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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

------------------------------- 
1. ชุดโครงการ : การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริก    
                                         แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
    
2. โครงการวิจัย          :วิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิม 

 คุณภาพพริกชี้ฟ้าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
กิจกรรม   : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อเพ่ิมคุณภาพ 
                                           พริกชี้ฟ้าในพ้ืนทีจ่ังหวัดแพร่ 
กิจกรรมย่อย    : 
 

3. ชื่อการทดลอง  : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชี้ฟ้าแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิม      

                                            คุณภาพพริกชี้ฟ้าในพ้ืนที่จังหวัดแพร่  
                                             Technology Testing and Development on Integrated Chili Production for         
                                                                Quality Improvement in Phrae Province  
   
4.คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง   : สุทธินี เจริญคิด                     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

   ผู้ร่วมงาน   : ประนอม  ใจอ้าย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
      พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

          สากล มีสุข                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่     
  ณัฐนัย  ตั้งมั่นคงวรกูล             ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1     
    

5.บทคัดย่อ  
การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่ และเพ่ิมคุณภาพพริกชี้ฟ้าในพ้ืนที่จังหวัดแพร่  ด าเนินการที่แปลงพริกเกษตรกรในต าบลทุ่งน้าว 
อ าเภอสองจังหวัดแพร่ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 –เดือนกันยายน 2556  โดยเปรียบเทียบวิธีการ
ผลิตพริกระหว่างวิธีแนะน าและวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและไม่เป็นโรค ผลการทดลอง
เฉลี่ย 3 ปี พบว่าวิธีแนะน าให้ผลผลิตพริกเฉลี่ย  2,923.73 กิโลกรัมต่อไร่  มากกว่าวิธีเกษตรกร 272.39 กิโลกรัม 
คิดเป็น 10.27 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึ้นเฉลีย่ 5,333.51 บาท คิดเป็น 13.39 เปอร์เซ็นต์ เมื่อหักค่าต้นทุนการ
ผลิต วิธีแนะน าใหผ้ลตอบแทนหรอืก าไรเพิ่มขึ้นจากเดมิ ไร่ละ 3,923.94  บาท คิดเป็น 15.13 เปอรเ์ซ็นต์ เมื่อวิเคราะหส์ัดส่วน
ผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio หรือ BCR) ปรากฏว่าวิธีแนะน าและ วิธีเกษตรกร คุ้มค่าต่อการลงทุน  ด้าน
คุณภาพผลผลติพบว่าวิธีแนะน าให้ผลผลติที่มีคณุภาพคือ มสีีแดงสด ไม่เกดิความเสียหายจากโรคและแมลง 92.76 เปอร์เซ็นต์ 
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ดังนั้นการผลิตพริกแบบผสมผสานที่เหมาะสมตามวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรคือ การเตรียมแปลงปลูกโดยไถตากดิน
อย่างน้อย 7 วัน  ป้องกันการเกดิโรคในดินด้วยการรองก้นหลุมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าก่อนหรือหลังปลูก 7 วัน และ
รดซ้ าครั้งที่ 2 หลังย้ายปลูก 1 เดือน  ปลิดกิ่งแขนงใต้กิ่งแยก และเก็บเศษพืชหรือผลที่เป็นโรคออกจากแปลง      
ส่วนการพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดโรคและแมลง ควรใช้สารเคมี 2 ชนิดพ่นสลับกัน โดยพ่นสารชนิดแรก
ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จากนั้นพ่นสารชนิดที่ 2 ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ สลับกันไปมา ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกพริกชี้ฟ้าใน
จังหวัดแพร่ สามารถน าเลือกเทคโนโลยีที่ได้จากการทดสอบ  ซึ่งครอบคลุมข้ันตอนตั้งแต่การเตรียมเมล็ด การ
เตรียมแปลง  การป้องกันและควบคุมโรคและแมลง ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตพริกไปปรับระบบการผลิต
พริกแบบเดิมของเกษตรกรจะช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมการปลูกพริกให้มีคุณภาพ ไม่เป็นโรค และ
ปลอดภัยต่อสารเคมีตกค้าง  

 
6. ค าน า  
 พริก เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  ปี 2549/2550 ภาคเหนือ
ตอนบนมีพ้ืนที่ปลูกพริกประมาณ 38,000 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2549) ร้อยละ 97 เป็นพ้ืนที่ปลูกพริกขี้หนู
และพริกใหญ่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกพริกมากคือ เชียงใหม่  เชียงราย แพร่ และน่าน  จังหวัดแพร่มีแหล่งปลูกพริก
ส าคัญคือ อ.หนองม่วงไข่ อ.สอง และ อ. เมือง มีพ้ืนที่รวม 4,128 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2100 กก./ไร่ (ส านักงานเกษตร
จังหวัดแพร่, 2550) ผลผลิตรวมทั้งหมดประมาณ 20 – 30 ตัน พริกที่ปลูกเป็นพริกใหญ่ (พริกชี้ฟ้า) ผลผลิตขายใน
รูปพริกสดส่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นพริกดองและซอสพริก และเพ่ือการบริโภคสด ผลผลิตร้อยละ 90 ส่ง
โรงงานซอสพริกในจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ชลบุรี และสมุทรปราการ ส่วนพริกก้ามปูส่งขายต่างประเทศ เช่น 
มาเลเซีย และไต้หวัน ปัญหาส าคัญของพริกคือ โรคยอดเน่า โรคตากบ โรคกุ้งแห้ง และโรคเหี่ยว ส าหรับแมลงคือ 
หนอนเจาะพริก เกษตรกรแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีในปริมาณท่ีสูงมาก และใช้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คือใช้
สารไม่ถูกชนิด ไม่ถูกช่วงเวลา ซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของเกษตรกรและความเสี่ยงต่อสารตกค้างในผลผลิต  
ปัญหาดังกล่าวท าให้ได้ผลผลิตพริกต่ าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มีผลกระทบต่อผู้รวบรวมผลผลิต  เนื่องจากไม่
สามารถรวบรวมผลผลิตได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ  ผลผลิตพริกที่มีคุณภาพต่ านี้ท าให้เกษตรกรได้ราคา
ต่ าไปด้วย เกษตรกรผู้ปลูกพริกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนที่ปลูกไม่มาก ขาดองค์ความรู้ ในเทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามประสบการณ์ และเลียนแบบเพ่ือนบ้าน 
หรือท าตามที่ผู้รับซื้อต้องการ      จากข้อจ ากัดหลายๆประการของเกษตรกร เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
สารเคมีและการใช้สารเคมี การขาดแคลนเงินทุน การคมนาคม ฯลฯ ท าให้การใช้สารเคมีมีประสิทธิภาพต่ า 
นอกจากนี้ความแปรปรวนของสภาพอากาศท าให้การระบาดและความรุนแรงในแต่ละปีแตกต่างกัน ดังนั้นการวิจัย
เพ่ือทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีหรือค าแนะน าโดยด าเนินการในสภาพแปลงเกษตรกรและเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตัดสินใจ จึงเป็นวิธีการที่จะได้เทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาและเหมาะสมกับเกษตรกร  
เกษตรกรสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 
7. วิธีด าเนินการ 
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-อุปกรณ์ -แปลงพริกชี้ฟ้า 
 -ปุ๋ยเคมีได้แก่ ปุ๋ยเคมี 15-15-15  
 - สารป้องกันก าจัดโรคพืช ได้แก่ แมนโคเซบ โพรพิเนป คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 
 - สารป้องกันก าจัดแมลง ได้แก่ อะบาเม็กติน ไซเปอร์เมทริน   
 - อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และบันทึกภาพ 

 
-วิธีการ 

- ใช้วิธีด าเนินการตามหลักของ Farming System  ด าเนินการทดลองในแปลงพริกเกษตรกร    ต าบลทุ่งน้าว 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ มีเกษตรกร 5 ราย แต่ละรายใช้พื้นที่ 1 ไร่ มี 2 กรรมวิธี ๆละ  2 ซ้ า เปรียบเทียบระหว่างมี
วิธีแนะน าและวิธีเกษตรกร ดังนี้ 
วิธีด าเนินการปี 2554 

กิจกรรม วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 
1. เทคโนโลยีการจดัการดิน - ไถดินตากดิน 3-7 วัน/ ไมต่ากดนิ 

   
-ไม่มีการใส่ปูนขาว 

-ไถดิน1-2 ครั้งแต่ละครั้งตากดินทิง้ไว้ 
  7-14 วัน (เก็บดินวิเคราะห์) 
-ใส่ปูนขาวอัตรา 50-100 กิโลกรมั/ไร ่(วิเคราะห์
ความต้องการปูน) 

2. เทคโนโลยีการปลูก -  ยกร่อง/ไม่ยก 
- ไม่คลุมพลาสติก 
- ระยะปลูก40x40  จ านวนต้นต่อแถว
(ข้ึนกับเกษตรกร) 

- ยกร่องแปลง  
-คลุมพลาสติก 
-ระยะปลูก 50x50   แถว 
- รองก้นหลุมด้วยการใส่ปุ๋ยหมักแห้งผสมเชื้อไตร
โครเดอร์มา   อัตรา 150-250 กิโลกรัม/ไร(่ป้องกัน
โรคเหีย่ว) 

3.เทคโนโลยีการจดัการปุย๋    
-ดูค่าวิเคราะห์ดิน 
- ละลายน้ ารด 

ครั้งท่ี 1   
- ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-20-0 หรือ 16-
16-8 อัตรา 25-50 กิโลกรมั/ไร่หลังปลูก 15
วัน  
ครั้งท่ี 2   
- ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-20-0 หรือ 16-
16-8 อัตรา 25-50 กิโลกรมั/ไร่หลังปลูก 45 
วัน 

หมายเหต:ุ ละลายน้ ารด 
 

 ครั้งท่ี 1  ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีหลังปลูก 15 วัน 
 - ใส่ปุ๋ยเคมีสตูร 15-15-15   อัตรา 20-50 
กิโลกรมั/ไร่  
 ครั้งท่ี 2  ใส่ปุ๋ยหมักหลังปลูก 30 วัน 
 -ใส่ปุ๋ยหมักผสมเช้ือไตรโคร เดอรม์าอัตรา 150-250 
กิโลกรมั/ไร ่(ป้องกันโรคเหี่ยว) 
ครั้งท่ี 3  ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเคมีหลังปลูก 45 วัน 
- ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร 13-13-21   อัตรา 20-50 กิโลกรัม/
ไร่  
- พ่นสารแคลเซียมโบรอนก่อนออกดอก และช่วงติด
ผลเล็ก ทุกสัปดาห์จนพริกเริ่มสุก (ป้องกันโรคปลาย
ผลเนา่) 
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4. เทคโนโลยีการป้องกัน
ก าจัดโรค 
4.1 โรคเหี่ยว 

 
-ถอนต้นที่เป็นโรคแล้วปล่อยทิ้งในแปลง  

   

-รดหลมุปลูกด้วยสารละลายเช้ือราไตรโคร  เดอร์มา
(ป้องกันโรคเหี่ยว) 
- ถอนต้นที่เป็นโรคแล้วเผาท าลายใช้น้ าปูนใสรดหลมุ
เป็นโรคและต้นใกล้เคยีง 

4.2โรคแอนแทโนส 
โรคตากบ 

- คาร์เบนดาซมิ หรือสารแมนโคเซบ อัตรา 
40-50 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน 

- เก็บช้ินส่วนพืชที่เป็นโรค ออกไปเผาทิ้ง 

 - ไม่มีการเก็บช้ินส่วนพืชที่ถูกโรคแมลง 
  ท าลายออกไปเผาทิ้งนอกแปลง 

- พ่นแมนโคเซบอัตรา 30-40 ซีซี/น้ า 20   ลิตร 
สลับกับสารโปรคลอราช อัตรา20-  30 ซีซี/น้ า 20 
ลิตร หรือคารเ์บนดาซมิ เมื่อพบการะบาด จ านวน 2 
ครั้งติดต่อกัน  

  - บาซิลัส ซับทิลิส 20-40 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
4.3โรคยอดและ 
   ดอกเน่า 

- พ่นสารแมนโคเซบอัตรา 30-40 ซีซี/น้ า 20 
ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน  

-ตัดช้ินส่วนท่ีเป็นโรคออกนอกแปลง 
-พ่นด้วยคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์  อัตรา 40-50ซีซี/
น้ า 20 ลิตร สลับกับไอโพรไดโอนอัตรา 20-30 ซีซี/
น้ า 20 ลิตร   หรือ บาซิลสั ซับทิลสิ 20-40 ซีซี/น้ า 
20 ลิตรในช่วงออกดอกและติดผล  

5.เทคโนโลยีการจดัการ
แมลง 
5.1 เพลี้ยไฟ 

-พ่นด้วยคลอไพริฟอสทุก 7-10 วัน -สุ่มตรวจ 10 %  ถ้าพบเกิน 10 ตวัต่อต้นพ่นด้วย
คาร์บารลิสลับกับ ฟิโปรนิล ทุก 7- 10 วัน 

5.2 แมลงวันทอง  - เก็บพริกท่ีเน่าออกจากแปลง เผาท าลาย 
- พ่นเหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเสทเป็นจุด บนใบหรือใต้
ใบ ทุก7- 10 วัน 

5.3 ไรขาว -ใช้สารก ามะถัน อัตรา 30-40 ซีซี/น้ า  20 
ลิตร จ านวน 1-2  ครั้ง 
– พ่น อะบาเม็คติน อัตรา 20-30   ซีซี/น้ า 
20 ลิตร  จ านวน 2-4 ครั้ง 

-พ่นสารก ามะถัน อัตรา 60-80 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
สลับ กับพ่นสารอามีทราซ อัตรา 40-60 ซีซี.ต่อน้ า 
20 ลิตร 

 
   บันทึกข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผลผลิต  เปอร์เซ็นต์การระบาดของโรค 

แมลง คุณภาพผลผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รายได้ต่อต้นทุน(Benefit Cost Ratio: BCR) 
 

วิธีด าเนินการปี2555 
รายการ วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า 

1. การจัดการ
เมล็ดพันธุ์ 

ไม่มีการจัดการ 1.1 ก าจัดเชื้อที่ติดมากับเมล็ดโดยใช้น้ าร้อน 
 

2.การเพาะกล้า มีการหว่านเมล็ดในแปลงเพราะกล้า เพาะกล้าในกระบะเพาะหรือถุงเพาะกล้า 
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3. การจัดการ
แปลงกล้า 

พ่นสารป้องกันโรคและแมลง 1-2 
ครั้ง 

2.1 ก าจัดเชื้อที่ติดมากับวัสดุเพาะ 
2.2 ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาในแปลงกล้า  
2.3 ควบคุมป้องกันแมลงปากดูดโดยการใช้สาร
ประเภทดูดซึมคลุกดิน  

4. การปลูก ปลูกเป็นหลุมบนร่อง ระยะปลูก 
30x20 ซม.บนแปลงปลูกกว้าง 1-
1.20 เซนติเมตร โดยการถอนกล้า
พริกปลูกหลุมละ 1 ต้น แปลงปลูกมี
ทั้งคลุมด้วยพลาสติกและไม่คลุม 

3.1 ปลูกเป็นหลุมบนร่อง ระยะแถว 50-80 ซม. 
ระยะต้น 40-60 ซม.  หลุมละ 1 ต้น 
3.2  แปลงปลูกคลุมด้วยพลาสติกสีเงิน 

5. การใส่ปุ๋ย - ไม่มีการวิเคราะห์ดิน  
- ปรับปรุงดินโดยใส่ปูนขาวหรือโดโล
ไมท์ 
- ใส่ปุ๋ยสูตร ต่างๆ เช่น 15-15-15 , 
13-13-21  และ 46-0-0 การใช้ปุ๋ย
ของเกษตรกรแต่ละคนแตกต่างกัน 

4.1 เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
และปริมาณธาตุอาหาร 
4.2 ปรับปรุงดินโดยใช้ผลการวิเคราะห์ดินเป็น
แนวทาง (การใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์) 
4.3  ใส่ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม 
(จากผลการวิเคราะห์ดิน) 
 

6.การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
แมลง 

เกษตรกรพ่นสารเคมีเฉลี่ยทุก 7-10 
วัน 

5.1 ส ารวจการระบาดของโรคและแมลง เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจการจัดการศัตรูพืช 
5.2 ป้องกันก าจัดโดยใช้วิธีผสมผสาน  
- ปรับความเป็นกรด-ด่างของดินไม่ให้เหมาะกับ
การเกิดโรค 
- การเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นพริกโดยใช้
น้ าปูนใส  
- ถอนต้นที่มีอาการท าลายถ้าเริ่มพบอาการ  
- ใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา  Bs   
- ใช้สารเคมี โดยใช้ตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร 

 
   บันทึกข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผลผลิต  เปอร์เซ็นต์การระบาดของโรค 

แมลง คุณภาพผลผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รายได้ต่อต้นทุน(Benefit Cost Ratio: BCR) 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการปี 2556 

 

 
บันทึกข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 

(BCR) ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี  ประเมินโรคและแมลงทางใบโดยสุ่มประเมินการเกิดโรคและแมลง 10 

รายการ วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1.พันธุ์   
 

-พันธุ์เดียวกับเกษตรกร -พันธุ์ลูกผสม ได้แก่ พันธุ์สันก าแพง 
หยกสยาม หยกสวรรค์ 

2.การป้องกันโรคทางดิน   
(โรคเหี่ยว โรครากเน่าโคนเน่า)  

-ไถตากดิน นาน 7-14 วัน 
-โรยปูนขาว(pH< 6)  
-รดเชื้อราไตรโครเดอร์มาลงในหลุม
ปลูกก่อนหรือหลังปลูก 7 วัน  
 -รดเชื้อราไตรโครเดอร์มา ลงใน
หลุมปลูกหลังย้ายปลูก 1 เดือน) 

- ไม่ตากดิน 
-ไม่ใส่ปูนขาว 
-ไม่มีการรดเชื้อราไตรโครเดอร์มา 

3. การปลิดกิ่งแขนง ปลิดกิ่งแขนง   -ไม่ปลิดกิ่งแขนง 

4.การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
  ในแปลง 

- ส ารวจโรคและแมลง หากพบโรค 
เก็บชิ้นส่วนที่เป็นโรคออกจากแปลง   
-พ่นสารเคมปี้องกันก าจัดโรคหรือ
แมลง 2 ชนิดสลับกันทุกสัปดาห์ 
-ถอนต้นที่เป็นโรคทิ้ง 
-เก็บใบหรือผลที่เป็นโรคไปท าลาย 

  -พ่นสารเคมีชนิดเดียวทุกสัปดาห์ 
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% ของจ านวนต้นในแปลงทุกสัปดาห์ ประเมินโรคบนผลโดยการสุ่มนับจ านวนผลพริกท่ีเป็นโรค 5 % ของจ านวน
ต้นในแปลง  

   
-เวลาและสถานที่ 
 -ตุลาคม 2554-กันยายน 2556  ที่แปลงพริกเกษตรกรบ้านทุ่งน้าว ต าบลทุ่งน้าว อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
 
 
 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
ผลการทดลอง ปี2554 พบว่า 
 จากการวัดเจริญเติบโตของต้นพริกเมื่อออกดอกมากกว่า 50 % ของจ านวนต้นที่สุ่มตรวจพบว่าวิธีแนะน า 
ต้นพริกมีความสูง ขนาดทรงพุ่ม และเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น เฉลี่ย 48.1 33.7 และ 0.6 ตามล าดับ ส่วนวิธี
เกษตรกรต้นพริกมีความสูง ขนาดทรงพุ่ม และเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น เฉลี่ย 51.8 33.1 และ 0.6 ตามล าดับ ซ่ึง
ไม่แตกตางกัน 
ตารางที่ 1 ความสูง ขนาดทรงพุ่ม และเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นของต้นพริกเปรียบเทียบระหว่างวิธีแนะน าและวิธี  
             เกษตรกร  ปี 2553/54 แปลงพริกเกษตรกรต าบลทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 

 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับการประเมิน โรคและแมลงในแปลงเกษตรกรพบว่า วิธีแนะน าพบโรครากเน่า 84 %  ส่วนแปลง
เกษตรกรพบโรค 73  % ทั้งนี้คาดว่าเป็นผลจากการใช้พลาสติกคลุมแปลง ที่ส่งผลต่อความชื้นในดินที่เหมาะต่อ
การเจริญของเชื้อสาเหตุของโรค    ส าหรับโรคแอนแทรคโนส และเพลี้ยอ่อน พบในแปลงวิจัยและแปลงเกษตรกร
ใกล้เคียงกัน 

เมื่อพิจารณาผลผลิต ผลตอบแทนและรายได้พบว่าวิธีแนะน าให้ผลผลิตน้อยกว่าวิธีเกษตรกร 522 
กิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องจากพบการระบาดของโรครากเน่าในแปลงแนะน าสูงกว่าแปลงเกษตรกร ดังนั้นจึงท าให้วิธี
แนะน ามีรายได้ และผลตอบแทนต่ ากว่า(ตารางที่2) 

 
 

รายการ การเจริญเติบโตของต้นพริก 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 
ความสูง(ซม.) 48.1 51.8 

ขนาดทรงพุ่ม(ซม.) 33.7 33.1 

เส้นผา่นศูนย์กลางล าต้น 0.6 0.6 
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ตารางที่ 2 ผลผลิต รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน ค่า BCR  และเปอร์เซ็นต์คุณภาพ ของพริกชี้ฟ้า ระหว่างวิธีแนะน า
และวิธีเกษตรกร  ปี 2553/54 แปลงพริกเกษตรกรต าบลทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ ราคาขายเฉลีย่ 12 บาท 

 
ผลการทดลองปี 2555 พบว่า 

 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินของเกษตรกร 6 ราย ใน ต. ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่   พบว่า ค่า

ความเป็นกรดด่างอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม-ต่ า ปริมาณอินทรียวัตถุและโบรอนต่ า ส่วนปริมาณธาตุอาหารอื่นเช่น P 

K  Ca Mg S Fe Mn Zn และ Cu อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ  จากการสุ่มประเมินการเกิดโรคและแมลง 10 % ของ

จ านวนต้นในแปลง ทุกสัปดาห์ตั้งแต่หลังปลูก 15 วัน เริ่มพบโรคตากบและเพลี้ยอ่อนบ้างเล็กน้อยหลังปลูก 1 

เดือน แต่ไม่พบโรครากเน่าโคนเน่า แนะน าให้พ่นสารเคมี โพรฟิเนป สลับกับคอปเปอร์ออกซ่ีคลอไรด์ ในระยะก่อน

การเก็บเกี่ยวเริ่มพบอาการปลายผลซีด ผลลายเป็นเส้นสีน้ าตาล  ผิวผลขาวซีด  และโรคแอนแทรคโนส จึงพ่นธาตุ

อาหารเสริมแคลเซียสโบรอนทุกสัปดาห์    ส่วนการประเมินเกิดโรคทางผลโดยการสุ่มนับจ านวนผลพริกท่ีเป็นโรค 

5 % ของจ านวนต้นในแปลง พบว่าในช่วงการเก็บเกี่ยวระยะแรกมีอัตราการเกิดโรคค่อนข้างสูง ต่อมาจะค่อยๆ 

ลดลงทั้งนี้ วัดการเกิดโรคในแปลงแนะน าได้ 5.28  % ส่วนแปลงเกษตรกรวัดได้ 5.64 % (ตารางท่ี 3 ) 

รายการ วิธีแนะน า วิธีเกษตร ผลต่าง 
ผลผลิตต่อไร่(กก.) 1,959 2,481 -522 
รายได้ต่อไร่ (บาท) 23,508 29,768 -6,260 
ต้นทุนต่อไร่ (บาท) 11,719 10,780 939 
ผลตอบแทนต่อไร่ (ก าไร)  11,789 18,987 -7,198 
BCR 2.3 1.9 0.4 
% คุณภาพ(อ้างอิงจากผู้รับซื้อ) 96.4 96.7 -0.3 
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ตารางท่ี 3 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคบนผลพริกในแปลงทดลองต าบลทุ่งน้าว อ.สองจังหวัดแพร่ เดือนมกราคม 2555 
( หลังปลูก 4 เดือน) 

 จากผลการสุ่มผลผลิตเพ่ือท าการวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง  ในช่วงที่ผลผลิตออกมากที่สุดคือเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ์ พบสารเคมี Ethion  Cypermethin Methidathion Choropyrifos -cyhalothrin  ซ่ึง
ปริมาณสารที่พบไม่เกินค่า MRLs (ตารางท่ี 4) 

 
 ตารางท่ี 4  ชนิดสารเคมีที่ตรวจพบในแปลงพริกระหว่างวิธีแนะน าและวิธีเกษตร ของเกษตรกรต าบลทุ่งน้าว    
                   อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

การเกิดโรคบนผลพริก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร ผลต่าง 

5.28 5.64 0.36 

เกษตรกร ชนิดของสารเคมีที่ตรวจพบ 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

นายเมืองค า สมใจ Ethion ,cypermethrin  Methidathion ,cypermethrin  

นางกนกพร มหายศ chlorpyrifos ,-cyhalothrin  chlorpyrifos  

นางต้อย ขันยา ไม่พบ ไม่พบ 

นายสุภาพ กันยะมี cypermethrin  Methidathion ,cypermethrin  
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เมื่อพิจารณาผลผลิต ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน พบว่า วิธีแนะน าได้ผลผลิต 4,048.18 กก.  
มีรายได้  56,674.52  บาท  มีต้นทุน 19,970 บาท ท าให้มีผลตอบแทนเฉลี่ย 36,704.52  บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าในการลงทุน วิธีแนะน ามีความคุ้มค่ากว่าวิธีเกษตร (ตาราง 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4  ผลผลิต รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน BCR และ % คุณภาพของผลผลิตพริก เกษตรกร อ.สอง จ.แพร่ 
             ปี 2555/56 

นายประพันธ์ สะปู chlorpyrifos  chlorpyrifos  ,cypermethrin  

นางศรีวรรณ ยอดหาญ chlorpyrifos ,-cyhalothrin  chlorpyrifos  

รายการ  วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร ผลต่าง 

ผลผลิต (กก./ไร่)  4,048.18 3,295 752.9 

รายได้ (บาท/ไร่)  56,674.52 46,130 10,544.52 
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ส าหรับการประเมินเทคโนโลยี พบว่าเกษตรกรยอมรับ เรื่องการป้องกันโรคทางดินด้วยปูนขาว และการใช้

เชื้อราไตรโคเดอร์มารองก้นหลุมก่อนปลูก  และการปลูกในระยะ 50 x 50      ซม. และเห็นว่าการปลิดกิ่งแขนง 
ช่วยท าให้ทรงพุ่มโปร่ง ลดการเกิดโรคและแมลง และสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว ส่วนการส ารวจโรคและแมลงก่อนพ่น
สารเคมียังไม่เห็นด้วยเพราะกลัวจะแก้ปัญหาได้ช้า จึงต้องพ่นสารเคมีทุกสัปดาห์ 
 

ผลการด าเนินงานปี  2556 พบว่า 

จากการประเมินการเกิดโรคบนใบพริก พบการเกิดโรคยอดเน่า ค่อนข้างรุนแรงในช่วงปลายเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม เนื่องจากอากาศหนาวและมีน้ าค้างจัด ท าให้โรคระบาดมาก จึงท าการตัดยอดที่เน่าออก

แล้วพ่นสารเคมี  จากการประเมินเปอร์เซ็นต์การระบาดของโรคในแปลงพริกเกษตรกร ทั้ง 5 ราย พบว่าเกษตรกร

ที่ปลูกเร็ว(กันยายน) มีการระบาดของโรคมากกว่าเกษตรกรที่ปลูกค่อนช้า(ตุลาคม) เมื่อเปรียบเทียบการเกิดโรค

พบว่า กรรมวิธีแนะน าเกิดโรคยอดเน่า 35.77  % น้อยกว่าวิธีเกษตรกร 4.42 % (ตารางท่ี5)  

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่5  เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคยอดเน่า ส ารวจ ณ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ปี 2555 

ต้นทุน  (บาท/ไร่)  19,970 17,664.31 2,305.69 

ผลตอบแทน (บาท/ไร่)  36,704.52 28,465.69 8,238.83 

BCR   (รายได้/ต้นทุน)  2.84 2.61 0.23 

% คุณภาพ  
        ดี  92.39 93.27 

      ผิดปกติ  1.45 0.98 
     โรคที่ผล  6.16 5.75 
 

เกษตรกร โรคยอดเน่า (%) 
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ต่อมาพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก  โดยเกิดจุดฉ่ าน้ าบนผลพริกและเกิดแผลยุบ 

หลังจากเกิดฝนตกท าให้เกษตรกรเก็บผลผลิตขายเป็นพริกสดเขียว  และพริกก้ามปู   จากการประเมิน เปอร์เซ็นต์

การเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกโดยนับจ านวนผลพริกปกติ และเป็นโรคพบว่าวิธีแนะน า เกิดโรคบนผลพริก 

8.38  % น้อยกว่าวิธีเกษตรกร 6.72  % (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก ส ารวจเมื่อเดือนมีนาคม ( หลังปลูก 3 เดือน) ในแปลง

พริกเกษตรกร อ.สอง จ.แพร่ ปี 2555/56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร ผลต่าง 

นายเมืองค า สมใจ 52.50 68.75 -16.25 

นางศีรวรรณ ยอดหาญ 28.33 25.00 3.34 

นางกนกพร มหายศ 38.83 34.25 4.59 

นายประพันธุ์ สะปู 7.5 26.67 -19.17 

นางต้อย ขันยา 51.67 46.25 5.42 

เฉลี่ย 35.77 40.18 -4.42 

เกษตรกร โรคแอนแทรคโนสบนผลพริก (%) 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร ผลต่าง 

นายเมืองค า สมใจ 9.02 7.46 -14.31 

นางศีรวรรณ ยอดหาญ 13.96 26.05 -1.07 

นางกนกพร มหายศ 12.06 26.37 -7.69 

นายประพันธุ์ สะปู 0.51 1.58 1.56 

นางต้อย ขันยา 6.33 14.01 -12.09 

เฉลี่ย 8.38 15.09 -6.72 
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เมื่อพิจารณาผลผลิตและผลตอบแทนระหว่างวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรของเกษตรกรทั้ง 5 ราย พบว่า 

วิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 128 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 2,560 บาทต่อไร่ เมื่อหัก

ค่าต้นทุนการผลิต จะได้ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นไร่ละ 1,576 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน

(BCR) พบว่าทั้งสองกรรมวิธี คุ้มค่าต่อการลงทุน(ตาราง 7) 

ตารางท่ี 7 ผลผลิต รายได้ ต้นทุน และผลตอบแทนต่อไร่ ของพริกชี้ฟ้าของเกษตรกร อ าเภอสอง 

   จงัหวัดแพร่ ปี 2555/56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดลองในภาพรวมทั้ง 3 ปี (เฉลี่ยปี 2554-2556)  

จากการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ และเพ่ิมคุณภาพพริกชี้ฟ้าในพ้ืนที่จังหวัดแพร่  ด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2554 –กันยายน 
2556  โดยเปรียบเทียบวิธีการผลิตพริกระหว่างวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ไม่
เป็นโรค ผลการทดลองเฉลี่ย 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2556 สรุปได้ดังนี้  

1. ผลผลิตต่อไร่ วิธีแนะน าให้ผลผลิตพริกเฉลี่ย  2,923.73 กิโลกรัมต่อไร่  มากกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิต 

      พริกเฉลี่ย 2,651.33 กิโลกรัมต่อไร่  โดยวิธีแนะน าให้ผลผลิตพริกมากกว่าวิธีเกษตรกร 272.39 กิโลกรัม 

      ต่อไร่  (ตารางที่ 8)  

2. รายได ้วิธีแนะน ามีรายได้ เฉลี่ย 45,154.17 บาทต่อไร่ มากกว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย 39,820.67  

      บาทตอ่ไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้มากกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 5,333.51 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 8) 

3. ต้นทุนการผลิต วิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 15,303.00 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนการ 

      ผลิตเฉลี่ย 13,893.44 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุนการผลิตมากกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 1,409.56 บาท 

      ต่อไร่ (ตารางท่ี 8)   

4. ผลตอบแทน (ก าไร) วิธีแนะน ามีก าไรเฉลี่ย 29,851.17 บาทต่อไร่ มากกว่าวิธีเกษตรกรที่มีก าไรเฉลี่ย  

      25,927.23 บาทต่อไร่  โดยวิธีแนะน ามีก าไรมากกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 3,923.94  บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 8)   

รายการ วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร ผลต่าง 

ผลผลิต(กก./ไร่) 2,306 2,178 128 

รายได้ (บาท/ไร่) 46,120 43,560 2,560 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 14,220 13,236 984 

ผลตอบแทน (บาท/ไร่) 31,900 30,324 1,576 

BCR (รายได้/ต้นทุน) 3.24 3.29  

% คุณภาพ 

   ดี 

   โรค+งอผิดปกติ 

 

79.49 

20.51 

 

77.53 

22.47 

 



14 
 

5. ผลการวิเคราะห์สัดส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio หรือ BCR) ปรากฏว่าวิธีแนะน า  

      มีค่า BCR  เท่ากับ  2.91 มากกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่า BCR  เท่ากับ 2.89  (ตารางท่ี 8)  

6. คุณภาพผลผลิต วิธีแนะน ามีพริกคุณภาพ คือไม่เป็นโรค 92.76 % ส่วนวิธีเกษตรกรมีพริกคุณภาพ 89.17  

      % (ตารางท่ี 8)  

7. การประเมินโรคและแมลง จากการส ารวจโรคและแมลงในแปลงวิธีแนะน าพบ โรคแอนแทรคโนส บนผล 

     พริก และโรคยอดเน่า 4.55 และ 35.77 % ส่วนในแปลงวิธีเกษตรกร พบ 6.88 และ 40.18 % ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 8. ผลผลิต รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน และคุณภาพผลผลิตพริกชี้ฟ้าเฉลี่ยของเกษตรกร อ าเภอสอง 

จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ปี  2554-2556 

 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองในปี 2554-2556 สามารถสรุปในภาพรวมของเทคโนโลยีที่เหมาะส าหรับการผลิตพริก
แบบผสมผสานเพื่อให้ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพส าหรับแนะน าให้เกษตรกรปฏิบัติ ดังนี้  

 
ค าแนะน าการปลูกพริกในจังหวัดแพร่ ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. การเตรียมแปลงปลูก – ควรไถตากดินอย่างน้อย 7 วัน 
2. การป้องกันก าจัดโรค - รองก้นหลุมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าก่อนหรือหลังปลูก 7 วัน และรดซ้ า  

                             ครั้งที่ 2 หลังย้ายปลูก 1 เดือน 
                   - ควรปลิดกิ่งแขนงใต้กิ่งแยกลงไป 

                – เก็บเศษพืชหรือผลที่เป็นโรคออกจากแปลง 
                                 -  การพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดโรค ควรใช้สารเคมี 2 ชนิดสลับกัน 
 

รายการ วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร ผลต่าง 

1. ผลผลติ (กิโลกรมั/ไร่) 2,923.73 2,651.33 272.39 
2. รายได ้(บาท/ไร่) 45,154.17 39,820.67 5,333.51 
3. ต้นทุน (บาท/ไร ่ ) 15,303.00 13,893.44 1,409.56 
4. ผลตอบแทน(ก าไร) (บาท/ไร่) 29,851.17 25,927.23 3,923.94 
5. BCR   (รายได/้ต้นทุน) 2.91 2.89 0.02 
6. % คุณภาพ (อ้างอิงจากผู้รับซื้อ) 92.76 89.17 3.59 
7.การประเมินโรค    

- โรคแอนแทรคโนส 
- โรคยอดเน่า 

4.55 
35.774 

6.88 
40.18 

-2.33 
-4.41 

8.การวิเคราะห์สารเคม ี ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน  
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3.  การป้องกันก าจัดแมลง - ควรปลิดกิ่งแขนงใต้ก่ิงแยกลงไป 
                – เก็บเศษพืชหรือผลที่เป็นโรคออกจากแปลง 

                                 -  การพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดแมลง ควรใช้สารเคมี 2 ชนิดสลับกัน 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรผู้ปลูกพริกชี้ฟ้าในแหล่งปลูกที่ส าคัญของจังหวัดแพร่ได้แก่ อ าเภอหนองม่วงไข อ าเภอสอง และ
อ าเภอร้องกวาง  สามารถน าเทคโนโลยีที่ได้จากการทดสอบในพ้ืนที่ ไปปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตพริกแบบเดิมของ
เกษตรกร ทั้งนี้เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมการปลูกพริกให้มีคุณภาพ ไม่เป็นโรค และ
ปลอดภัยต่อสารเคมีตกค้าง ซึ่งเทคโนโลยีนี้ครอบคลุมข้ันตอนตั้งแต่การเตรียมเมล็ด การเตรียมแปลง  การป้องกัน
และควบคุมโรคและแมลง ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตพริก 
11.ค าขอบคุณ(ถ้ามี) 
12.เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร. 2548. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,     

กรุงเทพฯ. 121 หน้า. 
กอบเกียรติ  บันสิทธ์.  ปิยรัตน์ เขียนมีสุข  สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น  อุทัย เกตุนุติ  ลักษณา  วรรณภีร์ สังคม ประสม

ทอง และนิรันดร์  ทองพันธ์.  2540.  การป้องกันก าจัดศัตรูพริกโดยวิธีผสมผสาน.  เอกสารวิชาการการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน.  กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. หน้า 62-69. 

เครือพันธุ์ กิตติปกรณ์  พัน  อินทร์จันทร์  นวลจันทร์  ดีมา  และลักษณา  วรรณภีร์. 2537. การทดลองเบื้องต้น
เพ่ือหาวิธีป้องกันก าจัดโรคไวรัสของพริกและแตงอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพไร่ ใน การประชุมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาพืช. วันที่ 3-5  กุมภาพันธ์ 2537.กรุงเทพฯ. หน้า 223-
232. 

จิระเดช แจ่มสว่าง และ วรรณวิไล  อินทนู.  2546.  การควบคุมโรคโดยชีววิธีด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา.  เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิี.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน จ.นครปฐม. หน้า1-62. 

วิทยา  ตั้งก่อสกุล และคณะ. 2543. พลาสติกเพ่ือการเกษตร.ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์. กรุงเทพฯ. 
สมศิริ  แสงโชติ. 2531. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเกิดโรคบนผลพริกของเชื้อรา Colletotrichum  

dematium กับการถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ด ใน การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2531. รายงานการวิจัยสาขาพืช. กรุงเทพฯ. 
หน้า 433-436. 

สุชีลา  เตชะวงค์เสถียร.  2546.  พริก การผลิตการจัดการและการปรับปรุงพันธุ์.  ภาควิชาพืชสวน คณะ
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