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บทคัดย่อ 

ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกของกรมวิชาการเกษตร 
เช่น การไถ่ดินตาก 1-2 ครั้ง การใส่ปูนขาว การแช่เมล็ดในน้ าอุ่น การพ่นเชื้อไตรโคเดอร์มาเพ่ือป้องกันก าจัด
โรคเหี่ยว การใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-1 การพ่นแคลเซี่ยมโบรอน การพ่น BT เพ่ือป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล 
เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรปฏิบัติ เช่น ไม่ใส่ปูนขาวในการเตรียมดิน ไม่มีการใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาเพ่ือ
ป้องกันโรคเหี่ยว   ด าเนินงานในแปลงปลูกพริกของเกษตรกรในพ้ืนที่ 2 อ าเภอคือ พื้นที่ทดสอบในอ าเภอโพน
พิสัย (2555-2556) และพ้ืนที่ขยายผลในอ าเภอเมือง (2557-2558)  ด าเนินตั้งแต่ตุลาคม 2554-กันยายน 
2558 ผลการทดสอบ พ้ืนที่ทดสอบในอ าเภอโพนพิสัยและพ้ืนที่ขยายผลในอ าเภอเมืองพบว่า ผลผลิตต่อไร่ 
ร้อยละของผลผลิตดี ร้อยละของโรคเหี่ยว ร้อยละหนอนเจาะผล รายได้ต่อไร่ ผลตอบแทนต่อไร่ และค่า BCR 
ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติ  ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีค่ามากกว่ากรรมวิธี เกษตรกร ยกเว้น 
ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของทั้งสองกรรมวิธีในสองพ้ืนที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่กรรมวิธีเกษตรกรมีค่าสูง
กว่า 



การยอมรับเทคโนโลยีที่น ามาปรับใช้ในทั้งสองพ้ืนที่พบว่า เกษตรกรพอใจการใช้ปุ๋ยเสริมแคลเซี่ยม
โบรอนการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลในระดับมาก ส่วนการใช้ปูนขาวปรับ
สภาพดินก่อนปลูกและ การใช้เชื้อไตรโครเดอร์มา ในระดับปานกลาง  

 
 
 

 
ค าน า 

พริก เป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางอาหาร มีสารแคปไซสิน มีสีและรสชาติ ที่
น าไปใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงแต่งรสชาติของอาหาร ทั้งในรูปพริกสด พริกแห้งหรือพริกผง รวมทั้งผล
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่ืนๆ เช่น ซอสพริก พริกแกง พ้ืนที่ปลูกพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืน
จังหวัด นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ขอนแก่น เลยและหนองคาย 

จังหวัดหนองคายมีพ้ืนที่ปลูกพริกราว 6,000 ไร่ มีมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท) มีพ้ืนที่ปลูกมากใน
อ าเภอเมือง โพนพิสัย และท่าบ่อ เกษตรกรใช้ช่องทางการตลาดของพริก 2 ช่องทาง คือ การน าพริกไป ขาย
เอง โดยน าไปขายตามตลาดขายปลีกภายในจังหวัด หรือน าไปขายที่ตลาดขายส่ง/ปลีกภายในจังหวัด และ 2) 
การขายผ่านคนกลาง เกษตรกรจะขายให้กับพ่อค้าท้องที่และพ อค๎าที่เข๎ามารับซื้อ โดยผู้ที่เข้ามาเกี่ยวของใน 
วิถีตลาดพริกมี 2 ระดับ คือ (1) ผู้รวบรวม มีหน้าที่รวบรวมผลผลิตพริกจากเกษตรกร เพ่ือขายส งต อ ให๎กับ
พ่อค้าส่ง (2) พ่อค้าส่ง รวบรวมผลผลิตพริกจากผู้รวบรวมและเกษตรกร เพ่ือขายส่งต่อให้กับพ่อค้าส่งในตลาด
กลาง ซึ่งพ่อค้าส่งจะน าพริกไปขายต่อตามตลาดขายส่ง/ปลีกภายในจังหวัด ตลาดขายส่ง/ปลีกระดับภูมิภาค 
และตลาดกรุงเทพฯ ส าหรับพ่อค้าในตลาดขายส ง/ปลีกภายในจังหวัดจะน าพริก ไปขายต่อให้กับพ่อค้าตาม
จังหวัดใกล้เคียง  (ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย, 2557) นอกจากนี้ในพ้ืนที่ยังมีโรงงานแปรรูปซอสพริก 2 
แห่ง คือ โรงงานไทซุนและโรงงานศรีเชียงใหม่ เป็นอีกช่องทางในการรับซื้อผลผลิตพริก 

การผลิตพริกในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายพบปัญหา คือ โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว การระบาดของ
แมลงและหนอนเจาะผล ในช่วงออกดอกและติดผล สาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคคือ เป็นพ้ืนที่เดิมที่มีการปลูก
พริกเป็นเวลานาน มีการผลิตทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน   ไม่มีการพักดิน จึงท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
รวมทั้งมีการสะสมโรคและแมลงศัตรูพริก จึงท าให้เกิดการระบาด จากปัญหาดังกล่าว จึงท าให้เกษตรกรมีการ
ใช้ทั้งปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงมากขึ้น ส่งผลต่อรายจ่ายและสุขภาพของเกษตรกรเอง 
แล้วยังพบสารพิษตกค้างในผลพริกค่อนข้างมาก (กรมวิชการเกษตร, 2547) เมื่อเกิดโรคและแมลงดังกล่าว 
เกษตรกรใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันและก าจัดโรค ในปริมาณที่มาก ซึ่งจากสุ่มตัวอย่างพริก เพ่ือขอการรับรอง
แปลงตามมาตรฐาน GAP นั้น พบการตกค้างของสารเคมีที่ใช้พ่นป้องกันโรคและแมลงในพริกเกินค่ามาตรฐาน
ที่ก าหนด  

แนวทางลดการเกิดโรคและแมลงในพริกและลดการใช้สารเคมี คือ การน าเทคโนโลยีแบบผสมผสาน
มาใช้ เช่น การใช้พันธุ์ที่ดี การปลูก วิธีการดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การให้น้ า การใช้สารชีวินทรีย์ (กรมวิชการ



เกษตร, ม.ป.ป.) โดยเฉพาะเชื้อราปฏิปักษ์ โดยการปกป้องผลผลิตจากความเสียหายจากการเข้าท าลายของเชื้อ
โรค แมลงศัตรู และศัตรูอ่ืน ๆ ร่วมกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ( Integrated Pest Management : 
IPM) และมีระบบการจัดการปลูกพืช การเลือกพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสมกับชนิดพืช เลือกพันธุ์ที่ต้านทาน การ
ปรับปรุงและพันธุ์ที่เหมาะสม (สายทอง แก้วฉาย, 2555)  

ตัวอย่าง การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดควบคุมโรคในพืช เช่น พริก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่งและ
พืชผักอ่ืนๆ โดยใช้เชื้อคลุกเมล็ด 1-2 ช้อนแกง/เมล็ด 1 กก. หรือใช้หว่านในแปลงปลูก 50-100 กรัม/ตาราง
เมตร การหว่านและพ่นเชื้อสดสามารถท าได้ทุกระยะ คือ ก่อนปลูกพืช ระยะต้นกล้า ระยะออกดอก ติด ผล 
หรือทุก 7-14 วัน ในช่วงที่เหมาะสมกับการเกิดและระบาดของโรค (จิระเดช และวรรณวิไล, 2546) จ านวน
ครั้งของการพ่นสารฆ่าแมลงศัตรูพริกโดยวิธีผสมผสานน้อยกว่าแปลงเปรียบเทียบ คือ เฉลี่ย 6.2 ครั้ง หรือลด
การใช้สารฆ่าแมลงลงได้ถึงร้อยละ 32.63 และลดการใช้สารฆ่าแมลงผสมกับสารก าจัดโรคพืชจ านวน 12.3 ครั้ง 
หรือเฉลี่ยร้อยละ 39.05 (กอบเกียรติ์ และคณะ, 2540) 
 
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานที่ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย คือ การ
น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในแปลงเกษตรกร เพ่ือแก้ปัญหาโรคและแมลง และยกระดับมาตรฐานการผลิตพริก  

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์  
1. พันธุ์พริก  
2. วัสดุปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนขาว ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 13-13-21   
3. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ได้แก่ คาร์โบซัสแฟน (carbosulfan) อัตรา 20-40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร   
4. เชื้อชีวินทรีย์ ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์มา  
5. วัสดุอื่นๆ ได้แก่ แคลเซียมโบรอน  
วิธีการ มีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area) เลือกพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องการใช้

สารเคมีในระบบเกษตรมาก และพบปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตและในดิน  จากนั้นวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีเพ่ือด าเนินการวางแผนทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ที่มีลักษณะเป็นผู้น าและมีความเข้าใจสามารถด าเนินงานได้อย่าง
มืออาชีพ ใช้แปลงของเกษตรกรเป็นศูนย์เรียนรู้ควบคู่กับการทดสอบในสมาชิกของกลุ่มแต่ละรายเพ่ือเน้นให้
เห็นถึงความแตกต่างของเทคโนโลยีการจัดการพืชแบบผสมผสาน เพื่อมุ่งเน้นการลดการใช้สารเคมี และลดการ
สะสมของสารพิษตกค้างในผลผลิตและในสภาพแวดล้อม กับวิธีเดิมที่เกษตรกรเคยใช้ปฏิบัติมา 

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานซึ่งเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืช
หลายวิธีร่วมกันให้สอดคล้องกับสภาพนิเวศเกษตรของพ้ืนที่และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะพ้ืนที่  



ขั้นตอนที่ 4 ท าการทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาตามสาเหตุของปัญหาในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือลดระดับความรุนแรง
ของการตกค้างของสารพิษในพ้ืนที่เป้าหมาย วิธีทดสอบโดยการเปรียบเทียบวิธีการใหม่ซึ่งเป็นวิธีการจัดการ
แบบผสมผสานกับวิธีการเดิมของเกษตรกร  
ขั้นตอนที ่5 การยืนยันการทดสอบ เมื่อพบว่าเทคโนโลยีตัวใดในการผลิตพืช หรือระบบเกษตรกรรมใดเหมาะที่
จะเผยแพร่สู่เกษตรกรได ้ 

การเก็บข้อมูล  ด าเนินการเก็บข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโต การระบาดของโรค
แมลงศัตรูพืช การออกดอกผลผลิต และ คุณภาพผลผลิต การใช้สารเคมี และข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน 
 
กรรมวิธีทดสอบท่ีใช้ในพื้นที่ 5 กิจกรรม เปรียบเที่ยบกับกรรมวิธีเกษตรกร  (ตารางที่ 1) 
ตารางท่ี 1 การปฏิบัติงานทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพ่ือแก้ปัญหาโรคเหี่ยว 
                และหนอนเจาะผล จังหวัดหนองคาย  
 

กิจกรรม วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
 1.การใช้ไตรโคเดอร์มา 1.ก่อนออกดอกพ่นเชื้อไตรโครเดอร์มา 

1 กก./น้ า 200 ลิตร 
1.ไม่มีการใช้ 

 2.การใส่ปุ๋ยเคมี 2. หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 หรือ 13-13-21  อัตรา 20-50 
กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 20-30 วัน จ านวน 2-
4 ครั้ง 

2.ใส่ปุ๋ ย 15-15-15 หรือ 16-20-0 
ห รื อ  16-16-8 อั ต ร า  25-50 
กิโลกรัม/ไร่ทุก 20 วัน จ านวน 4-5 
ครั้ง 

3.การใช้ปุ๋ยเสริม 3. พ่นแคลเซียมโบรอน ในระยะติดผล  3.ไม่พ่น 

4.การป้องกันก าจัดโรคเหี่ยว 4. ใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน รองพ้ืนด้วย
ปุ๋ยหมักแห้งผสมเชื้อไตรโครเดอร์มา
อัตรา200-300 กิโลกรัม/ไร่ 

4.ไม่มีการใช้ปูนขาวและปุ๋ยหมัก
แห้งผสมเชื้อไตรโครเดอร์ 

5.การป้องกันก าจัดหนอน
เจาะผล 

5.พ่นเชื้อ BT อัตรา 60-80 ซีซี/น้ า 20 
ลิตร 
สลับสารสกัดสมุนไพร จ านวน 1-2 ครั้ง 
-ก าจัดตัวหนอนด้วยวิธีกล 

5.พ่น อะบาเม็คติน  

 
เวลาและสถานที่  
เริ่มต้น ตุลาคม 2554 – สิ้นสุด กันยายน 2558 
สถานทีท่ าการทดลอง แปลงเกษตรกรอ าเภอโพนพิสัย และเมือง จังหวัดหนองคาย  
 



ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการด าเนินงานปี 2555-2556 บ้านอ่างเก็บน้ า ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจึงได้คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมทดสอบ

เทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพ่ือแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและหนอนเจาะผลพริกพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  
จ านวน 9 ราย  

ผลการวิเคราะห์ดินของพ้ืนที่ทดสอบก่อนการปลูกพริก พบว่า ดินค่อนข้างเป็นกรด (pH 4.95) วัตถุ
อินทรีย์ในดิน ร้อยละ 0.38 มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 9.74 และ 29 ppm ตามล าดับ  

การเจริญเติบโต พบว่า ความสูงและความกว้างของทรงพุ่ม ของพริกในกรรมวิธีทดสอบกับกรรมวิธี
เกษตรกร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ ร้อยละของผลผลิตดี ร้อยละของโรคเหี่ยว ร้อยละหนอนเจาะผล
และ ผลผลิตต่อไร่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่า กรรมวิธีทดสอบนั้นมี ผลผลิตต่อไร่ 
522 กิโลกรัม ผลผลิตดีร้อยละ 86 โรคเหี่ยวร้อยละ 1 และหนอนเจาะผลร้อยละ 3 ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรนั้น 
มี ผลผลิตต่อไร่ 226 กิโลกรัมร้อยละผลผลิตดี ร้อยละ 80 ร้อยละผลผลิตเสีย 10 คิดเป็น โรคเหี่ยวและหนอน
เจาะผล ร้อยละ 3 และ 7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม คุณภาพผลิต ระดับการเกิดโรคและแมลงในผลพริกและ ผลผลิต

ต่อไร่เปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบและเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอโพนพิสัย 
 

 
ความสูง 

(ซม) 
ความกว้าง 

(ซม) 
ผลผลิตดี 1 
(ร้อยละ) 

โรคเหี่ยว1 

(ร้อยละ) 
หนอนเจาะผล1 

(ร้อยละ) 
ผลผลิต2 

(กก./ไร่) 
 ทดสอบ  60(14) 41(13) 86(5) 1(1) 3(3) 522(255) 
 เกษตรกร  56(7) 35(10) 80(3) 3(3) 7(2) 226(225) 
 t-test  ns ns ** ** ** ** 

 
หมายเหตุ เลขในวงเล็บเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 สุ่มต้นพริกจ านวน 20 ต้น เก็บผลพริกทั้งหมดแต่ละต้นเพ่ือคัดแยกร้อยละของ ผลผลิตดี ผลผลิตที่
เป็นโรคเหี่ยวและหนอนเจาะผล  2 ผลผลิตที่ได้จากการค านวณจากผลผลิตต่อต้นคูณจ านวณต้นต่อไร่ 
(5000 ต้น)  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ * มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95 ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

 
เมื่อเปรียบเทียบ รายได้ ผลตอบแทน (บาท/ไร่) และค่า BCR ของทั้งสองกรรมวิธี พบว่า มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีค่ามากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร คือ 26,120 บาท/ไร่ 
18,438 บาท/ไร่ และ 2.3 ตามล าดับ ในขณะวิธีการเกษตรมีค่า 11,309บาท/ไร่ 5,6301.8บาท/ไร่ ตามล าดับ 
ส่วน ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของทั้งสองกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  



 
ตารางที่ 3 รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน (บาท/ไร่) และ Cost-Benefits rate (BCR) เปรียบเทียบระหว่าง

วิธีทดสอบและเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอโพนพิสัย 
 

 รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน(บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) BCR 

ทดสอบ 26,120(12,750) 7,682(5,380) 18,438(12,318) 2.3(1.5) 

เกษตรกร 11,309(11,286) 11,309(11,490) 5,630(10,206) 1.8(1.4) 

t-test ** ns ** ** 
หมายเหตุ  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ * มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
 

เมื่อสิ้นสุดการทดสอบได้สอบถามการยอมรับเทคโนโลยีที่น ามาทดสอบ 5 เทคโนโลยี (ตารางที่ 4) 
พบ่า เกษตรกรพอใจการใช้ปุ๋ยเสริมแคลเซี่ยมโบรอนการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และการป้องกันก าจัดหนอน
เจาะผลในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 100 ส่วน ส่วนการใช้ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูกและ การใช้เชื้อไตร
โครเดอร์มา ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 88 และ 78 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ผลิตพริก พื้นที่ อ าเภอโพนพิสัย  
 

เทคโนโลยี1 
ระดับความพึงพอใจเทคโนโลยี (%) 
มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 

1. การใช้ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูก 11 88 0 
2. การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 22 78 0 
3. การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  100 0 0 
4. การใช้ปุ๋ยเสริมแคลเซียมโบรอน 100 0 0 
5. การป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล 100 0 0 
หมายเหตุ 1 เทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 100 
 
การขยายพื้นที่ ต าบล บ้านเดื่อ อ าเภอเมืองหนองคาย ปี พ.ศ. 2557-2558 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรได้ขยายพ้ืนที่ร่วมทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานเพ่ือ
แก้ปัญหาโรคเหี่ยวและหนอนเจาะผลพริกพ้ืนที่ไปเกษตรกรในอ าเภอเมืองจ านวน 6 ราย  

การเจริญเติบโตของพริก พบว่า ความสูงและความกว้างของทรงพุ่ม ในกรรมวิธีทดสอบกับกรรมวิธี
เกษตรกร มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ ร้อยละของผลผลิตดี ร้อยละของโรคเหี่ยว ร้อยละหนอนเจาะผล



และ ผลผลิตต่อไร่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 5) จะเห็นได้ว่า กรรมวิธีทดสอบนั้นมี ผลผลิตต่อไร่ 
380 กิโลกรัม ร้อยละผลผลิตดี ร้อยละ 85 โรคเหี่ยวร้อยละ 1 และหนอนเจาะผลร้อยละ 4 ส่วนกรรมวิธี
เกษตรกรนั้น มี ผลผลิตต่อไร่ 226 กิโลกรัมร้อยละผลผลิตดี ร้อยละ 78 ร้อยละผลผลิตเสีย 22 คิดเป็น โ รค
เหี่ยวและหนอนเจาะผล ร้อยละ 3 และ 7 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม คุณภาพผลิต ระดับการเกิดโรคและแมลงในผลพริกและ ผลผลิต
ต่อไร่เปรียบเทียบระหว่างวิธีทดสอบและเกษตรกร 
 

 
ความสูง 

(ซม) 
ความ

กว้าง (ซม) 
ผลผลิตดี 1 
(ร้อยละ) 

โรคเหี่ยว1 

(ร้อยละ) 
หนอนเจาะผล1 

(ร้อยละ) 
ผลผลิต2 

(กก./ไร่) 

ทดสอบ 78(17) 50(11) 85(5) 1(1) 4(2) 380(125) 

เกษตรกร 58(19) 35(12) 78(2) 5(3) 7(3) 294(118) 

 t-test  ** ** ** * * ** 

หมายเหตุ เลขในวงเล็บเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1 สุ่มต้นพริกจ านวน 20 ต้น เก็บผลพริกทั้งหมดแต่ละต้นเพ่ือคัดแยกร้อยละของ ผลผลิตดี ผลผลิตที่
เป็นโรคเหี่ยวและหนอนเจาะผล  2 ผลผลิตที่ได้จากการค านวณจากผลผลิตต่อต้นคูณจ านวณต้นต่อไร่ 
(5000 ต้น)  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ * มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95  ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
 
เมื่อเปรียบเทียบ รายได้ ผลตอบแทน (บาท/ไร่) และค่า BCR ของทั้งสองกรรมวิธี พบว่า มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 6) ซึ่งกรรมวิธีทดสอบมีค่ามากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร ส่วน ต้นทุนการผลิต
ต่อไร่ของทั้งสองกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
ตารางที่ 6 รายได้ ต้นทุน ผลตอบแทน (บาท/ไร่) และ Cost-Benefits rate (BCR) เปรียบเทียบระหว่าง

วิธีทดสอบและเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเมือง 
 

 
รายได้ 

(บาท/ไร่) 
ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 
ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ทดสอบ 30,420(9,987) 4,550 19,710(7,849) 5.6(2) 

เกษตรกร 24,870(8,953) 5,160 5,160(1369) 3.8(1) 

t-test ** ns ** * 



หมายเหตุ )  ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ * มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย
ละ 95  ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
 
เมื่อสิ้นสุดการทดสอบได้สอบถามการยอมรับเทคโนโลยีที่น ามาทดสอบ 5 เทคโนโลยี (ตารางที่ 4) 

พบ่า เกษตรกรพอใจการใช้ปุ๋ยเสริมแคลเซี่ยมโบรอน และการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13 -13-21 ในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 100และ 90 ตามล าดับ ส่วนการใช้ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูกและ การใช้เชื้อไตรโครเดอร์มา ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 74 และ 58 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้ผลิตพริก พื้นที่ อ าเภอเมือง 
 

เทคโนโลยี1 
ระดับความพึงพอใจเทคโนโลยี (%)  
มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) รวม 

1. การใช้ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูก 26 74 0 100 
2. การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 32.2 57.8 10 100 
3. การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  100 0 0 100 
4. การใช้ปุ๋ยเสริมแคลเซียมโบรอน 90 10 0 100 
5. การป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล 85 15 0 100 
หมายเหตุ 1 เทคโนโลยีคิดเป็นร้อยละ 100 
 

ผลการของการทดสอบทั้ง 2 พ้ืนที่จะเห็นได้ว่า พริกในกรรมวิธีทดสอบมีค่าการเจริญเติบ ผลผลิตดี 
ผลตอบแทนต่อไร่ และค่า BCR ที่มากกว่า การเกิดโรคเหี่ยว และหนอนเจาะผลน้อยกว่าพริกในกรรมวิธี
เกษตรกร อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตพริกของทั้งสองกรรมวิธีในแต่ละพ้ืนที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจาก 
กรรมวิธีทดสอบเป็นวิธีผสมผสาน ยังคงมีการใช้สารเคมีร่วมกับการใช้สารจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เช่น ไตรโครเดอร์
มาและ BT ท าให้มีต้นทุนการซื้อเชื้อดังกล่าว แต่อย่างไรแต่กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
ซึ่งการใช้สารเคมีอย่างเดียว ซึ่งสารเคมีป้องกัน ก าจัดศัตรูพืชมีราคาที่สูงกว่ามาก นอกจากนี้ เชื้อจุลินทรีย์ 
เกษตรกรสามารถขยายใช้ได้ เองท าให้ต้นทุนการผลผลิตลดลง เพ่ือผลผลิตต่อไร่ ปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และ
สิ่งแวดล้อม (สายทอง แก้วฉาย, 2013) กรรมวิธีทดสอบพบการเกิดโรคเหี่ยว เพราะ กลไกการควบคุมโรคของ
เชื้อราไตรโคเดอร์มามีหลายกลไก ที่ส าคัญ ๆ เช่น การสร้างสารปฏิชีวนะ การแข่งขัน การเป็นปรสิต และการ
ชักน า ให้เกิดความต้านทานโรคพืช นอกจากนี้เชื้อราไตรโครเดอร์มายังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบของพืชด้วย 
(สายทอง แก้วฉาย, 2012) 

ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ที่ได้ท าการทดสอบ จะเห็นได้ว่า พื้นที่ทั้ง 2 แห่ง มี 3 เทคโนโลยี คือ การ
ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 การใช้ปุ๋ยเสริมแคลเซียมโบรอน และการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลโดยใช้ BT 
เกษตรกรให้คะแนนในระดับการยอมรับมาก คือ เป็นการใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ซึ่งเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-



15-15 เป็นประจ าอยู่แล้ว เพียงแค่เปลี่ยนสูตรปุ๋ยเท่านั้น เพ่ือเพ่ิมอัตราส่วนไนโตรเจนต่อโพแทสเซียมให้สูงขึ้น
มีเปอร์เซ้นต์ที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่าในกรณีที่ใส่ปุ๋ยในอัตราต่ า ดังรายงานของ อุสุมา ไปมูลเปี่ยม และคณะ 
(2009) อัตราส่วนของไนโตรเจนต่อโพแทสเซี่ยมสูงท าให้น้ าหนักน้อยหน่าต่อต้นเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
โพแทสเซียมช่วยในการสังเคราะห์แป้งและเปลี่ยนรูปเป็นน้ าตาลท าให้พืชที่พลังงานเพื่อขึ้น ส่งผลให้พืชมีความ
แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลงได้เพ่ิมข้ึน  

การใช้ปุ๋ยเสริมแคลเซียมโบรอนช่วยลดปัญหาผลร่วงเนื่องจาก แคลเซียม ช่วยเพ่ือความแข็งแรงของผนัง
เชลล์และสร้างเชลล์ การยอยสลายไนโตรเจนช่วยในการเคลื่อนย้านสารที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงจ ากใบ
ไปสู่ผลท าให้การติดผลแลภะคุณภาพดีขึ้น โบรอนมีบทบาทในการสังเคราะห์แสงและสร้างความสมบูรณ์ให้
ผนังเซลล์ การสังเคราะห์โปรตีนและโฮร์มอนของพืช ส่งเสริมการสุกแก การสร้างตาดอกให้สมบูรณ์ ช่วยย่อย
สลายไนโตรเจนและแป้ง (ยงยุทร โอสถสภา , 2542) ทั้งนี้เห็นได้จากร้อยละของผลผลิตดีของพริกจากวิธี
ทดสอบมีค่ามากกว่าวิธีเกษตรกร เช่นเดียวกัน การป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลโดยใช้ BT นอกจากนี้วิธีการใช้
เทคโนโลยีทั้ง 3 มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้ คือ การใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 โดยการหว่านในพืชดินที่มีความชื้น 
การใช้ปุ๋ยเสริมแคลเซียมโบรอน และการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล วิธีใช้คือ การพ่นกับเครื่องพ่นสารที่
เกษตรกรมีอยู่แล้ว ส่วนการใช้ไตรโครเดอร์มา เกษตรกรบางส่วนยอมรับปานกลางและบางส่วนยอมรับใน
ระดับต่ า เนื่องจาก เชื้อนี้เป็นเชื้อสด มีระยะเวลาใช้ในช่วงที่จ ากัดและต้องเก็บไว้ในที่เย็น เกษตรกรต้องมีการ
วางแผนการใช้ เตรียมเชื้อ และการหาซื้อเชื้อตั้งต้น ซึ่งไม่มีจ าหน่ายในพื้นที่และมีราคาที่ค่อนข้างสูง  ไม่สะดวก
ในการใช้เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีทีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Gurerin & Guerin (1994) 
กล่าวว่า ปัจจัยที่ขัดขวางการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ของเกษตรกรได้แก่ การที่เกษตรกรพบว่า เทคโนโลยีมี
ความซับซ้อนและยุ่งยากในการน าใช้จริง  นอกจากนี้  Drost  et al ( 1996) พบว่า ค่าใช้จ่ายในการน า
เทคโนโลยีมาใช้มีผลต่อการยอมรับด้วยเช่นกัน  รวมถึง รายได้ ระดับการศึกษาและความไม่มั่นใจของผลการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ที่เกษตรกรต้องด าเนินการด้วยตนเองไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ (Morris & Venkatesh, 
2000) 
 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

พ้ืนที่ทดสอบในอ าเภอโพนพิสัยพ้ืนที่ขยายผลในอ าเภอเมือง พบว่า ค่าของร้อยละของผลผลิตดี ร้อย
ละของโรคเหี่ยว ร้อยละหนอนเจาะผลและ ร้อยละของผลผลิตดี และค่า BCR ผลผลิตต่อไร่ของกรรมทั้งสอง
กรรมวิธี มีความแตกต่างกันทางสถิติ จะเห็นได้ว่า กรรมวิธีทดสอบนั้นมีค่า ผลผลิตต่อไร่ ร้อยละของผลผลิตดี 
รายได้ ผลตอบแทนต่อไร่และค่า BCR มากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร ส่วน ร้อยละของโรคเหี่ยว ร้อยละหนอน
เจาะผล นั้น กรรมวิธีทดสอบนั้นมีค่าน้อยกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร ในขณะที่ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของทั้งสอง
กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

การยอมรับเทคโนโลยีทั้งสองพ้ืนที่พบว่า เป็นไปในทางเดียวกันคือ เกษตรกรพอใจการใช้ปุ๋ยเสริมแค
ลเซี่ยมโบรอนการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และการป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลในระดับมาก ส่วนการใช้ปูน
ขาวปรับสภาพดินก่อนปลูกและ การใช้เชื้อไตรโครเดอร์มา ในระดับปานกลาง  



 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  

น าผลการทดสอบไปขยายผลในพ้ืนที่ปลูกพริกในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป รวมถึงเผยแผร่ผลการทดสอบดังกล่าว
ให้แก่เกษตรกรทั่วไปได้รับทราบ ผ่านทาง การจัดนิทรรศการเช่น คลินิกเกษตร ศูนย์เพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต
และ การอบรมเกษตรกรผู้ปลูกพริกเพ่ือขอรับรอง GAP การอบรม GAPอาสาและอบรมนักวิชาส่งเสริม
การเกษตรเพ่ือการผลิตพืช GAP เป็นต้น  

 
 
 
 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด าเนินงานทดสอบที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ ขอบคุณผู้อ านวยการ

และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคายทุกท่านที่ช่วยกันปฎิบัติหน้าที่และให้ความร่วมมือ
จนงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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