
โครงการวิจัย      การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพในเขตพ้ืนที่ภาค  
                           ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
กิจกรรม             การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1. ชื่อชุดโครงการ  การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

พริกแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
 

2.   ชื่อโครงการวิจัย      การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพในเขตพ้ืนที่ภาค  
                            ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
      ชื่อกิจกรรมที่ 1         การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
      ชื่อกิจกรรมย่อยที่ 1.1 การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดิน 
3.  ชื่อการทดลองท่ี 1.1.1 การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียวในพ้ืนที่ปลูกพริกจังหวัด
นครราชสีมา 
4.  คณะผู้ด าเนินงาน   
 หัวหน้าการทดลอง นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
 ผู้ร่วมงาน  นางสาวศรีนวล สุราษฎร ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
    นางนิชุตา คงฤทธิ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
    นางสุมิตรา เภสัชชา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
    นายก าธร มาหะ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
    นายจิระ อะสุรินทร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 
บทคัดย่อ 

การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียวในพ้ืนที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียว ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกพริกจังหวัด
นครราชสีมา โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2554 และสิ้นสุดปี 2555  รวมระยะเวลา 2 ปี ด าเนินการทดสอบใน
พ้ืนที่ปลูกพริก ต.ชีวึก ต.โนนเมือง และ  ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา การทดสอบ
ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีทดสอบปรับปรุงบ ารุงดินตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีวิธี
ปฏิบัติโดยให้เกษตรกรปรับปรุงบ ารุงดินโดยหว่านปุ๋ยหมัก อัตรา 500 กก./ไร่ เพ่ือปรับโครงสร้างของดินก่อน
ปลูกพริก  เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกรกรที่ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกพริก  จากผลการ
ทดสอบทั้งสองปีพบว่าเมื่อเกษตรกรมีการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกพริกตามกรรมวิธีทดสอบท าให้การ
เจริญเติบโตของต้นพริกดีกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร การแผ่กระจายของราก การหยั่งลึกของราก และความ
หนาแน่นของดิน มีแนวโน้มดีกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร รวมทั้งจ านวนครั้งเก็บเกี่ยว  ผลผลิต และรายได้สุทธิ 
กรรมวิธีทดสอบให้ผลตอบแทนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ส่วนค่า BCR กรรมวิธีทดสอบจะมีค่าน้อยกว่า
เนื่องจากต้นทุนการผลิตจากกการใช้สารเคมี ค่าจ้างเก็บเกี่ยวและปุ๋ยสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรก 

ค าน า 



พริกเป็นพืชที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยมานาน เนื่องจากพริกมีประโยชน์หลายอย่าง นอกจาก
จะใช้ปรุงแต่งอาหารแล้ว ยังใช้เป็นพืชสมุนไพร เป็นแหล่งให้วิตามิน ใช้ปรุงแต่งสีสันในอุตสาหกรรมอาหาร  
(มณีฉัตร, 2541) ส าหรับในประเทศไทยพริกนับเป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย 
เนื่องจากพริกนอกจากจะใช้บริโภคภายในประเทศเเล้ว ผลผลิตเเละผลิตภัณฑ์จากพริกส่วนหนึ่งได้มีการส่งออก
ไปจ าหน่ายในต่างประเทศน าเงินเข้าประเทศปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท เเละมีเเนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี โดยมี
การส่งออกทั้งในรูปของพริกสด พริกเเห้งทั้งผล พริกเเห้งป่นเเละผลิตภัณฑ์ต่างๆ พริกนับเป็นพืชผักที่สร้าง
รายได้ให้กับผู้ปลูกได้เป็นอย่างดี มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตสูง ให้ผลตอบเเทนสูงเเละเร็ว สามารถปลูก
ได้ตลอดปีปัจจุบันจึงมีผู้สนใจปลูกพริกเป็นการค้ามากข้ึน (พรพิมล, มปป.) ซึ่งจากรายงานการส่งออกพริกของ
ประเทศไทยในปี 2553 พบว่ามูลค่าการค้า3324.67 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออก 2,597.95 ล้านบาท และมี
การน าเข้ามูลค่า 726.72 ล้านบาท ส่วนที่น าเข้ามีทั้งพริกสด พริกแห้ง พริกป่น และผลิตภัณฑ์พริก (กรมศุ
ลการกร, 2554) ซึ่งนับว่ามีมูลค่าทางการตลาดค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับพืชผักชนิดอ่ืน นอกจากนี้ในตลาดโลก
ยังมีความต้องการใช้ประโยชน์จากพริกเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ผลผลิตที่ได้ก็มีปริมาณลดลงจนผลผลิตไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ อันเนื่องมาจากปัญหาจากโรคและแมลงที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งสาเหตุการ
ระบาดของโรคและแมลงมีปัจจัยหลายอย่างทั้งสภาพปัญหาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ปัญหาจากการใช้
สารเคมีอย่างต่อเนื่องท าให้โรคและแมลงเกิดการต้านทาน และปัญหาจากสภาพที่ดินที่ปลูกพริกติดต่อกันมา
เป็นระยะเวลานาน โดยที่ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน ท าให้พริกไม่เจริญเติบโต
อ่อนแอต่อโรคและแมลง โรคและแมลงจึงเข้าท าลายได้ง่าย  จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดที่มีการปลูก
พริกมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ โดยการปลูกพริกในจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นการปลูกพริกในฤดูฝน
อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี 2550 มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 
53,495 ไร่ แต่ในปี 2554 พบว่าพ้ืนที่ปลูกพริกในจังหวัดนครราชสีมาลดลงเหลือประมาณ 44533.45 ไร่ (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2555) ซึ่งลดลงมากเกือบถึง 9,000 ไร่ เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชเข้าท าลาย
ผลผลิตพริก ท าให้ผลผลิตพริกที่เคยผลิตได้ปริมาณมากมีผลผลิตลดลง จนเป็นเหตุให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่
ต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นทุกปี เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ดูแลรักษาง่ายกว่าการปลูกพริก โดยเฉพาะพ้ืนที่ใน 
อ.ขามสะแกแสง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกท่ีมีพ้ืนที่ปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดนครราชสีมาและมีชื่อเสียงใน
ด้านการผลิตพริกจนเป็นที่รู้จักในตลาดการค้าพริกในประเทศไทย นอกจากนี้ อ.ขามสะแกแสง ยังมีการจัดงาน
วันพริกและของดี อ.ขามะแกแสง ทุกปีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกพริกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ระยะ
หลังเกษตรกรประสบกับปัญหาการผลิตพริกเนื่องจากพ้ืนที่ปลูกพริกใน อ.ขามสะแกแสง เป็นการปลูกพริกฤดู
ฝนเพ่ือผลิตพริกสด (เมษายน-กันยายน) พริกที่ผลิตฤดูฝนและจ าหน่ายช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน การ
ควบคุมโรคและศัตรูพืชอ่ืนๆ จึงท าได้ยาก อีกทั้ง   แหล่งปลูกพริกใน อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา มี
สภาพดินเป็นดินร่วนเหนียว ซ่ึงเนื้อดินจะค่อนข้างแน่น โดยที่เกษตรกรไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินตั้งแต่เริ่มปลูก
พริกจนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้รากพริกไม่เจริญเติบโต หาอาหารได้น้อย ต้นพริกจึงขาดธาตุอาหาร เมื่อรากพริก
เจริญเติบโตไม่เต็มที่และหาอาหารได้น้อย พริกจึงไม่เจริญเติบโตและต้นพริกไม่แข็งแรง ท าให้โรคและแมลงเข้า
ท าลายพริกได้ง่าย จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจึงใช้พ้ืนที่ปลูกพริกไปปลูกอ้อยและมันส าปะหลังแทน 
เนื่องจากดูแลรักษาง่าย ลงทุนน้อยให้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกพริก ที่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทุกปี  ท า



ให้พ้ืนที่ปลูกพริกในพ้ืนที่ อ.ขามสะแกแสง มีจ านวนลดลง โดยในปี 2553 มีพ้ืนที่ปลูก 6,944 ไร่ ในปี 2554 มี
พ้ืนที่ปลูกลดลงเหลือ 6,447 ไร่  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกร กรมวิชาการเกษตร จึงได้ด าเนินการ
ทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียวในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
สภาพดินแน่นในพ้ืนที่ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง และเพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียว 
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมา ส าหรับเป็นแนวทางให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมาน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

พันธุ์พืช  : พริกพันธุ์จินดา 
ปุ๋ย  : ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปุ๋ยอินทรีย์     
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช: แมนโคเซบ  อิมิดาคลอพริด ก ามะถันผง ไวออลย์   
เชื้อจุลินทรีย์ : เชื้อไตรโคเดอร์มา, บาซิลลัส ซับทิลิส (บีเอส),  บาซิลลัส ทูริงยินซีส  Bacillus  

thuringiensis 
วัสดุ-อุปกรณ์อ่ืนๆ : กล้องถ่ายรูป เชือกฟาง สมุดจดบันทึก 

วิธีการทดลอง 
     ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยเกษตรกรเป็น
ผู้ด าเนินการ ตามขั้นตอนการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (farming systems research หรือ FSR) (อารันต์, 
2532) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (participatory technology development หรือ PTD) 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
                 ขั้นตอนที่ 1  คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่การทดสอบ  ปลูกพริกขี้หนูผลใหญ่  ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในสภาพพ้ืนที่ปลูกพริกที่มีลักษณะดินร่วนเหนียวในพ้ืนที่ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง 
จังหวัดนครราชสีมา  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหา โดยติดต่อตัวแทนของกลุ่มหรือผู้น าหมู่บ้าน 
เกษตรต าบล เพื่อเข้าไปศึกษาสภาพการปลูกพริก ปัญหา และเงื่อนไข โอกาสการผลิต ใช้กระบวนการกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการอภิปรายในหมู่ของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ โดยอบรม ให้ความรู้เรื่องการป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
การปรับปรุงบ ารุงดิน การผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เตรียมวัสดุอุปกรณ์  

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินงานทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี ด าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกร โดยใช้
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียวที่



เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมา โดยด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่ปลูกพริก อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา เกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 5 ราย รายละ 5 ไร่ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ 

 1.กรรมวิธีแนะน า   ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักก่อนการปลูกพริก 
 2.กรรมวิธีเกษตรกร ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกพริก 
 
 กรรมวิธีแนะน า ไถแปลง 3 ครั้ง โดยไถดะ 1 ครั้ง และไถแปร 1 ครั้ง ตากดิน 7-14 วัน หว่านปุ๋ยหมัก
อัตรา 500 กก./ไร่ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและปรับสภาพดินก่อนปลูกพริก  แล้วไถกลบ  ด าเนินการปลูกพริก
โดยใช้พันธุ์พริกจินดาของเกษตรกร ระยะปลูก 0.75X0.50  ซม. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมื่อพริกอายุ 30 วัน การให้น้ าอาศัยน้ าฝน การดูแลรักษาตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ฉีดพ่น
สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามการระบาด  
 

กรรมวิธีเกษตรกร ไถแปลง 2 ครั้ง โดยไถดะ 1 ครั้ง และไถแปร 1 ตากดิน 7-14 วัน ด าเนินการปลูก
พริกโดยใช้พันธุ์พริกจินดาของเกษตรกร ระยะปลูก 0.75X0.50  ซม.ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 อัตรา 25 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพริกอายุ 30 วัน ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนปลูก การให้น้ าอาศัยน้ าฝน ดูแลรักษาตาม
กรรมวิธีของเกษตรกร 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ผล ในระหว่างด าเนินงานวิจัย มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
วิจัย เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน 

ขั้นตอนที่ 6 การขยายผล ในขั้นตอนที่ 4 เมื่อด าเนินการทดลองซ้ าเป็นเวลาประมาณ 2 ปี เป็นที่
ยอมรับของเกษตรกร จะขยายผลของเทคโนโลยีนั้นไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืนที่มีสภาพนิเวศเกษตร
คล้ายคลึงกัน 

การบันทึกข้อมูล 
1.  คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก 
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร  ราคาขาย รายได้  รายได้สุทธิ  

ผลตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
3.  ข้อมูลผลผลิตโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิต ขนาดพ้ืนที่  24 ตารางเมตร จ านวน 3 จุด/ไร่   

4.ข้อมูลการเจริญเติบโต โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิต ขนาดพื้นที่  24 ตารางเมตร จ านวน 3 จุด/ไร ่
ความสูงต้น  ความกว้างทรงพุ่ม  จ านวนกิ่งแขนง การแผ่กระจายของราก  และความลึกของราก 

5.ความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density) โดยหาได้จากสูตร  
ความหนาแน่นรวม =       มวลของดินแห้ง (g.) 

                       ปริมาตรรวมทั้งหมด (g/cm3 ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 



สถานที่ด าเนินการ 
ต.ชีวฤก ต.หนองโพธิ์ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสี 

 
ผลการทดลอง 

1.ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน  
การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียวในพ้ืนที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมา

ด าเนินการในแหล่งปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เริ่มด าเนินการในปี 2554-2555 เกษตรกรร่วม
ทดสอบทั้งหมดจ านวน 5 ราย โดยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับ 0-30 เซนติเมตร ก่อนการด าเนินการ
ทดสอบพบว่าค่า pH ของดินปี 2554 และ 2555 ในกรรมวิธีทดสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.7  ลักษณะดินเป็นดิน
ด่างเล็กน้อย %OM มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.4 และ 0.96 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า ซึ่งค่า OM  มีค่าลดลงอาจ
เนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงบ ารุงดินที่ยังไม่ได้รับการหมักที่สมบูรณ์ท าให้จุลินทรีย์ต้องน าไนโตรเจนไป
ใช้ในการย่อยสลายปุ๋ยหมัก ค่า OM จึงมีค่าต่ าลง ค่า P มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  28.4 และ 40.96 mg/kg  อยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง  และ K มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 234 และ 277 mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก (คเชนทร์
,มปป)  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรพบว่า pH ของดินปี 2554 และ 2555 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  7.8 และ 7.54  
ลักษณะดินเป็นดินด่างเล็กน้อย %OM มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.0 และ 1.02 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า ซึ่งค่า OM  มี
ค่าใกล้เคียงกรรมกรรมวิธีทดสอบเนื่องจากแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกรอยู่ในบริเวณเดียวกัน ค่า P มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  28.9 และ 34.94 mg/kg  อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง  และ K มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 171 และ 
230.83 mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก (คเชนทร์,มปป)  ดังตารางที่ 1  

 
 

 ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
คุณสมบัติดิน 

 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

2554 2555 2554 2555 
pH 7.7 7.7 7.8 7.54 
OM(%) 1.4 0.96 1.0 1.02 
P(mg/kg) 28.4 40.96 28.9 34.94 
K(mg/kg) 234 277 171 230.83 
 
2.ผลการเจริญเติบโตและความหนาแน่นของดิน  
 จากผลการทดสอบการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียวก่อนการปลูกพริกในกรรมวิธีทดสอบปี 2554 
และ 2555 พบว่า ความสูงต้นมีค่า 106.1 และ 75.11 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มมีค่าเท่ากับ 73.4 และ 
61.1 เซนติเมตร จ านวนกิ่งแขนงมีค่าเท่ากับ 12.6 และ 7.81 กิ่ง/ต้น การแผ่กระจายของรากมีค่าเท่ากับ 46.7 
และ 38.09 เซนติเมตร ความลึกของรากและความหนาแน่นของดินเก็บข้อมูลเฉพาะปี 2555 มีค่าเท่ากับ 



24.67 เซนติเมตร ความหนาแน่นของดินทั้ง 3 ระดับ ที่ระดับ 0-10 มีค่าเท่ากับ 1.28 ก./ลบ.ซม. ที่ระดับ 10-
20 มีค่าเท่ากับ 1.27 ก./ลบ.ซม. ที่ระดับ 20-30 มีค่าเท่ากับ 1.33 ก./ลบ.ซม. ส่วนวิธีเกษตรกรพบว่า ความสูง
ต้นมีค่า 93.6 และ 62.72 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มมีค่าเท่ากับ 61.9 และ 50.22 เซนติเมตร จ านวนกิ่ง
แขนงมีค่าเท่ากับ 10.6 และ 6.30 กิ่ง/ต้น การแผ่กระจายของรากมีค่าเท่ากับ 43.2 และ 27.91 เซนติเมตร 
ความลึกของรากและความหนาแน่นของดินเก็บข้อมูลเฉพาะปี 2555 มีค่าเท่ากับ 20.13 เซนติเมตร ความ
หนาแน่นรวมของดินทั้ง 3 ระดับ ที่ระดับ 0-10 มีค่าเท่ากับ 1.34 ก./ลบ.ซม.ที่ระดับ 10-20 มีค่าเท่ากับ 1.40 
ก./ลบ.ซม. ที่ระดับ 20-30 มีค่าเท่ากับ 1.42 ก./ลบ.ซม. เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพริกระหว่าง
กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี เกษตรกรพบว่า ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม วิธีทดสอบมีการเจริญเติบโต
ดีกว่าวิธีเกษตรกร เช่นเดียวกับ จ านวนกิ่งแขนง การแผ่กระจายของราก และความลึกของราก พบว่ากรรมวิธี
ทดสอบให้ผลดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เมื่อวัดความหนาแน่นรวมของดินพบว่าเมื่อปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียว
ด้วยปุ๋ยหมักท าให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้น โดยปุ๋ยหมักท่ีใส่ลงไปในดินจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินให้ดีขึ้น ท าให้ดินมีโครงสร้างดีมีการระบายน้ าระบายอากาศดีขึ้น และยังช่วยให้ดินมีการซาบซึมน้ าและ
การอุ้มน้ าดีขึ้นซึ่งจะมีผลทางอ้อมในการช่วยลดการกร่อนดิน (soil erosion) ที่เกิดบริเวณผิวหน้าดิน ปุ๋ยหมัก
ยังช่วยปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินเนื่องจากปุ๋ยหมักเป็นแหล่งของสารประกอบฮิวมัสในดินซึ่งจะปลดปล่อย
ธาตุอาหารให้แก่พืช ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น (สมพร, มปป.) ท าให้รากสามารถแผ่กระจายและหยั่ง
ลึกได้มากขึ้น ซึ่ง Weaver (1926) อ้างโดย Russell (1982) กล่าวว่าการเจริญเติบโตและกิจกรรมทั้งหมดของ
รากพืช จะถูกควบคุมโดยตรงจากสภาพของดินที่รากพืชนั้นเจริญอยู่ ดินสามารถควบคุมอัตราการเจริญเติบโต 
รูปร่างและปริมาณของรากได้ และเช่นเดียวกับ Russell (1982) พบว่ารากพืชมีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
เป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเจริญเติบโตที่เป็นต้น และรากพืชสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของล าต้นได้  
นอกจากนี้ Turner (1979 และ 1986)  ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของรากพืชไว้อีกว่า พืชที่มีรากเจริญได้
รวดเร็วแพร่กระจายได้มาก รวมทั้งสามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้ดีนั้น จะเป็นพืชที่สามารถทนทานต่อสภาวะ
แห้งแล้งได้ดี ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักในดินร่วนเหนียวท าให้ดินมีความร่วนซุยขึ้น เมื่อดิน
มีความร่วนซุยท าให้รากมีการเจริญเติบโตดีสามารถหาอาหารมาเลี้ยงต้นได้ดี ส่งผลให้ต้นพริกมีการ
เจริญเติบโตดีขึ้น ดังตารางที่ 2  
 
 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการเจริญเติบโตของพริกและความหนาแน่นของดิน 

การเจริญเติบโตของพริก 
และความหนาแน่นของดิน 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
2554 2555 2554 2555 

ความสูงต้น(ซม.) 106.1 75.11 93.6 62.72 
ความกว้างทรงพุ่ม(ซม.) 73.4 61.1 61.9 50.22 
จ านวนกิ่งแขนง 12.6 7.86 10.6 6.30 



การแผ่กระจายของราก(ซม.) 46.7 38.09 43.2 27.91 
ความลึกราก(ซม.)  24.67  20.13 
ความหนาแน่นดิน 
ระดบั 0-10 
          10-20 
          20-30 

  
1.28 
1.27 
1.33 

  
1.34 
1.40 
1.42 

 
3.ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลเศรษฐศาสตร์ 

จากผลการทดสอบการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียวก่อนการปลูกพริกในกรรมวิธีทดสอบปี 2554 และ 
2555 พบว่าผลผลิตมีค่า 604 และ 275.78 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตมีค่าเท่ากับ 5,009 และ 6547.23 
บาท/ไร่ ราคาขายมีค่าเท่ากับ 26 และ 45 บาท/กิโลกรัม รายได้มีค่าเท่ากับ 15,704 และ 12410.1 บาท/ไร่ 
รายได้สุทธิมีค่าเท่ากับ  10,695 และ 5862.87  บาท/ไร่ จ านวนครั้งเก็บเกี่ยวมีค่าเท่ากับ 12 และ 9 ครั้ง ค่า 
BCR มีค่าเท่ากับ 3.1 และ 1.9 ส่วนวิธีเกษตรกรพบว่า ผลผลิตมีค่า 489 และ 179.55 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการ
ผลิตมีค่าเท่ากับ3,344 และ 3811.43 บาท/ไร่ ราคาขายมีค่าเท่ากับ 26 และ 45 บาท/กิโลกรัม รายได้มีค่า
เท่ากับ 12,714 และ 8079.75 บาท/ไร่ รายได้สุทธิมีค่าเท่ากับ  9,370 และ 4268.32 บาท/ไร่ จ านวนครั้งเก็บ
เกี่ยวมีค่าเท่ากับ 9 และ 6 ครั้ง ค่า BCR มีค่าเท่ากับ 3.8 และ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ระหว่างวิธีทดสอบและวิธีของเกษตรกรพบว่า จ านวนครั้งเก็บเกี่ยว ผลผลิต และรายได้สุทธิ 
กรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากเมื่อรากพริกเจริญเติบโตดิน ต้นพริกสามารถเจริญเติบโตได้
เต็มที่ท าให้สามารถเก็บผลผลิตได้มาก ในปี 2555 เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้น้อยกว่าปี 2554 เนื่องจาก
เกษตรกรพบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงต้นพริกขาดน้ าท าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ส่วนค่า BCR กรรมวิธีทดสอบจะมีค่า
น้อยกว่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตจากกการใช้สารเคมี ค่าจ้างเก็บเกี่ยวสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร ดังตารางที่ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลผลผลิตและข้อมูลเศรษฐศาสตร์ 



ผลผลิตและข้อมูลทาง 
เศรษฐศาสตร์ 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
2554 2555 2554 2555 

ผลผลิตพริกสด(กก./ไร่) 
ต้นทุน(บาท/ไร่) 
ราคาขาย(บาท/กก.) 
รายได้(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ(บาท/ไร่) 
BCR (รายได้/ต้นทุน) 
จ านวนครั้งเก็บเก่ียว (ครั้ง) 

604 
5,009 

26 
15,704 
10,695 

3.1 
12 

275.78 
6547.23 

45 
12410.1 
5862.87 

1.90 
9 

489 
3,344 

26 
12,714 
9,370 
3.8 
9 

179.55 
3811.43 

45 
8079.75 
4268.32 

2.11 
6 

 
สรุปผลการทดลอง 

 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนเหนียวด้วยปุ๋ยหมัก ท าให้ดินมีความรุวน
ซุยขึ้น รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ท าให้ต้นพริกเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ต้นพริกแข็งแรงให้ผลผลิตได้เต็มที่ 
เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานขึ้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน จากการสอบถามเกษตรกรผู้
ร่วมทดสอบ พบว่าเกษตรกรพึงพอใจในเทคโนโลยีและมีการน าไปปรับใช้ โดยมีการท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ภายในกิจกรรมงานเกษตรของตนเอง เพื่อน าปุ๋ยหมักไปปรับปรุงบ ารุงดินในพ้ืนที่ปลูกพริกของตนเอง 
และปลูกพืชชนิดอื่น และบางรายมีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก ซึ่งปกติปุ๋ยคอกเกษตรกรจะเก็บไว้ขาย 
ไม่มีการน ามาใช้ในกิจกรรมงานด้านการเกษตรของตนเอง 



เอกสารอ้างอิง 
 
กรมศุลกากร.  2554.  สถิติการน าเข้า-ส่งออก. http://www.customiss.go.th 
 
คเชนทร์ สูฝน.  มปป.  การแปลผลการวิเคราะห์ดินส าหรับการปลูกพืช. ส านักพัฒนาที่ดินเขตที่ 7.  

http://r07.ldd.go.th/WEB56/19_Report/17.pdf.  
 
พรพิมล งามฉัตรภิบาล.  มปป.  การปลูกพริก.  ส านักพิมพ์เกษตรสยาม. 
 
มณีฉัตร.  2541.  พริก.  ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์,  กรุงเทพฯ. 
 
สมพร  คนยงค์.  มปป.  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน.  ปุ๋ย.  เอกสารประกอบการสอน.  คณะวิศวกรรมและ 

เทคโนโลยีการเกษตร.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, ปทุมธานี. 
 
Russell,R.S. 1982.  Plant root system : their function and Interaction with the soil.  Megraw- 

Hill Book Company (UK) Limited 298pp. 
 
Turner,N.C..  1979.  Drought resistance and adaptation to water deficits in crop plant. In  

Stress Physiology in crop Plants, edited by Mussel.H. and Staples,R.C.,  Jhon 
Wiley&Sons P. 343-372 

 
Turner N.C.. 1986. Adaptation to water deficits : A Change Perspective. Aust.  J Plant Physilo.  

13:175-190 
 
 
 

http://www.customiss.go.th/

