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บทคัดยอ 
 

 ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia  solanacearum 

ในแปลงพริกของเกษตรกรที่อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 5 แปลง โดยใชวิธีทดสอบซึ่ง

ประกอบดวยกรรมวิธีที่ 1 อบดินดวยปูนขาวรวมกับปุยยูเรียในอัตราสวน 10:1 กอนปลูก กรรมวิธีที่ 2 ราดเชื้อ 

Bacillus subtilis  ในดินบริเวณรากพริกหลังยายกลาปลูก และราดเชื้อทุก 15 30 45 และ 60 วันหลังยายกลา

ปลูก  กรรมวิธีที่ 3 ถอนตนเปนโรคทิ้งแลวใสปูนขาวรวมกับปุยยูเรียอัตราสวน 10:1 รอบบริเวณตนที่เปนโรค โดย

ทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรที่ไมไดควบคุมโรคตามกรรมวิธีทั้ง 3  ผลการทดสอบพบการเกิดโรคในแปลง

ของเกษตรกรไมถึง 3% ทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร  โดยในแปลงเกษตรกร 2 รายพบวาแปลงวิธีทดสอบมี

เปอรเซ็นตการเกิดโรคนอยกวาแปลงวิธีเกษตรกร สวนแปลงเกษตรกรอีก 3 ราย ไมพบการเกิดโรคทั้งสองวิธี  ซึ่ง

ในภาพรวมปนี้พบแปลงพริกเกิดโรคเหี่ยวระบาดคอนขางนอย แตแปลงเกษตรกรทั้ง 5 รายที่รวมการทดสอบนั้น

เคยพบการระบาดของโรคมากอนในป 2553 โดยพบการเกิดโรคตั้งแต  25-36 % และทุกแปลงจะพบปริมาณเชื้อ

สาเหตุในดินกอนการทดสอบคอนขางสูง  จากผลการทดสอบนี้จึงยังไมสามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ

ควบคุมโรคไดอยางชัดเจน  แตก็ถือวาวิธีทดสอบมีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมไดในระดับหนึ่ง   

ดังนั้นการทดลองนี้จึงสิ้นสุดในป 2554  เนื่องจากในพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหารและพ้ืนที่อื่นๆที่ปลูกพริกก็พบการ

ระบาดของโรคเพียงเล็กนอยเชนกัน และจากขอมูลที่พบวามีปริมาณเชื้อสาเหตุในดินกอนการทดสอบในแปลง

คอนขางสูงแตไมสามารถทําใหเกิดโรคนั้น สาเหตุอาจจะมาจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสม และพืชมีความ

ตานทานขึ้น  เนื่องจากปนี้เกษตรกรดูแลแปลงอยางดี  ใสปุยอินทรียมากขึ้น และมีการใสปูนขาวปรับสภาพดินให

เปนกลางทุกแปลง ดินจึงไมเปนกรดจัดเหมือนเดิม   จึงไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุ  แตจาก

ผลงานวิจัยนี้สามารถนําไปขยายผลแนะนําเกษตรกรในพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียงใหสามารถควบคุมโรคนี้ไดหากพบ

การระบาดของโรคในอนาคต โดยใชวิธีการปฏิบัติที่งายๆ ดวยการไถดินตากแดดพรอมกับปรับสภาพดินใหเปน

กลางดวยปูนขาวกอนปลูกรวมกับการถอนตนเปนโรคทิ้งแลวใสปูนขาวรวมกับยูเรียในอัตราสวน 10:1 บริเวณตนที่

                                                 
รหัสการทดลอง 01-45-54-01-01-01-01-54   
1 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

2 / สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพชื 



 

เปนโรค  หากไมมีใหใสปูนขาวอยางเดียว  ซึ่งวิธีดังกลาวจะสามารถลดการระบาดของโรคไดในระดับหนึ่ง

โดยเฉพาะในแปลงที่พบโรคระบาดมาก  

 

 

 

 

คํานํา 

 

 ในฤดูกาลผลิตพริกป 2552/2553  ที่ผานมาในพื้นที่ปลูกพริกของเกษตรกรอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี ซึ่งเปนการปลูกพริกหลังนากําลังประสบปญหาการระบาดของโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

Ralstonia solanacearum โดยพบความเสียหายในแปลงพริกไดตั้งแต 30-70 %  พบโรคนี้ตั้งแตระยะกลา

จนถึงระยะที่พริกใหผลผลิต อาการที่พบ คือ พืชจะแสดงอาการเหี่ยวทั้งที่ยังเขียวอยูในเวลากลางวัน และยืนตน

ตายในที่สุด  (กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต, 2553)  ปจจุบันยังไมมีวิธีการใดที่สามารถควบคุม

โรคนี้ไดผลดีพอ โดยเฉพาะการใชสารเคมีที่พบวาไมสามารถควบคุมโรคนี้ได  เนื่องจากเชื้อมีพืชอาศัยกวางมาก  

สามารถอยูรอดในดินไดนาน  แพรระบาดไปกับดิน น้ํา และสวนขยายพันธุพืชได     แนวทางการควบคุมโรคเหี่ยว

ที่เปนไปไดในปจจุบัน คือ การใชชีววิธีรวมกับวิธีเขตกรรรม     การควบคุมโรคเหี่ยวโดยชีววิธีมีรายงานในมันฝรั่ง 

ขิง ปทุมมา และยาสูบ ซึ่งเปนการนําเอาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษ คือ  Bacillus subtilis  มาใชควบคุมโรค เชน มี

การนําเอาเชื้อ B. subtilis DOA-WB4 ที่แยกไดจากดินบริเวณรากตนมันฝรั่งที่ไมเปนโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดมา

ควบคุมการเกิดโรคเหี่ยวของมันฝรั่งที่เกิดจากเชื้อ R. solanacearum พบวาไดผลดี และขยายผลการใชไปถึง

ระดับแปลงเกษตรกรแลวพบวา สามารถลดการเกิดโรคได 0-65 % (วงศ, 2550)   สําหรับในพริกเคยมีรายงาน

การนําเอาเชื้อ B. subtilis ที่แยกไดจากดินและบริเวณรากตนยาสูบ มาทดสอบในระดับหองปฏิบัติการพบวา เชื้อ 

B. subtilis  หลายสายพันธุสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ R.solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวในพริกไดดี 

(วนิดา,2541)  แตการใชชีววิธีควบคุมโรคอยางเดียวมักไมไดผล ควรใชรวมกับวิธีการเขตกรรมกอนปลูกพริก ซึ่ง

เปนการฆาเชื้อสาเหตุในดินโดยการอบดินดวยยูเรีย อัตรา 80 กิโลกรัม ผสมกับ ปูนขาวอัตรา 800 กิโลกรัมตอ

พื้นที่ 1 ไร โดยอบทิ้งไว 2-3 สัปดาหกอนปลูกพริก (ณัฎฐิมา, 2552)  แตวิธีการนี้เปนการฆาเชื้อในดินกอนปลูก

เทานั้น ไมสามารถปองกันกําจัดโรคในระหวางที่พริกเจริญเติบโตได   ในป 2553 นาตยาและคณะไดนําเชื้อ B. 

subtilis  ที่แยกไดจากรากยาสูบของกลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช(สอพ.) มาทดสอบการ

ควบคุมโรคเหี่ยวในสภาพแปลงปลูกพริกหลังนาของเกษตรกรที่อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   ซึ่งผล

การทดสอบพบวายังไมสามารถควบคุมโรคไดผลเปนที่นาพอใจ  เนื่องจากเปนงานวิจัยเรงดวนจึงไมสามารถเขาไป

ดําเนินการตั้งแตการอบดินฆาเชื้อดวยปูนขาวและยูเรีย แตไดเขาไปดําเนินการเมื่อเกษตรกรปลูกพริกแลว 1 เดือน 

และบางแปลงก็เกิดโรคเหี่ยวแลว  ดังนั้นการควบคุมโรคเหี่ยวเฉพาะกรรมวิธีที่ราดเชื้อ B.subtilisในแปลงจึงไม

สามารถควบคุมโรคไดในระดับที่พอใจ     



 

 ดังนั้นในป 2554 จึงไดดําเนินการทดสอบตอเนื่องในแปลงเกษตรกรรายเดิมจากป 2553 เริ่มตั้งแต

กรรมวิธีการอบดินฆาเชื้อกอนปลูกโดยการใสปุยยูเรียผสมปูนขาวในอัตรา 1:10 กอนปลูกรวมกับกรรมวิธีการใช

เชื้อ B.subtilis ที่คัดเลือกไดไดงานวิจัยเรงดวนในป 2553 ของกลุมวิจัยโรคพืช โดยบูรณีและคณะที่ไดดําเนินการ

คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษจากแปลงพริกจังหวัดอุบลราชธานีมาควบคุมเชื้อ R.solanacearum สาเหตุโรค

เหี่ยวของพริกในระดับหองปฏิบัติการและเรือนทดลอง ป 2553  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ  

 

ศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรรวมดําเนินการ โดยใชหลักการวิจัยระบบการทําฟารม 

(Farming Systems Research)  (อารันต, 2532) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (Participatory 

Technology Development หรือ PTD เปนหลัก) ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนดําเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี ้

 1) การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย : คัดเลือกแปลงเกษตรกรที่เคยรวมงานทดลองในป 2553 จํานวน 5 ราย 

ในพื้นท่ีปลูกพริกที่อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีมี โดยเลือกแปลงที่มีการระบาดของโรคเหี่ยวมากกวา 

20% ในป 2553  

 2) การวิเคราะหพื้นที่เปาหมาย  : การปลูกพริกในพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหารเปนการปลูกพริกหลังนา 

โดยเกษตรกรจะเริ่มปลูกพริกชวงปลายเดือนพฤศจิกายนหลังเกี่ยวขาวทันที  และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตชวงเดือน 

มีนาคม-เมษายน  เนื่องจากสภาพดินคอนขางเปนดินทราย และเปนการปลูกพืชหลังนา จึงทําใหดินมีความอุดม

สมบูรณต่ํา ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา ธาตุอาหารต่ํา และดินคอนขางเปนกรด  ซึ่งเปนสภาพท่ีสงเสริมการเขาทําลาย

ของเชื้อ R.solanacearum ประกอบกับเปนการปลูกเพื่อขายพริกแหงทําใหเกษตรกรขาดความเอาใจใสใน

คุณภาพผลผลิต  ทําใหในปที่ผานมาพบการระบาดของโรคเหี่ยวแบคทีเรียมากตั้งแตระยะกลาจนไปถึงเก็บเกี่ยว 

และเกษตรกรไมมีเวลาในการไถดินตากแดด  หลังเกี่ยวขาวเสร็จจะปลูกพริกทันทีทําใหไมมีโอกาสฆาเชื้อสาเหตุที่

เหลืออยูในดิน  ซึ่งเชื้อเหลานี้จะเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดโรคมากที่สุด 

 3) การวางแผนการวิจัย : ดําเนินการวางแผนโดยคัดเลือกเกษตรกรเจาของแปลงที่เคยตรวจพบวามีการ

ระบาดของโรคเหี่ยวในแปลงจากฤดูการผลิตป 2552/2553  เขารวมโครงการ 5 ราย พรอมฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกับโรคและการปองกันกําจัด   

 4) การดําเนินการวิจัย :  

 



 

วัสดุอุปกรณ 

            4.1.1  เชื้อ Bacillus subtilis  ไดรับความอนุเคราะหจาก สอพ. 

 4.1.2  ปูนขาว  

 4.1.3  ปุยยูเรีย (46-0-0)  

 4.1.4  ปุยอินทรีย  

 4.1.5  สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตรสําหรับแยกเชื้อแบคทีเรีย 

 

วิธีการ   

           จัดทําแปลงทดสอบโดยเกษตรกรมีสวนรวมทุกขั้นตอน เปรียบเทียบระหวางวิธีทดสอบและวิธีของ

เกษตรกร  โดยมีรายละเอียดดังนี้   

              4.2.1 วิธีทดสอบ : ดําเนินการเฉพาะในขั้นตอนการควบคุมโรคเหี่ยว มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

    4.2.1.1  เตรียมดินในแปลงพริกกอนปลูก 2-3 อาทิตย โดยการอบดินดวยการใสปุยยูเรียรวมกับปูน

ขาว ในอัตราสวน(1:10) ใชยูเรีย อัตรา 80 กิโลกรัม ผสมกับ ปูนขาวอัตรา 800 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 ไร โดยอบทิ้ง

ไว 2-3 สัปดาหกอนปลูกพริก วิธีการโดยการไถดินแลวหวานปูนขาวตามดวยยูเรียไถกลบแลวรดน้ําทิ้งไว 2-3 

สัปดาหกอนปลูกพริก 

     4.2.1.2 ราดเชื้อ Bacillus subtilis  (เตรียมที่ความเขมขนของเชื้อประมาณ 1 x108โคโลนี/มิลลิลิตร 

โดยอัตราสวนที่ใช ผงเชื้อ B.subtilis  300 กรัม/น้ํา 200 ลิตร) รดในปริมาณใหทั่วบริเวณรากพริก ครั้งแรกราด

ตอนยายกลาปลูกพรอมกับการใสปุยอินทรีย ครั้งที่ 1 ปริมาณ 250 กก/ไร   หลังจากนั้นราดเชื้อทุก 15 30  45 

และ 60 วันหลังยายกลาปลูก และใสปุยอินทรียอัตรา 250 กก./ไรครั้งที่ 2 เมื่อตนพริกมีอายุ 45 วัน  

                    4.2.1.3 สํารวจโรคทุก 15 วัน เมื่อพบตนที่เปนโรคใหถอนตนทิ้ง แลวใชปุยยูเรียและปูนขาว

อัตราสวน(1:10) โรยหลุมและรอบๆ บริเวณตนที่ถอนท้ิง   

   และนอกเหนือจากการปฏิบัติตามวิธีทดสอบในขอ 4.2.1.1-4.2.1.3 การปฏิบัติดูแลรักษาดําเนินการตาม

วิธีของเกษตรกรทุกขั้นตอน  

            4.2.2 วิธีเกษตรกร : มีวิธีปฏิบัติดังนี้   

                          - การเตรียมแปลง การปลูก การดูแลรักษา การใสปุย การกําจัดโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว 

ฯลฯ ปฏิบัติตามวิธีเกษตรกรทุกขั้นตอน โดยไมไดควบคุมโรคเหี่ยวเหมือนในวิธีทดสอบ 

 การบันทึกขอมูล   

            4.3.1 ตรวจปริมาณเชื้อ R. solanacearum  ในดินกอนทดสอบ และหลังทดสอบ   

            4.3.2 ตรวจวิเคราะหคุณสมบัติดิน ปริมาณธาตุอาหาร ความเปนกรด-ดาง กอนทดสอบ และหลัง

ทดสอบ 

            4.3.3  ตรวจเช็คนับจํานวนตนที่เปนโรค   

            4.3.4  บันทึกตนทุนและผลตอบแทน ตลอดจนปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ  

 การวิเคราะหขอมูล  



 

           4.4.1 เปอรเซ็นตการเกิดโรค 

   % การเกิดโรค         =          จํานวนตนที่เปนโรคx100 

                        จํานวนตนทั้งหมด 

           4.4.2 ขอมูลดานเศรษฐศาสตร Benefit Cost Ratio (BCR)  

     คา BCR     =        รายไดกอนหักตนทุนผันแปร 

                                        ตนทุน 

 
 การประเมินผล  :  ดําเนินการประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรจากแบบสอบถาม และ

ขยายผลเทคโนโลยีสูแปลงอื่นๆหากผลการวิจัยออกมาดีและเกษตรกรยอมรับ  

             

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา  เริ่มตน ตุลาคม  2553  สิ้นสดุ กันยายน  2554 

 สถานที่ดําเนินงาน   แปลงเกษตรกรปลูกพริกอําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  5 แปลง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

 ดําเนินการคัดเลือกแปลงพริกของเกษตรกรจํานวน 5 รายที่เคยมีประวัติพบการระบาดของโรคเหี่ยวใน

ฤดูกาลที่แลว คือ ป 2552/2553  เขารวมงานทดสอบโดยใหความรูเกี่ยวกับโรคและการปองกันกําจัด จากนั้นเก็บ

ตัวอยางดินเพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อ R.solanacearum ในดินกอนทําการทดสอบ และเริ่มการทดสอบโดย

ดําเนินการในกรรมวิธีที่ 1 คือ การอบดินฆาเชื้อดวยปุยยูเรียและปูนขาว อัตราสวน 1:10 ในอัตรา 800 กก./ไร

กอนปลูก  กรรมวิธีที่ 2 คือ ราดเชื้อ Bacillus subtilis (BS) ในดินบริเวณรากพริกชวงหลังยายกลาปลูก และราด

เชื้อทุก 15 วันหลังปลูก และกรรมวิธีที่ 3 ถอนตนเปนโรคทิ้งแลวใสปูนขาวรวมกับปุยยูเรียอัตราสวน 10:1 โรย

รอบบริเวณตนที่เปนโรคจากการสํารวจทุก 15 วัน โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

 1. ปริมาณเชื้อในแปลง : พบปริมาณเชื้อสาเหตุในแปลงเริ่มตนตั้งแต 2.9x103- 3.4x105 โคโลนี / ดิน 1 

กรัม   สวนปริมาณเชื้อหลังทดสอบลดลงอยูในชวง 1.2x102- 5.5x102 โคโลนี / ดิน 1 กรัม ในภาพรวมทุกแปลง



 

พบวา มีปริมาณเชื้อหลังทดสอบลดลงทุกแปลง  (ตารางที่ 1)  จากขอมูลแสดงใหเห็นวาเชื้อสาเหตุโรคยังคง

เหลืออยูในแปลงปริมาณคอนขางสูงเกือบทุกแปลง  ทั้งที่กอนหนานี้เกษตรกรไดปลูกขาวนาปและเก็บเกี่ยวเสร็จ

แลวก็ปลูกพริกตามทันที   มีรายงานวาเชื้อชนิดนี้มีสามารถอยูในดินไดนานหลายป (ศุภลักษณ ฮอกะวัต,2536) 

และ ขาวไมใชพืชอาศัยแตเชื้อก็ยังสามารถมีชีวิตอยูและพรอมที่จะระบาดไดในฤดูปลูกถัดไป แตก็ขึ้นอยูกับปจจัย

หลายอยาง   แตหลังการทดลองจะพบปริมาณเชื้อในดินลดลงทุกแปลง  เนื่องจากเชื้อสวนหนึ่งเขาไปอยูในตนพืช

แลวจึงทําใหมีปริมาณลดลงทุกแปลง(ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล และคณะ, 2550)   แตที่ไมสามารถทําใหพริกเกิด

โรคนั้น สาเหตุอาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสม และพืชมีความตานทานเนื่องจากปนี้เกษตรกรดูแลเอา

ใจใสแปลง และใสปุยอินทรียมากขึ้น และจะเห็นวาคา pH ไมเปนกรดจัดเหมือนเดิมเนื่องจาก เกษตรกรมีการใส

ปูนขาวปรับสภาพดินกอนปลูก  ดังจะเห็นไดจากหลังการทดสอบทุกแปลงมีคา pH สูงขึ้น ซึ่งทําใหดินมีสภาพเปน

กลางซึ่งไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อชนิดนี้   

 2. ประสิทธิภาพในการควบคุมโรค : พบวาแปลงเกษตรกรทั้ง 5 รายพบการระบาดของโรคเหี่ยวเขียว

เพียงเล็กนอย 0 -2.34 % ทั้งแปลงวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร   โดยในแปลงนายมิตรชาย พิมพโยธา และนายอํา

ภา วงศคูณ  มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคนอยกวาวิธีเกษตรกรเพียงเล็กนอย (ตารางที่ 2) แตก็ถือวามีวิธีทดสอบมี

แนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมไดมากกวาวิธีเกษตร  ในแปลงพริกของนายทวี  สินทา ทั้ง 2 แปลง 

และแปลงนายสมศรี เคามูล ไมพบการระบาดของโรคทั้ง 2 วิธี  ทั้งนี้แปลงเกษตรกรทั้ง 5 แปลง เคยพบการ

ระบาดของโรคในป 2553  ตั้งแต  25-36 %   ผลการทดสอบครั้งนี้จึงยังไมสามารถแสดงให เห็นผลถึง

ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไดชัดเจน  สาเหตุอาจเนื่องจากสภาพแวดลอมไมสงเสริมใหเกิดการระบาด 

ประกอบกับการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพริกของเกษตรกรที่ดีขึ้นจากเดิมในป 2553 ที่ไมไดเอาใจใสดูแลปลอยใหมี

การระบาดของโรคมาก  ในปนี้เกษตรกรมีการใสปูนขาวใสปุยอินทรีย ทําใหสภาพดินเปนกลางไมเหมาะตอการ

เจริญของเชื้อ และดินมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนจึงทําใหพืชเจริญเติบโตดีสามารถตานทานโรคไดในระดับหนึ่ง  

 3. คุณสมบัติดินในแปลงเกษตรกร :  

 พบวาคุณสมบัติดินหลังการทดสอบมีคา pH สูงขึ้นทุกแปลง เนื่องจากเกษตรกรปรับสภาพดินใหเปนกลาง

กอนปลูกในแปลงวิธีเกษตรกร และในแปลงวิธีทดสอบมีการอบดินดวยปูนขาวทําให มีคา pH 6-7 ทุกแปลงและคา

แคลเซียมมีปริมาณสูงขึ้นในทุกแปลง (ตารางที่ 4)   นอกจากนี้ยังมีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินเพิ่ม

สูงขึ้นทุกแปลงหลังปลูก เนื่องจากเกษตรกรใสปุยเคมีมากขึ้น จนเหลือตกคางในแปลงหลังทดสอบ ซึ่งหากเปนไป

ไดการปลูกครั้งตอไปอาจจะตองลดการใสปุยที่มีปริมาณธาตุอาหารดังกลาวลงเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

  

 4. ผลผลิต :   

 พบวาผลผลิตพริกแหงตอไรของวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรแตกตางกันเล็กนอยในเกษตรกรทั้ง  5 ราย 

โดยมีคาเฉลี่ย 413 กก./ไร ในวิธีเกษตรกร และ 407 กก./ไร ในวิธีทดสอบ (ตารางที่ 3)  โดยวิธีทดสอบมีผลผลิต

เฉลี่ยสูงกวาวิธีเกษตรกร ประมาณ  6 กก.ไร แตเนื่องจากแปลงพริกท้ัง 2 วิธีมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคนอยทุกแปลง

จึงทําใหผลผลิตพริกไมเสียหายมากนัก แตแปลงวิธีทดสอบจะมีการใสปุยอินทรียมากกวาวิธีเกษตรกร ถึง 2 ครั้ง 

จึงอาจเปนสาเหตุทําใหผลผลิตในวิธีทดสอบสูงกวาวิธีเกษตรกรเล็กนอยในแปลงเกษตรกรทุกราย โดยแปลงนาย



 

ทวี สินทา ทั้ง 2 แปลงใหผลผลิตพริกสูงที่สุดทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร เนื่องมาจากไดบํารุงรักษาแปลงดี  ใส

ปจจัยการผลิตปุยเคมีและปุยอินทรียจึงทําใหตนพืชแข็งแรงตนทานโรคแมลงไดดี  ผลผลิตจึงสูงกวาเกษตรกรราย

อื่นๆ   

 5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ :  

 พบวาเกษตรกร ทั้ง 5 รายในวิธีทดสอบมีผลตอบแทนหรือกําไรสุทธิสูงกวาวิธีเกษตรกรเล็กนอยทุกราย 

โดยมีคาผลตอบแทนในแปลงวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 28,887 บาท/ไร และ 29,480 บาท/ไร ในวิธีทดสอบ (ตารางที่ 3)  

เนื่องจากแปลงพริกในวิธีทดสอบไดมีการใสปุยอินทรียมากกวาแปลงเกษตรกร 2 ครั้ง เพื่อใหเชื้อ B.subtilis มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้นผลผลิตพริกจึงสูงกวาแปลงเกษตรกร แลวสงผลใหผลตอบแทนหรือกําไรสุทธิในแปลง

วิธีทดสอบสูงกวาแปลงวิธีเกษตรกรเล็กนอย เฉลี่ย 593 บาท/ไร ประกอบกับเกษตรกรจําหนายผลผลิตเปนพริก

แหง ซึ่งชวงที่จําหนายพริกมีราคาสูง ประมาณกิโลกรัมละ 103-108 บาท จึงทําใหเกษตรกรมีผลตอบแทน

คอนขางสูง  

 6. คา BCR :  

 พบวาเกษตรกร ทั้ง 5 ราย มีคา BCR สูงกวา 2 ทุกราย ทั้งวิธีเกษตรกร และวิธีทดสอบ คาเฉลี่ย BCR ใน

วิธีเกษตรกร คือ 3.07 และ 3.11 ในวิธีทดสอบ (ตารางที่ 3) เนื่องจากเปอรเซ็นตการเกิดโรคไมถึงระดับที่ทําใหผล

ผลิตพริกของเกษตรกรเสียหายและบางรายก็ไมเกิดโรคทั้ง 2 วิธี จึงทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

หรือกําไรคอนขางสูงทุกแปลง จึงสงผลใหคา BCR สูงทุกแปลงทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร แปลงที่มีคา BCR 

สูงสุดคือ แปลงนายทวี สินทา (แปลง 1) มีคา BCR ในแปลงวิธีเกษตรกร 3.48 และวิธีทดสอบ 3.51 

 7. ผลการยอมรับของเกษตรกร :  เนื่องจากปนี้ยังไมเห็นผลการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมโรค

เหี่ยวที่ชัดเจน เนื่องจากโรคไมระบาดในแปลงเกษตร หรือเกิดโรคนอยมาก  เกษตรกรจึงยังไมเห็นความชัดเจนใน

ภาพรวม  แตเกษตรกรทั้ง 5 รายก็มองเห็นถึงแนวโนมของประสิทธิภาพในการควบคุมโรคตามวิธีที่ทดสอบไป และ

จากผลการทดลองนี้สามารถนําไปขยายผลใหคําแนะนําในแปลงเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียงที่อาจ

ประสบปญหาโรคนี้เกิดขึ้นไดอีกในอนาคต โดยมีคําแนะนําใหใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินใหเปนกลางกอนปลูกใน

แปลงที่เคยพบโรคระบาดมาก  หรือหากเริ่มพบโรคระบาดในแปลงควรถอนตนที่เปนโรคทิ้งเผาทําลายแลวใสปูน

ขาวรวมกับปุยยูเรียโรยรอบๆบริเวณที่เปนโรค หรือใชเฉพาะปูนขาวอยางเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

                สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 



 

 

 ผลจากการทดสอบพบการเกิดโรคเหี่ยวในแปลงเกษตรกรไมถึง 3% ทั้งแปลงพริกในวิธีทดสอบ และวิธี

เกษตรกร  โดยในแปลงวิธีทดสอบมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคนอยกวาวิธีเกษตรกรเพียง 2 แปลง อีก 3 แปลงไมมีการ

เกิดโรค   เนื่องจากในภาพรวมปนี้โรคเหี่ยวจะระบาดคอนขางนอยและบางแปลงก็ไมพบการระบาด  ทั้งที่แปลง

เกษตรกรทั้ง 5 แปลงเคยพบการระบาดของโรคในป 2553  ตั้งแต  25-36 % และมีปริมาณเชื้อสาเหตุในดินกอน

การทดสอบในป 2554 คอนขางสูง  จากผลการทดสอบนี้จึงยังไมสามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ

ควบคุมโรคไดอยางชัดเจน แตก็ถือวาวิธีทดสอบมีแนวโนมที่จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมไดมากกกวาวิธี

เกษตรกร    ดังนั้นการทดลองนี้จึงสิ้นสุดในป 2554  เนื่องจากในพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหารและอําเภออ่ืนๆที่ปลูก

พริกพบการระบาดของโรคเพียงเล็กนอยเชนกัน จึงไมไดทําการทดสอบตอในป 2555  เพราะโรคเหี่ยวไมไดเปน

ปญหาสําหรับเกษตรกรแลว  จากขอมูลการตรวจหาปริมาณเชื้อสาเหตุในดินกอนการทดสอบ  พบวายังมีปริมาณ

เชื้อคอนขางสูงแตที่ไมสามารถทําใหพริกเกิดโรคนั้น สาเหตุอาจเนื่องมาจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสม และพืชมี

ความตานทาน  เนื่องจากปนี้เกษตรกรดูแลเอาใจใสแปลงอยางดี  ใสปุยอินทรียมากขึ้น และมีการใสปูนขาวปรับ

สภาพดินใหเปนกลางทุกแปลง ดินจึงไมเปนกรดจัดเหมือนเดิม   ดังจะเห็นไดจากหลังการทดสอบที่ทุกแปลงมีคา 

pH สูงขึ้น และการที่ดินมีสภาพเปนกลางนี้ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุ      

 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

  สามารถนําผลงานวิจัยไปขยายผลแนะนําเกษตรกรในพื้นและพ้ืนที่ใกลเคียงใหสามารถควบคุมโรคเหี่ยวได 

หากพบการระบาดของโรคเกิดอีกในอนาคต โดยแนะนําเกษตรกรใหใชวิธีการที่ปฏิบัติไดงาย ดวยการไถดินตาก

แดดพรอมกับปรับสภาพดินใหเปนกลางดวยปูนขาวตามคาวิเคราะหดินกอนปลูกหรือใสประมาณ 200-300 กก./

ไร รวมกับการถอนตนเปนโรคทิ้งเผาทําลายแลวใสปูนขาวรวมกับยูเรียในอัตราสวน 10:1 บริเวณตนที่เปนโรค 

หากไมมีใหใสเฉพาะปูนขาว ซึ่งวิธีดังกลาวจะสามารถลดการระบาดของโรคไดในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในแปลงที่

พบโรคระบาดมาก   
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ภาคผนวก 

 

ตารางที ่ 1 แสดงปริมาณเชื้อ R.solanacearum  ในดินกอนทดสอบและหลังทดสอบในป 2554      

ลําดับ ชื่อ-เกษตรกร วิธีเกษตรกร (โคโลนี/ดิน 1 กรัม)  วิธีทดสอบ (โคโลนี/ดิน 1 กรัม) 

    กอนทดสอบ หลังทดสอบ กอนทดสอบ หลังทดสอบ 

 1. นายมิตรชาย พิมพโยธา 3.7x104 4.5x102 2.6x104 5.5x102 

2. นายอําภา วงศคูณ 2.1x105 2.3x102 3.4x105 4.1x102 

3. นายทวี สินทา  (แปลง 1) 1.6x104 1.7x102 1.0x104 3.4x102 

4. นายทวี สินทา (แปลง 2) 2.5x103 3.1x102 2.9x103 1.2x102 

5. นายสมศรี เคามูล 3.8x104 4.1x102 4.2x104 1.5x102 
 

 

     

ตารางที่ 2  แสดงเปอรเซ็นตการเกิดโรคเหี่ยวหลังการทดสอบในแปลงเกษตรกร 5 ราย  

ลําดับ             ชื่อ-เกษตรกร   วิธีทดสอบ                  วิธีเกษตรกร 

 1. นายมิตรชาย  พิมพโยธา         0 %    1.71 % 

2.  นายอําภา  วงศคูณ  1.41 %                     2.34 % 

3.  นายทวี  สินทา (แปลง 1)         0 %     0 % 

4.  นายทวี  สินทา (แปลง 2) 0 %                       0 % 

5. นายสมศรี เคามูล 0 %     0 % 

 

 



 

                                                        

ตารางที่ 3  แสดงขอมูลผลผลิตพริก ตนทุน รายได ผลตอบแทน และคา BCR ของเกษตรกร 5 ราย           

เกษตรกร ผลผลิต (กก./ไร) แหง ตนทุนผันแปร (บาท/ไร)  รายได (บาท/ไร) กําไรสุทธิ (บาท/ไร) BCR 

  วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

นายมิตรชาย พิมพโยธา 346 350 13,705 13,805 36,330 36,750 22,625 22,945 2.65 2.66 

นายอําภา วงศคูณ 348 354 12,717 12,817 36,540 37,170 23,823 24,353 2.87 2.90 

นายทวี สินทา  (แปลง 1) 507 515 15,300 15,400 53,235 54,075 37,935 38,675 3.48 3.51 

นายทวี สินทา (แปลง 2) 469 477 14,982 15,082 49,245 50,085 34,263 35,003 3.29 3.32 

นายสมศรี เคามูล 364 371 12,433 12,533 38,220 38,955 25,787 26,422 3.07 3.11 

เฉลี่ย  407 413 13,827 13,927 42,714 43,407 28,887 29,480 3.07 3.10 
 

หมายเหตุ : ราคาพริกแหงประมาณ 103-108 บาท/ กก.  

 

 

 



 

    ตารางที่ 4  แสดงผลการวิเคราะหดินกอนปลูก-หลังปลูกในแปลงเกษตรกรรวมงานทดสอบการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวในพริก ป 2554  

 

ลําดับ เกษตรกร กรรมวิธี 
pH 

Lime 

requirement 

(กก./ไร) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

โพแทสเซียม 

(Exch. K) 

(มก./กก.) 

ฟอสฟอรัส 

(Avail. P) 

(มก./กก.) 

กอนปลูก หลังปลูก กอนปลูก หลังปลูก กอนปลูก หลังปลูก กอนปลูก หลังปลูก กอนปลูก หลังปลูก 

1 นายมิตรชาย พิมพโยธา วิธีเกษตรกร 5.88 6.96 133 0 0.78 0.73 10 49 15 57 

  วิธีทดสอบ 5.10 7.21 265 0 0.61 0.97 4 187 15 199 

2 นายอําภา วงศคูณ วิธีเกษตรกร 5.42 6.66 125 0 1.10 1.36 104 312 35 417 

  วิธีทดสอบ 5.31 6.45 133 0 1.25 1.43 89 362 35 273 

3 นายทวี สินทา  (แปลง 1) วิธีเกษตรกร 5.19 6.27 218 0 1.19 1.00 118 258 79 113 

  วิธีทดสอบ 5.30 6.38 117 0 1.07 1.08 116 246 73 157 

4 นายทวี สินทา (แปลง 2) วิธีเกษตรกร 5.61 6.39 70 0 0.99 0.78 133 199 71 89 

  วิธีทดสอบ 5.45 5.79 94 413 1.29 1.17 118 261 65 116 

5 นายสมศรี เคามูล วิธีเกษตรกร 5.68 6.34 109 0 1.03 1.05 58 296 74 217 

  วิธีทดสอบ 5.60 6.37 125 0 1.18 1.29 79 277 116 312 

 
 



 

 

ตารางที่ 4 (ตอ)  แสดงผลการวิเคราะหดินกอนปลูก-หลังปลูกในแปลงเกษตรกร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี

                           จํานวน 5 รายที่รวมงานทดสอบ เรื่อง การควบคุมโรคเหี่ยวเขียวในป 2554  
 

ลําดับ เกษตรกร กรรมวิธี แคลเซียม 

 (มก./กก.) 

แมกนีเซียม 

 (มก./กก.) 

กอนปลูก หลังปลูก กอนปลูก หลังปลูก 

1 
นายมิตรชาย พิมพโยธา วิธีเกษตรกร 395 473 25 29 

 วิธีทดสอบ 665 842 97 119 

2 
นายอําภา วงศคูณ วิธีเกษตรกร 431 502 22 32 

 วิธีทดสอบ 424 674 17 76 

3 
นายทวี สินทา  (แปลง 1) วิธีเกษตรกร 339 401 24 44 

 วิธีทดสอบ 382 411 29 43 

4 
นายทวี สินทา  (แปลง 2) วิธีเกษตรกร 438 556 27 33 

 วิธีทดสอบ 370 502 24 46 

5 
นายสมศรี เคามูล วิธีเกษตรกร 379 515 33 38 

 วิธีทดสอบ 374 588 36 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


