
รายงานผลการทดลองท่ีสิ้นสุด  ปีงบประมาณ  2555 
 

๑. ชุดโครงการวิจัย การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบ   
                               เกษตรกรมีส่วนร่วม 
 ๒. โครงการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
     กิจกรรม   การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๓. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้ง    

จังหวัด อ านาจเจริญ 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Testing  of  Chilli Pesticide  by Integrated in the Dry Season  

Amnatcharoen  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 

6. บทคัดย่อ 
 การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้ง  เริ่มด าเนินการทดสอบ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพาอย่างน้อย 

50% และมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 10%      การด าเนินงานใช้แนวทางด าเนินงานตามแนวทางวิจัยระบบการท า

ฟาร์ม ( Farming System Research : FSR ) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เป็นการทดสอบในไร่

เกษตรกรแบบแปลงใหญ่ไม่มีซ้ า ในพ้ืนที่ปลูกพริกบ้านจานลาน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัด

อ านาจเจริญ  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 รายๆละ 2 ไร่ รวม 10 ไร่ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะน า 

ใช้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และวิธีเกษตรกรใช้การป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากสารเคมีอย่างเดียว 

ผลการทดลองพบว่า  ด้านผลผลิต  ปี2554-2555  พบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตพริกสดเฉลี่ย 2,220 

กิโลกรัมต่อไร่   กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตพริกสดเฉลี่ย  2,136.5 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีแนะน า83.5 

กิโกรมต่อไร่   ด้านคุณภาพพริกสด พบว่าพริกที่มีวิธีป้องกันก าจัดศัตรูแบบผสมผสานมีปัญหาผลที่ไม่เป็น

โรคแอนแทรคโนสในระดับปานกลางโดยพบผลผลิตเป็นโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย30.5 % ( ผลผลิตดีเฉลี่ย 69.5 

% )ส่วน กรรมวิธีเกษตรกรพบผลผลิตเป็นโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย 32.5 %( ผลผลิตดีเฉลี่ย 67.5 เปอร์เซ็นต์ )  

การตรวจสารพิษตกค้างในพริกสดพบว่ากรรมวิธีที่ 1  วิธีแนะน า ปี 2554 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างใน

ผลผลิตพริก เกษตรกร 2 ราย ไม่พบสารพิษตกค้าง  อีก 3 รายพบสารเคมีในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) 



แต่ต่ ากว่าค่า MRL  ปี 2555 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก เกษตรกร 4 ราย ไม่พบสารพิษ

ตกค้างในผลผลิต กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ปี 2554  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก พบ

สารพิษตกค้างในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) ต่ ากว่าค่า MRL จ านวน 1 รายพบสารพิษตกค้างในกลุ่ม 

Pyrethroid group (PY) สูงกว่าค่า MRL จ านวน 4 ราย ในปี 2555 ไมพบสารพิษตกค้างผลผลิตจ านวน 3 

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

กรรมวิธีแนะน า ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 23,500 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  66,600 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  43,100 

บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.42 สามารถด าเนินการผลิตได้ (ราคาขายกก.ละ 30 บาท )

กรรมวิธีเกษตรกรต้นทุนผันแปร เฉลี่ย 31,287.5  บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย  64,095  บาท/ไร่   รายได้สุทธิเฉลี่ย  

32,807.5  บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 152 สามารถด าเนินการผลิตได้( ราคาขายกก.ละ 

30 บาท ) 

 
6.   ค าน า   

 ประเทศไทยเคยมีปัญหาการส่งออกพริกจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต ซึ่งในยุคการค้าเสรีทุกประเทศ
ใช้คุณภาพของผลผลิตเป็นข้อก าหนดในการกีดกันทางการค้า ในปัจจุบันกระแสความต้องการอาหารจากระบบ
การผลิตเกษตรอินทรีย์ มีปริมาณความต้องการเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตในตลาดโลกของอาหารเกษตร
อินทรีย์โดยเฉลี่ยร้อยละ 25 ต่อปี (สมคิด, 2549) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ปลูกพริก
ประมาณ 100,000 ไร่ ปลูกพริกข้ีหนูผลใหญ่ 68% ปลูกมากที่จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  
ยโสธร อ านาจเจริญ และ  ร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และร้อยเอ็ด  เป็นการปลูก
พริกฤดูแล้งในที่ดอนและหลังนา เพ่ือผลิตพริกสดและพริกแห้ง(ตุลาคม-พฤษภาคม) มีดินร่วนปนทราย ส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยโสธรและบางส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีปลูกพริกฤดูฝนเพ่ือผลิตพริกสด (เมษายน-
กันยายน) มีดินร่วนปนเหนียว   พันธุ์พริกท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมซุปเปอร์ฮอท     

      การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ ี คือ การน าเอาแมลงห้ า แมลงเบียนและจุลินทรีย์มาใช้ควบคุมพืช
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภคไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม ไม่ท าลาย
แมลงมีประโยชน์ต่างๆไม่มีพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ต่างๆที่น ามาบริโภคสามารถน ามาใช้ร่วมกับวิธีการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชวิธีอ่ืนๆ เช่นการเขตกรรม การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ( จิระเดชและวรรรวิไล, 2546 ) และการใช้สารสกัด
ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีที่สามารถน ามาใช้เพื่อท าการเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ 
ประการส าคัญที่สุด คือ ช่วยขจัดปัญหาสารพิษตกค้าง และโรคแมลงปนเปื้อนในสินค้าเกษตร อันเป็นปัญหา
ส าคัญระดับนานาชาติ ซึ่งใช้ประเด็นการกีดกันทางการค้า ( Trade Barrier ) ผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ถูก
กีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตรอยู่บ่อยครั้งจากรายงาน พเยาว์ และคณะ (2552) การทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกฤดูแล้งในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี วิธีปรับใช้ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมี 95% ลดการพ่นสารเคมี
ได้ 3-5 ครั้ง วิธีเกษตรกรผลผลิตปลอดภัย 67% โดยแนะน าให้ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้เชื้อไตรโคเดอร์



มาสดก าจัดโรคเชื้อราในดิน ระยะปลูก 40*40 ซม. พ่นสารชีวินทรีย์ก าจัดโรคและแมลงก่อนเก็บเกี่ยว ใช้
สารเคมีตามค าแนะน าใน GAP   
    จังหวัดอ านาจเจริญมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 500 ไร่ โดยมีแหล่งปลูกท่ีส าคัญ คือ พนา ชานุมานและหัว
ตะพาน จากการศึกษาในพ้ืนที่ พบว่าปัญหาส าคัญของการผลิตพริก คือเรื่องของโรคและแมลง เมื่อเกิดการ
ระบาดของโรคหรือแมลงขึ้นก็จะท าให้เกิดความเสียหายในการผลิตเป็นอย่างมาก สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการ
ระบาดของโรคและแมลงคือระบบการปลูกยังไม่ได้มาตรฐานโดยเป็นการปลูกท่ีพ่ึงพาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่จึง
ท าให้ไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้การปลูกพริกมานานท าให้เกษตรกรประสบปัญหาหลายด้าน 
เช่น โรค ได้แก่ แอนแทรคโนส รากเน่าโคนเน่า ส่วนแมลงศัตรูพริกที่ส าคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรขาว หนอนเจาะ
ผล หนอนกระทู้ผักและแมลงวันผลไม้ การป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูของเกษตรกร คือ การใช้
สารเคมีเป็นหลัก ซึ่งใช้ในปริมาณมากและพ่นบ่อยครั้งตั้งแต่ระยะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว  โดยจะพ่นทุก 1-2 
สัปดาห์  การใช้สารเคมีมากเกินความจ าเป็นท าให้ผลผลิตไม่ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่สามารถส่งออกไป
ต่างประเทศได้ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริก การศึกษาวิธีการผลิตพริก
แบบผสมผสานเน้นการให้ความรู้เกษตรกร การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ชีวินทรีย์ควบคุมศัตรูพืชโดยให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการทดสอบและขยายผลเพื่อให้ได้ผลผลิตพริกมีคุณภาพดีปลอดภัยจาก
สารพิษ เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น ลดประเด็นปัญหากีดกันทางการค้า (Trade Barrier) และใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
7.   วิธีการด าเนินงาน 
 7.1.  อุปกรณ์  เมล็ดพันธุ์พริก กับดักกาวเหนียว ออโต้ไรเซท  กากาน้ าตาล  
         7.2.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกร บ้านจานลาน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  
ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2553- กันยายน 2555 โดยใช้หลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม ( Farming 
Systems Research ) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่เกษตรกรมีปัญหาการปลูกพริกและประสบ
ปัญหาการผลิต คือสารพิษตกค้างในผลผลิต การเกิดรากเน่าโคนเน่าระยะกล้า คือ บ้านจานลาน ต าบลจาน
ลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ   ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหา 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร ( Agro-ecosystem analysis ) และวิธีการประเมินสภาวะชนบท
เร่งด่วน ( Rapid Rural Appraisal ) และการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร  โดยการศึกษา
ข้อมูลด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมจากเอกสารแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอและระดับ
ต าบล จากส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร และการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ คุณสมบัติดิน โดยกลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ข้อมูลภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
จากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับเกษตรกร และจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือเป็น



ข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ให้สามารถแก้ปัญหา
และพัฒนาการผลิต ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 1.ข้อมูลทั่วไป 

ต าบลจานลาน  อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ  มีเนื้อที่ประมาณ  53,158  ไร่  ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอ าเภอพนา     ห่างจากอ าเภอประมาณ  13  กิโลเมตร  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.พนา อ.พนา จ.
อ านาจเจริญ และ ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล    จ.อุบลราชธานี ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต.หนองช้างใหญ่  อ.
ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  และ  ต.โพนเมือง  กิ่งอ าเภอเหล่าเสือโก้ก  จ.อุบลราชธานี ทิศตะวันตก  ติดต่อ
กับ  ต.พระเหลา  อ.พนา  จ.อ านาจเจริญ  และต าบลไร่ขี  อ.ลืออ านาจ  จ..อ านาจเจริญทิศตะวันออก  ติดต่อ
กับ  ต.นาสะไม  และ  ต.ขามเปี้ย  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานีแบ่งการปกคลองออกเป็น  18  หมู่บ้าน  
   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป  ลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับที่ดอนเตี้ยๆ  เป็นระยะ  สภาพดินเป็น
ดินร่วนปนทราย  ไม่อุ้มน้ า  และเป็นร่วนปนลูกรัง  ไม่ค่อยเหมาะสมส าหรับท าการเกษตร  ส่วนใหญ่          
ใช้ท าการเกษตรตามฤดูกาล  เท่านั้นปริมาณน้ าฝน  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรวมทั้งปี  1,584.1  มิลลิเมตร  
จ านวนวันฝนตกประมาณ  120.2  วัน  เดือนสิงหาคมจะมีปริมาณน้ าฝนมากที่ สุด  304.8  มิลลิเมตร  และ
เดือนมกราคม   จะมีปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุด  1.3  มิลลิเมตร   
   สถานภาพของการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 
  1) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  มีเนื้อที่ประมาณ  1,412  ไร่  หรือร้อยละ  2.66  ของเนื้อที่
ต าบล  พื้นที่ในการใช้ประโยชน์ตั้งชุมชน  ย่านการค้า  สถานที่ราชการ  ลานรับซื้อพืชผล  และโรงสี  เป็นต้น 
  2)  พ้ืนที่เกษตรกรรม  มีเนื้อที่ประมาณ  31,844  ไร่  หรือร้อยละ  59.99  ของเนื้อที่ต าบล  
มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   -  นาข้าว  มีเนื้อท่ีประมาณ  31,138  ไร่ 
   -  พืชไร่ผสม  มีเนื้อที่ประมาณ  634  ไร่ 
   -  อ้อย  มีเนื้อที่ประมาณ  18  ไร่ 
   -  ไม้ผลผสม  มีเนื้อที่ประมาณ  54  ไร่ 
  3)  พ้ืนที่ป่าไม้  มีเนื้อที่ประมาณ  17,902  ไร่  หรือร้อยละ  33.68  ของเนื้อที่ต าบล        
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นป่าสมบูรณ์และป่าเสื่อมโทรม 
  4) พ้ืนที่มีน้ า  มี เนื้ อที่ประมาณ  1,071  ไร่  หรือร้อยละ  2.01  ของเนื้ อที่ ต าบล              
ซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้งเอง 
  5)  พ้ืนที่ เบ็ดเตล็ด  มีเนื้อที่ประมาณ  929  ไร่  หรือร้อยละ  1.75  ของเนื้อที่ต าบล      
ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มรกร้างที่มีไม้พุ่มเตี้ยขึ้นอยู่ทั่วไป  บริเวณนี้ประกอบไปด้วย  ทุ่งหญ้า  ป่าละเมาะ ไม้พุ่ม  ไม้
หนาม  ไผ่  และพ้ืนที่ลุ่มต่ า 

 การวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูกพืช  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 



  1)  ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก  จะอยู่ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนเมษายน   ถึง
ต้นเดือนพฤศจิกายน  และมีความชื้นหลงเหลืออยู่ในดินพอเพียงส าหรับปลูกพืชไร่พืชผักอายุสั้น  หลังจากหมด
ฤดูฝนประมาณหนึ่งเดือน  และอาจใช้แหล่งน้ าในไร่นาช่วยเสริมการเพาะปลูกได้บ้าง        แต่ทั้งนี้ควร
วางแผนจัดระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่  และจากการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศและความ
ต้องการน้ า  และอาจกล่าวได้ว่าต าบล  มีศักยภาพสามารถปลูกข้าว  พืชไร่  ไม้ผล  และไม้ยืนต้น  ได้ดี 
  2)  ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก   ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนและการกระจายน้อยหรือไม่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช  จะอยู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี  ในช่วง
เวลาดังกล่าวถ้าได้รับน้ าชลประทานช่วยก็สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้ 
  จากการวิเคราะห์ดินพ้ืนที่ปลูกพริกก่อนการทดสอบพบว่าดินค่อนข้างเป็นกรด มีความเป็น
กรด-ด่างเฉลี่ย 5.6 มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ย 0.48 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เฉลี่ย 75.90 มก./กก. 
และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เฉลี่ย 51.25 มก./กก. ( ตารางที่ 2 ) จะเห็นว่าดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์
ต่ า  ส าหรับการปลูกพริกของเกษตรจะใช้พันธุ์  ใช้พันธุ์ที่เป็นความต้องการของตลาด ได้แก่ ซุปเปอร์ฮอท  เรด
ฮอท  แชมเปี้ยนฮอท สมายฮอท    ในการเพาะกล้า  ปรับสภาพดินด้วยปูนขาว รองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
ชีวภาพ เกษตรกรบางรายได้มีการเอาแกลบดิบโรยหน้าดินและจุดไฟเผาก่อนการเพาะกล้าพริกเพ่ือป้องกัน
ไส้เดือนฝอยสาเหตุโรครากปม  ในการเตรียมแปลงเกษตรกรจะเตรียมแปลงกว้าง 1 เมตร ยาวตามความ
เหมาะสม เกลี่ยดินลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน  ก่อนเพาะกล้า แช่เมล็ดในน้ าอุ่น 15-20 
นาทีแล้วห่อเมล็ดด้วยผ้าที่มีความชื้น รดน้ าจนเมล็ดเริ่มงอกมีตุ่มรากสีขาวเล็กๆจึงน าไปโรยในแปลงเพาะ การ
ปลูก  จะปลูกแถวคู่ ระยะห่างระหว่างต้น 30-40 ซม.สูง 20 ซม. ย้ายปลูกเม่ือต้นกล้าพริกที่มีอายุ 45 วัน ปลูก 
1-2 ต้น/หลุม ก่อนปลูกรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยขี้ไก่ หลังปลูก 7 วันใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่ครั้งที่ 2 เมื่อเริ่มออก
ดอก ซึ่งการใส่ปุ๋ยแต่ครั้งเกษตรกรจะใส่ไม่มาก หลังพริกติดผลเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยทุก 7 วัน  การระบาดของ
แมลงศัตรูพืช ช่วงเพาะกล้า (กรกฎาคม-สิงหาคม )  โรครากเน่าโคนเน่า  ช่วงก่อนออกดอก (กันยายน) โรคราก
ปม   โรครากเน่าโคนเน่า - ช่วงออกดอก-เก็บเกี่ยว (พฤศจิกายน- เมษายน) พบหนอนเจาะผล หนอนกัดกินผล 
หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย  แมลงวันผลไม้ โรครากปม โรครากเน่าโคนเน่า  สารเคมีที่ใช้ในการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพริก  กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ได้แก่ คลอไพริฟอส โปรฟิโนฟอส ระดับพิษปานกลาง กลุ่มไพ
ริทรอยด์ ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน ระดับพิษปานกลาง อบาเม็คติน  ระดับพิษปานกลาง  เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมี  
สัปดาห์/ครั้ง เก็บเกี่ยวหลังพ่นสารเคมี 4-5 วัน มีการผสมสารเคมีมากกว่า 1 ชนิด ลงในถังผสม 

ปัญหาในการปลูกพริกมีดังนี้ 
 1. การเพาะกล้าพริกในฤดูฝนของเกษตรกร  ปัญหา คือ 

1. ต้นกล้าพริกเกิดโรครากเน่าโคนเน่า 
2.  ต้นกล้าพริกเป็นโรครากปม  
3. ต้นพริกเหี่ยวเหลือง           



        2. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริกตั้งแต่เพาะกล้าจนถึงเก็บเกี่ยวหลากหลายชนิด ท าให้มีการใช้
สารเคมีมาก ใช้ในกลุ่มพิษปานกลางจนถึงพิษร้ายแรงโดยขาดความรู้และขาดความระมัดระวัง มีการเก็บเกี่ยว
ก่อนระยะปลอดภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามค าแนะน า เสี่ยงต่อการตกค้างของาสารเคมีในผลผลิต
และสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค จากการระดมแนวความคิดและการศึกษา
ดูงาน พบว่าแนวทางการลดอาการต้นเหี่ยวของต้นกล้าพริกที่เกิดจากการโดนฝนได้คือ การมุงหลังคาแปลง
เพาะกล้าและการลดการใช้สารเคมีคือ การใช้กับดักหนอนผีเสื้อจึงได้ก าหนดเทคโนโลยี และกรรมวิธีทดสอบ 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกเพ่ือลดการระบาดของโรคและลดสารเคมีตกค้างในผลผลิตโดยเกษตรกรมี
ส่วนร่วม   
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ 

1. จัดเวทีประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลจากการวิเคราะห์พ้ืนที่ มาจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา คัดเลือกปัญหาเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข และโอกาสในการพัฒนาจากสิ่งที่เป็นจุด
แข็ง 

2. คัดเลือกเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาโอกาสให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  
     3 .คัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกพริกที่มีปัญหาการปลูกพริก เนื่องจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต และ
ต้องการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต 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 
- .ใช้ออโต้ไรเซทร่วมกับสารเคมีพ่นบริเวณรอบ
นอกแปลงจ 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 านวนครั้งเก็บ

ผลผลิต คุณภาพของผลผลิต (เก็บผลสุกพ้ืนที่ 1 ตร.ม. คัดแยกผลดี ผลเสีย หาเปอร์เซ็นต์ผลดี เช่น ไม่มีโรค
แมลงท าลาย สีแดงสด ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ) 

- เก็บข้อมลูเปอร์เซ็นต์การระบาดของโรคและแมลง 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 1
กรรมวิธี 
 - คุณภาพพริกสด โดยสุ่มเก็บรายละ 3 จุด ๆละ 1 ตารางเมตร แยกผลดี (ความยาวฝัก>3 
เซนติเมตร ไม่มีรอยท าลายของโรคแมลง) และผลเสีย นับจ านวนผลดี ผลเสีย  
                เปอร์เซ็นต์พริกคุณภาพดี           = 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 าไรและไม่ขาดทุนมีความ
เสี่ยงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต  
  BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย 
 - เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลา   ตุลาคม 2553 –กันยายน 2555 
 สถานที่ด าเนินการ   ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่บ้านจานลาน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Assessment) )  
มีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเกษตรกร คณะนักวิจัย เพ่ือน าผลที่ได้รับจากการ

ประเมินไปวางแผนงานวิจัยต่อ หรือใช้ก าหนดค าแนะน าแก่เกษตรกร และองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1.ผลการทดลองด้านเกษตรศาสตร์ 
 ด้านผลผลิต  ปี2554-2555  พบว่า กรรมวิธีแนะน าให้ผลผลิตพริกสดเฉลี่ย 2 ,220 กิโลกรัมต่อไร่   

กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตพริกสดเฉลี่ย  2,136.5 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีแนะน า83.5 กิโกรมต่อไร่   

 ด้านคุณภาพพริกสด พบว่าพริกที่มีวิธีป้องกันก าจัดศัตรูแบบผสมผสานมีปัญหาผลที่ไม่เป็นโรคแอน

แทรคโนสในระดับปานกลางโดยพบผลผลิตเป็นโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย30.5 % ( ผลผลิตดีเฉลี่ย 69.5 % )

ส่วน กรรมวิธีเกษตรกรพบผลผลิตเป็นโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย 32.5 %( ผลผลิตดีเฉลี่ย 67.5 เปอร์เซ็นต์ ) 

 2. การตรวจสารพิษตกค้างในพริกสด 



จากการสุ่มตัวอย่างพริกสดในช่วงเก็บเกี่ยวที่พริกติดผลมากท่ีสุดเพ่ือตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต 4 
กลุ่ ม  คื อ  กลุ่ ม  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 ไม่
พบสารพิษตกค้าง  อีก 3 รายพบสารเคมีในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) แต่ต่ ากว่าค่า MRL  ปี 2555 ผล
การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก เกษตรกร 4 ราย ไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต  
 กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ปี 2554  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก พบสารพิษตกค้าง

ในกลุ่ม Pyrethroid group (PY) ต่ ากว่าค่า MRL จ านวน 1 รายพบสารพิษตกค้างในกลุ่ม Pyrethroid group 

(PY) สูงกว่าค่า MRL จ านวน 4 ราย ในปี 2555 ไมพบสารพิษตกค้างผลผลิตจ านวน 3 ราย พบสารเคมีในกลุ่ม 

Pyrethroid group (PY) แต่ต่ ากว่าค่า MRL  จ านวน 1 ราย 3. ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

 ปี2554  

กรรมวิธีแนะน า ต้นทุนผันแปร 25,000บาท/ไร่ รายได้ 37,200 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  12,200 บาท/

ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 0.48 ไมส่ามารถด าเนินการผลิตได้ ( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) 

กรรมวิธีเกษตรกรต้นทุนผันแปร 30,000 บาท/ไร่ รายได้ 42,000 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ  12,000 บาท/

ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 0.4 ไมส่ามารถด าเนินการผลิตได้ ( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) 

ปี2555  

กรรมวิธีแนะน า ต้นทุนผันแปร 22,000 บาท/ไร่ รายได้ 96,000 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  74,000 

บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 4.3 สามารถด าเนินการผลิตได้ ( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) 

กรรมวิธีเกษตรกรต้นทุนผันแปร 32,575 บาท/ไร่ รายได้ 86,190 บาท/ไร่   รายได้สุทธิ  53,615 

บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเท่ากับ 2.64 สามารถด าเนินการผลิตได้( ราคาขายกก.ละ 30 บาท ) 

การประเมินการยอมรับเทคโนโลย ี
 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโดยการประชุมเสวนากลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการและเกษตรกรนอก
โครงการในพ้ืนที่ เมื่อสิ้นสุดการทดลองสรุปได้ดังนี้ 

5.1. ยอมรับการเพาะกล้าพริกในโรงเรือนที่มุงหลังคาพลาสติก เนื่องจากสามารถลดอาการต้นกล้า
เหี่ยว และโคนเน่าได้ พริกเจริญเติบโตดี    

5.2.  ยอมรับวิธีการเพาะกล้าพริกอย่างง่าย 
 5.2.  ยอมรับการแช่เมล็ดพันธุ์พริกในน้ าอุ่นเพื่อป้องกันโรคกุ้งแห้ง และช่วยให้เมล็ดงอกสม่ าเสมอ 
 5.3.  ยอมรับกับดักหนอนผีเสื้อ เนื่องจากสามารถลดการระบาดของหนอนกระทู้ผัก 
 5.4.  ยอมรับการใช้กับดักกาวเหนียวเพ่ือดักเพลี้ยไฟ  ไรขาว 
 



9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  การผลิตพริกวิธีแนะน าจะให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรและมีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกร
เนื่องจากมีการใช้ภูมิปัญหาชาวบ้านมาทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งมีราคาสูงและวิธีการแนะน าสามารถลดปัญหา
การเกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตได้100 % ผลผลิตมีคุณภาพมากข้ึน การหว่านปอเทืองก่อนปลูกอัตรา 5 กก./
ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50 วันทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรสามารถลดการเกิดปัญหา
โรครากปมในพริกได้สูงถึง 94%  
 
 
 
 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: ให้ระบุว่าผลงานที่สิ้นสุดได้น าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อหรือถ่ายทอด
ได้ในประเด็นอะไรบ้าง (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 สามารถถ่ายทอดได้ในประเด็นดังนี้ 
 1. เทคโนโลยีการเพาะกล้าแบบมุงหลังคาพลาสติกเพ่ือลดปัญหาการเกิดรากเน่า โคนเน่าจากกการ
เพาะกล้าพริก 
 2.เทคโนโลยีกับดักผีเสื้อหนอน การใช้กับดักกาวเหนียว 
 3. การเพาะกล้าพริกอย่างง่ายเพื่อลดปัญหาโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยในระยะเพราะกล้า  
11 ค าขอบคุณ(ถ้ามี)  
 ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกบ้านจานลาน ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  ที่
ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยครั้งนี้   
12.  เอกสารอ้างอิง 
กอบเกียรติ์และคณะ( 2540 ) การป้องกันก าจัดศัตรูพริกโดยวิธีผสมผสาน.  เอกสารวิชาการการป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน.  กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
หน้า 62-69. 

จิระเดช  แจ่มสว่าง และวรรณวิไล  อินทรธนู. 2546. การควบคุมโรคพืชด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าในเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธี วันที่ 18 -20 สิงหาคม 
2546 ณ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 62 หน้า. 

นวลจั นทร์   ศ รี สมบั ติ . 2552. การพั ฒ นาระบบการผลิ ต เทค โน โลยี ก ารผลิ ต ใน เขต พ้ื นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รายงานความก้าวหน้างานวิจัยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  4  
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 



พรทิพย์( 2549 )เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลกุ้งแห้ง. หนังสือพิมพ์กสิกร 79(5) น. 84-88. 
พเยาว์  และคณะ.  2550.  การทดสอบการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริก  
 ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. ในรายงานผลการด าเนินงานปี 2550. ส านักวิจัยและ
 พัฒนาการเกษตรเขตที่  4  วันที่ 1-3 เมษายน  2551. ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  4.  
 หน้า  49-53. 
อรพรรณและจุมพล ( 2544)  การป้องกันก าจัดโรคพืชในการผลิตผักอนามัย.  โครงการน าร่องการผลิตพืชผัก

และผลไม้อนามัย.  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  หน้า 110-135 
.อารันต์  พัฒโนทัย.  2535.  หลักการและขั้นตอนของงานวิจัยและทดสอบในไร่นาเกษตรกร.  ค าบรรยายใน

การอบรมเรื่องการประสานงานเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในระดับไร่นาของกรมวิชาการเกษตร  ณสถานี
ทดลองพืชไร่พิษณุโลก  วันที่  9-11 พฤษภาคม 2535.  51 หน้า . 

 
 
 
 
 
 
13. ภาคผนวก 
ตารางที่ 1    ข้อมูลทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  บ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ   
                  ปี 2554-2555 
ผลผลิตและข้อมูลทาง 
เศรษฐศาสตร์ 

การผลิตแบบผสมผสาน เฉลี่ย เกษตรกร เฉลี่ย 
2554 2555 2554 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) 

1,240 
25,000 

30 
37,200 
12,200 
0.48 

9 
45 
70 

3,200 
22,000 

30 
96,000 
74,000 
4.36 
25 
94 
3 

2,220 
23,500 

30 
66,600 
43,100 
2.42 
17 

69.5 
36.5 

1,400 
30,000 

30 
42,000 
12,000 

0.4 
9 
48 
85 

2,873 
32,575 

30 
86,190 
53,615 
2.64 
22 
87 
25 
 

2,136.5 
31,287.5 

30 
64,095 

32,807.5 
1.52 
15.5 
67.5 
55 

 



ตารางที่  2   ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพริกสด บ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ   
                  ปี 2554-2555 

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

การผลิตแบบผสมผสาน 5 4 2 4 3 - - - 
เกษตรกร 5 4 1 3 - - 4 1 
 
งบประมาณ 2555 : เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จประมาณเม.ย.56   
ผลผลิตเสียหายจากรากปม 1 รายไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ( นายสมพร  ศิลชาติ ) จึงได้วิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างจ านวน 4 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



   
  

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 


