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ผลของการขาดจุลธาตุต่อผลผลิตและคุณภาพของพริกหวานในวัสดุปลูก 

Effect of Micronutrient Deficiencies on Yield and Fruit Quality  
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บทคัดย่อ 

การศกึษาผลของการขาดจลุธาตตุอ่ผลผลิตและคณุภาพของพริกหวานโดยใช้พีทเป็นวสัดปุลกู ซึง่วางแผน

การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จํานวน 4 ซํา้ และ 4 ตํารับการทดลอง 

ได้แก่ ตํารับการทดลองท่ี 1 ตํารับควบคุม  ตํารับการทดลองท่ี 2 ขาดเหล็ก (Fe) ตํารับการทดลองท่ี 3 ขาด

แมงกานีส (Mn) และตํารับการทดลองท่ี 4 ขาดธาตสุงักะสี (Zn) ในระยะออกดอกจนถึงระยะเก็บเก่ียวผลผลิต ผล

การทดลองพบว่า ความสูงของต้นพริกหวาน ทุกตํารับการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะท่ีขนาด

ทรงพุ่มของต้นพริกหวาน มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัในช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิต สําหรับจํานวน

ผลผลิตและนํา้หนักผลผลิตรวมมีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัย่ิง โดยตํารับท่ี 1 ให้จํานวนผลและ

ผลผลิตรวมสงูสดุ รองลงมา คือ ตํารับท่ี 4 3 และ 2 ตามลําดบั ในขณะท่ีนํา้หนกัสดต่อผลความยาวผล และความ

หนาเนือ้ มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั ส่วนความแน่นเนือ้ทุกตํารับการทดลองไม่มีความแตกต่าง

กนัทางสถิติ 

 

ABSTRACT 

The effects of micronutrient deficiencies on yield and fruit quality in of sweet pepper (Capsicum 

annuum) in peat was evaluated using a completely randomized design experiment with 4 replications 

and 4 treatments as follows ; control or complete nutrition (T1), Fe deficiency (T2),  Mn deficiency (T3) 

and Zn deficiency (T4) during flowering stage to harvesting stage in growing media.  The results that 

plant height were not significantly different among all treatments. In addition, plant canopy of sweet 

pepper were significantly different at harvesting time. The complete nutrition (T1) provided significantly 

different by the highest yield as followed and Zn deficiency, Mn deficiency and Fe deficiency, 

respectively. However, the fruit weight per fruit was highest and significantly different when sweet 

pepper was grown in complete nutrition as followed by Fe deficiency, Zn deficiency and Mn deficiency, 
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respectively. The fruit firmness was not significantly different among treatments. However, the fruit 

length, fruit diameter and fruit thickness were significantly different at all harvesting time.  

Key Words: media, micronutrient, sweet pepper 

e-mail address: kulinda_jaw@hotmail.com 

 

คาํนํา 

พริกหวาน (Sweet pepper: Capsicum annuum) จัดเป็นพืชผักท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 ประเทศไทยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูประมาณ 1,242 ไร่ ผลผลิตรวม 2,512 ตนั 

มลูค่า 125 ล้านบาท (วีระ และคณะ, 2554) พืน้ท่ีปลูกพริกหวานท่ีใหญ่ท่ีสดุของไทยตัง้อยู่ท่ีอําเภอแม่ริม จงัหวดั

เชียงใหม่  เน่ืองจากโครงการหลวงได้มีการส่งเสริมการปลูกพริกหวานในวัสดุปลูก ซึ่งพบว่าพริกหวาน มีการ

เจริญเติบโตของใบและของผลท่ีมีรูปร่างผิดปกติ และสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ปริมาณและคณุภาพของผลผลิต โดย

พริกหวานแสดงอาการภาวะพร่องคลอโรฟิลล์ (Chlorosis) ในใบอ่อน ใบม้วนงอ และผลมีรูปทรงผิดปกติ ในบาง

ช่วงของฤดกูารเพาะปลกู โดยเฉพาะช่วงฤดแูล้ง ซึง่เป็นอาการบ่งชีว้า่เป็นอาการขาดจลุธาต ุทัง้นีเ้น่ืองจากนํา้ท่ีใช้ใน

การเพาะปลกูมี มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อน-ปานกลาง (pH 7.5-8) ซึง่ค่า pH ของนํา้ชลประทานท่ีสงู ส่งผลต่อ

การนําธาตอุาหารพืชท่ีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลง และไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทํา

ให้ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตลดลง ซึง่สอดคล้องกับ Shifriss and Eidelman (1983) รายงานว่าการปลูก

พริก “ Zehavi” ในดินสภาพเนือ้ปูน แสดงอาการ Chlorosis ในช่วงฤดหูนาวของ อิสราเอล และเม่ือมีการให้ Fe- 

EDTA ทางใบ อาการ  chlorosis หมดไป ซึง่แสดงถงึสภาวะการขาดธาตอุาหารพืชในกลุ่มสงักะสี เหล็ก แมงกานีส 

อนัเป็นผลเน่ืองมาจาก สภาพดินเนือ้ปนู (calcareous soils) และนํา้ท่ีมีสารประกอบคาร์บอเนตละลายอยู่สงู จะทํา

ให้นํา้มีสภาพเป็นดา่ง (พงษ์สนัต์ิ และคณะ, 2552)  ดินท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนตสงูเป็นสาเหตหุลกัท่ีทําให้พืชแสดง

อาการขาดธาตเุหลก็ และสง่ผลให้ได้ผลผลิตลดลง (Pestana et al., 2004) ซึง่ก็สอดคล้องกบั Hewitt and Watson 

(1980) รายงานว่า พริกท่ีขาดจุลธาตุแสดงอาการดงันี ้เช่น ขาดธาตุเหล็ก จะแสดงอาการ chlorosis  อย่างช้าๆ 

ส่วนพริกท่ีขาดแมงกานีสพบว่าใบมีจุดสีเหลืองในใบแก่และเส้นใบยังคงเขียว และจะขาดคลอโรฟิลล์ในท่ีสุด 

(necrosis) ขณะท่ีขาดธาตสุงักะสี แสดงลกัษณะเส้นใบเขียวและเนือ้ใบมีสีเหลืองทอง (bronzing) และก้านดอก

หลุดร่วง และส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพฒันาส่วนของลําต้น ใบ เมล็ด ผล รวมทัง้การสร้างนํา้ตาลในผล

ลดลง กิจกรรมของเอมไซม์ในกระบวนการสร้างนํา้ตาล รวมทัง้กรดอินทรีย์ในพืชตา่งๆ ลดลง (ยงยทุธ, 2552) ดงันัน้

จึงทําการศึกษาผลของการขาดธาตุเหล็ก สงักะสี และแมงกานีส ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต รวมทัง้

คณุภาพของผลผลิตพริกหวาน ซึง่หากทราบลกัษณะดงักล่าวแล้ว ก็จะสามารถจดัการธาตอุาหารเสริม ให้เพียงพอ

ตอ่ความต้องการของพืช ช่วยให้พริกหวานเจริญเติบโตได้ปกติ และสามารถเพ่ิมคณุภาพของผลผลิต 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

เตรียมสารละลายธาตุอาหารของ Hoagland solution (1940) ปรับระดับ pH ของสารละลายให้ได้

ประมาณ 5.6-5.8 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 4 ตํารับ 4 ซํา้ โดย

มีตํารับการทดลองดงันี ้ตํารับท่ี 1 ตํารับควบคมุ ให้ธาตอุาหารครบทุกธาตตุามท่ีสตูรกําหนด ตํารับการทดลองท่ี 2 

ขาดเหลก็ (Fe) ตํารับการทดลองท่ี 3 ขาดแมงกานีส (Mn) และตํารับการทดลองท่ี 4 ขาดธาตสุงักะสี (Zn) โดยท่ีใน

ตํารับท่ี 2 3  และ 4 ให้พืชขาดธาตอุาหารในระยะออกดอกจนถึงระยะเก็บเก่ียวผลผลิต เร่ิมการทดลองโดยเพาะ

เมล็ดพริกหวาน พนัธุ์เวก้า 1822 เม่ือต้นกล้าอายุ 30 วนั ย้ายต้นกล้า ลงในกระถางขนาด 12 นิว้ ท่ีมีพีทเป็นวสัดุ

ปลกู และให้สารละลายธาตอุาหารตามตํารับการทดลอง ปริมาตร 500 มิลลิลิตรต่อกระถาง      ทุก 7 วนั เม่ือต้น

พริกหวานเร่ิมออกดอกจึงงดให้ธาตเุหล็ก แมงกานีสและสงักะสี จนถึงระยะเก็บเก่ียวผลผลิต วดัการเจริญเติบโต

ของต้นพริกหวาน คือ ความสงู และขนาดทรงพุ่มของต้น ใน 3 ระยะของ การเจริญเติบโต คือ ช่วงเร่ิมการออกดอก 

(30 วนัหลงัย้ายปลกู) ช่วงการพฒันาผล (50 วนัหลงัย้ายปลกู) ช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตครัง้ท่ี 1 (80 วนัหลงัย้าย

ปลูก) เก็บตวัอย่างใบพริกหวาน ในตําแหน่งใบข้อท่ี 3-5 นับจากยอด ต้นละ 10 ใบ จํานวน 4 ช่วงระยะของการ

เจริญเติบโต คือ ช่วงเร่ิมการออกดอก ช่วงการพฒันาผล ช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิต ครัง้ท่ี 1    (80 วนัหลงัย้ายปลกู) 

และช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตครัง้ท่ี 2 (90 วนัหลงัย้ายปลกู) และนํามาวิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหารในใบพริกหวาน 

ได้แก่ ธาตเุหล็ก แมงกานีส และสงักะสี โดยชัง่ตวัอย่างพืช 0.2 กรัม ย่อยด้วย HNO3 และ HClO4 (ทศันีย์ และจง

รักษ์, 2542) วดัด้วยเคร่ือง Atomic Absorption Spectrophotometer พร้อมทัง้เก็บข้อมลูคณุภาพผลผลิตพริก

หวาน คือ นํา้หนกัผลสด ความยาว ความกว้างของผล ความหนาเนือ้ ความแน่นเนือ้ (เคร่ือง Firmness Tester ย่ีห้อ 

Chatillon) ใน 4 ระยะการเก็บเก่ียวผลผลิต คือ ช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตครัง้ท่ี 1 (80 วนัหลงัย้ายปลกู) ครัง้ท่ี 2 (90 

วนัหลงัย้ายปลกู) ครัง้ท่ี 3 (100 วนัหลงัย้ายปลกู) และครัง้ท่ี 4 (110 วนัหลงัย้ายปลกู ) วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 

Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ R Program (R-language and 

environment for statistical computing and graphics) 

  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1) การเจริญเติบโตของต้นพริกหวาน  

ความสงูและขนาดทรงพุ่มของต้นพริกหวาน ใน 3 ระยะของการเจริญเติบโต พบว่า ความสงูของต้นในทุก

ช่วงการเจริญเติบโตไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ สว่นขนาดทรงพุ่มของต้นในช่วงเร่ิมการออกดอก และช่วงการ

พัฒนาผลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญัในช่วงการเก็บเก่ียว

ผลผลิต โดยท่ีตํารับควบคมุมีขนาดทรงพุ่มสงูท่ีสดุ (Table 1) 
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Table 1 Effect of micronutrient deficiencies on plant height and plant canopy of sweet pepper in peat 

 at different of plant growth stage 

Treatments 

Flowering stage Fruit development Harvesting period 

Plant 

height 

(cm) 

Plant 

canopy 

(cm) 

Plant 

height 

(cm) 

Plant 

canopy 

(cm) 

Plant 

height 

(cm) 

Plant 

canopy 

(cm) 

Control  39.75 37.50 52.50 54.00 60.00    61.00 a1/ 

-Fe 39.25 36.50 50.00 51.88 54.75    57.38 b1/ 

-Mn 39.50 36.25 49.75 51.63 54.00    57.13 b1/ 

-Zn 38.00 36.75 49.00 53.00 54.25    58.13 ab1/ 

F-test ns ns ns ns ns * 

c.v. (%) 11.44 9.01 7.43 5.48 4.90 3.67 
1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) by Duncan 

method ns: No significant different at 95 % by Duncan method 
 

2) ลกัษณะอาการขาดธาตอุาหารท่ีปรากฏขึน้กบัต้นพริกหวาน 

ซึง่ลกัษณะอาการขาดธาตอุาหารท่ีปรากฏขึน้กบัต้นพริกหวาน พบว่า ต้นท่ีขาดธาตเุหล็กมีลกัษณะอาการ 

interveinal chorosis เกิดท่ีใบออ่นก่อน โดยเนือ้สีเหลืองและเส้นใบยงัคงเขียว และผลมีรูปร่างผิดปกติ (Figure 1)   

 
Figure 1 Fe deficiency in sweet pepper  

 สว่นต้นท่ีขาดธาตแุมงกานีส แสดงอาการท่ีใบออ่นก่อน โดยใบมีสีเหลืองและเส้นใบสีเขียว มีการ

แตกพุ่มน้อยและใบอ่อนแห้งตายและหลดุร่วงในท่ีสุด ผลมีรูปร่างผิดปกติ และผลมีจํานวนช่องผลมากกว่าปกติ 

(ปกติจะมี ช่องผลประมาณ 2-4 ช่อง แตท่ี่ขาดแมงกานีสมีช่องผลจํานวน 5-6 ช่อง) (Figure 2)   
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Figure 2 Mn deficiency in sweet pepper  

 และต้นท่ีขาดธาตสุงักะสี แสดงลกัษณะขาดธาตอุาหารโดยเกิดท่ีใบอ่อนก่อน โดยใบมีสีเหลือง

และเส้นใบมีสีเขียว พืชจะชะงักการเจริญเติบโต ใบมีขนาดเล็กลงและข้อปล้องสัน้ลง และผลมีรูปร่างผิดปกติ 

(Figure 3) 

 

Figure 3 Zn deficiency in sweet pepper  

3) ปริมาณธาตอุาหารในใบพริกหวาน 

 3.1 ปริมาณเหลก็ในใบพริกหวาน 

  จากการเก็บตวัอย่างใบพริกหวาน ใน 4 ระยะของการเจริญเติบโต พบว่าปริมาณเหล็กในใบ

พริกหวานทุกช่วงการเจริญเติบโต และทุกตํารับการทดลองมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Table 2-3) โดยตํารับท่ี

ขาดธาตุเหล็กมีปริมาณเหล็กน้อยท่ีสุด พบปริมาณเหล็กในใบสูงสุดในช่วงการพัฒนาผล เพราะ พืชมีการ

สงัเคราะห์แสงและหายใจ เพ่ือสร้างแป้งเปลี่ยนนํา้ตาล เพ่ือจะให้มีปริมาณธาตอุาหารเพียงพอต่อความต้องการ 

ในการพฒันาผลผลิต (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) 

 3.2 ปริมาณแมงกานีสในใบพริกหวาน 

  จากการเก็บตวัอย่างใบพริกหวาน ใน 4 ระยะของการเจริญเติบโต พบว่าปริมาณแมงกานีสใน

ใบพริกหวาน ทุกช่วงการเจริญเติบโต ทุกตํารับการทดลองมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Table 2-3) โดยตํารับท่ี

ขาดธาตแุมงกานีสจะมีปริมาณแมงกานีสน้อยท่ีสดุ พบปริมาณแมงกานีสในใบสงูท่ีสดุในช่วงการพฒันาผล เพราะ 

แมงกานีสมีบทบาทสําคญัในการพัฒนาของพืชในระยะเจริญพันธุ์ ซึ่งแมงกานีสไฟเทตท่ีเมล็ดสะสมไว้ท่ีเอนโด

สเปิร์ม เป็นแหลง่ของแมงกานีสสําหรับการสนบัสนนุการพฒันาเอม็บริโอ (ยงยทุธ , 2552)  
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 3.3 ปริมาณสงักะสีในใบพริกหวาน 

  จากการเก็บตวัอย่างใบพริกหวาน ใน 4 ระยะของการเจริญเติบโต พบวา่ปริมาณสงักะสีในใบพริก

หวาน ช่วงการพัฒนาผล การเก็บเก่ียวผลผลิตครัง้ท่ี 1 และ ครัง้ท่ี 2 เจริญเติบโต ทุกตํารับการทดลองมีความ

แตกตา่งกนัทางสถิติ (Table 2-3) โดยตํารับท่ีขาดธาตสุงักะสีจะมีปริมาณสงักะสีน้อยท่ีสดุ พบปริมาณสงักะสีในใบ

สงูท่ีสดุในช่วงการพฒันาผล เพราะ สงักะสีมีส่วนสําคญัในการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตและกระตุ้นการใช้นํา้ตาล

ในพืชและช่วยเสริมสร้างการสกุแก่ให้กบัผลไม้ และช่วยในการขยายขนาดของเซลล์พืช (เกษมศรี, 2541) 

 

Table 2 Total of Fe,  Mn and Zn content in sweet pepper leaves at flowering stage and fruit  

development  stage 

 1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 99% (**) by   

  Duncan method 

 

Table 3 Total of Fe, Mn and Zn content in sweet pepper leaves at 1st and 2nd harvesting time 

Treatments 

1st harvesting time 2nd harvesting time 

Fe 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg ) 

Zn 

 ( mg/kg ) 

Fe 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg ) 

Zn 

 ( mg/kg ) 

Control  200 a1/ 70 a1/ 140 a1/ 150 a1/ 60 a1/ 120 a1/ 

-Fe 120 c1/ 60 b1/ 130 b1/ 90 c1/ 50 ab1/ 110 ab1/ 

-Mn 150 bc1/ 40 c1/ 130 b1/ 120 b1/ 30 b1/ 120 a1/ 

-Zn 170 b1/ 60 b1/ 110 c1/ 150 a1/ 60 a1/ 90 b1/ 

F-test ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 7.78 8.51 5.01 6.13 9.30 8.37 
1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 99% (**) by  

  Duncan method  

4) คณุภาพผลผลิต 

 นํา้หนักสดต่อผล จํานวนผลผลิตรวมและนํา้หนักผลผลิตรวม พบว่า ทุกตํารับการทดลอง มีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสําคญั (Table 4) โดยตํารับควบคมุ มีนํา้หนักสดต่อผล และจํานวนผลผลิตรวม

และนํา้หนกัผลผลิตรวมสงูสดุ    

Treatments 

Flowering stage Fruit development 

Fe 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg ) 

Zn 

 ( mg/kg ) 

Fe 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg ) 

Zn 

 ( mg/kg ) 

Control  290 a1/ 90 a1/ 160 ab1/ 340 a1/ 240 a1/ 200 a1/ 

-Fe 260 b1/ 80 b1/ 150 b1/ 290 b1/ 220 b1/ 190 ab1/ 

-Mn 250 b1/ 80 b1/ 170 a1/ 320 ab1/ 180 c1/ 210 a1/ 

-Zn 280 a1/ 85 ab1/ 150 b1/ 320 ab1/ 220 b1/ 170 b1/ 

F-test ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 3.21 5.63 7.90 4.52 4.14 7.44 
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Table 4 Fruit  weight, number of yield and total yield  

Treatments 
 Fruit  weight 

(g/fruit) 

Number of yield  

(fruit/plant) 

Total yield  

(g/plant) 

Control  132.42 a1/ 8.25 a1/ 1,082.0 a1/ 

-Fe 108.83 ab1/ 3.50 c1/ 401.7 c1/ 

-Mn 98.88 b1/ 6.25 b1/ 606.7 b1/ 

-Zn 107.20 ab1/ 6.50 b1/ 662.5 b1/ 

F-test * ** ** 

C.V. (%) 15.43 19.55 18.08 
1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) and   

  99% (**)  by Duncan method  

 

ส่วนคณุภาพผลผลิต คือนํา้หนกัสด พบว่า ผลผลิตทัง้ 4 รุ่น ทุกตํารับการทดลองมีความแตกต่างกนัทาง

สถิติอย่างมีนัยสําคญัย่ิง โดยท่ีตํารับควบคุม มีนํา้หนักผลผลิตแต่ละครัง้การเก็บเก่ียวมากท่ีสุด ส่วนความยาว 

ความกว้างผล และความหนาเนือ้ พบวา่ ผลผลิตรุ่นท่ี 1 2 และ 4 มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั และ

ความแน่นเนือ้ ทกุตํารับการทดลองไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (Table 5-8) 

 

Table 5 Number of yield and characteristics in 1st harvesting time  

Treatments 

Number of 

yield 

(fruit/plant) 

Fruit weight 

(g/plant) 

Length 

(mm) 

Width 

(mm) 

Fruit 

firmness 

(N) 

Fruit 

thickness 

(mm) 

Control  4.0 a1/ 144.23 a1/ 70.80 b1/ 70.95 a1/ 2.54 6.04 ab1/ 

-Fe 1.8 c1/ 133.56 ab1/ 72.59 ab1/ 73.86 a1/ 2.75 6.24 a1/ 

-Mn 2.8 b1/ 113.46 b1/ 77.26 ab1/ 67.12 b1/ 2.11 5.12 b1/ 

-Zn 2.3 bc1/ 121.84 ab1/ 85.28 a1/ 63.17 b1/ 2.45 5.69 ab1/ 

F-test ** ** * * ns * 

C.V. (%) 12.94 10.09 12.20 17.38 20.09 14.62 
1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) and 99% 

(**) by Duncan method ns: No significant different at 95 % by Duncan method 
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Table 6 Number of yield and characteristics in 2nd harvesting time  

Treatments 

Number of 

yield 

(fruit/plant) 

Fruit weight 

(g/plant) 

Length 

(mm) 

Width 

(mm) 

Fruit 

firmness 

(N) 

Fruit 

thickness 

(mm) 

Control  4.8 a1/ 132.75 a1/ 70.50 a1/ 66.88 2.54      6.04 ab1/ 

-Fe 1.3 c1/ 88.17 b1/ 66.37 b1/ 65.02 2.75      6.24 a1/ 

-Mn 2.5 b1/ 96.44 ab1/ 68.53 b1/ 66.93 2.11      5.12 b1/ 

-Zn 3.0 b1/ 106.40 ab1/ 71.80 b1/ 68.51 2.45      5.69 ab1/ 

F-test ** ** ** ns ns * 

C.V. (%) 16.02 14.56 15.20 18.14 20.09 14.62 
1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) and 99% 

(**) by Duncan method ns: No significant different at 95 % by Duncan method 

 

Table 7 Number of yield and characteristics in 3rd harvesting time  

Treatments 

Number of 

yield 

(fruit/plant) 

Fruit weight 

(g/plant) 

Length 

(mm) 

Width 

(mm) 

Fruit 

firmness 

(N) 

Fruit 

thickness 

(mm) 

Control  1.0 107.50 a1/ 65.20 a1/ 67.85 a1/ 2.30       3.90 a1/ 

-Fe 1.0   79.25 b1/ 58.78 b1/ 55.91 b1/ 2.12       2.80 ab1/ 

-Mn 1.3   72.50 ab1/ 54.05 b1/ 54.53 b1/ 2.21       2.38 b1/ 

-Zn 1.0   82.25 ab1/ 58.92 b1/ 50.30 c1/ 2.33       2.78 ab1/ 

F-test ns ** * * ns * 

C.V. (%) 10.50 9.93 18.98 14.82 15.27 15.80 
1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) and 99% 

(**) by Duncan method ns: No significant different at 95 % by Duncan method 

 

Table 8 Number of yield and characteristics in 4th harvesting time  

Treatments 

Number of 

fruit 

(fruit/plant) 

Fruit weight 

(g/plant) 

Length 

(mm) 

Width 

(mm) 

Fruit 

firmness 

(N) 

Fruit 

thickness 

(mm) 

Control  1.0 b1/     104 a1/ 63.34 a1/ 61.85 a1/ 2.10 3.30 a1/ 

-Fe 1.0 b1/     100 ab1/ 60.10 a1/ 56.51 a1/ 2.14 3.10 a1/ 

-Mn 4.0 a1/       59 b1/ 48.40 b1/ 52.10 b1/ 1.82 2.39 b1/ 

-Zn 1.3 b1/       80 ab1/ 42.95 b1/ 51.86 b1/ 1.98 2.34 b1/ 

F-test ** ** * * ns * 

C.V. (%) 18.03 14.13 17.02 15.22 10.50 13.21 
1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% (*) and 99% 

(**) by Duncan method ns: No significant different at 95 % by Duncan method 
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สรุป 

จากการศกึษา พบว่า ต้นพริกหวานท่ีขาดธาตเุหล็ก มีลกัษณะอาการ interveinal chorosis เกิดท่ีใบอ่อน

ก่อน โดยใบมีสีเหลืองและเส้นใบเขียว และผลมีรูปร่างผิดปกติ สว่นต้นท่ีขาดธาตแุมงกานีส  แสดงลกัษณะขาดธาตุ

อาหารโดยเกิดท่ีใบอ่อนก่อน โดยใบมีสีเหลืองและเส้นใบมีสีเขียว มีการแตกพุ่มน้อยและใบอ่อนแห้งตายและหลดุ

ร่วงในท่ีสดุ ผลมีรูปร่างผิดปกติ และผลมีจํานวนช่องผลเพ่ิมขึน้ 2-3 ช่องตอ่ผล และต้นท่ีขาดธาตสุงักะสี  แสดงท่ีใบ

อ่อนก่อน โดยใบมีสีเหลือง และเส้นใบมีสีเขียว พืชจะชะงกัการเจริญเติบโต ใบมีขนาดเล็กลงและข้อปล้องสัน้ลง 

และผลมีรูปร่างผิดปกติ สําหรับผลผลิตนัน้พบว่า จํานวนผลผลิต นํา้หนักสดต่อผลและนํา้หนกัผลผลิตรวม ตํารับ

ควบคุม มีจํานวนผลผลิตและนํา้หนักผลมากท่ีสุด แสดงว่า จุลธาตมีุผลต่อปริมาณและนํา้หนักของผลผลิตพริก

หวาน ส่วนคณุภาพผลผลิต คือ ความยาว ความกว้างผล ความแน่นเนือ้ พบว่า ผลผลิตรุ่นท่ี 1 2 และ 4 มีความ

แตกตา่งกนัทางสถิติอย่างมีนยัสําคญั และความหนาเนือ้ ทกุตํารับการทดลองไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ 
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