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           ศตัรูพริกในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ คือโรครากเน่าโคนเน่า (Sclerotium rolfsii)
ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.) จึงทดสอบ
เทคโนโลยใีนปี 2554-2555 ท่ีบา้นหนองแคน  ต.ตะดอบ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  เพื่อลดการระบาดของ
โรคและผลผลิตปลอดภยั การทดสอบใชห้ลกัการวิจยัระบบการท าฟาร์ม (Farming Systems Research) มี 
2 กรรมวธีิคือวธีิผสมผสานและวธีิเกษตรกร การแกปั้ญหาโรครากเน่าโคนเน่า แอนแทรคโนส ใชเ้ช้ือ
ไตรโคเดอร์มาและผสมผสาน การแกปั้ญหาโรครากปมโดยการเผาแปลงเพาะกลา้ หวา่นปอเทืองใน
แปลงปลูกอตัรา 5 กก./ไร่ ไถกลบปอเทืองเม่ืออาย ุ 45 วนัไถกลบทิ้งไว ้ 2 สัปดาห์จึงปลูกพริก พบวา่วธีิ
ผสมผสานใหผ้ลผลิต 2,617 กก./ไร่ซ่ึงสูงกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 31.5 เก็บผลผลิตไดม้ากข้ึน จึงมีรายได้
สุทธิมากกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 47 พบดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียว 1.9 ส่วนวธีิ
เกษตรกรพบดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียว 2.4 ผลผลิตพริกสดจากกรรมวธีิผสมสาน
ปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งร้อยละ 80  มีคุณภาพดีร้อยละ 51.2 ซ่ึงผลผลิตเสียเกิดจากการขาดธาตุอาหาร 
ขั้วเน่า และโรคแอนแทรคโนส เกษตรกรยอมรับการป้องกนัก าจดัศตัรูพริกแบบผสมผสานท าใหผ้ลผลิต
พริกเพิ่มข้ึน และการหวา่นปอเทืองบ ารุงดิน ส่วนการผลิตและการใชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มาสดยอมรับปาน
กลาง  
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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 

    จงัหวดัศรีสะเกษ  ปลูกพริก  32,997 ไร่ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัศรีสะเกษ, 2554)    ปลูกในท่ี
ดอนเก็บผลผลิตเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม จากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้พบวา่เกษตรกรท าการปลูก
พริกอยูใ่นพื้นท่ีเดิมเป็นเวลานาน  ท าใหดิ้นขาดความอุดมสมบูรณ์และมีความเป็นกรดจดั รวมทั้งมีการ
สะสมโรคและแมลงศตัรูพริกในแปลงท าใหเ้กิดการระบาดของโรคและแมลง จากปัญหาดงักล่าวส่งผล
ใหเ้กษตรกรตอ้งใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชรวมทั้งการใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีสูงข้ึน ส าหรับ
ศตัรูพืชท่ีพบส่วนใหญ่ไดแ้ก่ โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.)โรครากเน่าโคนเน่า (Sclerotium 
rolfsii)  เพล้ียไฟ ไรขาว เพล้ียอ่อน หนอนกระทูผ้กั และหนอนแมลงวนัเจาะผล  (พเยาวแ์ละคณะ, 2553)  
สาเหตุดงักล่าวท าใหเ้กษตรกรมีการใชส้ารเคมีค่อนขา้งมาก และยงัพบวา่ใชไ้ม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
ท าใหเ้กิดสารพิษตกคา้งในผลผลิตได ้ แนวทางแกไ้ขปัญหาการปลูกพริกของเกษตรกรตอ้งด าเนินการ
แบบบูรณาการ และต่อเน่ือง กลุ่มผลิตพริกคุณภาพมีประมาณ 43 ราย ควรให้เกษตรกรในพื้นท่ีซ่ึงเป็น
เจา้ของปัญหาเห็นความส าคญัของระบบ GAP และเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปด าเนินการตั้งแต่เร่ิมแรกในแปลง เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาระบบการผลิตพริกใหมี้คุณภาพ และปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งโดยมีแนวทางปฏิบติั
ตามระบบการจดัการคุณภาพ GAP พริก            

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
ศึกษาวิจยัในสภาพพื้นท่ีเกษตรกร โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการ ใชห้ลกัการวิจยัระบบการท า

ฟาร์ม (Farming Systems Research) ซ่ึงมีแนวทางและขั้นตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่ 1 การเลือกพืน้ทีเ่ป้าหมาย (Selection of the Target Area)  
    การผลิตพริกฤดูแลง้  ใชน้ ้าใตดิ้น เพาะกลา้เดือนกรกฎาคม-กนัยายน เก็บผลผลิตเดือน

พฤศจิกายน-พฤษภาคม เหตุผลท่ีเลือกพื้นท่ี เน่ืองจากในพื้นท่ีประสบปัญหา โรคแอนแทรคโนส โรค
รากเน่าโคนเน่า และสารพิษตกคา้ง    

ขั้นตอนที ่2 การวเิคราะห์พืน้ที ่(Area Analysis)   
           ใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร  (Agro-ecosystem   Analysis : AA) การประเมินสภาวะ
ชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid Rural Appraisal : RRA) ร่วมกบัการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory  
Technology Development : PTD) การประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วม        เกษตรกรปลูกพริกพันธ์ุ
ลูกผสมซุปเปอร์ฮอต ยกแปลงสูง 20 ซม.แปลงละ 2-3 แถว ระยะปลูก 40x30 ซม. ใชน้ ้ าใตดิ้น เพาะกลา้



เดือนกรกฎาคม-กนัยายน เก็บผลผลิตเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ในพื้นท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ ปี 2554

ประสบปัญหา โรครากเน่าโคนเน่า โรคแอนแทรคโนส และสารพิษตกคา้ง   ในปี 2555 ประสบปัญหา
โรครากปมร่วมดว้ยเพราะทุกปีพริกมีอาการรากปมประมาณ 10 ตน้แต่เกษตรกรไม่เคยป้องกนัก าจดัถูก
วิธี เม่ือพบปัญหาเกษตรกรจะซ้ือสารเคมีท่ีร้านคา้เป็นคนจดัให้มีลกัษณะเป็นชุด และพบว่ามีการใช้
สารเคมีเป็นจ านวนมาก ในบางคร้ังใช้ไม่ถูกกบัโรคและแมลงท่ีเกิดกบัตน้พริก ท าให้ตน้ทุนการผลิต
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้เกิดสารเคมีตกคา้งในผลผลิตท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของผูผ้ลิตและ
ผูบ้ริโภค     

ขั้นตอนที ่3 การวางแผนการวจัิย (Research Planning)   
 

ขั้นตอนที ่4 การด าเนินการวจัิย (Experimentation)  
                 วสัดุอุปกรณ์ 
 1. พนัธ์ุพืช  : พริกข้ีหนูผลใหญ่พนัธ์ุซุปเปอร์ฮอท   
            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 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 

การใส่ปุ๋ยเคมี หลงัปลูก 15 วนัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อตัรา 
20-50 กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ 20-30 วนั 
หลงัเก็บเก่ียวใส่ 13-13-21 ทุก 1 เดือน 

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 าของกรมวชิาการ
เกษตร 
-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. ไม่มีรอยท 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 
บา้นหนองแคน  ต.ตะดอบ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
1. ผลผลติและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์           
               การผลิตพริกแบบผสมผสานให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,617  กก./ไร่  ตน้ทุนการผลิต  27,384 บาท/ไร่ 
และรายไดต่้อตน้ทุน(BCR) =2.76 เก็บผลผลิตได ้18 คร้ัง คุณภาพดี 51.2% ซ่ึงเสียหายจากโรคแอนแทรค
โนสร้อยละ 1.7 ขณะท่ีวธีิเกษตรกรให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,793  กก./ไร่  ตน้ทุนการผลิต  26,470 บาท/ไร่ และ
รายไดต่้อตน้ทุน(BCR) =1.92 เก็บผลผลิตได ้12 คร้ัง คุณภาพดี 52.6% ซ่ึงเสียหายจากโรคแอนแทรคโน
สร้อยละ 3.7 (ตารางท่ี 2) พริกเกษตรกรประสบปัญหารากปม ดังนั้ นในปี 2555 จึงใช้เทคโนโลยี
แกปั้ญหาโรครากปมร่วมกบัวิธีผสมผสาน ท าให้วิธีการผลิตผสมผสานไดผ้ลผลิตมากข้ึน 6 คร้ัง เพราะ
เก็บเก่ียวได้มากข้ึน แต่คุณภาพพริกไม่แตกต่างกัน เพราะพริกมีอาการขั้ วเน่า ก่ิงแห้งในช่วงเดือน
กุมภาพนัธ์-เมษายน พริกขาดธาตุอาหารรองเน่ืองจากโรครากปม 
  2.  ผลการตรวจสารพษิตกค้างในพริกสด จากการสุ่มตวัอยา่งพริกสดในช่วงเก็บเก่ียวท่ีพริกติดผลมาก
ท่ีสุดเพื่อตรวจสารพิษตกคา้งในผลผลิต 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Organophosphates  Organochlorines และ 
Pyrethriods ในปี 2554-2555 จ  านวน 18 ตวัอยา่ง  วธีิการผลิตพริกแบบผสมผสานไม่พบสารพิษตกคา้ง 
(ND) 2 ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้งต ่ากวา่ค่า MRLs ของ Codex 6 ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้งเกินค่า 
MRLs ของ Codex 2 ตวัอยา่ง วธีิเกษตรกร ไม่พบสารพิษตกคา้ง (ND) 0 ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้งต ่า
กวา่ค่า MRLs ของ Codex 5 ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้งเกินค่า MRLs ของ  Codex 3 ตวัอยา่ง (ตารางท่ี 4)
ในกรณีตรวจพบสารพิษตกคา้งคือ chlopyrifos กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (OP)และ cypermethrin กลุ่ม
ไพรีทรอยด ์ (PY) จากรายงานของนาตยาและคณะ(2552) ชนิดสารท่ีพบมากท่ีสุดในพริก คือ 
cypermethrin  พบ 0.01- 2.69 มก./กก. ดงันั้นการป้องกนัก าจดัศตัรูพริกแบบผสมผสานไดผ้ลผลิต
ปลอดภยัร้อยละ 80 ส่วนวธีิเกษตรกรไดผ้ลผลิตปลอดภยัร้อยละ 62.5 



3. การเกดิโรค 
                3.1 โรครากเน่าโคนเน่า การผลิตพริกแบบผสมผสานสามารถลดโรครากเน่าโคนเน่าไดเ้ม่ือใช้
เช้ือไตรโคเดอร์มา (จิระเดชและวรรณวิไล, 2546) โดยการผสมกบัปุ๋ยหมกัแห้งหรือพ่นหรือแช่เมล็ด
พนัธ์ุ ในกรรมวธีิผสมผสานลดโรคใบหงิก ใบด่าง โรคแอนแทรคโนสไดด้ว้ย (ตารางท่ี 3) แต่ไม่สามารถ
ลดสารเคมีได ้เพราะ เกษตรกรบางรายปลูกกะหล ่าปลี แซมพริก เม่ือเก็บผลผลิตหมด ยงัเหลือซากเป็นท่ี
สะสมหนอนกระทูผ้กั จึงระบาดในแปลงพริก ตอ้งใช้สารเคมีมากในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ การ
เก็บผลท่ีเป็นโรคกุง้แห้งออกจากแปลงสามารถลดโรคไดจ้ริงถึง 70% จึงเก็บผลผลิตไดน้านข้ึน โรคแอน
แทรกโนส (กุง้แห้ง) พบมากเดือนมีนาคม-เมษายน จากรายงานของพรทิพย์ (2549) โรคกุง้แห้งท าลาย
พริกข้ีหนูสายพนัธ์ุซุปเปอร์ฮอทท่ี อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ผลผลิตเสียหายมากช่วงเก็บเก่ียวในปลายรุ่น
แรกถึงเร่ิมรุ่นท่ี 2 เป็นช่วงเขา้พรรษา (พริกฤดูฝน) แต่จงัหวดัอุบลราชธานีปลูกพริกฤดูแลง้การระบาดก็
พบไดท้ัว่ ๆ ไปทั้งพริกแดงและพริกเขียว จากรายงานของอุดมและพิศวาส (2548) เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีโรคกุง้
แห้งติดมาจะท าให้ตน้ไม่แข็งแรงและผลผลิตเป็นโรคกุง้แห้งในท่ีสุด  การใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัโรค
แอนแทรคโนสตามค าแนะน า ไดแ้ก่ แมนโคเซบ โปรคลอราช 
                3.2 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  ดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียวของกรรมวิธีปลูกปอเทืองเท่ากบั 2.5 (เกิดปมน้อย
กวา่ 25%ของระบบราก) ขณะท่ีไม่ปลูกปอเทืองเท่ากบั 3.2 (= เกิดปม 25-50% ของระบบราก)(ภาพท่ี 1 
ตารางท่ี 2) ปี 2555 หวา่นปอเทืองเป็นปีแรกจึงพบไส้เดือนฝอยรากปม แต่พบนอ้ยกวา่วธีิเกษตรกร      
4. การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เม่ือส้ินสุดการทดสอบ พบวา่เกษตรกร ยอมรับ
การผลิตพริกแบบผสมผสานท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน การหวา่นปอเทืองบ ารุงดิน เพราะสามารถลดอาการ
ของโรครากปม ส่วนการผลิตและการใชเ้ช้ือไตรโตเดอร์มายอมรับปานกลาง ถึงแมส้ามารถลดโรคราก
เน่าโคนเน่า  แต่ไม่มีเกษตรกรแปลงขา้งเคียงใหค้วามสนใจเพราะราคาไม่แตกต่างกนั            

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
           1. การป้องกนัก าจดัศตัรูพริกแบบผสมผสานใหผ้ลผลิต 2,617 กก./ไร่ซ่ึงสูงกวา่วธีิเกษตรกร
ร้อยละ 31.5 เก็บผลผลิตไดม้ากข้ึน 6 คร้ัง จึงมีรายไดสุ้ทธิมากกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 47 พบดชันี
การเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงัเก็บเก่ียว 1.9 ส่วนวธีิเกษตรกรพบดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริก
หลงัเก็บเก่ียว 2.4 ผลผลิตพริกสดจากกรรมวธีิผสมสานปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งร้อยละ 80  มี
คุณภาพดีร้อยละ 51.2  



           2. ปี 2555 ราคาพริกสดช่วงเดือนพฤศจิกายน-กลางมกราคมสูงถึง 80-100 บาท/กก. ท าให้
เกษตรกรใชฮ้อร์โมนเร่งการเจริญเติบโตมาก ท าใหพ้ริกทรุดโทรม การระบาดโรค-แมลงมาก พริกมี
คุณภาพดีเพียงร้อยละ 51-52 เกษตรกรจึงใชส้ารเคมีมาก เกษตรกรไม่ท าตามค าแนะน า เพราะมีความ
เส่ียงเน่ืองจากราคาไม่แตกต่างกนั ดงันั้นการทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตพริกแบบผสมผสานไม่ไดผ้ล 
ควรแกไ้ขใหมี้ตลาดพริกคุณภาพ ใชร้ะบบ contract farming  
            3. การระบาดของโรครากปมในพื้นท่ีท่ีไม่เคยระบาด เพราะเกษตรกรซ้ือกลา้มาจากแหล่งอ่ืน 
และใชร้ถไถร่วมกนั ตอ้งเขา้ไปอบรม และรณรงคก์ารลา้งผาลไถก่อนน าไปไถในพื้นท่ีของตวัเอง ผา่น 
อบต. วทิยกุระจายเสียง  
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            11-12 
พเยาว ์ พรหมพนัธ์ุใจ  นวลจนัทร์  ศรีสมบติั  ยวุลกัษณ์  ผายดี  บุญชู  สายธนู  นาตยา  จนัทร์ส่อง   
           โสภิตา  สมคิด และนิรมล  ด าพะธิก. 2553.  การใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตพริกถูกท่ี วธีิถูกตอ้ง 
            เพิ่มช่องการตลาด. ผลงานวจิยัดีเด่นและผลงานวจิยัท่ีเสนอเขา้ร่วมพิจารณาเป็นผลงานวจิยั 
            ดีเด่น ประจ าปี 2553 กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนา้ 98-116 
พรทิพย ์ แพงจนัทร์.  2549.  เทศกาลเขา้พรรษาเทศกาลกุง้แหง้  น.ส.พ. กสิกร ปีท่ี 79 ฉบบัท่ี 5 กนัยายน 

- ตุลาคม 2549  หนา้ 84-88. 
 
 
 



ศูนยว์จิยัพืชไร่อุบลราชธานี. 2541.  การปลูกพืชตระกูลถัว่บ ารุงดิน  20 หนา้ 
สรศกัด์ิ  มณีขาว    นุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด   พเยาว ์ พรหมพนัธ์ุใจ  นวลจนัทร์  ศรีสมบติั     วนัเพญ็  ศรี 
              ทองชยั  นฤทยั  วรสถิตย ์  นาตยา  จนัทร์ส่อง บุญชู  สายธนู  ธวชัชยั  น่ิมก่ิงรัตน์  เสาวนี       
              เขตสกุล และ อุดม  ค าชา . 2553.  การทดสอบเทคโนโลยกีารจดัการศตัรูพืชเพื่อแกปั้ญหาโรค 
             รากปมพริกท่ีเกิดจากไส้เดือนฝอยในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง   เอกสาร 
             ประกอบการประชุมวชิาการกรมวชิาการเกษตรปี 2553 วนัท่ี 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2553  ณ  
             โรงแรมวงัใต ้จ.สุราษฎร์ธานี หนา้ 5-20 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัศรีสะเกษ.  2554. แบบส ารวจขอ้มูลการปลูกพริกรายอ าเภอ ปี 2554/2555 
โสภิตา  สมคิด และ พเยาว ์ พรหมพนัธ์ุใจ.  2549.  ศกัยภาพการผลิตพริกในจงัหวดัอุบลราชธานี  ใน   
           การประชุมวชิาการพืชสวนแห่งชาติคร้ังท่ี 6   7-10 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมโลตสัปางสวน  
           แกว้ จ. เชียงใหม่ 4 หนา้ 
อุดม ค าชา และ พิศวาส บวัรา.  2548.  พริกหวัเรือศรีสะเกษเบอร์ 13  น.ส.พ. กสิกร ปีท่ี 78 (5) กนัยายน-

ตุลาคม 2549  หนา้ 84-88. 
Steinwandter,H.1985. Universal 5 min on –line Method for Extracting and Isolating Pesticide Residue 

and Industrial  Chemicals. Fresenius .Z.Anal. Chem.No.1155. 
 
 
 
ตารางที ่ 1  คุณสมบติัของดินก่อนและหลงัการทดสอบบา้นแคน ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ปี 2554- 
                   2555           
       

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

6.85 
1.02 
243 
89 

668 
113 

6.21 
0.98 

362.45 
209.43 

1,097.32 
116.23 

 
 
 
 
 
 



ตารางที ่ 2  ขอ้มูลทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ของการผลิตพริกบา้นแคน ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรี  
                  สะเกษ 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(%) 

2,624 
22,326 

26 
68,224 
45,898 

3.06 
22 
57 
1.3 
- 

2,611 
32,443 

30.7 
80,157 
47,714 

2.47 
14 

45.4 
2.5 
1.7 

2,617 
27,384 
28.35 

74,190 
46,808 

2.76 
18 

51.2 
1.9 
1.7 

1,613 
22,811 

26 
41,938 
19,127 

1.84 
16 
62 
1.6 
- 

1,973 
30,129 

30.7 
60,571 
30,442 

2.01 
8 

43.2 
3.2 
3.7 

1,793 
26,470 

28.3 
51,254 
24,784 

1.92 
12 

52.6 
2.4 
3.7 

 

พริกเสียเน่ืองจากขั้วด า ก่ิงด า การขาดธาตุอาหารและการระบาดของโรคแอนแทรคโนสมากท่ีสุด   
 
ตารางที ่ 3  การระบาดของโรคและแมลง(ตน้/10 ตน้) บา้นแคน ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ปี 2554- 
                   2555     
 

การระบาดของ วธีิผสมผสาน วธีิเกษตรกร 
โรค-แมลง 2554 2555 เฉล่ีย 2554 2555 เฉล่ีย 
โรคโคนเน่า 
โรคใบหงิก 
โรคใบด่าง 
โรคกุง้แหง้ 
ขาดธาตุอาหาร 
แมลงวนัปม 
ไส้เดือนฝอยรากปม 

0 
3 
2 
2 
2 

1.13 
1.3 

1.5 
0.14 
0.86 
1.14 
1.57 
0.57 
2.5 

0.75 
1.57 
1.43 
1.57 
1.78 
0.85 
1.9 

2 
4 
2 
2 
3 

0.44 
1.56 

2 
3 
1.6 
2.6 
3.4 
1 
3.2 

2 
3.5 
1.8 
2.3 
3.2 

0.72 
2.38 

 
 
 
 
 



ตารางที ่ 4  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกคา้งในพริกสด บา้นแคน ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ปี 2554-  
                 2555               
    

กรรมวธีิ 
จ านวนตวัอยา่ง ND <MRL >MRL 
2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 

วธีิผสมผสาน 5 5 1 1 4 2 0 2 
วธีิเกษตรกร 4 4 0 0 3 2 1 2 

 
ตารางที ่5  เกษตรกรยอมรับเทคโนโลย ี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. เก็บหนอนตอนกลางคืน 
6. พน่บีที บีเอส พน่ปิโตรเลียมออยด ์
7. พน่สารเคมีตามค าแนะน า 

 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
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  
                 


