเตอร์เน็ต   
ข้อมลูจากการรวบรวมสตูรท่ีมีในเอกสารเผยแพร่จากอินเตอร์เน็ต  สามารถ

รวบรวมสตูรได้  66 สตูร (ตารางท่ี 3) โดยอ้างอิง 66 เวปไซด์ จากนัน้น าสตูรน า้พริกหนุม่ท่ีได้มา
สรุปสตูรให้เหลอืสตูรท่ีไม่ซ า้กนัได้ทัง้หมด 18 สตูร (ตารางผนวกท่ี 2)โดยยงัอ้างอิงจาก 66 เวปไซด์
ทางอินเตอร์เน็ต  จากนัน้  คดัเลอืกสตูรน า้พริกหนุม่แบบดัง้เดิม  ท่ีมีสว่นประกอบ  น า้พริกหนุม่  
เกลอื  หอม  กระเทียม (http://www.atriumtech.com/cgi-
bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www.p
antip.inet.co.th/cafe/jatujak/topicstock/J679360.html)  ซึง่สามารถคดัเลอืกได้ สตูรท่ี 1 และ
สตูรท่ี 17 (ตารางท่ี 4) น ามาศกึษาเพื่อหาสตูรท่ีเหมาะสมในการท าน า้พริกหนุม่ครัง้ตอ่ไป 
 
 
 

http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www.pantip.inet.co.th/cafe/jatujak/topicstock/J679360.html
http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www.pantip.inet.co.th/cafe/jatujak/topicstock/J679360.html
http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hilightcgi?Home=/home/InterWeb2000&File=/home2/searchdata/Forums/http/www.pantip.inet.co.th/cafe/jatujak/topicstock/J679360.html
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 ตารางที่ 4 สตูรน า้พริกหนุ่มจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
สตูร พริก

หนุ่ม 
พริกขีห้น ู หอมแดง กระเทียม เกลือ น า้ปลา กะปิ ปลาร้า น า้ตาล

ป๊ีบ 
มะนาว มะเขือเทศ หมสูบั มะเขือ

ยาว 
ผงชรูส ต้นหอม

ผกัชี 
1 9 เม็ด  9 หวั 2-3 กลีบ           โรยหน้า 
2 5 เม็ด  2 หวั 6-7 กลีบ            
3 7 เม็ด  5 หวั 2 หวั 1 ชช   1 ชต        
4 7 เม็ด  1 หวั 1 หวั ¼ ชต  ½ ชต 1 ชต.        

5 12-15   5-8 หวั 5-8 หวั  1-2 ชต  1 ตวัเล็ 1 ชช 1-2 ลกู      
6 6-7  3-4 หวั 6-7 กลีบ            
7 10  50 กรัม 50 กรัม            
8 6  3 หวั 9 กลีบ            
9                
10 7  1 หวั 1 หวั ¼ ชต  ½ ชต 1 ชต.        
11 7  5 หวั 2 หวั 1 ชช.   1 ชต.   5 ลกู    2 ชต. 
12 400 g  100 g 15 g 1½ ช           
13 6-7 เม็ด  3-4 หวั 6-7 กลีบ            

14* 7 เม็ด  5 หวั 2 หวั 1 ชช   1 ชต.   5 ลกู    15 กรัม 
15                
16 7 เม็ด  1 หวั 1 หวั ¼ ชต  ½ ชต 1 ชต   2 ลกู     
17  15 เม็ด 4-5 หวั 2 กลีบ         1 ลกู   
18                

 หมายเหตุ   เคร่ืองหมาย   แสดงถงึมีการเติมส่วนประกอบนัน้ลงไปในน า้พริกหนุ่มแต่ไม่ระบุปริมาณ 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) สตูรน า้พริกหนุ่มจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
สตูร พริก

หนุ่ม 
พริก
ขีห้น ู

หอมแดง กระเทียม เกลือ น า้ปลา กะปิ น า้ตาล 
ทราย 

ปลาร้า น า้ตาล
ป๊ีบ 

มะนาว มะเขือ
เทศ 

หมสูบั มะเขือ
ยาว 

ผงชู
รส 

ต้นหอม
ผกัชี 

รากผกัชี เต้าเจีย้ว ซีอิว้
ขาว 

มะกอก 

19 12-15  5-6 หวั 5-6 หวั  1-2 ชต   1 ตวัเล็ 1 ชช 1-2 ลกู          
20 20 เม็ด    1 ชช   1 ชต       1 ชช      
21 12-15   5 หวั 5 หวั  2-3 ชต  1-2 ชช 2 ชต.  2-3 ชต 5-7 ลกู ½ ถ้ว        
22 7 เม็ด  3 หวั 2  หวั ½ ชช    1 ชช   3 ลกู    1 ชต.     
23 7 เม็ด  1 หวั 1 หวั ¼ ชต  ½ ชต  1 ชต   2 ลกู         
24                     

25 7 เม็ด  5 หวั 2 หวั 1 ชช  1 ชต.     5 ลกู    2 ชต     
26                     

27 200 ก  100 ก 100 ก 1 ชช 1 ชต     2 ชต          

28 12-15
ม 

 5-6 หวั 5-6 หวั  1-2 ชต   1 ตวัเล็ 1 ชช 1-2 ลกู          

29                     
30 8-10ม  3-4 หวั 2-3 หวั        2-3 ลกู         
31* 7 เม็ด  5 หวั 2 หวั 1 ชช    1 ชต   5 ผล    1 ชต     
32 8-10   3-4 หวั 2-3 หวั        2-3 ลกู         
33 7  3 หวั 2 หวั ½ ชช    น า้ 1 

ชช 
  3 ลกู    1 ชต.     

34 7  5 หวั 3 หวั       1 ลกู       2 ชต 2 ชต  

35                     
36 1 กก  0.5 กก 0.2 กก        0.5 กก         

 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย   แสดงถึงมีการเตมิสว่นประกอบนัน้ลงไปในน า้พริกหนุ่มแตไ่มร่ะบปุริมาณ 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) สตูรน า้พริกหนุ่มจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

สตูร พริก
หนุ่ม 

พริกขีห้น ู หอมแดง กระเทียม เกลือ น า้ปลา น า้ตาล
ทราย 

กะปิ ปลาร้า น า้ตาล
ป๊ีบ 

มะนาว มะเขือเทศ หมสูบั มะเขือ
ยาว 

ผงชรูส ต้นหอม
ผกัชี 

มะกอก 

37 12-15  5-6 หวั 5-6 หวั  1-2 ชต   1 ตวัเล็ 1 ชช 1-2 ลกู       
38 5-6-2  3-4 หวั 1 หวัใหญ่        4ลกู      
39 7  5 หวั 2 หวั 1 ชช    1 ชต   5ลกู    2 ชต  

40 หย 1 ป  1/4ลกูBig 8 กลีบ              
41                  

42 12-15  7-8 หวั 5-6 กลีบ  2 ชต   1 ตวัเล็ ¼ ชช 1 ลกู       
43 20              1ชต   
44 7 เม็ด  5 หวั 2 หวั 1 ชช    1 ชต.   5 ลกู    1 ชต  

45 7 เม็ด  3 หวั 2 หวั ½ ชช    1 ชช   3 ลกู    1 ชต  
46 7 เม็ด  1 หวั 1 หวั    ½ ชต 1 ชต.         
47                  
48 200 g  100 g 100 g 1 ชช 1 ชต     2 ชต       

49 8-10 ม  3-4 หวั 2-3 หวั     1 ช   2-3 ลกู      
50                  
51 15 ม  5 หวั 5 หวั  2 ชต   1 ตวัเล็ 1 ชช 2 ลกู       
52 5 เม็ด  5 หวั 8 กลีบ ½ ชช           1/2 ชต  
53 5-6-2  3-4 หวั 1 หวัใหญ่        4ลกู      

54 10-15  7-10 หวั 60 กรัม ¼ ชช 1 ชช  ¼ ชช          
หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย   แสดงถงึมีการเติมส่วนประกอบนัน้ลงไปในน า้พริกหนุ่มแต่ไม่ระบุปริมาณ 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) สตูรน า้พริกหนุ่มจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

สตูร พริก
หนุ่ม 

พริก
ขีห้น ู

หอมแดง กระเทียม เกลือ น า้ปลา กะปิ ปลาร้า น า้ตาล
ป๊ีบ 

มะนาว มะเขือ
เทศ 

หมสูบั มะเขือ
ยาว 

ผงชู
รส 

ต้นหอม
ผกัชี 

55 7 เมด็  5 หวั 2 หวั 1 ชช   1 ช้อน   5 ลกู    2 ชต 

56 5 เมด็  5 เมด็ 5 เมด็    1-2 
ชต 

       

57 7 เมด็  5 หวั 2 หวั 1 ชช   1 ชต   5 ลกู    1 ชต 
58 8-10 ม  3-4 หวั 2-3 หวั    1 ช้อน   2-3 ลกู     

59 7 เมด็  5 หวั 2 หวั 1 ชช   1 ชต   5 ลกู    1 ชต 

60 7 เมด็   2 หวั    1 ชต   5 ลกู    1 ชต 

61 140 g  20 g 15 g 5 g      50 g    15,15 g 
63                
64 140 g  20 g 15 g 5 g      50 g    15,15 g 

65                 

66 7 เมด็  5 หวั 2 หวั 1 ชช   1 ชต   5 ลกู    1,1 ชต 
หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย   แสดงถึงมีการเตมิสว่นประกอบนัน้ลงไปในน า้พริกหนุ่มแตไ่มร่ะบปุริมาณ 
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ตารางที่ 5 สรุปสตูรน า้พริกหนุ่มทางอินเตอร์เน็ต 

สตูร พริก
หนุ่ม 

พริก
ขีห้น ู

หอมแดง กระเทียม เกลือ น า้ปลา กะปิ น า้ตาล
ทราย 

ปลาร้า น า้ตาล
ป๊ีบ 

มะนาว มะเขือ
เทศ 

หมู
สบั 

มะเขือ
ยาว 

ผงชู
รส 

ต้นหอ
มผกัชี 

ราก
ผกัชี 

เต้าเจีย้
ว 

ซีอิว้
ขาว 

มะกอก 

1 7 เมด็  5 หวั 2 หวั 1 ชช                

2 7 เมด็  1 หวั 1 หวั ¼ ชต  ½ ชต  1 ชต.            

3 7  5 หวั 2 หวั 1 ชช.    1 ชต.   5 ลกู    2 ชต.     

4 7 เมด็  5 หวั 2 หวั 1 ชช    1 ชต.   5 ลกู    1,1ชต     

5 7 เมด็  3 หวั 2  หวั ½ ชช    1 ชช   3 ลกู    1 ชต.     

6 7 เมด็  1 หวั 1 หวั ¼ ชต  ½ ชต  1 ชต   2 ลกู         

7 7 เมด็  5 หวั 2 หวั 1 ชช    1 ชต   5 ลกู    1 ชต     

8 7 เมด็   2 หวั     1 ชต   5 ลกู    1 ชต     

9 7  5 หวั 3 หวั       1 ลกู       2 ชต 2 ชต  

10 12-15   5-8 หวั 5-8 หวั  1-2 ชต   1 ตวัเล็ 1 ชช 1-2 ลกู          

11 12-15  5-6 หวั 5-6 หวั  1-2 ชต   1 ตวัเล็ 1 ชช 1-2 ลกู          

12 12-15   5 หวั 5 หวั  2-3 ชต  1-2 ชช 2 ชต.  2-3 ชต 5-7 ลกู ½ ถ้ว        

13 12-15  7-8 หวั 5-6 กลีบ  2 ชต   1 ตวัเล็ ¼ ชช 1 ลกู          

14 5 เมด็  5 หวั 8 กลีบ ½ ชช           1/2 ชต     

15 20 เม ็    1 ชช   1 ชต       1 ชช      

16 140 g  20 g 15 g 5 g       50 g    15,15 g     

17 400 g  100 g 15 g 1½ ช                

18 15 ม  5 หวั 5 หวั  2 ชต   1 ตวัเล็ 1 ชช 2 ลกู          
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จากสตูรท่ี  1  สตูรการท าน า้พริกหนุม่ยงัไม่ได้มีน า้หนกัเป็นหนว่ย (กรัม) ท่ีแนน่อน  ดงันัน้จึงน า
สว่นผสมได้แก่ พริกหนุม่ หอมแดง กระเทียม จ านวนตามสตูรท่ี 1 (ตารางที่ 4) โดยเลอืกขนาดของพริก
หนุม่ หอม  แดง  ตามภาพท่ี  17  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  17 ขนาดของพริกหนุม่ หอมแดง กระเทียม ท่ีน ามาเป็นวตัถดิุบในการท าน า้พริกหนุม่ 
 จากสว่นผสมท่ีได้ น าไปเผา และลอกเอาเปลอืกออก น าไปชัง่น า้หนกั ได้สตูรท่ี 1 ท่ีมีน า้หนกัท่ี
แนน่อน ตามภาพท่ี 18 ได้สตูรพืน้ฐานท่ีจะน าไปพฒันาตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  18 ขัน้ตอนการท าน า้พริกหนุม่ 

2.3  จากการหาข้อมลูน า้พริกหนุม่ในขัน้ตอนท่ี 2.2  ได้สตูรน า้พริกหนุม่ท่ีจะน ามาศกึษาตอ่  
โดยก าหนดปัจจยัน า้พริกหนุม่ให้คงท่ี  ศกึษา 3 ปัจจยัได้แก่ หอมแดง กระเทียม และเกลอื  จดัระดบั
ปัจจยัเป็นระดบัสงู  (high level)  และระดบัต ่า  (low level)  ดงัตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 6  คา่สงูสดุและคา่ต ่าสดุของปัจจยัท่ีศกึษา โดยก าหนดพริกหนุม่เป็น  100  กรัม 

คา่ปริมาณของปัจจยัท่ีก าหนดในระดบัสงูและต ่า(g) 
Variable (factor) Max (+) Min (-) 

หอมแดง 50 20 
กระเทียม 10 4 
เกลอื 3 1 

   

   



 35 

จากนัน้น าปัจจยัท่ีได้มาวางแผนการทดลองแบบ  23 Factorial in Central Composited Design 
(Gacula and Singh, 1984) ซึง่จะได้สิง่ทดลองดงัตารางท่ี 6   แล้วท าการผลติเป็นน า้พริกหนุม่ 
ตามภาพท่ี 19 
 

การผลิตน า้พริกหนุ่ม 
 

พริกหนุม่ 
 

ล้างท าความสะอาด 
 
กระเทียมและหวัหอม           เผาแล้วลอกเอาเยื่อสดี าออก  
 

บดผสมให้เข้ากนั 
 

ปรุงรสด้วยเกลอื 
 

น า้พริกหนุม่ 
 
ภาพที่ 19 แสดงขัน้ตอนวิธีการผลติน า้พริกหนุม่ 
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ตารางที่  7  สิง่ทดลองแผนการทดลอง  23 Factorial in Central Composited Design 
 

สิง่ทดลอง 
ระดบั 

หอมแดง กระเทียม เกลอื 
1 -1 -1 -1 
2 -1 -1 +1 
3 -1 +1 -1 
4 -1 +1 +1 
5 +1 -1 -1 
6 +1 -1 +1 
7 +1 +1 -1 
8 +1 +1 +1 
9 -1.68 0 0 

10 +1.68 0 0 
11 0 -1.68 0 
12 0 +1.68 0 
13 0 0 -1.68 
14 0 0 +1.68 
15 0 0 0 
16 0 0 0 
17 0 0 0 
18 0 0 0 
19 0 0 0 

 
หมายเหต ุ  -1        แทนการใช้ปัจจยัท่ีระดบัต ่า 1         แทนการใช้ปัจจยัท่ีระดบัสงู  
  0         แทนการใช้ปัจจยัท่ีระดบักลาง -1.68  แทนการใช้ปัจจยัท่ีระดบัปีกซ้าย  
  1.68    แทนการใช้ปัจจยัท่ีระดบัปีกขวา  
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จากการพฒันาสตูรน า้พริกหนุม่น าผลทางกายภาพ วิเคราะห์  Regression แบบ Stepwise 
โดยก าหนดคา่ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม จะได้สมการความสมัพนัธ์ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ซึง่
เป็นสมการ Regression สามารถสรุปดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที่  8  สมการแสดงความสมัพนัธ์ในด้านคณุภาพกายภาพของน า้พริกหนุม่ 

คณุภาพ สมการ R2 
ล าดบั 
สมการ 

ความชืน้ 
(ร้อยละ) 

83.23 - 0.41กระเทียม - 0.98เกลอื + 0.2หอมแดง*
กระเทียม 

94.98 1 

คา่ส ีL 45.03 + 0.62กระเทียม + 0.22เกลอื + 0.67หอมแดง 18.79 2 
คา่ส ีa -3.09 – 0.23กระเทียม*เกลอื + 0.19หอมแดง 52.77 3 
คา่ส ีb 29.55 – 1.43 หอมแดง – 1.09หอมแดง*กระเทียม 62.06 4 
 
 จากสมการท่ี 1  ด้านความชืน้ พบวา่สว่นประกอบน า้พริกหนุม่ คือ กระเทียม  เกลอื และ
หอมแดง  มีผลตอ่ความชืน้  โดยเม่ือเพิ่มปริมาณกระเทียม  และเกลอืมีผลท าให้ความชืน้ในน า้พริกหนุม่
ลดลง  และเพิ่มปริมาณหอมแดงและกระเทียมรวมกนัมีผลท าให้ปริมาณความชืน้ในน า้พริกหนุม่เพิ่มขึน้ 
ทัง้นีห้อมแดงมีน า้ในเซลล์มากเม่ือใสเ่ป็นสว่นประกอบน า้พริกหนุม่มาก จะสง่ผลให้น า้พริกหนุม่มีความ
แฉะและท าให้ความชืน้สงู 
 จากสมการท่ี  2, 3  และ 4  ด้านส ีพบวา่ สว่นประกอบของกระเทียม เกลอื และหอมแดง ไม่มี
ความสมัพนัธ์ ในด้านความสวา่ง คา่ส ีL  (สมการท่ี 2)  สว่นคา่ส ีa  พบวา่เม่ือเพิ่มกระเทียมร่วมกบัเกลอื 
จะท าให้คา่ส ีa เพิ่มมากขึน้  ท าให้น า้พริกหนุม่มีสเีขียวมากขึน้ ทัง้นีเ้พราะเกลอืมีสว่นช่วยในการรักษา
คณุภาพทางด้านสเีขียว  แตเ่ม่ือเพิ่มปริมาณหอมแดงจะสง่ผลให้คา่สเีขียวในน า้พริกหนุม่ลดลง (สมการ
ท่ี  3)  สว่นคา่ส ีb  เม่ือเพิ่มหอมแดง หรือหอมแดงรวมกบักระเทียมจะมีสว่นท าให้คา่ส ี b ลดลง (สมการ
ท่ี 4) 

จากการพฒันาสตูรน า้พริกหนุม่โดยศกึษาสดัสว่นของ หอมแดง กระเทียมและเกลอื  ตอ่
คณุภาพน า้พริกหนุม่ ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพและการประเมินผลทางด้านประสาทสมัผสั  ดงั
แสดงในตารางท่ี  8  และ  9 ตามล าดบั 
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ตารางที่  9  คณุภาพทางกายภาพของน า้พริกหนุ่ม 19 สตูร 
ตวัอย่าง คา่สี ความชืน้  

(%) L* a* b* 
1 44.412.98 b -3.260.62 abcd 30.541.82 ab 84.890.47 a 
2 44.223.79 b -2.890.47 bcde 30.373.56 ab 83.060.41 de 
3 45.622.62 b -2.950.59 bcde 31.671.84 a 83.980.38 b 
4 44.592.32 b -3.580.22 ab 31.961.17 a 81.650.21 h 
5 44.262.46 b -3.390.26 abcd 29.482.01 ab 84.490.48 a 
6 44.321.04 b -2.650.43 e 30.061.51 ab 82.550.46 efg 
7 44.561.14 b -2.880.31 bcde 29.112.27 ab 83.820.36 bc 
8 51.938.17 a -3.020.63 bcde 24.408.60 c 82.491.14 fg 
9 43.681.88 b -3.790.22 a 31.811.71 a 83.410.13 cd 
10 45.383.83 b -2.680.62 de 26.994.50 bc 82.940.75 def 
11 45.333.11 b -3.140.46 abcde 28.474.31 ab 83.870.36 bc 
12 44.721.64 b -2.860.51 bcde 29.503.55 ab 82.360.30 g 
13 44.983.52 b -3.470.14 abc 30.501.76 ab 84.900.19 a 
14 43.081.78 b -3.300.08 abcde 30.132.42 ab 81.370.42 h 
15 43.041.60 b -2.860.25 bcde 29.173.85 ab 83.060.10 de 
16 44.08.78 b -3.250.21 abcde 31.662.51 a 83.210.33 d 
17 46.176.51 b -2.990.65 bcde 28.344.52 ab 82.960.26 def 
18 45.052.98 b -3.070.50 bcde 28.402.54 ab 82.980.47 def 
19 46.112.38 b -2.740.28 cde 28.983.39 ab 83.430.56 cd 

 
หมายเหตุ  : เปรียบเทียบในแนวตัง้ตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (p  0.05) 
 ผลการประเมินคณุภาพทางด้านประสาทสมัผสัสตูรน า้พริกหนุม่ทัง้  19  สตูร(ตารางท่ี 9) ใน
ด้านลกัษณะปรากฏ  ส ี กลิน่  รสชาติ  เนือ้สมัผสั  และความชอบรวม  พบวา่ไม่มีความแตกตา่งกนั  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ( P > 0.05) แตส่ตูรท่ีได้รับคะแนนความชอบในด้าน
รสชาติในอนัดบัแรก ได้แก่ สตูรท่ี 2 และสตูรท่ี 18 ดงันัน้จึงน าสตูรน า้พริกหนุม่สตูรท่ี 2 และสตูรท่ี 18 
น ามาพฒันาสตูรน า้พริกหนุม่ในขัน้ตอนตอ่ไป 
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ตารางที่  10 คา่คะแนนเฉลีย่การประเมินคณุภาพทางด้านประสาทสมัผสัผลติภณัฑ์น า้พริกหนุม่ 19 
สตูร 
สิง่ทดลอง ลกัษณะปรากฏ 

ns 
ส ี
ns 

กลิน่ 
ns 

รสชาติ 
ns 

เนือ้สมัผสั 
ns 

ความชอบรวม 
ns 

1 7.220.97 7.120.84 7.001.07 6.252.12 6.881.25 6.751.49 
2 7.220.67 7.390.93 7.330.71 6.891.27 6.891.17 7.280.90 
3 7.220.83 6.890.78 6.891.54 6.001.58 6.331.41 6.221.30 
4 6.891.36 7.001.12 6.781.30 6.221.30 6.780.83 6.671.32 
5 6.891.17 6.561.33 6.441.24 6.111.36 6.221.92 6.001.66 
6 6.670.87 6.890.60 6.561.33 6.781.56 6.671.50 7.001.66 
7 6.780.97 6.891.17 6.891.27 5.891.05 7.000.87 6.670.71 
8 6.780.83 6.780.83 6.441.24 6.331.41 6.891.05 6.561.33 
9 6.671.50 6.780.83 6.221.72 5.721.95 6.561.42 5.781.92 

10 6.780.67 6.440.88 6.440.88 6.561.59 6.441.01 6.561.33 
11 7.331.22 7.220.97 6.890.93 6.781.32 6.720.76 6.830.94 
12 7.110.60 6.780.83 7.000.87 6.781.39 6.561.01 7.001.00 
13 6.890.60 6.670.50 6.331.73 5.561.88 6.331.32 5.891.69 
14 6.781.30 6.670.71 6.561.51 5.891.54 6.171.27 5.891.45 
15 6.561.24 6.221.39 6.331.22 6.111.17 6.560.73 6.330.71 
16 6.441.33 6.671.22 7.110.93 6.780.83 6.561.13 6.671.12 
17 6.670.71 7.001.00 6.940.64 6.171.80 6.501.06 6.831.32 
18 7.330.71 7.110.93 6.891.05 6.890.93 6.891.17 7.331.00 
19 7.331.00 6.890.93 6.671.32 6.781.09 7.440.73 7.111.05 

หมายเหตุ : NS แสดงถึงไม่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p  0.05) 
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ภาพที่  20 น า้พริกหนุม่ 19 สตูร 
 

2.4  ผลจากการทดสอบชิมแบบ Ranking Test  พบวา่  สตูรน า้พริกหนุม่มีความแตกตา่งกนั
ทางสถิติ  โดยสตูรท่ี 2 ได้รับคะแนนความชอบมากท่ีสดุ  ดงัตารางท่ี  10  รองลงมาเป็นสตูรท่ี 3  และ
สตูรท่ี 1 ตามล าดบั ดงันัน้  จึงคดัเลอืกสตูรท่ี 2 ซึง่มีสว่นประกอบของพริกหนุม่ยา่งไฟ  56.8 กรัม  
หอมแดงยา่งไฟ  18.77 กรัม  กระเทียมยา่งไฟ  3.99 กรัม  เกลอื  2  กรัม  น าไปศกึษาการอบแห้งแบบ
ถาดตอ่ไป 
 
ตารางที่11  ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัแบบ Ranking Test 
 
สิง่ทดลอง สตูร  1(2) สตูร  2(18) สตูร  3 (2+18)/2 
คะแนนรวม 40 b 24 a 26 a 
หมายเหตุ : เปรียบเทียบในแนวนอนตวัอกัษรท่ีตา่งกนัแสดงถึงความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (p  0.05) 
 

 

น ำ้พริกหนุ่ม  19 สูตร 

1 2 6 3 4 5 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
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ภาพที่  21 สตูรน า้พริกหนุม่ในการทดสอบชิมแบบ Ranking Test 
 

สรุป 
             
 การเปรียบเทียบพนัธ์ุพริกหนุม่ 6 สายพนัธ์ุท่ีน ามาผลติน า้พริกหนุม่พบวา่พนัธ์ุเช็ค1 (T5) ให้
ผลผลติตอ่ไร่มากท่ีสดุ  รองลงมาได้แก่พนัธ์ุพนัธ์ุT3   และ T2   แตค่วามเหมาะสมในการท าน า้พริกหนุม่
และผลทางโภชนาการมีรายละเอียดดงันี  ้
 พนัธ์ุพริกชีฟ้้าที่มีคณุภาพเหมาะสมท่ีสดุท่ีมีศกัยภาพในการผลติ  คือ  T5  เน่ืองจากให้ผลผลติ
น า้หนกัตอ่ไร่มากท่ีสดุ คือ  3242.22 กิโลกรัมตอ่ไร่  โดยมีน า้หนกัผลสดเฉลีย่มากท่ีสดุคือ  28.48  กรัม
ตอ่ผล  ความยาวผลเฉลีย่สงูท่ีสดุคือ  17.90  เซนติเมตร  และมีคา่เฉลีย่องค์ประกอบทางเคมีของผลสด

ในด้านความชืน้ร้อยละ 93.310.21  ไขมนัร้อยละ 0.080.05  เถ้าร้อยละ 0.630.07  เส้นใยร้อยละ 

1.450.39  โปรตีนร้อยละ 1.21 0.07  คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 3.19 0.32  และปริมาณวิตามินซี   

12.02 4.62 mg/100g  
จากการส ารวจผู้บริโภคในอ าเภอเมือง  จงัหวดัล าปาง  จ านวน  100 คน พบวา่ร้อยละ  95  

ชอบรับประทานน า้พริกหนุม่  สว่นใหญ่ชอบรสเค็มและเผ็ดเลก็น้อย  และชอบลกัษณะน า้พริกหนุม่ท่ีข้น
เปียกเป็นเส้นของเนือ้พริก  จากการรวบรวมสตูรน า้พริกหนุม่จากเอกสารเผยแพร่ตา่งๆรวมทัง้สือ่
อิเลคทรอนิคส์  พบวา่  สตูรน า้พริกหนุม่สว่นใหญ่ประกอบด้วย  พริกหนุม่ (พริกชีฟ้้า)  หอมแดง  
กระเทียม  และเกลอื 

สตูรน า้พริกหนุม่ท่ีได้รับการพฒันา  มีสว่นประกอบพริกหนุม่ยา่งไฟร้อยละ 69.64  หอมแดง
ยา่งไฟร้อยละ  23.02  กระเทียมยา่งไฟร้อยละ  4.89  เกลอืร้อยละ  2.45  ได้รับการยอมรับสงูสดุ 

 

สูตรน ำ้พริกหนุ่มในกำรทดสอบแบบ Ranking Test 

สูตร  1  สูตร  2  สูตร  3  
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Abstract: Six varieties (No.1  No.2  No.3  No.4  No.5 and No.6) of chili pepper for Nam Prik Num(Capsicum annuum Linn. 
var cununatum Fing.) were grown at the Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology 
Lanna (RMUTL) from October 2009 to January 2010. The experimental design used was the RCBD with 4 replications. The 
results revealed that chili pepper yield and yield components, as well as the total acceptance scores of the Nam Prik Num 
chili pepper product were similar among the tested varieties (treatments). In addition, the variety No.5 (check 1) tended to 
produce the highest number of fruit per plot (627.50 fruit) and fruit fresh weight per rai (2,917.75 kg per rai). 
 
Keywords: chili pepper (Capsicum annuum Linn. var cununatum Fing.) Nam Prik Num 
 

Introduction 
 Nowadays the area under chili pepper production is increasing to meet the requirement of consumers and the 
chili pepper product manufacturers. In the 2005/2006 year, the production area for the small-fruit chili pepper was 
accounted for 490,000 rais. Recently, the FAO of the United Nations also reported the expanding area of the world chili 
pepper production. Similarly, the Department of Agricultural Extension also reported the tendency of increasing production 
of chili pepper all over Thailand during 1998 – 2003. Currently, there were 5 cultivated types of chili, i.e. Prik Khinoo Yai 
(small type, large fruit), Prik Khinoo Suan (small type, small fruit), Prik Chee-fa (large type, medium fruit), Prik Yuawk (large 
type, large fruit) and bell pepper, with the average total area of production of 597,157 rais/year and the estimated total fresh 
weight yield of 311,831 tons/year. The small type, large fruit chili pepper was the most cultivated type and the cultivars 
mainly grown including ‘Jin-da’, ‘Huay Sriton’, ‘Hua Reua’, and ‘Yod Son’. The major production area was located in the 
north-eastern region, namely Nakornrachasima, Chaiyaphume, Loey, Sri Saket and Ubonrachathani. The second most 
produced chili was the large type, medium fruit (Prik Chee-fa) which were grown mainly in Chiangmai, Nakornsawan, 
Lumpoon, Utaradit, Rachburi and Nakornrachsima. The small type, small fruit chili pepper was mainly cultivated in 
Chiangmai, Nakornprathom, Kanchanaburi, and Srisaket. The estimated area of production for the 3 types of chili pepper 
mentioned above were 364,367, 119,421 and 104,692 rais, which were accounted for 61, 20 and 18% of the total area of 
production, respectively (Kamol, 2010). 
 

Materials and Method 
 Varieties of chili pepper (large type, medium fruit) for Nam Prik Num purpose were compared for fresh weight 
yield at the Agricultural Technology Research Institute, Lampang province. The experimental design employed was a RCBD 
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comprised of 6 treatments (chili varieties) and each consisted of 4 replications. The collected data were the horticultural 
characteristics of chili pepper, i.e. fruit fresh weight, fruit dry weight, canopy diameter, plant height, yield and yield 
components. 
 

Results and Discussion 
 
Table 1   The horticultural characteristics of chili varieties 

Variety Fruit fresh weight (g) Fruit dry weight (g) Canopy width (cm) Plant height (cm) 
No.1 
No.2 
No.3 
No.4 
No.5 
No.6 

22.05 
24.35 
19.90 
18.71 
28.48 
26.60 

1.70 
187 
1.62 
1.56 
1.72 
1.85 

82.13 
79.50 
78.25 
78.88 
82.00 
78.38 

96.25 
96.50 
93.50 
95.13 
94.25 
97.25 

F-test ** * ns ns 
C.V. (%) 6.69 7.59 6.71 6.71 

 
 The analysis of variances of the horticultural characteristics of chili varieties for Nam Prik Num (Table 1) 
suggested that both fruit fresh weight and fruit dry weight were statistically (at 0.01 and 0.05 levels of significance, 
respectively) different among the tested varieties. Variety No.5 gave the highest fresh weight per fruit and followed in order 
by No.6 and No.2 with that of 28.48, 26.60 and 24.35 g/fruit, respectively. In terms of the dry weight per fruit, Variety No.2 
produced the highest dry weight and followed by No.6 and No. 5 with the average weight of 1.87, 1.86 and 1.72 g, 
respectively. It was indicated that chili varieties contained different amount of moisture in the fruit. 
 Plant height and canopy width were similar among the tested varieties of chili. The variety No.1 tended to have 
the widest canopy which followed in order by No.5 and No.2 with that of 82.13, 82.00 and 79.50 cm, respectively. The 
variety No.6 seemed to be the tallest chili plant, followed in order by No.2 and No.1 with the average height of 97.25, 96.5 
and 96.25 cm, respectively. 
Table 2   Yield components and yield of chili varieties for Nam Prik Num 

Variety Fruit width 
(cm) 

Fruit length 
(cm) 

Pedicel 
length 
(cm) 

Flesh 
thickness 

(cm) 

Placenta 
width 
(cm) 

Placenta 
length 
(cm) 

Fruit 
per plot 

Fruit wt. 
per plot 

(kg) 
No.1 
No.2 
No.3 
No.4 
No.5 
No.6 

2.14 
2.38 
2.26 
2.67 
3.03 
2.18 

13.91 
14.04 
12.89 
13.38 
15.00 
13.64 

5.05 
4.99 
4.96 
5.69 
5.22 
5.24 

0.29 
0.30 
0.29 
0.28 
0.30 
0.31 

1.27 
1.31 
1.31 
1.50 
1.35 
1.32 

11.35 
10.58 
9.66 
10.35 
11.81 
11.39 

451 
430 
608 
434 
627 
485 

9.18 
10.06 
11.95 
8.98 
13.13 
12.96 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 
C.V.(%) 31.78 9.73 13.38 4.59 14.88 8.84 25.71 44.32 
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 Yield component parameters and yield were found to be comparable among the chili varieties under trial (Table 
2). The fruit width tended to be the highest in variety No. 5 which followed in order by No.4 and No.2 with that of 3.03, 2.67 
and 2.38 cm, respectively. Fruit length was the greatest in variety No.5, followed by No.2 and No.1 with that of 15.00, 14.04 
and 13.91 cm, respectively. The variety No. 4 tended to produce the longest pedicel and to the lesser extent in No.6 and 
No.5 with the averages of 5.69, 5.24 and 5.22 cm, respectively. 
 Flesh thickness of chili fruit was one of major concerned parameter, especially for the Nam Prik Num. The variety 
No.6 tended to produce the thickest of flesh which followed in order by No.5 and No.2 with the averages of 0.31, 0.30 and 
0.29 cm, respectively. The placenta size (or core) of chili fruit was also the major contributor of fruit fresh weight and it  was 
an important characteristic of chili for Nam Prik Num. The variety No.4 seemed to have the largest placenta, followed in 
order by No.5 and No.6 with the averages of 1.50, 1.35 and 1.32 cm, respectively. 
 The 6 tested varieties of chili were also made into the Nam Prik Num product and was determined for the 
consumer acceptability. It was found that the Nam Prik Num product from all varieties tested were acceptable and 
comparable. Although the product that derived from variety No.5 tended to be the most acceptable that followed in order by 
No.6 and No.2 with the average scores of 6.91, 6.80 and 6.78, respectively. 
 

Conclusion 
 
 The comparison of 6 varieties of chili pepper for Nam Prik Num (Capsicum annum Linn. var. cununatum Fing.) at 
the Agricultural Technology Research Institute indicated that the chili variety No.5 seemed to be the most promising for the 
purpose. This was because it tended to produce the highest fresh weight per fruit and total fresh yield per rai. Furthermore, 
in terms of the Nam Prik Num product, it also tended to be the most acceptable by the panel tasting test. 
 
 
 

 
 
 
 


