
แผนงานวจัิย การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยวีจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตพริก 
                           แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
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                           ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
กจิกรรม             การทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตพริกคุณภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
การทดลอง        การทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนดินร่วนปนทราย 
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บทคัดย่อ 
   

           ศตัรูพริกในพื้นท่ีอ าเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี คือ โรคแอนแทรคโนส 
(Colletotrichum sp.) จึงทดสอบเทคโนโลยใีนปี 2554-2555 ท่ีบา้นนาดี ต.นาดี อ.นาเยยี จ.
อุบลราชธานี เพื่อลดการระบาดของโรคและผลผลิตปลอดภยั การทดสอบใชห้ลกัการวจิยัระบบ
การท าฟาร์ม (Farming Systems Research) มี 2 กรรมวธีิคือวธีิผสมผสานและวธีิเกษตรกร การ
แกปั้ญหาโรคแอนแทรคโนสโดยใชว้ธีิผสมผสาน พบวา่วธีิผสมผสานใหผ้ลผลิต 739 กก./ไร่ซ่ึงสูง
กวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 45 เก็บผลผลิตไดม้ากข้ึน จึงมีรายไดสุ้ทธิมากกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 81 
ผลผลิตพริกสดปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งร้อยละ 100  มีคุณภาพดีร้อยละ 64.3 คุณภาพผลผลิต
ดีกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 13.9 ลดโรคแอนแทรคโนสไดร้้อยละ 19.7  เกษตรกรยอมรับการป้องกนั
ก าจดัศตัรูพริกแบบผสมผสานท าใหผ้ลผลิตพริกเพิ่มข้ึน ยอมรับการใชเ้ช้ือไตรโคเดอร์มาสด แต่
ยอมรับนอ้ยเพราะเป็นช่วงท านาไม่มีเวลาดูแลพริก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 4  
2/    ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

 
 



ค าน า 
      
                  ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นท่ีปลูกพริกประมาณ 100,000 ไร่ ปลูก

พริกข้ีหนูผลใหญ่ 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 อ.โขงเจียม อ.นาเยยี จงัหวดั
อุบลราชธานี ปลูกพริกฤดูฝน(สิงหาคม-ตุลาคม)ในพื้นท่ี ซ่ึงบางกลุ่มในพื้นท่ี อ.ม่วงสามสิบ อ.โขงเจียม
ไดผ้ลิตพริกคุณภาพเพื่อการส่งออก ปี 2553 ส่งออกได ้ 60 ตนั ปี 2554 ส่งอกได ้ 100 ตนั การวเิคราะห์
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม สรุปปัญหาการผลิตพริกไดด้งัน้ี แอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.) โรคใบหงิก
ท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส โรครากและโคนเน่า Sclerotium rolfsii, แมลงวนัเจาะผลพริก (Bactrocera latifrons 
Hendel) เพล้ียไฟ  ไรขาว และตน้กลา้เห่ียวยบุ Phytophthora capcisi (พเยาวแ์ละคณะ, 2553)  การระบาด
ของโรคแมลงดงักล่าวเกษตรกรใชส้ารเคมีมาก จากรายงานของอิทธิพลและคณะ(2553) การวเิคราะห์
สารพิษตกคา้งในผลผลิตพริกจากโครงการพฒันาและส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภยัจากสารพิษ ภายใต้
แผนพฒันาจงัหวดัอุบลราชธานี ในปี 2553 รวมทั้งส้ิน 192 ตวัอยา่ง  ตรวจพบสารพิษตกคา้ง 147 
ตวัอยา่ง คิดเป็น 76.56% ในจ านวนน้ีพบสารพิษตกคา้งเกินค่าความปลอดภยั (MRL) 83 ตวัอยา่ง คิดเป็น 
43.23% ของตวัอยา่งทั้งหมด และคิดเป็น 56.46% ของตวัอยา่งท่ีพบสารทั้งหมด  โดยตวัอยา่งพริกท่ีตรวจ
พบสารทั้งหมดจะเป็นพริกท่ีปลูกในฤดูแลง้ ส่วนพริกท่ีปลูกในฤดูฝนตรวจไม่พบสารพิษตกคา้งทุก
ตวัอยา่ง   

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
ศึกษาวิจยัในสภาพพื้นท่ีเกษตรกร โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการ ใชห้ลกัการวิจยัระบบการท า

ฟาร์ม (Farming Systems Research)  ซ่ึงมีแนวทางและขั้นตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่ 1 การเลือกพืน้ทีเ่ป้าหมาย (Selection of the Target Area)  
                     การผลติพริกฤดูฝน ไดค้ดัเลือกพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีดินร่วนทราย ดินมีคุณสมบติัดงัน้ี  
pH เฉล่ีย 5.19   ความตอ้งการปูน 234.18  กก./ไร่ อินทรีวตัถุ  0.86 % ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ได ้ 
39.38  มก./กก. โปแตสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้ 37.96  มก./กก.   แคลเซียม   148.23   มก./กก. แมกนีเซียม  
36.22  มก./กก.  เป็นตวัแทนพื้นท่ีเป้าหมายการปลูกพริกในฤดูฝน เพาะกลา้เดือนเมษายน ปลูกดูแลรักษา
จนเก็บเก่ียวเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม รองพื้นดว้ยปุ๋ยอินทรีย(์ตารางท่ี 4) ใชน้ ้าฝน เหตุผลท่ีเลือกพื้นท่ี 
เน่ืองจากประสบปัญหาโรคแอนแทรคโนส(กุง้แหง้)   



ขั้นตอนที ่2 การวเิคราะห์พืน้ที ่(Area Analysis)   
           ใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร  (Agro-ecosystem   Analysis : AA) การประเมินสภาวะ
ชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid Rural Appraisal : RRA) ร่วมกบัการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory  
Technology Development : PTD) การประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วม คือ  โรคแอนแทรคโนส โรคยอด
และดอกเน่า 
                 เกษตรกรร่วมทดสอบเทคโนโลย ี8 ราย  คือ  นางสงกรานต ์ กุลวงษ ์นางมจัฉา  อินทมาตย ์  นาง
อุไร  สิงห์สอน  นายสมชาย  สิงห์สอน  นางจนัลอง สุวรรณไตร   นางบุญกอง ดลนัดา  นางทศันีย ์ดลนัดา   
นางนงคราญ สารวทิย ์ ปลูกพริกพนัธ์ุลูกผสมซุปเปอร์ฮอท เพาะกลา้ในถาดเดือนมีนาคม ใชพ้ีทมอสเป็น
วสัดุเพาะ               
 

ขั้นตอนที ่4 การด าเนินการวจัิย (Experimentation)  
วสัดุอุปกรณ์ 
 1. พนัธ์ุพืช  : พริกข้ีหนูผลใหญ่พนัธ์ุลูกผสมซุปเปอร์ฮอท   
            2. วสัดุปรับปรุงดิน : ปุ๋ยเคมี N - P2O5 - K2O สูตร 16-20-0  15-15-15  16-16-8 ปุ๋ยหมักแห้ง 
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 copper oxychloride อตัรา 40-50 กรัม/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  เช้ือบาซิลลสั ทูริงยนิซิส  และเช้ือบาซิลลสั ซบัทิลิส 
            6. วสัดุอ่ืนๆ : แคลเซียมไนเตรท แคลเซียมโบรอน เมทธิลยูจีนอล ปิโตรเลียมออยด์ อุปกรณ์
บนัทึกขอ้มูล ถาดเพาะกลา้พลาสติก กบัดกักาวเหนียว 

วธีิปฏิบัติการทดลอง  ไม่มีแผนการทดลอง มี 2 กรรมวธีิ คือ วธีิทดสอบ กบัวธีิเกษตรกร 
ด าเนินการตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งนกัวชิาการและเกษตรกรท่ีร่วมทดสอบ เปรียบเทียบ

ระหวา่งวธีิผสมผสานกบัวธีิเกษตรกร ดงัน้ี 
กจิกรรม วธีิผสมผสาน วธีิเกษตรกร 

การเตรียมดิน ไถดิน1-2 คร้ังแต่ละคร้ังตากดินท้ิงไว ้7-14 วนั ไถดิน1-2 คร้ังตากดิน 7-14 วนั 
การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ -แช่เมลด็ในน ้ าอุ่น 50-55 C นาน 15-20 นาที ไม่มีการเตรียมเมลด็พนัธ์ุ 
การเพาะกลา้ -เพาะกลา้ในถาดหลุม ผสมวสัดุเพาะ -เพาะกลา้ในถาดหลุม ผสมวสัดุเพาะ 
การปลูก 
 
การใส่ปุ๋ยรองพ้ืน 

-ยกแปลงสูง 30 ซม. ปลูกแถวคู่แบบหลุม 
-ปลูกแบบหลุม  
ใส่ปุ๋ยหมกัแหง้ผสมเช้ือราไตรโครเดอร์มาอตัรา
หลุมละ 100 กรัม หรือ 250 กิโลกรัมต่อไร่ 

-ยกแปลงสูง 30 ซม. ปลูกแถวคู่แบบหลุม 
ปลูกแบบหลุม 
ไม่มีการใส่ปุ๋ยหมกั 

 -ก่อนออกดอกใส่ปุ๋ยหมกัผสมเช้ือไตรโคร  
 เดอร์มาอตัรา 150-250 กิโลกรัมต่อไร่  



การใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-20-0 
หรือ 16-16-8 อตัรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ทุก 20 
วนั 

ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-20-0 
หรือ 16-16-8 อตัรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่
ทุก 20 วนั 

การใส่ปุ๋ยเสริม  พน่สารแคลเซียมไนเตรท อตัรา 40 
30 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ช่วงติดผลเลก็ 

พน่แคลเซียมโบรอนอตัรา 20 มล.ต่อน ้ า 20 
ลิตร ในช่วงติดผลเลก็ 

โรคแอนแทรคโนส 
(กุง้แหง้) 
 
 
 
 
โรคยอดและดอกเน่า 
 
 
  
 
แมลงศตัรูพริก 

- พน่โปรคลอราช สลบักบัคาร์เบน็ดาซิม 
- เก็บช้ินส่วนพืชท่ีถูกโรคแมลงท าลายออกไป
เผา 
- พน่น ้ าหมกัปลาหรือหอยเชอร่ีอตัรา 30-40 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตรทุกๆ 5-7 วนั 
-พน่บีเอส 
-พน่คอปเปอร์ออกซ่ีคลอไรดอ์ตัรา 20-30 กรัม
ต่อน ้ า 20 ลิตร สลบัน ้ าหมกัสมุนไพร 
-กรรไกรตดัยอดเน่าออกนอกแปลงใส่ถุงท้ิง
นอกแปลง 
-เก็บหนอนตอนกลางคืน 
-พน่สารเคมีตามค าแนะน าของประเทศส่งออก 
-ใชส้ารก ามะถนั อตัรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 
ลิตร 
-พน่บีที พน่ปิโตรเลียมออยด ์

- คาร์เบนดาซิม หรือสารแมนโคเซบ อตัรา 
40-50 มิลลิลิตรต่อน ้ า 20 ลิตร 
-ไม่มีการเก็บช้ินส่วนพืชท่ีถูกโรค แมลง
ท าลายออกไปเผาท้ิงนอกแปลง 
 
- พน่สารแมนโคเซบอตัรา 30-40 มิลลิลิตร
ต่อน ้ 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  
            -  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 
บา้นนาดี ต.นาดี อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี   

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
1. ผลผลติและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
                การผลิตพริกโดยวิธีผสมผสานให้ผลผลิตเฉล่ีย 739  กก./ไร่  ตน้ทุนการผลิต  17,134 บาท/ไร่ 
และรายไดต่้อตน้ทุน(BCR) =1.9 เก็บผลผลิตได ้14 คร้ัง คุณภาพดี 64.3% ซ่ึงเสียหายจากโรคแอนแทรค
โนสร้อยละ 25.6 ขณะท่ีวธีิเกษตรกรให้ผลผลิตเฉล่ีย 406  กก./ไร่  ตน้ทุนการผลิต  11,152 บาท/ไร่ และ
รายไดต่้อตน้ทุน(BCR) =1.4 เก็บผลผลิตได ้8 คร้ัง คุณภาพดี 50.4%  ซ่ึงเสียหายจากโรคแอนแทรคโนส 
ร้อยละ 45.3 (ตารางท่ี 1) ผลผลิตพริกทั้ง 2 กรรมวิธีต ่าเพราะเก็บได้น้อยคร้ัง พริกแตกก่ิงน้อย มีวชัพืช
มาก โดยเฉพาะในวิธีเกษตรกรประสบปัญหารากปมในปี 2554 พบดชันีการเกิดปมท่ีระบบรากพริกหลงั
เก็บเก่ียวของกรรมวธีิเกษตรกรเท่ากบั 3.7 (เกิดปม 25-50% ของระบบราก )(ภาพท่ี 1 ตารางท่ี 1) จึงท าให้
ขาดทุนในรายท่ีมีปัญหารากปมซ่ึงเกิดความเสียหายต่อพืชและสูญเสียผลผลิตมากกวา่ 50 % (นุชนารถ, 
2550) เม่ือถอนตน้พริกจะพบระบบรากเป็นปุ่มปม  สาเหตุเกิดจากไส้เดือนฝอยดูดกินน ้ าเล้ียงของพืช
บริเวณท่อน ้า-ท่ออาหาร มีผลใหเ้ซลลข์องพืชบริเวณท่ีถูกท าลายแบ่ง ตวัผดิปกติ เกิดเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ 
(giant cell) ไปปิดกั้นทางเดินน ้ าและแร่ธาตุอาหารจากส่วนรากไปเล้ียงล าตน้ส่วนเหนือดินท าให้พริก
แสดงอาการเห่ียวเฉา แคระแกร็น และทรุดโทรมหรือแห้งตายในท่ีสุด    ดงันั้นในปี 2555 จึงเปล่ียนพืช
ปลูก แต่ไม่หวา่นปอเทืองเพราะเกษตรกรปลูกพริกช่วงหวา่นปอเทือง คุณภาพพริกวธีิผสมผสานดีกวา่วิธี
เกษตรกร 13.9% คุณภาพดีกวา่เน่ืองจากลดโรคแอนแทรคโนสไดร้้อยละ 19.7 และไม่พบปัญหาโรคราก
ปม 

2.  ผลการตรวจสารพษิตกค้างในพริกสด  
                จากการสุ่มตวัอย่างพริกสดในช่วงเก็บเก่ียวท่ีพริกติดผลมากท่ีสุดเพื่อตรวจสารพิษตกคา้งใน
ผลผลิต 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Organophosphates  Organochlorines และ Pyrethriods ในปี 2554-2555 จ  านวน 
22 ตวัอยา่ง  วิธีการผลิตพริกแบบผสมผสานไม่พบสารพิษตกคา้ง (ND) 13 ตวัอยา่ง พบสารพิษตกคา้งต ่า



กวา่ค่า MRLs ของ Codex 3 ตวัอยา่ง ไม่พบสารพิษตกคา้งเกินค่า MRLs ของ Codex  วิธีเกษตรกร ไม่พบ
สารพิษตกคา้ง (ND) 4 ตวัอย่าง พบสารพิษตกคา้งต ่ากว่าค่า MRLs ของ Codex 1 ตวัอย่าง พบสารพิษ
ตกคา้งเกินค่า MRLs ของ  Codex 1 ตวัอย่าง (ตารางท่ี 2)ในกรณีตรวจพบสารพิษตกคา้งคือ chlopyrifos 
กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (OP)และ cypermethrin กลุ่มไพรีทรอยด์ (PY) จากรายงานของนาตยาและคณะ
(2552) ชนิดสารท่ีพบมากท่ีสุดในพริก คือ cypermethrin  พบ 0.01- 2.69 มก./กก. ดงันั้นการผลิตพริก
แบบผสมผสานไดผ้ลผลิตปลอดภยัร้อยละ 100 ส่วนวธีิเกษตรกรไดผ้ลผลิตปลอดภยัร้อยละ 83  
3. การเกดิโรค 

   3.1  การเกิดโรคแอนแทรคโนสในการผลิตพริกฤดูฝน  
               วธีิผสมผสานพบโรคแอนแทรคโนสร้อยละ 25.6 พบมาช่วงเดือน กนัยายน โรคน้ีมกัเกิดข้ึนได้
ง่าย ในฤดูท่ีมีฝนตกชุก หรือในแหล่งปลูกพริกท่ีความช้ืนสูง ตลอดจนในแปลงพริกท่ีปลูกแน่น และตน้
พริกท่ีมีทรงพุม่หนาทึบ ตน้เต้ีย ส่วนผลพริกท่ีอยูภ่ายในทรงพุม่(พริกง่าม) โรคน้ีชอบเกิดมาก นอกจากน้ี
ในแปลงพริกท่ีขาดการดูแลเอาใจใส่ เช่น มีวชัพืชข้ึนหนาแน่น ขาดการพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัก็มี
โอกาสเกิดโรคน้ีได ้ ในการแพร่ระบาดก็เกิดข้ึนโดยสปอร์ของเช้ือราลอยไปตามลมหรือถูกชะลา้งไปกบั
น ้าในเวลาฝนตกหรือรดน ้า บางทีอาจติดไปกบัพวกแมลงต่างๆ ท่ีบินวนเวยีนอยูภ่ายในแปลงพริกก็ได ้
วธีิผสมผสานใหเ้ก็บผลเป็นโรคออจากแปลง การเก็บผลท่ีเป็นโรคกุง้แหง้ออกจากแปลงสามารถลดโรค
ไดจ้ริงถึง 70% จึงเก็บผลผลิตไดน้านข้ึน โรคแอนแทรกโนส (กุง้แหง้) พบมากเดือนมีนาคม-เมษายน 
จากรายงานของพรทิพย ์ (2549) โรคกุง้แหง้ท าลายพริกข้ีหนูสายพนัธ์ุซุปเปอร์ฮอทท่ี อ.ภูผาม่าน จ.
ขอนแก่น ผลผลิตเสียหายมากช่วงเก็บเก่ียวในปลายรุ่นแรกถึงเร่ิมรุ่นท่ี 2 เป็นช่วงเขา้พรรษา (พริกฤดูฝน) 
4. การยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เม่ือส้ินสุดการทดสอบ พบวา่เกษตรกร ยอมรับ
มากคือการแช่เมล็ดพนัธ์ุในน ้ าอุ่นอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  นาน 20 นาที  แช่เมล็ดพนัธ์ุในเช้ือไตรโค
เดอร์มาสด  นาน   1  คืน  เพาะกลา้ในถาดหลุม ผสมวสัดุเพาะ หรือพีทมอส ส่วนการป้องกนัก าจดัวธีิกล
และชีวภาพ เกษตรกรยอมรับนอ้ย เพราะ เกษตรกรตอ้งใชแ้รงงานท านา ไม่มีเวลาจึงตอ้งใชเ้คมี 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 

การป้องกนัก าจดัศตัรูพริกแบบผสมผสานใหผ้ลผลิต 739 กก./ไร่ซ่ึงสูงกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 
45 เก็บผลผลิตไดม้ากข้ึน จึงมีรายไดสุ้ทธิมากกวา่วธีิเกษตรกรร้อยละ 81 ผลผลิตพริกสดจากกรรมวธีิ
ผสมสานปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งร้อยละ 100  มีคุณภาพดีร้อยละ 64.3 คุณภาพผลผลิตดีกวา่วธีิ
เกษตรกรร้อยละ 13.9 ลดโรคแอนแทรคโนสไดร้้อยละ 19.7           
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ตารางที ่ 1  ขอ้มูลทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ของการผลิตพริกบา้นหนองแปน ต.นาดี อ.นาเยยี  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(%) 

658 
13,338 
37 

24,346 
11,008 

1.8 
17 

53.7 
0 

26.2 

821 
20,931 

52 
42,692 
21,761 

2.0 
12 
75 
- 

25.0 

739 
17,134 

44 
33,519 
16,384 

1.9 
14.5 
64.3 

0 
25.6 

238 
11,954 

37 
8,806 
-3,148 

0.7 
8 

48.5 
3.5 

43.1 

575 
10,350 

52 
14,650 
9,150 

2.1 
9 

52.3 
- 

47.5 

406.5 
11,152 

44 
11,728 
3,001 

1.4 
8.5 

50.4 
1.7 

45.3 
 
 
 
 
 
 
 
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    
ตารางที ่ 2  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกคา้งในพริกสด บา้นนาดี ต.นาดี อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี 
                  ปี 2554-2555 
 

กรรมวธีิ 
ตวัอยา่ง ND <MRL >MRL 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 
วธีิผสมผสาน 8 8 8 5 0 3 0 0 
วธีิเกษตรกร 3 3 3 1 0 1 0 1 

 



ตารางที ่3  เกษตรกรยอมรับเทคโนโลย ีช่วงเดือน ตุลาคม 2553-กนัยายน 2555 
 

กิจกรรม นอ้ย ปานกลาง มาก 
1. แช่เมลด็พนัธ์ุในน ้ าอุ่นอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  นาน 20 นาที 
2. แช่เมลด็พนัธ์ุในเช้ือไตรโคเดอร์มาสด  นาน   1  คืน 
3. เพาะกลา้ในถาดหลุม ผสมวสัดุเพาะ หรือพีทมอส 
4. การเตรียมแปลงปลูกพริกฤดูฝนยกแปลงสูง 30 ซม. ปลูกแถวคูแ่บบหลุม 
5. หวา่นปุ๋ยหมกัผสมเช้ือราไตรโครเดอร์มาอตัรา 500 กก./ไร่ เพ่ือบ ารุงดิน 
6.พน่สารแคลเซียมไนเตรท อตัรา 40 มล.ต่อน ้ า 20 ลิตร ช่วงติดผลเลก็ 
7.เก็บช้ินส่วนพืชท่ีถูกโรคแมลงท าลายออกไปเผา 
8.พน่น ้ าหมกัปลาหรือหอยเชอร่ีอตัรา 30-40 มล.ต่อน ้ า 20 ลิตรทุกๆ 5-7 วนั 
9. เก็บหนอนตอนกลางคืน 
10. พน่บีที บีเอส พน่ปิโตรเลียมออยด ์
11. พน่สารเคมีตามค าแนะน า 
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ตารางที ่4  การปฎิบติัของเกษตรกรปลูกพริกบา้นนาดี ต.นาดี อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี ปี 2554 
 

ช่ือ-สกุล 

ปรับ
สภาพดิน
ดว้ยปูน
ขาว 

เมล็ดพนัธ์ุ
แช่น ้าอุ่น
ก่อนเพาะ 

เมล็ดพนัธ์ุแช่
ไตรโคเดอร์
มา 1 คืน 

 
รองพื้นก่อนปลูก 

พน่ไตรโค
เดอร์มาหลงั
ปลูก 

นางสงกรานต ์ / / / มูลไก่อดัเมด็+ปุ๋ยตราเรือใบ / 
นางมจัฉา / / / ปุ๋ยคอกมูลหมู / 
นางอุไร / / / มูลหมู+ปุ๋ยเคมี / 
นายสมชาย / / / มูลหมู+ปุ๋ยเคมี / 
นางจนัลอง / /  มูลหมู+ปูนขาวพร้อมปลูก / 
นางบุญกอง / /  มูลหมู+ปุ๋ยตราเรือใบ / 
นางทศันีย ์ / /  มูลหมู+ปุ๋ยตราเรือใบ 17-6-6 / 
นางนงคราญ  /  มูลหมู / 
 
 
 
 

               


