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           ศตัรูพริกในพื้นท่ีอ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี คือไส้เดือนฝอยรากปม 
(Meloidogyne incognita) โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.) แมลงวนัเจาะผลพริก 
(Bactrocera latifrons Hendel) จึงทดสอบเทคโนโลยีในปี 2554-2555 ท่ีบา้นดงยาง ต.ก่อเอ ้อ.เข่ือง
ใน จ.อุบลราชธานี เพื่อลดการระบาดของโรคและผลผลิตปลอดภยั การทดสอบใชห้ลกัการวจิยั
ระบบการท าฟาร์ม (Farming Systems Research) มี 2 กรรมวธีิคือวธีิผสมผสานและวธีิเกษตรกร 
การแกปั้ญหาโรครากปมโดยการเผาแปลงเพาะกลา้ หวา่นปอเทืองในแปลงปลูกอตัรา 5 กก./ไร่ ไถ
กลบปอเทืองเม่ืออาย ุ45 วนัไถกลบทิ้งไว ้2 สัปดาห์จึงปลูกพริก การป้องกนัก าจดัศตัรูพริกอ่ืนๆใช้
วธีิผสมผสานปรับใชร่้วมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พบวา่วธีิผสมผสานใหผ้ลผลิต 2,734 กก./ไร่ซ่ึงสูง
กวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 22.6 เก็บผลผลิตไดม้ากข้ึน ตน้ทุนต ่ากวา่ จึงมีรายไดสุ้ทธิมากกวา่วธีิ
เกษตรกรร้อยละ 41.6 พบดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียว 1.7 ส่วนวธีิเกษตรกรพบ
ดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียว 3.3 ผลผลิตพริกสดปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งร้อย
ละ 70  มีคุณภาพดีร้อยละ 54.3 คุณภาพผลผลิตดีกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 9 ซ่ึงผลผลิตเสียเกิดจาก
การขาดธาตุอาหาร แมลงวนัเจาะผลพริกและโรคแอนแทรคโนส เกษตรกรยอมรับการป้องกนั
ก าจดัศตัรูพริกแบบผสมผสานท าใหผ้ลผลิตพริกเพิ่มข้ึน การผลิตและการใชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มาสด 
และการหวา่นปอเทืองบ ารุงดิน 
 
 
 
1/  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 4  
 
 



ค าน า 
     ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นท่ีปลูกพริกประมาณ 100,000 ไร่ ปลูกพริก

ข้ีหนูผลใหญ่ 68% ปลูกมากท่ีจงัหวดันครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร อ านาจเจริญ และ  
ร้อยเอด็ จงัหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และร้อยเอด็  เป็นการปลูกพริกฤดูแลง้ในท่ีดอนและ
หลงันา เพื่อผลิตพริกสดและพริกแหง้(ตุลาคม-พฤษภาคม) มีดินร่วนปนทราย ส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
ยโสธรและบางส่วนของจงัหวดัอุบลราชธานีปลูกพริกฤดูฝนเพื่อผลิตพริกสด (เมษายน-กนัยายน) มีดิน
ร่วนปนเหนียว           
             จังหวดัอุบลราชธานี  มีพื้นท่ีปลูกพริก 14,000 ไร่ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัอุบลราชธานี,2554)
ปลูกพริกข้ีหนูผลใหญ่ พนัธ์ุหวัเรือ จินดา ช่อไสว ซุปเปอร์ฮอท ปลูกพริกในฤดูแลง้(พฤศจิกายน-
พฤษภาคม)เพื่อผลิตพริกสดและพริกแหง้ ในพื้นท่ีดินร่วนปนทราย พื้นท่ี อ.เข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
ปลูกพริกฤดูฝน(สิงหาคม-ตุลาคม)ในพื้นท่ี อ.โขงเจียม อ.นาเยยี ซ่ึงบางกลุ่มในพื้นท่ี อ.ม่วงสามสิบ อ.
โขงเจียมไดผ้ลิตพริกคุณภาพเพื่อการส่งออก ปี 2553 ส่งออกได ้ 60 ตนั ปี 2554 ส่งอกได ้ 100 ตนั การ
วเิคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม สรุปปัญหาไดด้งัน้ี ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)  โรค
เห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum โรคใบหงิกท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส และโรคแอน
แทรคโนส (Colletotrichum sp.) แมลงวนัเจาะผลพริก (Bactrocera latifrons Hendel) เพล้ียไฟ  ไรขาว 
และตน้กลา้เห่ียวยบุ  จากรายงานของนาตยาและคณะ (2552) ผลการตรวจสารพิษตกคา้งในตวัอยา่งพริก
จากแหล่งผลิต GAP ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จงัหวดัปี 2549-2552 จ านวน 1,863 
ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้ง 830 ตวัอยา่ง เกินค่าความปลอดภยั(MRLs) 365 ตวัอยา่ง ตรวจพบมากท่ีสุด
ในจงัหวดัอุบลราชธานี สารพิษท่ีพบเกินค่าความปลอดภยัมากข้ึนทุกปี ไดแ้ก่ ไซเปอร์เมทริน โปรฟีโน
ฟอส คลอไพรีฟอส ปัญหาส าคญัท่ีสมควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งรีบด่วนคือ ลดการใชส้ารเคมีในการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในระดบัไร่นา  และการป้องกนัก าจดัศตัรูพริก ในฤดูแลง้คือโรครากปม ส่วนการ
ผลิตพริกฤดูฝนคือโรคแอนแทรคโนส และโรคยอดและดอกเน่า  นอกจากน้ีพื้นท่ีปลูกพริก มีปริมาณ
อินทรียวตัถุในดินต ่ากวา่ 1 %   ดินเป็นกรด  4.5 -5.9  ปริมาณโพแทสเซียม  4-359  มก./กก. ค่าท่ี
เหมาะสม 60-100 มก./กก.    แต่มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินสูงจนเกินความจ าเป็น 7-3816 มก./กก.  (กลุ่ม
พฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต สวพ.4 , 2550) ค่าท่ีเหมาะสม 10-20 มก./กก.  สาเหตุท่ีดินมี
ปริมาณฟอสฟอรัสสูงเน่ืองจากการใส่ปุ๋ยมูลไก่ ซ่ึงมีปริมาณฟอสฟอรัสสูง โดยใส่ในปริมาณมากกวา่ 1 
ตนัต่อไร่  จากสภาพดินท่ีเป็นกรดท าใหค้วามสมดุลของธาตุอาหารลดลง พืชมีการน าธาตุอาหารในดิน
ไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย   ทั้งท่ีเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีสูง และใส่อยา่งต่อเน่ือง ใชธ้าตุอาหาร
รองตามค าโฆษณา  

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
ศึกษาวิจยัในสภาพพื้นท่ีเกษตรกร โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการ ใชห้ลกัการวิจยัระบบการท า

ฟาร์ม (Farming Systems Research)  ซ่ึงมีแนวทางและขั้นตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่ 1 การเลือกพืน้ทีเ่ป้าหมาย (Selection of the Target Area)  



                การผลติพริกฤดูแล้ง  ไดค้ดัเลือกจงัหวดัอุบลราชธานี ใชน้ ้าชลประทาน น ้าใตดิ้น เพาะกลา้
เดือนกรกฎาคม-กนัยายน เหตุผลท่ีเลือกพื้นท่ี เน่ืองจาก ในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีประสบปัญหา การ
ระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ท าใหผ้ลผลิตลดลงร้อยละ 50-100 (บุญชูและ
คณะ, 2551) ซ่ึงดินร่วนปนทรายเหมาะสมต่อการระบาดของโรค (สรศกัด์ิและคณะ, 2553)     นอกจากน้ี
มีโรคแอนแทรคโนส และสารพิษตกคา้ง   

ขั้นตอนที ่2 การวเิคราะห์พืน้ที ่(Area Analysis)   
           ใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร  (Agro-ecosystem   Analysis : AA) การประเมินสภาวะ
ชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid Rural Appraisal : RRA) ร่วมกบัการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory  
Technology Development : PTD) การประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี        
              2.1  การผลติพริกฤดูแล้ง   อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี มีพื้นท่ีปลูกพริกทั้งหมด 2,464 
ไร่(ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองเหล่า, 2549) ปลูกมากท่ีต าบลหนอง
เหล่า หนองฮาง และโพนแพง ปลูกพนัธ์ุช่อระยา้ ศรแดง หวัเรือ ซุปเปอร์ฮอท พื้นท่ีปลูกรายละ 0.5-3 ไร่ 
ใชน้ ้าบาดาลน ้าลึก ปลูกเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน เก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ เตรียมดินโดย
ไถ 1-2 คร้ัง พรวนและยกร่องท าเป็นแปลงๆละ 4 แถว ระยะปลูก 0.2-0.5x0.2-0.4 เมตร ผลผลิตแต่ละ
พนัธ์ุแตกต่างกนัคือ พนัธ์ุช่อระยา้ 2,476 กก./ไร่  ศรแดง 1,596  กก./ไร่  หวัเรือ 1,991 กก./ไร่  ซุปเปอร์
ฮอท 1,380 กก./ไร่  พื้นท่ีเป็นท่ีดอน ลกัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 0.89%   
ดินเป็นกรด (pH)  5.9  ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดเ้ฉล่ีย  48  มก./กก. แต่มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์ได ้ในดินสูงจนเกินความจ าเป็น 624 มก./กก. ค่าท่ีเหมาะสม 10-20 มก./กก. (กรมวชิาการ
เกษตร, 2548) แคลเซียม 245 มก./กก. แมกนีเซียม 56 มก./กก.(กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยั
การผลิต สวพ.4 , 2550)   

ขั้นตอนที ่3 การวางแผนการวจัิย (Research Planning)   

ขั้นตอนที ่4 การด าเนินการวจัิย (Experimentation)  
วสัดุอุปกรณ์ 
 1. พนัธ์ุพืช  : พริกข้ีหนูผลใหญ่พนัธ์ุหวัเรือ  
            2. วสัดุปรับปรุงดิน : ปุ๋ยเคมี N - P2O5 - K2O สูตร 13-13-21 15-15-15  ปุ๋ยหมกัแห้ง กากน ้ าตาล 
ปูนโดโลไมท ์ 
            3. สารเคมีป้องกันก าจัดโรค : prochloraz อัตรา 20-30 มล./น ้ า 20 ลิตร  mancoseb 80 % WP 
อตัรา 40-50 กรัม/น ้า 20 ลิตร iprodione อตัรา 20-30 มล./น ้า 20 ลิตร 
            4. สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง : fipronyl 5 % SC อตัรา 10-20 มล./น ้ า 20 ลิตร imidachlopid 10% 
SL อตัรา 20-40 มล./น ้า 20 ลิตร abamectin 1.8 % EC อตัรา 20-30 มล./น ้า 20 ลิตร   
            5. เช้ือชีวนิทรีย ์ : เช้ือไตรโคเดอร์มา และเช้ือบาซิลลสั ทูริงยนิซิส  
            6. วสัดุอ่ืนๆ : แคลเซียมไนเตรท แคลเซียมโบรอน เมทธิลยูจีนอล ปิโตรเลียมออยด์ อุปกรณ์
บนัทึกขอ้มูล พลาสติกหนา 0.5 มม. ไมไ้ผ ่ กบัดกักาวเหนียว 



วธีิปฏิบัติการทดลอง ด าเนินการตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาการและเกษตรกรท่ีร่วม
ทดสอบ เปรียบเทียบระหวา่งวธีิผสมผสานกบัวธีิเกษตรกร ดงัน้ี  
 กจิกรรม วธีิผสมผสาน วธีิเกษตรกร 
การเตรียมดิน -ไถดิน1-2 คร้ังแต่ละคร้ังตากดินท้ิงไว ้7-14 วนั ไถดิน1-2 คร้ังตากดิน 7-14 วนั 
การเตรียมเมลด็
พนัธ์ุ 
การเตรียมกลา้ 

-แช่เมลด็ในน ้ าอุ่น 50-55 C นาน 15-20 นาที 
-แช่เช้ือไตรโคเดอร์มา 1 คืน 
- เผาแปลงเพาะกลา้ในพ้ืนท่ีโรครากปมระบาด 

ไม่มีการเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 
 
ไม่เผาแปลงเพาะกลา้ 

การยา้ยพนัธ์ุ 
 
การเตรียมแปลง
ปลูก 

-แช่รากดว้ยเช้ือราไตรโคเดอร์มานาน 30 นาที 
โดยใชต้น้กลา้อาย ุ30-45 วนั 
-หวา่นปอเทืองอตัรา 5 กก./ไร่ไถกลบเม่ืออาย ุ50 
วนัท้ิงไว ้2 สปัดาห์ 

ไม่แช่ราก ใชต้น้กลา้อาย ุ30-45 วนั 
 
ไม่หวา่นปอเทือง 

การใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ -ก่อนออกดอกใส่ปุ๋ยหมกัผสมเช้ือไตรโคร 
เดอร์มาอตัรา 150-250 กิโลกรัมต่อไร่ 

ไม่มีการใส่ปุ๋ยหมกั 

การใส่ปุ๋ยเคมี หลงัปลูก 15 วนัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อตัรา 
20-50 กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ 20-30 วนั 

ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-20-0 
หรือ 16-16-8 อตัรา 25-50 กิโลกรัม 
ต่อไร่ทุก 20 วนั 

การใส่ปุ๋ยเสริม - พน่สารแคลเซียมไนเตรท อตัรา 40 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร ช่วงติดผลเลก็ 

พน่แคลเซียมโบรอนอตัรา 20 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร ในช่วงติดผลเลก็ 

โรคแอนแทรคโนส 
(กุง้แหง้) 
 
 
 
 
 
โรคยอดและดอก
เน่า 
 
 
 แมลงศตัรูพริก 
 

- พน่โปรคลอราช สลบักบัคาร์เบน็ดาซิม 
 
- เก็บช้ินส่วนพืชท่ีถูกโรคแมลงท าลายออกไป
เผา 
- พน่น ้ าหมกัปลาหรือหอยเชอร่ีอตัรา 30-40 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตรทุกๆ 5-7 วนั 
-พน่บีเอส 
-พน่สารไอโพรไดโอนอตัรา 20-30 มิลลิลิตรต่อ
น ้ า 20 ลิตร สลบัน ้ าหมกัสมุนไพร 
-กรรไกรตดัยอดเน่าออกนอกแปลง 
-ติดกบัดกักาวเหนียว กบัดกัเมทิลยจีูนอล 
-เก็บหนอนตอนกลางคืน 
-พน่สารเคมีตามค าแนะน าของประเทศส่งออก 
-พน่สารก ามะถนั 
-พน่บีที พน่ปิโตรเลียมออยด ์

- คาร์เบนดาซิม หรือสารแมนโคเซบ 
อตัรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร 
-ไม่มีการเก็บช้ินส่วนพืชท่ีถูกโรค 
แมลงท าลายออกไปเผาท้ิงนอก 
แปลง 
 
- พน่สารแมนโคเซบอตัรา 30-40 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร 
 
- ใชส้ารก ามะถนั อตัรา 30-40 มิลลิลิตรต่อ
น ้ า 20 ลิตร  
– พน่สารเคมี 

 
 
 



การบันทกึข้อมูล 
-  คุณสมบติัของดินก่อนการทดสอบ 
-  ขอ้มูลดา้นเกษตรศาสตร์ ไดแ้ก่ ผลผลิตจากการบนัทึกของเกษตรกรทั้งแปลง  จ  านวนคร้ังเก็บ

ผลผลิต คุณภาพของผลผลิต (เก็บผลสุกพื้นท่ี 1 ตร.ม. คดัแยกผลดี ผลเสีย หาเปอร์เซ็นตผ์ลดี เช่น ไม่มีโรค
แมลงท าลาย สีแดงสด ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 3 เซนติเมตร ) 

- เก็บขอ้มูลเปอร์เซ็นตก์ารระบาดของโรคและแมลง โดยการสุ่มแปลงละ  20 ตน้ นบัโรค แมลง
ศตัรู สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

-  บนัทึกดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากตามวธีิของ นุชนารถ และวราภรณ์ (2550) ดดัแปลงจากวธีิ
ของ Hussey and Janssen (2001) แบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี :- 1 = มีปมเกิดข้ึนเล็กนอ้ย;  2 = เกิดปมนอ้ยกวา่ 
25% ของระบบราก; 3 = เกิดปม 25-50% ของระบบราก; 4 = เกิดปม 51-75% ของระบบราก; และ 5 = 
เกิดปมมากกวา่ 75% ของระบบราก  โดยสุ่มถอนรากแบบ systematic random sampling และลา้งให้
สะอาดกรรมวธีิละ 10 ตน้ เม่ือส้ินสุดการเก็บเก่ียว                   
            -  วิเคราะห์หาอตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน (Benefit Cost ratio : BCR) ขอ้มูลตน้ทุนผนัแปรการ
ผลิตพริกของแต่ละพื้นท่ี เพื่อวเิคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบระหวา่งวธีิเกษตรกรและวธีิปรับใช ้                                        
                สูตรค านวณค่า BCR       =      รายไดก่้อนหกัตน้ทุนผนัแปร 
                                                                                ตน้ทุน 

       - ขอ้มูลคุณภาพพริกสด โดยสุ่มเก็บรายละ 3 จุด ๆละ 1 ตารางเมตร แยกผลดี (ความยาว 
ฝัก>3 ซม. ไมมี่รอยท าลายของโรคแมลง) และผลเสีย นบัจ านวน (เก็บ 3 คร้ังของการเก็บผลผลิต)     
               เปอร์เซ็นตพ์ริกคุณภาพดี           =             จ านวนผลดี x 100 
                                                                                 จ  านวนผลทั้งหมด    
           - วเิคราะห์สารพิษตกคา้งในพริกสด 1 คร้ัง ตวัอยา่งละ 1 กก. ในห้องปฏิบติัการของกลุ่ม
พฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 4 โดยวธีิ Gas 
Chromatography (GC)  (Steinwander, 1985) โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งผลผลิตพริกแบบทแยงมุมในช่วงการ
เก็บผลผลิตคร้ังท่ี 2-3 

เวลาและสถานทีด่ าเนินการ 
ระยะเวลา (เร่ิมต้น – ส้ินสุด)   2   ปี  2554-2555   
เร่ิมตน้เดือน  ตุลาคม  2553  ส้ินสุดเดือน  กนัยายน  2555  
สถานทีด่ าเนินการ 
บา้นดงยาง ต.ก่อเอ ้อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
1. ผลผลติและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
                 1.1  ผลผลิตพริกขี้หนู (พริกหัวเรือ) การผลิตพริกแบบผสมผสานในพื้นท่ีอ าเภอเข่ืองใน 
จงัหวดัอุบลราชธานี  เกษตรกรได้น าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ร่วมกบัภูมิปัญญา



ทอ้งถ่ิน 2 ปี (2554-2555)และหว่านปอเทือง เพื่อป้องกนัก าจดัไส้เดือนฝอยรากปม จึงให้ผลผลิต 2,734 
กก./ไร่ซ่ึงสูงกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 22.6 เพราะปอเทืองให้ธาตุไนโตรเจน 10-30 กิโลกรัม/ไร่ ให้
น ้าหนกัตน้สด 4-5 ตนั/ไร่ (ศูนยว์ิจยัพืชไร่อุบลราชธานี, 2541)  ดงันั้น ในแปลงท่ีมีการปลูกปอเทืองและ
ไถกลบท าให้ผลผลิตพริกสดเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.4 (สรศกัด์ิ และคณะ, 2553) การใช้เทคโนโลยีแกปั้ญหา
โรครากปมท าให้เก็บพริกได้นานข้ึน 3 คร้ัง มีรายได้ 50,197 บาท/ไร่  รายได้สุทธิ  32,315 บาท/ไร่  
สัดส่วนของรายไดต่้อการลงทุน 2.91  วิธีเกษตรกรเก็บได ้15 คร้ังมีรายได้ 39,545 บาท/ไร่  รายไดสุ้ทธิ 
18,856 บาท/ไร่  สัดส่วนของรายไดต่้อการลงทุน 2.04 (ตารางท่ี 2) เกษตรกรหวา่นปอเทืองก่อนปลูกพริก 
2 ปีท าใหผ้ลผลิตพริกเพิ่มข้ึน 60% (พเยาว ์,2550) 
               1.2  คุณภาพพริกสด ของวิธีการผลิตแบบผสมผสานมีคุณภาพดีร้อยละ 54.3 ส่วนวิธีเกษตรกร
ผลผลิตมีคุณภาพดีเพียงร้อยละ 45.3 (ตารางท่ี 2) พริกท่ีไม่มีคุณภาพ จะมีลกัษณะปลายเห่ียว สีแดงสุกไม่
สม ่าเสมอ มีรอยท าลายของโรค แมลง ผลบิดงอ ส่วนมากเกิดจากการขาดธาตุอาหารรอง แมลงวนัผลไม้
เจาะผล หนอนเจาะผลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ และโรคแอนแทรคโนส โดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนส
พบมากถึงร้อยละ 56 และ 65 (ตารางท่ี 2) ในกรรมวิธีผสมผสานและเกษตรกร ตามล าดบั การเป็นโรค
แอนแทรคโนสเกิดจากการขาดธาตุอาหารรองดว้ยซ่ึงเกษตรกรใส่ปุ๋ยตามความเคยชินและตามโฆษณา 
ธาตุอาหารรองไดแ้ก่ แคลเซียม เป็นองคป์ระกอบของผนงัเซลล์ จ  าเป็นส าหรับขบวนการแบ่งเซลล์และ
เพิ่มขนาดของเซลล์ ช่วยกระตุน้การท างานของเอนไซม์บางชนิด แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของ
คลอโรฟิลล์ กระตุ้นการท างานของเอ็นไซม์ท่ีเก่ียวข้องกับการสังเคราะห์แสง การหายใจและการ
สังเคราะห์โปรตีน ก ามะถนัเป็นองคป์ระกอบของสารโปรตีนบางชนิด วติามินบีหน่ึงและสารท่ีระเหยได้
บางชนิดในพืช ช่วยเพิ่มปริมาณน ้ ามนัในพืช เก่ียวขอ้งกบัการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และการแบ่งเซลล ์
(สุนนัทา, 2546) จากรายงานพรทิพย  ์(2549) โรคกุง้แห้งระบาดในฤดูฝนกบัพริกพนัธ์ุซุปเปอร์ฮอท แต่ท่ี
จงัหวดัอุบลราชธานีเกิดการระบาดในฤดูแลง้ซ่ึงเกิดจากการขาดแคลเซียมก่อนจะมีเช้ือแอนแทรคโนส
เขา้ท าลาย คุณภาพพริกเสียเกิดจากแมลงวนัเจาะผลพริก  ซ่ึงระบาดกบัพริกหัวเรือมากกว่าพริกจินดา
เพราะพริกหวัเรือผลกวา้งกวา่แมลงท าลายไดม้ากกวา่ (กฤษฎา และคณะ, 2549)  

             2. การเกดิโรค แมลง 
                2.1 ดชันีการเกิดปม ไส้เดือนฝอยท่ีเขา้สู่รากพริกในระยะกลา้เพียงตวัเดียว  ภายในเวลาเพียง 20 
วนั จะเพิ่มจ านวนประชากรเป็น 400-500 ตวั เขา้ท าลายระบบรากและขยายพนัธ์ุต่อเน่ืองทนัที   เม่ือตน้
พริกอายุ 3 เดือน ไส้เดือนฝอยจะมีวงจรชีวิตรวม 3 ชั่วอายุ (generation) เกิดความเสียหาย ต่อพืชและ
สูญเสียผลผลิตมากกว่า 50 % (นุชนารถ, 2550) เม่ือถอนตน้พริกจะพบระบบรากเป็นปุ่มปม สาเหตุเกิด
จากไส้เดือนฝอยดูดกินน ้ าเล้ียงของพืชบริเวณท่อน ้ า-ท่ออาหาร มีผลให้เซลล์ของพืชบริเวณท่ีถูกท าลาย
แบ่ง ตวัผดิปกติ เกิดเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ (giant cell) ไปปิดกั้นทางเดินน ้ าและแร่ธาตุอาหารจากส่วนราก
ไปเล้ียงล าตน้ส่วนเหนือดินท าให้พริกแสดงอาการเห่ียวเฉา แคระแกร็น และทรุดโทรมหรือแห้งตายใน
ท่ีสุด  ดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียวของกรรมวธีิปลูกปอเทืองในปี 2554เท่ากบั 1.1 (มีปม
เกิดข้ึนเล็กนอ้ย) ขณะท่ีไม่ปลูกปอเทืองเท่ากบั 3.2 (เกิดปม 25-50% ของระบบราก )(ภาพท่ี 1 ตารางท่ี 2)  



ในปี 2555 โรครากปมระบาดมากข้ึน  พบดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียวของกรรมวิธี
ปลูกปอเทืองเท่ากบั 2.24 ขณะท่ีวิธีเกษตรกรพบดชันีการเกิดปมเท่ากบั 3.5 เพราะเกษตรกรน ากลา้จาก
แปลงท่ีไม่ไดค้วบคุมโรครากปมมาปลูกในแปลงท่ีหวา่นปอเทือง      
                2.2 การผลิตพริกแบบผสมผสานสามารถลดโรครากเน่าโคนเน่า เม่ือใช้เช้ือไตรโคเดอร์มา (จิ
ระเดชและวรรณวิไล , 2546) โดยการผสมกับปุ๋ยหมักแห้งหรือพ่นหรือแช่เมล็ดพันธ์ุ ในกรรมวิธี
ผสมผสานลดโรคใบหงิก ใบด่าง โรคแอนแทรคโนสไดด้ว้ย (ตารางท่ี 3) แต่ไม่สามารถลดสารเคมีได ้
เพราะ เกษตรกรบางรายปลูกกะหล ่าปลี แซมพริก เม่ือเก็บผลผลิตหมด ยงัเหลือซากเป็นท่ีสะสมหนอน
กระทูผ้กั จึงระบาดในแปลงพริก ตอ้งใชส้ารเคมีมากในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ การเก็บผลท่ีเป็น
โรคกุง้แห้งออกจากแปลงสามารถลดโรคไดจ้ริงถึง 70% จึงเก็บผลผลิตไดน้านข้ึน โรคแอนแทรกโนส 
(กุง้แหง้) พบมากเดือนมีนาคม-เมษายน จากรายงานของพรทิพย ์(2549) โรคกุง้แหง้ท าลายพริกข้ีหนูสาย
พนัธ์ุซุปเปอร์ฮอทท่ี อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ผลผลิตเสียหายมากช่วงเก็บเก่ียวในปลายรุ่นแรกถึงเร่ิมรุ่นท่ี 
2 เป็นช่วงเขา้พรรษา (พริกฤดูฝน) แต่จงัหวดัอุบลราชธานีปลูกพริกฤดูแลง้การระบาดก็พบไดท้ัว่ ๆ ไป
ทั้งพริกแดงและพริกเขียว จากรายงานของอุดมและพิศวาส (2548) เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีโรคกุง้แห้งติดมาจะท า
ให้ตน้ไม่แข็งแรงและผลผลิตเป็นโรคกุง้แห้งในท่ีสุด  การใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแอนแทรคโนส
ตามค าแนะน า ไดแ้ก่ แมนโคเซบ โปรคลอราช 
              3.  ผลการตรวจสารพษิตกค้างในพริกสด จากการสุ่มตวัอยา่งพริกสดในช่วงเก็บเก่ียวท่ีพริกติด
ผลมากท่ีสุดเพื่อตรวจสารพิษตกคา้งในผลผลิต 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Organophosphates  Organochlorines 
และ Pyrethriods ในปี 2554-2555 จ  านวน 14 ตวัอยา่ง  วธีิการผลิตพริกแบบผสมผสานไม่พบสารพิษ
ตกคา้ง (ND) 4 ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้งต ่ากวา่ค่า MRLs ของ Codex 3 ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้งเกิน
ค่า MRLs ของ Codex 3 ตวัอยา่ง วธีิเกษตรกร ไม่พบสารพิษตกคา้ง (ND) 1 ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้ง
เกินค่า MRLs ของ  Codex 3 ตวัอยา่ง (ตารางท่ี 4)ในกรณีตรวจพบสารพิษตกคา้งคือ chlopyrifos กลุ่ม
ออร์แกโนฟอสเฟต (OP)และ cypermethrin กลุ่มไพรีทรอยด ์(PY) จากรายงานของนาตยาและคณะ
(2552) ชนิดสารท่ีพบมากท่ีสุดในพริก คือ cypermethrin  พบ 0.01- 2.69 มก./กก. ดงันั้นการผลิตพริก
แบบผสมผสานไดผ้ลผลิตปลอดภยัร้อยละ 70 ส่วนวธีิเกษตรกรไดผ้ลผลิตปลอดภยัร้อยละ 25 
           4. การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เม่ือส้ินสุดการทดสอบ พบวา่เกษตรกร 
ยอมรับการผลิตพริกแบบผสมผสานท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน การผลิตเช้ือไตรโคเดอร์มาสดใชเ้อง การใช้
เช้ือไตรโคเดอร์มาสด การหวา่นปอเทืองบ ารุงดิน เพราะสามารถลดอาการของโรครากปม โรครากเน่า
โคนเน่า โรคกุง้แหง้ แต่ไม่มีเกษตรกรแปลงขา้งเคียงใหค้วามสนใจเพราะราคาไม่แตกต่างกนั  

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
1. การป้องกนัก าจดัศตัรูพริกแบบผสมผสานใหผ้ลผลิต 2,734 กก./ไร่ซ่ึงสูงกวา่วธีิ

เกษตรกรร้อยละ 22.6 เก็บผลผลิตไดม้ากข้ึน ตน้ทุนต ่ากวา่ จึงมีรายไดสุ้ทธิมากกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 
41.6 พบดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียว 1.7 ส่วนวธีิเกษตรกรพบดชันีการเกิดปมท่ีระบบ



รากพริกหลงัเก็บเก่ียว 3.3 ผลผลิตพริกสดจากกรรมวธีิผสมสานปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งร้อยละ 70  มี
คุณภาพดีร้อยละ 54.3 คุณภาพผลผลิตดีกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 9           

2. เกษตรกรไม่ควรน ากลา้พริกจากแปลงอ่ืนเขา้มาปลูกในแปลงของตนเอง เน่ืองจาก 
เส่ียงต่อการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมท่ีติดมากบักลา้พริก 
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ตารางที ่ 1   คุณสมบติัของดินก่อนและหลงัการทดสอบบา้นดงยาง ต.ก่อเอ ้อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี  
                    ปี 2554-2555 
 

คุณสมบติัดิน ก่อนการทดสอบ หลงัการทดสอบ 
pH 
อินทรีวตัถุ (%) 
ฟอสฟอรัสท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ได ้(มก./กก.) 
โปแตสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(มก./กก.) 
แคลเซียม (มก./กก.) 
แมกนีเซียม (มก./กก.) 

7.71 
0.97 
92 
35 

ไม่ไดว้เิคราะห์ 
ไม่ไดว้เิคราะห์ 

5.9 
0.92 

184.34 
69.12 

303.51 
66.87 

 

 
 
 



ตารางที ่ 2 ขอ้มูลทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ของการผลิตพริกบา้นดงยาง ต.ก่อเอ ้อ.เข่ืองใน จ. 
                  อุบลราชธานี ปี 2554-2555 
 

ผลผลิตและขอ้มูลทาง วธีิผสมผสาน วธีิเกษตรกร 
เศรษฐศาสตร์ 2554 2555 เฉล่ีย 2554 2555 เฉล่ีย 
ผลผลิตพริกสด(กก./ไร่) 
ตน้ทุน(บาท/ไร่) 
ราคาขาย(บาท/กก.) 
รายได(้บาท/ไร่) 
รายไดสุ้ทธิ(บาท/ไร่) 
BCR (รายได/้ตน้ทุน) 
เก็บเก่ียว (คร้ัง) 
คุณภาพดี(%) 
รากปม(gall index) 
แอนแทรคโนส(%) 

2,995 
15,053 

17 
50,915 
35,862 

3.39 
18 
51 
1.1 
- 

2,474 
21,711 
20 

49,480 
28,769 

2.42 
19 

57.64 
2.24 
56 

2,734 
18,382 

18.5 
50,197 
32,315 

2.91 
18.5 
54.3 
1.67 
56 

1,830 
13,314 

17 
31,110 
17,796 

2.34 
15 
39 
3.2 
- 

2,399 
28,064 

20 
47,980 
19,916 

1.75 
15 

51.64 
3.50 
65 

2,114 
20,689 

18.5 
39,545 
18,856 

2.04 
15 

45.3 
3.35 
65 

 
ตารางที ่ 3  การระบาดของโรคและแมลง(ตน้/10 ตน้) บา้นดงยาง ต.ก่อเอ ้อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี  
                  ปี 2554-2555 
 

การระบาดของ วธีิผสมผสาน วธีิเกษตรกร 
โรค-แมลง 2554 2555 เฉล่ีย 2554 2555 เฉล่ีย 
โรครากเน่าโคนเน่า 
โรคใบหงิก 
โรคใบด่าง 
โรคแอนแทรคโนส 
ขาดธาตุอาหาร 
แมลงวนัปม 
ไส้เดือนฝอยรากปม 
แมลงวนัเจาะผลพริก 

0 
1 
0 
1 
1 
1 

1.06 
1.43 

1.28 
0.84 
1.2 

2.24 
1.8 

1.24 
2.2 

1.08 

0.6 
0.9 
0.6 
1.6 
1.4 
1.1 
1.6 
1.2 

4 
2 
2 
5 
3 
3 
3.2 
0.43 

1.7 
0.8 
2.5 
2.3 
2.5 
2.3 
2.5 
1.6 

2.8 
1.4 
2.2 
3.6 
2.7 
2.6 
2.8 
1.0 

 
 
 
 
 



ตารางที ่ 4  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกคา้งในพริกสด บา้นดงยาง ต.ก่อเอ ้อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี  
                  ปี 2554-2555 
 

กรรมวธีิ 
ตวัอยา่ง ND <MRL >MRL 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 
วธีิผสมผสาน 5 5 3 1 1 2 1 2 
วธีิเกษตรกร 2 2 1 0 0 0 1 2 
สารพิษท่ีพบเกินค่าความปลอดภยัคือ chlopyrifos และ cypermethrin  
 
ตารางที ่5 เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีระดบันอ้ย-มาก  ช่วงเดือน ตุลาคม 2553-กนัยายน 2555 

กิจกรรม นอ้ย ปานกลาง มาก 
1. เผาแปลงเพาะกลา้ในพ้ืนท่ีไสเ้ดือนฝอยรากปมระบาด  
2. หวา่นปอเทืองและไถกลบเม่ือออกดอกก่อนปลูกพริก 2 สปัดาห์ 
3. แช่เมลด็พนัธ์ุในน ้ าอุ่นอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  นาน 20 นาที 
4. แช่เมลด็พนัธ์ุในเช้ือไตรโคเดอร์มาสด  นาน   1  คืน 
5. แช่เช้ือไตรโคเดอร์มาสดนาน 30 นาทีก่อนปลูก    
6.พน่สารแคลเซียมไนเตรท อตัรา 40 มล.ต่อน ้ า 20 ลิตร ช่วงติดผลเลก็ 
7.พน่น ้ าหมกัปลาหรือหอยเชอร่ีอตัรา 30-40 มล.ต่อน ้ า 20 ลิตรทุกๆ 5-7 วนั 
8. เก็บหนอนตอนกลางคืน 
9. พน่บีที บีเอส พน่ปิโตรเลียมออยด ์
10. พน่สารเคมีตามค าแนะน า 
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ภาพที ่ 1   ดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากของพริกแบ่งเป็น 5 ระดบั  (นุชนารถ และวราภรณ์, 2550) 
                  A)  1 = มีปมเกิดข้ึนเล็กนอ้ย            B) 2 = เกิดปมนอ้ยกวา่ 25% ของระบบราก 
  C)  3 = เกิดปม 25-50% ของระบบราก        D)  4 = เกิดปม 51-75% ของระบบราก 
  E)  5 = เกิดปมมากกวา่ 75% ของระบบราก                


