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๑. ชุดโครงการวิจัย การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบ   
                                         เกษตรกรมีส่วนร่วม 
 ๒. โครงการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
     กิจกรรม   การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๓. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้ง   
จังหวัด ยโสธร 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Testing  of  Chilli Pesticide  by Integrated in the Dry Season  

Yasotorn  Province 
๔. คณะผู้ด าเนินงาน 

ชื่อหัวหน้าการทดลอง  นางสาวนิรมล  ด าพะธิก  สังกัด ศวพ. อ านาจเจริญ 
ชื่อผู้ร่วมงาน   นายสุรศักดิ์ สุขส าราญ สังกัด ศวพ. อ านาจเจริญ    

นายสมชาย    เชื้อจีน  สังกัด ศวพ. อ านาจเจริญ 
    นายพจรจิตร์      นวลผวิ  สังกัด ศวพ. อ านาจเจริญ 

๕. บทคัดย่อ 
การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้ง เริ่มด าเนินการทดสอบระหว่าง

เดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพาอย่างน้อย 50% และมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น 10%      การด าเนินงานใช้แนวทางด าเนินงานตามแนวทางวิจัยระบบการท าฟาร์ม ( Farming 
System Research : FSR ) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เป็นการทดสอบในไร่เกษตรกรแบบแปลง
ใหญ่ไม่มีซ้ า ในพ้ืนที่ปลูกพริกบ้านโพธิญาณ ต าบลโพธิ์ อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 
รายๆละ 2 ไร่ รวม 10 ไร่ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะน า ใช้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และ
วิธีเกษตรกรใช้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากสารเคมีอย่างเดียว ผลการทดลอง พบว่า ด้านผลผลิต  กรรมวิธีแนะน า
ให้ผลผลิตพริกสดเฉลี่ย  2,033 กิโลกรัมต่อไร่   กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตพริกสดเฉลี่ย  2,550 กิโลกรัมต่อไร่ สูง
กว่ากรรมวิธีแนะน า484 กิโกรมต่อไร่  ด้านคุณภาพพริกพริกท่ีมีวิธีป้องกันก าจัดศัตรูแบบผสมผสานมีปัญหาผลที่ไม่
เป็นโรคแอนแทรคโนสในระดับปานกลางโดยพบผลผลิตเป็นโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย31 % ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร
พบผลผลิตเป็นโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย35 %ด้านต้นทุนการผลิตปี2554-2555 กรรมวิธีแนะน า ต้นทุนผันแปร
เฉลี่ย 25,774.50 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  60,990 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  35,215.50 บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้
ต่อการลงทุนเท่ากับ 1.36 สามารถด าเนินการผลิตได้ ( ราคาขายกก.ละ 30 บาท )กรรมวิธีเกษตรกรต้นทุนผันแปร 
เฉลี่ย 31,390  บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  75,750  บาท/ไร่   รายได้สุทธิเฉลี่ย  44,308  บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้
ต่อการลงทุนเท่ากับ 1.41สามารถด าเนินการผลิตได้( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) การตรวจสารพิษตกค้างในพริก
สดพบว่ากรรมวิธีที่ 1  วิธีแนะน า ปี 2554 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก เกษตรกร 2 ราย ไม่พบ
สารพิษตกค้าง  อีก 3 รายพบสารเคมีในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) แต่ต่ ากว่าค่า MRL  ปี 2555 ผลการ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก เกษตรกร 5 ราย ไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร 



ปี 2554  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก พบสารพิษตกค้างในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) ต่ ากว่า
ค่า MRL จ านวน 2 รายพบสารพิษตกค้างในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) สูงกว่าค่า MRL จ านวน 3 ราย ในป ี
2555 ไมพบสารพิษตกค้างผลผลิตจ านวน 4 ราย พบสารเคมีในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) แต่ต่ ากว่าค่า MRL  
จ านวน 1 ราย 

 
 

6.   ค าน า   
       ประเทศไทยเคยมีปัญหาการส่งออกพริกจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต ซึ่งในยุคการค้าเสรีทุกประเทศ

ใช้คุณภาพของผลผลิตเป็นข้อก าหนดในการกีดกันทางการค้า ในปัจจุบันกระแสความต้องการอาหารจากระบบการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ มีปริมาณความต้องการเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตในตลาดโลกของอาหารเกษตรอินทรีย์โดย
เฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปี (สมคิด, 2549) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ปลูกพริกประมาณ 100,000 
ไร่ ปลูกพริกข้ีหนูผลใหญ่ 68% ปลูกมากที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร อ านาจเจริญ และ  
ร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และร้อยเอ็ด  เป็นการปลูกพริกฤดูแล้งในที่ดอนและหลังนา 
เพ่ือผลิตพริกสดและพริกแห้ง(ตุลาคม-พฤษภาคม) มีดินร่วนปนทราย ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยโสธรและบางส่วน
ของจังหวัดอุบลราชธานีปลูกพริกฤดูฝนเพ่ือผลิตพริกสด (เมษายน-กันยายน) มีดินร่วนปนเหนียว   พันธุ์พริกที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมซุปเปอร์ฮอท     

      การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี คือ การน าเอาแมลงห้ า แมลงเบียนและจุลินทรีย์มาใช้ควบคุมพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภคไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายแมลงมี
ประโยชน์ต่างๆไม่มีพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ต่างๆที่น ามาบริโภคสามารถน ามาใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชวิธีอ่ืนๆ เช่นการเขตกรรม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ( จิระเดชและวรรรวิไล, 2546 ) และการใช้สารสกัดธรรมชาติ
ได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีที่สามารถน ามาใช้เพ่ือท าการเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ ประการ
ส าคัญที่สุด คือ ช่วยขจัดปัญหาสารพิษตกค้าง และโรคแมลงปนเปื้อนในสินค้าเกษตร อันเป็นปัญหาส าคัญระดับ
นานาชาติ ซึ่งใช้ประเด็นการกีดกันทางการค้า ( Trade Barrier ) ผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ถูกกีดกันในการ
ส่งออกสินค้าเกษตรอยู่บ่อยครั้งจากรายงาน พเยาว์ และคณะ (2552) การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกฤดูแล้ง
ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี วิธีปรับใช้ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี 95% ลดการพ่นสารเคมีได้ 3-5 ครัง้ วธิี
เกษตรกรผลผลิตปลอดภัย 67% โดยแนะน าให้ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาสดก าจัดโรคเชื้อ
ราในดิน ระยะปลูก 40*40 ซม. พ่นสารชีวินทรีย์ก าจัดโรคและแมลงก่อนเก็บเกี่ยว ใช้สารเคมีตามค าแนะน าใน 
GAP   

จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ปลูกพริกรวม 904 ไร่ ผลผลิตรวม 1,576 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1767 กก./ไร่ โดยปลูก
มากที่อ าเภอป่าติ้ว มหาชนะชัย ค้อวัง ตามล าดับ พ้ืนที่ที่มีปัญหาการผลิตมากที่สุดคือบ้านโพธิญาณ ต าบลโพธิ์ไทร   
อ าเภอป่าติ้ว โดยพบการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งในปี 2552นักวิชาการของส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี ได้เข้าไปแก้ปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอยและน าเกษตรกรเข้าสู่ระบบการจัดการ
พืชตามเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งจากการตรวจรับรองแปลงในปี 2553 พบว่าเกษตรกรพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีการใช้
สารเคมีมาก และจากการสุ่มวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพบว่ามีการใช้สารเคมีมากเกินค่าความปลอดภัยซึ่ง



สารเคมีที่พบ คือ ไซเปอร์เมทริน  คลอไพรีฟอส  โปรฟีโนฟอส   จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจาก
พริกของพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพริกท่ีมีการส่งออก  

 
7.   วิธีการด าเนินงาน 
 7.1.  อุปกรณ์  เมล็ดพันธุ์พริก กับดักกาวเหนียว ออโต้ไรเซท  กากาน้ าตาล  
         7.2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกร บ้านโพธิญาณ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  ด าเนินการ
วิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2553- กันยายน 2555 โดยใช้หลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม ( Farming Systems 
Research ) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่เกษตรกรมีปัญหาการปลูกพริกและประสบปัญหา
การผลิต คือสารพิษตกค้างในผลผลิต คือ บ้านโพธิญาณ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร ( Agro-
ecosystem analysis ) และวิธีการประเมินสภาวะชนบทเร่งด่วน ( Rapid Rural Appraisal ) และการจัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร โดยการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมจากเอกสาร
แนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอและระดับต าบล จากส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร และการเก็บตัวอย่าง
ดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติดิน โดยกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่ 4 ข้อมูลภูมิศาสตร์ท้องถิ่นจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับเกษตรกร และจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสม ให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิต ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ1. ข้อมูลทั่วไป 

อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร อยู่ถนนสายยโสธร–อ านาจเจริญ 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220) มีระยะทางจากจังหวัดยโสธร ถึงอ าเภอป่าติ้ว ประมาณ 25 กิโลเมตร แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 5 ต าบล เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นต าบล
ที่ตั้งของอ าเภอป่าติ้ว การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยาง คอนกรีตและลูกรังเชื่อมติดต่อเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
สามารถใช้ได้ตลอดปี ต าบลโพธิ์ไทร มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  

     ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 30,625 ไร่ เป็นต าบลที่ตั้ งอยู่ศูนย์กลาง
ของอ าเภอป่าติ้ว สถานที่ตั้งต าบลอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ไทร  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลคือ หมู่ที่  4 5 12  
หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาล มีจ านวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลและหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ 
           ทิศเหนือ           ติดต่อกบั ต าบลโคกนาโก  อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
           ทิศใต้             ติดต่อกับ  ต าบลศรีฐาน      อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
                    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ต าบลเชียงเพ็ง    อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
                    ทิศตะวนตก       ติดต่อกับ  ต าบลกระจาย     อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยหมู่บ้านจ านวน 12 หมู่บ้าน จ านวนประชากร 9,240  คน 
1,956 ครัวเรือน และครัวเรือนเกษตรกร 1,603 ครัวเรือน 



 ต าบลโพธิ์ไทรมีพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งหมด  30,625 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ครอบครองทางการเกษตร 17,573 ไร่ 
(ร้อยละ 57.38 ) พ้ืนที่อยู่อาศัย 1,565 ไร่ (ร้อยละ 5.11)  พ้ืนที่อ่ืนๆ (ป่าสาธารณะ ถนน หนองบึง  11,786 ไร่ 
(ร้อยละ 37.50) พ้ืนที่ถือครองเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 8.51 ไร่ /ครัวเรือน  
 พ้ืนที่ครอบครองทางการเกษตรแบ่งเป็น พ้ืนที่ท านา 15,007 ไร่  ( ร้อยละ 83.47)  อ่ืน ๆ (พืชไร่ พืชสวน
ไม้ยืนต้น พืชผัก ยางพารา หญ้าเลี้ยงสัตว์) 2,905 ไร่ ( ร้อยละ 16.53) 

ภัยธรรมชาติมักประสบภัยธรรมชาติทุกปี  ทั้งที่เกิดจากน้ าท่วม ฝนทิ้งช่วง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ าท่วม 
มักเกิดขึ้นเป็นประจ า ระหว่างเดือน สิงหาคม-เดือนกันยายนโดยเฉพาะในที่นาที่อยู่ใกล้หรือติดต่อกับล าน้ าเซบาย  
ล าน้ าโพง คือ หมู่ที่ 1  2  3  7  9 และหมู่ที่ 10 ด้านปัญหาฝนแล้งฝนทิ้งช่วง ก่อให้เกิดปัญหาด้านการท านาล่าช้า
กว่าก าหนด   
2. ข้อมูลทางกายภาพ 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลโพธิ์ไทร มี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอนสลับที่นา มีความลาดเทของพ้ืนที่จากทิศเหนือไปทางทิศ

ใต้ของต าบล  ด้านทิศเหนือของต าบลส่วนใหญ่เป็นทีดอนสลับกับที่นา เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ด้านทิศเหนือเป็นพ้ืนที่ท านาเป็นส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีล าเชบายไหลผ่านในเขตพ้ืนที่ 6 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 
1  2  3  7  9 และหมู่ท่ี 10  
 สภาพดินความเหมาะสมและคุณภาพดิน 

สภาพดินต าบลต าบลโพธิ์ไทร เป็นกลุ่มดินทรายปานกลาง หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง  เป็นกรดจัด
ถึงปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ประกอบด้วยกลุ่มดินในแผนที่ดินตามปริมาณพ้ืนที่ดังนี้  

1. กลุ่มชุดดินที่ 40  เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ดอนสภาพไร่ ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  ดินล่างจะเหนียว
ขึ้นตามความลึก มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด–กรดเล็กน้อย การระบายน้ าดี อุ้มน้ าไม่ดีพืชมีโอกาสขาดน้ าได้ง่าย มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า ชุดดินที่จัดอยู่ในชุดดินนี้ได้แก่ ชุดสันป่าตอง 

2.  กลุ่มชุดดินที่ 6 เป็นกลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ราบเรียบใช้ในการท านา มีน้ าท่วมแช่ขังในฤดูฝน เนื้อดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้ง การระบายน้ าเลว มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัด–กรดเล็กน้อย ความสมบูรณ์ของดินต่ า ชุดดินที่จัด
อยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ ได้แก่ ชุดมโนรมย์ ชุดเชียงราย ชุดแกลง 

3. กลุ่มชุดดินที่ 22 เป็นกลุ่มชุดดินที่เป็นพื้นที่ท านา เป็นดินร่วนปนทราย หรือ ดินทรายปนร่วน ดินล่าง
เป็นดินร่วน หรือร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนปนทรายสลับกัน มีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลาง – กรดจัดมาก การ
ระบายน้ าค่อนข้างเลวมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ได้แก่ ชุดสันทราย ชุดน้ ากระจาย ชุดสี
ทน 

4. กลุ่มชุดดินที่ 17 เป็นกลุ่มชุดดินที่เป็นพื้นที่ท านา เป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน
ทราย หรือ ร่วนปนดินเหนียว มีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อย–กรดจัดมาก การระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มดินชุดนี้ ได้แก่ ชุดเรณู ชุดหล่มเก่า ชุดร้อยเอ็ด 

5. กลุ่มชุดดินที่ 35 เป็นกลุ่มชุดดินที่เป็นลูกคลื่นเล็กน้อย–ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-8%   เป็น
ดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อย–กรดจัดมาก การระบายน้ าดีปาน
กลาง–ดี มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า ชุดดินที่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี้ ได้แก่ ชุดวาริน ชุดสตึก 



 พื้นที่ป่า 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลโพธิ์ไทร  ป่าไม้ที่เหลือยู่ก็เป็นประเภทป่าสงวนดอนปู่ตาประจ าหมู่บ้าน โดยชาวบ้าน

ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแลเป็นสมบัติของส่วนรวม แต่ละหมู่บ้านไม่มีเขตรักษาพันธุ์ป่าไม้ ส่วนเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้มี 1 
แห่ง คือบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 โดยปลูกไม้โตเร็ว (ยูคาลิปตัส) ร่วมกับหมู่บ้านต่างๆของต าบลโพธิ์ไทร และ
อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 ภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศของต าบลโพธิ์ไทรอุณหภูมิค่อนข้างสูง ความชื้นต่ า ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของ

ฝน โดยทั่วไปฝนจะกระจายตัวอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยของต าบลต่ า  มีฝนทิ้งช่วงกลางฤดู
การท านา บางปีเกษตรกรจะได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงจากสาเหตุฝนทิ้งช่วง 

 แหล่งน้ า ปริมาณแหล่งน้ าในรอบปีและปริมาณน้ าฝน 
 ภาพแหล่งน้ าของต าบลโพธิ์ไทร มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีน้ าตลอดปีและใช้ในการเกษตรในฤดูฝนและฤดู
แล้ง  มี 4 แหล่ง  

1. ล าเซบาย ไหลผ่านเขตอ าเภอเมือง อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  ผ่าน ต าบลเชียงเพ็ง  ต าบล
โพธิ์ไทร  ต าบลศรีฐาน  เขตอ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวนหมู่บ้านที่ล าเซบายผ่าน   มีหมู่ที่  1  2  
3  7  9 และหมู่ที่ 10  เกษตรกรใช้ประโยชน์จากล าน้ าดังกล่าวด้านการเกษตรและปศุสัตว์  ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง  
เช่น  ท านา  การปลูกพืชไร่ฤดูแล้ง 
 2. บึงสร้างโพธิ์  เป็นบึงน้ าขนาดใหญ่  กั้นเขตแดนระหว่าง  บ้านป่าตอง  หมู่ที่ 3  ต าบลโพธิ์ไทร  กับ  
บ้านค าบ่อสร้าง หมู่ที่ 18 ต าบลกระจาย มีน้ าขังตลอดปี  ปัจจุบันแหล่งน้ านี้ตื้นเขินมาก เกษตรกรใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตร เช่น การท านา การปลูกพืชฤดูแล้ง และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับสัตว์เลี้ยง 

3. ร่องค าเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่  8 บ้านหนองแสง  เป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กกั้นระหว่างต าบลเชียงเพ็งและต าบล
โพธิ์ไทร  ปริมาณน้ ามีใช้ได้ตลอดปี  เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการท านาและเป็นแหล่งน้ าบริโภคส าหรับสัตว์เลี้ยง 

4. ล าห้วยโพง ต้นน้ าก าเนิดจาก  อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  ไหลผ่านอ าเภอกุดชุม  อ าเภอทรายมูล  
อ าเภอเมือง  อ าเภอป่าติ้ว  โดยผ่านทางทิศใต้ของต าบลโพธิ์ไทร  หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ล าน้ าโพงนี้บางส่วนตื้นเขิน
มากไม่มีน้ าขังตลอดปี  บางช่วงที่ร่องน้ าลึกจะมีปริมาณเพียงพอในการท าการเกษตรตลอดฤดูแล้ง  เกษตรกรใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตร  เช่น  การท านา  การปลูกพืชฤดูแล้ง  และเป็นแหล่งน้ าบริโภคของสัตว์เลี้ยง เช่น  โค–
กระบือ 

นอกจากนั้นเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติขนาดเล็กและปานกลางโดยได้รับการขุดลอก ซ่อมแซม ปรับปรุง 
สามารถเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ในการเกษตรขนาดเล็กและใช้ส าหรับสัตว์เลี้ยงมีทั้งสิ้น 34 แห่ง โดยสภาพทั่วไปของ
ต าบล ปัญหาแหล่งน้ าส าหรับเลี้ยงสัตว์และท าการเกษตรขนาดเล็ก เช่นการปลูกพืชผักสวนครัวในฤดูแล้ง จะมีน้ า
เพียงพอ ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจไม่มีปัญหามากนัก ระดับน้ าใต้ดินไม่มีปัญหา ในการท านาได้น าน้ าใต้ดินขึ้นมา
ใช้ในฤดูแล้ง  แต่มีปัญหาบางแห่งน้ าใต้ดินจะเป็นน้ าเค็มไม่สามารถใช้ในการปลูกพืชได้ 
 ปริมาณและการกระจายตัวของน้ าฝน  (เฉลี่ย 10 ปี 2543 - 2552) 
 ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 10 ปี (ปี 2543 -
2552 )พบว่า จังหวัดยโสธร มีน้ าฝนเฉลี่ย 1,369.35  มิลลิเมตร/ปี ปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุดในปี 2546 เท่ากับ 



1,132.10  มิลลิเมตร ปริมาณน้ าฝนมากที่สุดในปี 2545 เท่ากับ 1,820  มิลลิเมตร รองลงมาคือ ปี 2551  ปริมาณ
น้ าฝน เท่ากับ 1623.70 ซึ่งสูงกว่าน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ 10 ปี การกระจายตัวของฝนจากสถิติปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 
10 ปี (2543 -2552) จะมีฝนตกในเดือนเมษายน-กันยายน  ฝนลดน้อยลงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป (ภาพท่ี 1) 
           ภาพที่ 1   ปริมาณและการกระจายของฝนในพื้นที่จังหวัด จังหวัดยโสธรปี 2543 -
2552 

 
 

            
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
3. ข้อมูลด้านชีวภาพ 
 การปลูกพืชที่ส าคัญ 

ข้าว   ส่วนใหญ่ใช้วิธีปักด า และหว่านข้าวแห้ง ตกกล้าในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เก็บเกี่ยวในเดือน
พฤศจิกายน เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข. 15 เพ่ือจ าหน่าย ผลผลิตเฉลี่ย 416 กก./ไร่ 
ข้าวเหนียว  กข. 6  เพ่ือบริโภคผลผลิตเฉลี่ย 420 กก./ไร่ 
 พริก   การปลูกพริกจะเพาะกล้าในเดือนสิงหาคม ปลูกในเดือน สิงหาคม–เดือนมีนาคม ใช้น้ าจากบ่อน้ า
ในนาหรือบ่อตอก บาดาล ในการปลูกพริกมีการใช้สารเคมีมาก และปุ๋ยเคมีมากโดยไม่มีการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน
  
4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 การประกอบอาชีพ 
 อาชีพหลัก ท านา เลี้ยงสัตว์ ท าสวน ปลูกพริก ปลูกผัก 
                 อาชีพรอง  รับจ้างในชุมชน 
 การตลาด 



 เกษตรกรน าข้าวไปจ าหน่ายที่โรงสีหรือสหกรณ์การเกษตรในอ าเภอป่าติ้ว ส่วนพริกจะมีพ่อค้าจากที่อ่ืนเข้า
ไปรับซื้อถึงแปลงปลูก 
 การสาธารณสุข 

อนามัย มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอขนาด 10 เตียง 1 แห่ง ส านักงานสาธารณสุข  1 แห่ง  
 การศึกษา 

ต าบลโพธิ์ไทรมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 แห่ง และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 1 แห่ง และโรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จ านวน 1 แห่ง ประชากรร้อยละ 100 จบ
การศึกษาภาคบังคับ 
 ศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธ 9 แห่ง โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง อยู่หมู่ที่ 11 และ 12 
 องค์กรในชุมชน 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 6 กลุ่ม   
  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 3 กลุ่ม  สมาชิก  365  ราย 
  กลุ่มเกษตรกรท านา จ านวน 1 กลุ่ม  สมาชิก  110  ราย 
  กลุ่มยุวเกษตรกร  จ านวน 2 กลุ่ม  สมาชิก  51   ราย 

 
 ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่จากการส ารวจ ศึกษาพ้ืนที่ การประชุมเสวนาเกษตรกร การสัมภาษณ์เกษตรกร
พบว่า มีปัญหาในการผลิตพริกดังนี้ 
 1.การระบาดของโรคแมลงศัตรูพริก ท าให้มีการใช้สารเคมีมีใช้ในกลุ่มพิษปานกลางจนถึงพิษร้ายแรงโดย
ขาดความรู้และขาดความระมัดระวัง มีการเก็บเกี่ยวก่อนระยะปลอดภัยซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม 
เสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
 2. การระบาดของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย 
 3. การปลูกพริกซ้ าที่เดิมติดต่อกันหลายปี เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีมากโดยไม่ค านึงถึงปริมาณธาตุอาหาร
ที่อยู่ในดิน ท าให้ธาตุอาหารตกค้างสะสมในดินละมีสภาพเป็นกรด 
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ 

1. จัดเวทีประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์พ้ืนที่ มาจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา คัดเลือกปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และโอกาสในการพัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุดแข็ง 

2. คัดเลือกเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาโอกาสให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  
     3 .คัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกพริกที่ไม่ผ่านการรับรอง Gap เนื่องจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต และต้องการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิต การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม 
  ขั้นตอนที่4 การด าเนินการทดสอบเทคโนโลยี 



    ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรตามขั้นตอนที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ร่วมกับเกษตรกร    
เกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 5 ราย รายละ 1 ไร่  ด าเนินการทดสอบในระยะระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – 
กันยายน 2555 ด าเนินการทดสอบ 2 กรรมวิธีตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะน า  
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร  
มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 

 กิจกรรม วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
การเตรียมดิน -ไถดิน1-2 ครั้งแต่ละครั้งตากดินทิ้งไว้ 7-14 วัน ไถดิน1-2 ครั้งตากดิน 7-14 วัน 
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
 
การเตรียมกล้า 

-แช่เมล็ดในน้ าอุ่น 50-55 C นาน 15-20 นาท ี
- 
 - เพาะเมล็ดพันธุ์พริกในถาดเพาะกล้าโดยใช้วัสดุ
ปลูกอย่างง่าย 

ไม่มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
 
เพาะเมล็ดพันธุ์พริกในถาดเพาะกล้าโดยใช้ 
พีทมอส 

 
การเตรียมแปลงปลูก 

 
-หว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่ไถกลบเมื่ออายุ 50 
วันทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ 

 
-หว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่ไถกลบเมื่อ
อายุ 50 วันทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ 

   
การใส่ปุ๋ยเคมี หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 

20-50 กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ 20-30 วัน 
ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-20-0 
หรือ 16-16-8 อัตรา 25-50 กิโลกรัม 
ต่อไร่ทุก 20 วัน 

การใส่ปุ๋ยเสริม - พ่นสารแคลเซียมไนเตรท อัตรา 40 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ช่วงตดิผลเล็ก 

พ่นแคลเซียมโบรอนอัตรา 20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ในช่วงติดผลเล็ก 

โรคแอนแทรคโนส 
(กุ้งแห้ง) 
 
 
 
 
เพลี้ยไฟ ไรแดง 
แมลงวันเจาะผลพริก 
 
 
 

- พ่นโปรคลอราช สลับกับคาร์เบ็นดาซิม 
 
- เก็บชิ้นส่วนพืชที่ถูกโรคแมลงท าลายออกไปเผา 
- พ่นน้ าหมักปลาหรือหอยเชอรี่อัตรา 30-40 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรทุกๆ 5-7 วัน 
 
- ติดกับดักกาวเหนียว กับดักเมทิลยูจีนอล 
- .ใช้ออโต้ไรเซทร่วมกับสารเคมีพ่นบริเวณรอบนอก
แปลงจ านวน 5 – 10 จุด 
-กับดักกากน้ าตาล 
 

- คาร์เบนดาซิม หรือสารแมนโคเซบ 
อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
-ไม่มีการเก็บชิ้นส่วนพืชที่ถูกโรค 
แมลงท าลายออกไปเผาทิ้งนอก 
แปลง 
 
 
 
– พ่นสารเคมี 
 

 



การบันทึกข้อมูล   

-  คุณสมบัติของดินก่อนการทดสอบ 
-  ข้อมูลด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผลผลิตจากการบันทึกของเกษตรกรทั้งแปลง  จ านวนครั้งเก็บผลผลิต 

คุณภาพของผลผลิต (เก็บผลสุกพ้ืนที่ 1 ตร.ม. คัดแยกผลดี ผลเสีย หาเปอร์เซ็นต์ผลดี เช่น ไม่มีโรคแมลงท าลาย สี
แดงสด ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ) 

- เก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์การระบาดของโรคและแมลง โดยการสุ่มแปลงละ  20 ต้น นับโรค แมลงศัตรู 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ข้อมูลต้นทุนการผลิต รายได้ รายได้สุทธิ  เพ่ือน าไป วิเคราะห์
ผลตอบแทน โดยค านวณผลตอบแทน = รายได ้/ ต้นทุน 

- เก็บตัวอย่างผลผลิตพริกเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต สุ่มเก็บตัวอย่างละ 1 กก.ต่อ 1กรรมวิธี 
 - คุณภาพพริกสด โดยสุ่มเก็บรายละ 3 จุด ๆละ 1 ตารางเมตร แยกผลดี (ความยาวฝัก>3 เซนติเมตร 
ไม่มีรอยท าลายของโรคแมลง) และผลเสีย นับจ านวนผลดี ผลเสีย  
                เปอร์เซน็ต์พริกคุณภาพดี           = จ านวนผลดี x 100 

           จ านวนผลทั้งหมด 
 วิเคราะห์หาอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ต้นทุนผันแปรการผลิตพริก 
เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างวิธีเกษตรกรและวิธีแนะน า                                       

สูตรค านวณค่า BCR    =     รายได้ก่อนหักต้นทุนผันแปร 
                                    ต้นทุน 

                 BCR < 1 =  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
   BCR = 1 =  รายได้เท่ากับรายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความเสี่ยงใน
การผลิตไม่สมควรท าการผลิต  
  BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย 
 - เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลา   ตุลาคม 2553 –กันยายน 2555 
 สถานที่ด าเนินการ   ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่บ้านโพธิญาณ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Assessment) )  
มีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเกษตรกร คณะนักวิจัย เพ่ือน าผลที่ได้รับจากการ

ประเมินไปวางแผนงานวิจัยต่อ หรือใช้ก าหนดค าแนะน าแก่เกษตรกร และองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1.ผลการทดลองด้านเกษตรศาสตร์ 
 ด้านผลผลิต พบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตพริกสดเฉลี่ย  2,066 กิโลกรัมต่อไร่   กรรมวิธีเกษตรกรให้

ผลผลิตพริกสดเฉลี่ย  2,550 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีแนะน า484 กิโกรมต่อไร่   



 ด้านคุณภาพพริกสด พบว่าพริกที่มีวิธีป้องกันก าจัดศัตรูแบบผสมผสานมีปัญหาผลที่ไม่เป็นโรคแอนแทรค

โนสในระดับปานกลางโดยพบผลผลิตเป็นโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย31 % ( ผลผลิตดีเฉลี่ย 69 % )ส่วน กรรมวิธี

เกษตรกรพบผลผลิตเป็นโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย35 %( ผลผลิตดีเฉลี่ย 65 เปอร์เซ็นต์ ) 

 การเกิดโรครากปม  พบว่า กรรมวิธีแนะน าเกิดอาการรากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยเฉลี่ย 3.6% ซึ่งอยู่ใน
ระดับน้อย ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรเกิดอาการรากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยเฉลี่ย 3.% สูงกว่ากรรมวิธีแนะน า  

 
2. การตรวจสารพิษตกค้างในพริกสด 
จากการสุ่มตัวอย่างพริกสดในช่วงเก็บเกี่ยวที่พริกติดผลมากที่สุดเพ่ือตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต 4 

กลุ่ม คือ กลุ่ม Organophosphates group (OP), Organochlorine group (OCL), Pyrethroid group (PY), 
Carbamate group (CA)  จ านวน 5 ราย ด าเนินการในปี 2554-2555  พบว่า 

กรรมวิธีที่ 1  วิธีแนะน า ปี 2554 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก เกษตรกร 2 ราย ไม่พบ
สารพิษตกค้าง  อีก 3 รายพบสารเคมีในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) แต่ต่ ากว่าค่า MRL  ปี 2555 ผลการ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก เกษตรกร 5 ราย ไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต (ตารางท่ี 5)  
 กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ปี 2554  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก พบสารพิษตกค้างใน

กลุ่ม Pyrethroid group (PY) ต่ ากว่าค่า MRL จ านวน 2 รายพบสารพิษตกค้างในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) 

สูงกว่าค่า MRL จ านวน 3 ราย ในปี 2555 ไมพบสารพิษตกค้างผลผลิตจ านวน 4 ราย พบสารเคมีในกลุ่ม 

Pyrethroid group (PY) แต่ต่ ากว่าค่า MRL  จ านวน 1 ราย(ตารางท่ี 5)  

 3. ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

 ปี2554  

กรรมวิธีแนะน า ต้นทุนผันแปร 25,955 บาท/ไร่ รายได้ 61,980 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  36,025 บาท/ไร่ 

อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 1.39 สามารถด าเนินการผลิตได ้( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) 

กรรมวิธีเกษตรกรต้นทุนผันแปร 32,264 บาท/ไร่ รายได้ 76,500 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  44,136 บาท/ไร่ 

อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 1.37 สามารถด าเนินการผลิตได้( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) 

ปี2555  

กรรมวิธีแนะน า ต้นทุนผันแปร 25,594 บาท/ไร่ รายได้ 75,000 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  44,484 บาท/ไร่ 

อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 1.39 สามารถด าเนินการผลิตได้ ( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) 

กรรมวิธีเกษตรกรต้นทุนผันแปร 30,516 บาท/ไร่ รายได้ 60,000 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  34,406 บาท/ไร่ 

อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 1.46 สามารถด าเนินการผลิตได้( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) 

การประเมินการยอมรับเทคโนโลยี 
 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโดยการประชุมเสวนากลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการและเกษตรกรนอก
โครงการในพ้ืนที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลองสรุปได้ดังนี้ 



1.ในการป้องกันก าจัดโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยเกษตรกรยอมรับการหว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่

ไถกลบเมื่ออายุ 50 วันท้ิงไว้ 2 สัปดาห์ 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1.การผลิตพริก วิธีแนะน าให้ผลผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร  พันธุ์ที่เหมาะจะปลูกในสภาพฤดูแล้ง คือ พริก
ขี้หนูซุปเปอร์ฮอทลูกผสม  
 2. วิธีการก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสาน ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างสูงกว่าวิธีเกษตรกรที่
ผลิตโดยใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว 
 3. ต้นทุนการผลิตวิธีเกษตรกรจะสูงกว่าวิธีแนะน าเนื่องจากมีการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว ส่วนวธิี
แนะน าต้นทุนการผลิตจะต่ าเนื่องจากเกษตรกรมีการใช้ปัจจัยเคมีลดลง 
  
 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรผู้ปลูกพริกในพ้ืนที่บ้านโพธิญาณ ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น าเทคโนโลยีการ
ป้องกันก าจัดโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยไปใช้  
11. ค าขอบคุณ ( ถ้ามี ) 
12. เอกสารอ้างอิง 
จิระเดช  แจ่มสว่าง และวรรณวิไล  อินทรธนู. 2546. การควบคุมโรคพืชด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในเอกสาร

ประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี วันที่ 18-20 สิงหาคม 2546 
ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 62 หน้า. 

นวลจันทร์  ศรีสมบัติ. 2552. การพัฒนาระบบการผลิตเทคโนโลยีการผลิตในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง รายงานความก้าวหน้างานวิจัยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่  4  กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

พเยาว์  และคณะ.  2550.  การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริก  
 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. ในรายงานผลการด าเนินงานปี 2550. ส านักวิจัยและ
 พัฒนาการเกษตรเขตที่  4  วันที่ 1-3 เมษายน  2551. ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  4.  
 หน้า  49-53. 
อารันต์  พัฒโนทัย.  2535.  หลักการและขั้นตอนของงานวิจัยและทดสอบในไร่นาเกษตรกร.  ค าบรรยายในการ

อบรมเรื่องการประสานงานเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในระดับไร่นาของกรมวิชาการเกษตร  ณ สถานีทดลอง
พืชไร่พิษณุโลก  วันที่  9-11 พฤษภาคม 2535.  51 หน้า . 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ภาคผนวก 
ตารางที่  1   ข้อมูลทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  บ้านโพธิญาณ หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว                
                  จังหวัดยโสธร     ปี 2554-2555 
ผลผลิตและข้อมูลทาง 
เศรษฐศาสตร์ 

การผลิตแบบผสมผสาน เฉลี่ย เกษตรกร เฉลี่ย 
2554 2555 เฉลี่ย 2555 

ผลผลิตพริกสด(กก./ไร่) 
ต้นทุน(บาท/ไร่) 
ราคาขาย(บาท/กก.) 
รายได้(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ(บาท/ไร่) 
BCR (รายได้/ต้นทุน) 
เก็บเก่ียว (ครั้ง) 
คุณภาพ(%) 
รากปม(gall index) 

2,066 
25,955 

30 
61,980 
36,025 
1.39 
20 
68 

5.57 

2,000 
25,594 

30 
60,000 
34,406 
1.34 
20 
70 

1.76 

2,033 
25,774.5 

30 
60,990 

35,215.5 
1.36 
20 
69 
3.6 

2,550 
32,264 

30 
76,500 
44,136 
1.37 
20 
65 

5.66 

2,500 
30,516 

30 
75,000 
44,484 
1.46 
20 
72 

2.15 

2,525 
26,390 

30 
75,750 
44,310 
1.41 
20 

68.5 
3.9 

ตารางที่ 2    ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพริกสด บ้านโพธิญาณ หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอป่าติ้ว  
                 จังหวัดยโสธร  ปี 2554-2555 



กรรมวิธี ตัวอย่าง ND <MRL >MRL 
 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 

การผลิตแบบผสมผสาน 5 5 2 5 3 - - - 
เกษตรกร 5 5 - 4 2 1 3 - 
 

 
 
 
 


