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บทคัดย่อ 
 
 ปัญหาการในการผลิตพริกของจังหวัดขอนแก่นได้แก่ปัญหา โรคแอนแทรคโนสพริก หนอนแมลงวันและ
หนอนผีเสื้อเจาะผลพริก  รวมถึงกลุ่มอาการใบหงิกเหลืองที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมีแมลงเป็นพาหะ เกษตรกรแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเกินความจ าเป็น ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมและไม่ตรงกับชนิดศัตรูพืช ท าให้
การควบคุมศัตรพืชไม่ได้ประสิทธิภาพและมีสารพิษตกค้างในผลผลิต การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โด ยท าการทดลองในพ้ืนที่บ้านโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเกษตรกร 5 ราย เปรียบเทียบการใช้วิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชหลายวิธีร่วมกันได้แก่ 
การเสริมความแข็งแรงให้ต้นพืชโดยการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม การประเมินการระบาดศัตรูพืชเพ่ือพิจารณาป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช การใช้กับดักกาวเหนียวพยากรณ์การระบาดของแมลงร่วมกับการใช้เชื้อบาซิลลัส ทูริงเจนซีส (BT) 
และเชื้อไวรัส NPV และการควบคุมโรคแอนแทรคโนสโดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ บาซิลลัส ซับทีลิส (BS)  
เป็นกรรมวิธีทดสอบ เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร  ด าเนินการทดสอบในเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2555 ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีการระบาดของแมลงศัตรูพริกลดลงได้ในระดับท่ีไม่เกิดความเสียหาย 
ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงพบอัตราการระบาดสูงก่อนการฉีดพ่นสารและมี
การระบาดต่ าหลังฉีดพ่นสาร แต่มีการระบาดใหม่อีกหลังการฉีดพ่นสาร 2-3 สัปดาห์ ส่วนการระบาดโรคแอน
แทรคโนสพบในช่วงสัปดาห์ที่ 7-8 หลังย้ายปลูก กรรมวิธีทดสอบมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยจากแปลง1,334.2 
กิโลกรัม/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 1,239.8 กิโลกรัม/ไร่ และพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตดีเฉลี่ย 



81.15%  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมี 75.4% กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ย  11,721 และ  21,634 
บาท/ไร่ตามล าดับ มีค่า BCR เท่ากับ 2.85  ส่วนกรรมวิธเีกษตรกรมีต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ย  11,471 และ  
19,524 บาท/ไร่ตามล าดับ  มีค่า BCR เท่ากับ 2.70 จากผลการทดลองสรุปได้ว่ากรรมวิธีทดสอบเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรูพริกแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพริกได้ แต่จ าเป็นต้องพัฒนา
วิธีการควบคุมการระบาดของโรคแอนแทรคโนสในฤดูกาลถัดไป 
 

 
ค าน า 

จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งผลิตพริกกระจายอยู่ท่ัวไปตามอ าเภอต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อจ าหน่าย
เป็นพริกสด ในฤดูฝนเกษตรกรมักเพาะปลูกพริกบนที่ดอนและในฤดูแล้งมักปลูกในที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว ปัญหาที่
พบส่วนใหญ่เกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืชได้แก่โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส หนอน
แมลงวัน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไรขาว เป็นต้น เกษตรกรมักป้องกันก าจัดโดยใช้สารเคมี
หลากหลายชนิดในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่อง  และมักใช้สารเคมีหลายชนิดผสมกันอย่างผิดวิธีไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีการใช้สารเคมีที่ห้ามใช้แล้ว ท าให้เกิดปัญหาการใช้สารเคมีไม่ได้ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ าลง
กว่า 10% ของผลผลิตที่ควรจะเป็น และจากการส ารวจแปลงที่ขึ้นทะเบียนขอการรับรองแปลง GAPในปี พ.ศ. 
2552 พบว่าเกษตรกรรายที่เพาะปลูกพริกทุกๆปีมักฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชก่อนที่จะพบการเข้าท าลาย
ในปริมาณมากเกินความจ าเป็นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ดังเช่น ในปี พ.ศ. 2552 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่นท าการสุ่มตัวอย่างผลผลิตพริกจากอ าเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น จ านวน 11 
ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างพบสารพิษตกค้างในพริกมากถึง 9 ตัวอย่างคิดเป็น 81.8%  นับเป็น
สัดส่วนที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สุขภาพเกษตรกรผู้ปลูก และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก  จากปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้นจ าเป็นต้องมีการศึกษาโดยการท าการทดสอบร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิตพริกเพ่ือให้เกษตรกรเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพริกที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยจาก
สารเคมีและจุลินทรีย์ตกค้าง น าไปสู่การขยายผลสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ข้างเคียงและขยายผลในวงกว้าง เกิดกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพริกอย่างปลอดภัยเพ่ือสนับสนุนระบบมาตรฐานพืช (GAP) ในจังหวัดขอนแก่นอันเป็น
การพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป 

พริกเป็นพืชท้องถิ่นที่มีศักยภาพในพ้ืนที่มีตลาดรองรับทั้งระดับท้องถิ่น ในประเทศ และตลาดส่งออก 

รูปแบบการขายทั้งพริกสด แห้ง และแปรรูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีแหล่งปลูกพริกเกือบทุกจังหวัด 

พ้ืนที่รวมประมาณ 1.1-1.4 แสนไร่ (พรทิพย์, 2549 ก) พ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัด ชัยภูมิ เลย หนองคาย 

ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม ในจังหวัดขอนแก่นมีแหล่งผลิตพริกกระจายอยู่ทั่วไปตามอ าเภอต่างๆ เป็นการ

ผลิตเพ่ือจ าหน่ายภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืชได้แก่โรคแอน

แทรคโนส โรคเหี่ยว โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส หนอนแมลงวัน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไรขาว เป็นต้น 

เกษตรกรมักป้องกันก าจัดโดยใช้สารเคมีหลากหลายชนิดในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่อง  และมักใช้สารเคมีหลาย

ชนิดผสมกันอย่างผิดวิธีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้สารเคมีที่ห้ามใช้แล้ว ซึ่งจากการส ารวจแปลงที่ขึ้น

ทะเบียนขอการรับรองแปลง GAP ในปี พ.ศ. 2552 พบว่าเกษตรกรรายที่เพาะปลูกพริกทุกๆปีมักฉีดพ่นสารเคมี



ป้องกันก าจัดศัตรูพืชก่อนที่จะพบการเข้าท าลายในปริมาณมากเกินความจ าเป็นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการตกค้าง

ของสารเคมีในผลผลิต ดังเช่นในปี พ.ศ. 2552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่นท าการสุ่มตัวอย่างผลผลิต

พริกจากอ าเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น จ านวน 11 ตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างพบว่ามี 2 ตัวอย่างที่พบ

สารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน และอีก 7 ตัวอย่างพบสารเคมีตกค้างแต่อยู่ในระดับไม่เกินค่ามาตรฐาน สอดคล้อง

กับการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตของกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบปัจจัยการผลิตส านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร เขตที่ 3 ในปี 2548-2550 ตรวจพบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานในพริกมากถึงร้อยละ 43.2 ของพืช

ทั้งหมดที่สุ่มตรวจวิเคราะห์ (วัชราพร และคณะ, 2551) ส่วนในปี 2551 ตรวจสารพิษตกค้างในตัวอย่างพริกใน

แปลงติดตาม GAP จ านวน 325 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างเกินค่า MRLs จ านวน 92 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

28.3  ในปี 2552 ตรวจสารพิษตกค้างในตัวอย่างพริกในแปลงติดตาม GAP จ านวน 433 ตัวอย่าง พบสารพิษ

ตกค้างเกินค่า MRLs จ านวน 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.6 ในขณะที่ยังพบสารพิษตกค้างแต่ไม่เกินค่า MRLs 

จ านวน 114 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.3  

 
วิธีด าเนินการ 

 
การด าเนินการทดลองในปี 2554  ประกอบไปด้วย  การเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย (Selection of the 

Target Area) และพ้ืนที่ทดสอบ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิตพริกในพ้ืนที่ทดสอบ การวางแผนการทดลอง 
การด าเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล โดยเกษตรกรและนักวิชาการเกษตร รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล มี
รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

 
1. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area) และพื้นที่ทดสอบ 

(ก) คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายจากข้อมูลการรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานการผลิต GAP พืชของศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรขอนแก่น โดยพิจารณาจากประวัติแหล่งผลิตพริกที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน GAP 
พริกของกรมวิชาการเกษตรและแหล่งที่มีประวัติการตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตสูง พบว่าแหล่งผลิตพริก 
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งที่มีการเพาะปลูกพริกเป็นพ้ืนที่กว้างในแต่ละปีมีพ้ืนที่
เพาะปลูกพริกประมาณ 700-1,000 ไร่ มีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมีสูง จึงได้คัดเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่เป้าหมาย จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยและประเด็นปัญหาในพ้ืนที่จากข้อมูลสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอชุมแพ และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาดได้รวบรวมไว้ และจากการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประเด็นปัญหา 
สาเหตุ และแนวทางแก้ไข  

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ส าหรับด าเนินการทดลองเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกพริกหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าวและ
พืชผักในฤดูหนาว (ตารางที่ 1) รูปแบบการเพาะปลูกเป็นแบบแปลงละ 4 แถวมีระยะระหว่างต้น 50x50 ซม. 
ระยะระหว่างแปลง  60- 100 ซม. จ านวนต้นเฉลี่ย  3,000 ต้น/ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,500 
กิโลกรัม/ไร่ และมีต้นทุนการผลิตประมาณ  10,400   บาท/ไร่ มีผลผลิตรวมทั้งต าบล 1,170,000 กิโลกรัม  



 
ตารางท่ี 1 ปฏิทินการผลิตพืชในต าบลโนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 

ชนิดพืช 
เดือน 
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

  ข้าว             
  ถั่วเหลือง             
  อ้อย             
  พืชผัก             
  พริก             
  ส้มโอ             
  ฝรั่ง             

 
(ข) คัดเลือกพ้ืนที่ทดสอบของเกษตรกรจ านวน 5 ราย รายละ 1 ไร่  ท าการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความ

แตกต่างของเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานมุ่งเน้นการลดการใช้สารเคมี และลดการสะสมของ
สารพิษตกค้างในผลผลิตและในสภาพแวดล้อม กับวิธีเดิมที่เกษตรกรเคยใช้ปฏิบัติมา  พ้ืนที่และเกษตรกรที่ร่วมท า
การทดสอบได้แก ่

แปลงที่ 1 นายบุญแสง พรนิคม 
แปลงที่ 2  นายบุญรัตน์  มณีโชติ 
แปลงที่ 3  นายเชิดชัย  รักงาน 
แปลงที่ 4  นายวายุฤทธิ์ สิมราช 
แปลงที่ 5  นายเข็มทอง ศรีพิมพ์ขัด 

 
2. การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิตพริกในพื้นที่ทดสอบ 

จากการประชุมกลุ่มเกษตรกรในวันที่ 26 กันยายน 2553 ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสะอาด ต าบลโนน
สะอาด อ าเภอชุมแพ พบว่าประเด็นปัญหาการผลิตพริกที่ท าให้เกิดการตกค้างของสารพิษในผลผลิตได้แก่ปัญหา
ผลผลิตตกต่ าและด้อยคุณภาพเนื่องจากศัตรูพืชที่มักพบในพ้ืนที่ดังกล่าวได้แก่โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยวเขียว 
โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส หนอนแมลงวัน เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และไรขาว เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีการ
เพาะปลูกพริกพันธุ์เดียวได้แก่พันธุ์ซุปเปอร์ฮอตเป็นพื้นที่กว้างติดต่อกันหลายสิบปีท าให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุ
โรคพืชและแมลงศัตรูพืชมาโดยตลอด เกษตรกรมักป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีหลากหลายชนิดในปริมาณ
ที่สูงอย่างต่อเนื่อง มักใช้สารเคมีหลายชนิดผสมกันอย่างผิดวิธีและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกษตรกรรายที่
เพาะปลูกพริกต่อเนื่องทุกปีมักฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชก่อนที่จะพบการเข้าท าลายในปริมาณมากเกิน
ความจ าเป็น นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรมักฉีดพ่นสารเคมีโดยไม่มีการเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นสาเหตุของ
การตกค้างของสารพิษในผลผลิต สาเหตุของปัญหาการใช้สารเคมีดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเกษตรกรขาดแหล่ง
ความรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ขาดแรงงานในการท าการเขตกรรมที่เหมาะสมท าให้เกษตรกรตัดสินใจ



เลือกการใช้สารเคมีเนื่องจากหาซื้อได้ง่าย ประหยัดเวลาและแรงงาน เห็นผลทันที (ศัตรูพืชตายทันทีไม่มีการ
ระบาดอีก) เกษตรกรมีความม่ันใจว่าจะได้ผลผลิตสูงและไม่ขาดทุน 
  

ความต้องการในการแก้ปัญหาของเกษตรกร 
 
1. ต้องการลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยและสารเคมี เนื่องจากเป็นต้นทุนหลักในการผลิตพริก หากลด

ต้นทุนดังกล่าวได้จะท าให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น 
2. เนื่องจากเกษตรกรใช้สารเคมีชนิดเดิมติดต่อกันหลายปีท าให้โรคและแมลงศัตรูพริกมีความต้านทาน

สารเคมีสูงขึ้นทุกปี เกษตรกรต้องเพ่ิมปริมาณสารเคมีขึ้นตามไปด้วย จึงต้องการหาแนวทางการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพริกที่มีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาการต้านทานสารเคมี  ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตได้ปริมาณมากและเก็บได้นานข้ึน 

3. เกษตรกรเริ่มกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพของตนเองเนื่องจากต้องฉีดพ่นสารเคมีเป็นประจ า 
 
ข้อจ ากัด 
1. ขาดแคลนแรงงานตลอดฤดูกาลผลิต มีแรงงานประจ าครอบครัวละ 2 คน โดยมากมีอายุในช่วง 40 – 

60 ปี 
2. การใช้แรงงานในแต่ละวันเป็นการรดน้ าแปลงพริกเนื่องจากต้องสูบน้ าจากล าน้ าเชิญแล้วท าการรดน้ า

ด้วยฝักบัว และการฉีดพ่นสารเคมี ท าให้ไม่มีเวลาส ารวจศัตรูพืชในแปลงปลูกและไม่มีเวลาผลิตปุ๋ย
หมัก หรือสกัดสารสมุนไพรใช้เอง ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องการวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากในการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี 

3. ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรมักประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือน สิงหาคม – ตุลาคม ระหว่าง
การเพาะปลูกข้าว เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนมากจะติดกับล าน้ าเชิญ น้ ามักเอ่อท่วมพ้ืนที่การเกษตรท าให้ผล
ผลิตข้าวเสียหาย เกษตรกรต้องเร่งผลิตพริก และพืชผักฤดูหนาวเพ่ือให้มีรายได้ชดเชยผลผลิตข้าวที่
เสียหายไป การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าผลผลิตจะไม่เสียหาย
เช่นเดียวกับข้าว 

 
3. การวางแผนการทดลอง 

จากผลการวิเคราะห์ปัญหาของพ้ืนที่เป้าหมายน ามาสู่การหาแนวทางการลดการใช้สารเคมีที่เกินความ
จ าเป็นสาเหตุของปัญหาการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชไม่ได้ประสิทธิภาพและการตกค้า งของสารพิษทาง
การเกษตรในผลผลิตพริก ท าการวางแผนการทดลองร่วมกับเกษตรกรเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ง
สรุปได้ว่าแนวทางที่เหมาะสมได้แก่การทดลองเปรียบเทียบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานซึ่งเป็นการปรับใช้
เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลายวิธีร่วมกันให้สอดคล้องกับสภาพนิเวศเกษตรของพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการเขตกรรมที่
เหมาะสม การใช้สารสกัดหรือสารชีวภัณฑ์จากธรรมชาติเพ่ือลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร โดยมีแผนการทดลองดังตารางที่ 2 
 



ตารางที่ 2  แผนการทดลองการจัดการศัตรูพืชในแหล่งผลิตพริก ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ฤดูกาล
เพาะปลูก ตุลาคม 2553 – กรกฎาคม 2554 

 

 
4. การด าเนินการทดลอง 

 ท าการทดลองตามแผนการจัดการศัตรูพืชในแหล่งผลิตพริก ดังตารางที่ 2  
5. การเก็บข้อมูล 

(ก) การเก็บข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 เก็บข้อมูลดิน ก่อนปลูกพืช และหลังปลูก โดยเก็บข้อมูลด้านเนื้อดิน ค่าความเป็นกรด -ด่าง 

ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ค่าความต้องการปูน และปริมาณธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม เป็นต้น  

 ข้อมูลการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช พร้อมกับข้อมูลการแก้ปัญหาการระบาดของ
ศัตรูพืชของทั้งสองกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติจริง ทุก 7 วัน  

กิจกรรม วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
การเตรียมดิน -ไถดิน1-2 ครั้งแต่ละครั้งตากดินทิ้งไว้ 7-14 วัน 

-ใส่ปูนขาวอัตรา 100-200 กก./ไร ่
-ไถดิน1-2 ครั้งแต่ละครั้งตากดินทิ้งไว้ 7-14 วัน 
-ใส่ปูนขาวอัตรา 100-200 กก./ไร ่

การเพาะกล้า - ใช้เมล็ดที่ผ่านการรับรองคุณภาพและคลุกสารป้องกันก าจัด
โรคและแมลงในดิน 

- ใช้เมล็ดที่ผ่านการรับรองคุณภาพและคลุกสารป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงในดิน 

การย้ายกล้า - ยา้ยกล้าอายุ 30 วัน ปลูกในแปลง ระยะปลูก 50x50 ซม. ใช้
ฟางข้าวคลุมดินหลังยา้ยปลกู 7 วัน  

- ยา้ยกล้าอายุ 30 วัน ปลูกในแปลง ระยะปลูก 50x50 
ซม. ใช้ฟางข้าวคลุมดินหลังย้ายปลูก 7 วัน  

การใส่ปุ๋ย 
- การใส่ปุ๋ยรองพื้น 

- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25-50  
กิโลกรัม/ไร่ 

- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25-50  
กิโลกรัม/ไร่ 

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

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

 - ปุ๋ยเสริม - พ่นสารแคลเซียมโบรอน อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตรช่วงติดผล
เล็ก หรือหวัเล็ก 2 ครั้ง 

- ไม่มี 

- การควบคุมการ
ระบาดของไรและ
แมลงศัตรูพริก 

- ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง จ านวน 40-80 กับดัก/ไร่ เพื่อใช้
ในการพยากรณ์การระบาดของแมลง และพิจารณาความสมดุล
ระหว่างแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาต ิ
- พ่นเช้ือ BT   + ปิโตรเลียมออยล์ อัตราตามฉลาก สลับกบั
สารฟิโปรนิล +สารก ามะถัน อัตรา ตามฉลาก ทกุ 7 วัน เพือ่
ป้องกันการระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะผลพริก หนอนแมลงวัน 
เพลี้ย และไร  
- พ่นเช้ือ NPV กรณีพบหนอนกระทู ้

-พ่น อะบาเม็คติน + โปรฟิโนฟอส  + 
 คาร์โบซัลแฟน+ก ามะถัน อัตราตามฉลาก หรือคลอไพริ
ฟอส+ไซเพอร์เมทริน+ก ามะถัน  
อัตราตามฉลาก ในช่วงที่เริ่มพบแมลงศัตรูพืชไปจนถึงระยะ
สิ้นสุดการเก็บเกี่ยว โดยฉีดพ่นทกุ 7 วัน 

- การควบคุมการ
ระบาดของโรคแอน
แทรคโนสพริก 

- พ่นเช้ือ BS อัตรา 60-80 มล./น้ า 20 ลิตร หรืออัตราตาม
ฉลากขึ้นอยู่กบัความเข้มข้น  

- ฉีดพ่นสารแมนโครเซ็บอัตราตามฉลากทุก 7 วันในระยะ
ติดผลใกล้สุกแก่ และในระยะเกบ็เกี่ยว 



 การเก็บข้อมูลผลผลิตโดยการสุ่ม ท าการสุ่มเก็บผลผลิตทั้งในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร โดย
แต่ละกรรมวิธีท าการสุ่มทั้งหมด 5 จุด ขนาดพ้ืนที่จุดละ 2x4 ตารางเมตร น้ าหนักสด การคัด
แยกคุณภาพ (ผลผลิตดี=เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ไม่มีโรคและหนอนเจาะผลท าลาย และ
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ) 

 การเก็บข้อมูลผลผลิตโดยการเก็บเกี่ยวทั้งแปลง ทั้งในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร เกษตรกร
เก็บเกี่ยวผลผลิตชั่งน้ าหนักสด โดยคัดแยกคุณภาพ (ผลผลิตดี=เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ไม่มีโรค
และหนอนเจาะผลท าลาย และเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ) บันทึกจ านวนครั้งที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิต 

 สุ่มผลผลิตตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต 
 เกษตรกรสมัครเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจ

และน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารับรอง 
(ข) เก็บข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยต้นทุนการผลิต รายได้ และ ผลตอบแทน 

 รายได้  = ผลผลิต (แต่ละครั้ง) x ราคาผลผลิต 

 ผลตอบแทน = รายได-้ต้นทุนการผลิต 
(ค) ข้อมูลทางด้านสังคม ประเมินผลการด าเนินงานก่อนสิ้นสุดการทดสอบ โดยการจัดท าเวทีสรุป

บทเรียน และการทดสอบใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของเกษตรกร และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าการทดสอบแบบมีส่วนร่วม  

 
ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด)  
 ตุลาคม 2553 –กันยายน 2558 
 สถานที่ด าเนินการ 
 แหล่งผลิตพริกบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
ผลการทดลอง 2554 

1) ข้อมูลด้านเกษตรศาสตร์ 



ท าการเก็บตัวอย่างดินก่อนการทดสอบพบว่าสภาพดินในแปลงทดลองทั้ง 5 รายมีความเป็นกรด-ด่างอยู่
ในระดับกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพียงพอมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพริก แต่ปริมาณ
อินทรียวัตถุยังไม่เพียงพอ (ตารางที่ 3)  
ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ดินก่อนด าเนินการทดลอง 
 

ชื่อเกษตรกร pH อินทรียวัตถุ 
(%) 

Phosphorus 
(ppm) 

Potasium 
(ppm) 

นายบุญแสง พรนิคม 6.44 2.0631 68.80 142 

นายเชิดชัย รักงาน 6.58 2.0151 61.74 168 

นายวายุฤทธิ์ สิมราช  7.05 2.2870 152.40 242 

นายเข็มทอง ศรีพิมพ์ขัด 7.60 1.6473 48.55 113 

นายบุญรัตน์ มณีโชติ 6.42 2.0311 215.13 142 

 
ด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบกรรมวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานกับกรรมวิธีเดิมของเกษตรกร

โดยวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด าเนินการโดยเกษตรกรด าเนินการส ารวจการระบาดของศัตรูพืชในแต่ละ
สัปดาห์พบว่า ศัตรูพืชที่พบได้แก่อาการยอดหงิกเหลืองเนื่องจากไวรัส หนอนกระทู้ หนอนคืบ โรคยอดเน่า และ
โรคแอนแทรคโนส โดยพบศัตรูพืชแต่ละชนิดในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเกษตรกรมีการจัดการ ดังตารางที่ 4 
จากนั้นจึงเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการตามแผนการทดลอง ผลการทดลองพบว่าการปฏิบัติในแปลงแนะน า
เกษตรกรสามารถใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานประกอบไปด้วยวิธีการเสริมความแข็งแรงให้พืชโดยใช้
แคลเซียมโบรอน การติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพ่ือพยากรณ์แนวโน้มการระบาดหลังจากท าการย้ายกล้าลงปลูก
ในแปลงแล้วเกษตรกรท าการส ารวจศัตรูพืชสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การใช้เชื้อแบคทีเรีย BT ควบคุมปริมาณหนอนเจาะ
ผลพริก การใช้เชื้อ NPV ควบคุมปริมาณหนอนกระทู้ การใช้เชื้อแบคทีเรีย BS เพ่ือควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริก 
สลับกับการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้นและใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ปิโตรเลียมออยด์และก ามะถัน
เพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพริก แต่เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนไม่มีผลผลิตข้าวท าให้การผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาสดโดยใช้ข้าวสวยนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ ส่วนกรรมวิธีเดิมของเกษตรกรมีวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
โดยใช้สารเคมี อะบาเม็คติน + โปรฟิโนฟอส  + คาร์โบซัลแฟน + ก ามะถัน อัตราตามฉลาก หรือคลอไพริฟอส+ไซ
เพอร์เมทริน+อิมิดาคลอพริด + ก ามะถัน + แมนโครเซ็บ อัตราตามฉลาก เมื่อเริ่มพบอาการยอดหงิกเหลือง หนอน
กระทู้ หนอนคืบ และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ รวมถึงโรคแอนแทรคโนส โดยท าการฉีดพ่นสารเหล่านี้เมื่อเริ่มพบอาการ
ไปจนถึงระยะสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว โดยฉีดพ่นทุก 5-7 วัน จากการส ารวจการระบาดของศัตรูพริกแต่ละสัปดาห์
พบว่าหลังจากท่ีท าการฉีดพ่นเชื้อ NPV+BTสลับกับสารเคมีฟิโปรนิลทุก 7 วันในแปลงกรรมวิธีการแนะน าแล้ว 
ปริมาณการระบาดของหนอนเจาะผลจาก 5% ลดลงอยู่ในช่วง 1-5% และไม่พบหนอนในระยะเก็บเก่ียวเลย 
ในขณะที่ยังพบหนอนเจาะผลในแปลงกรรมวิธีการเดิมอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว และเม่ือฉีดพ่นเชื้อ 



BT+BS สลับกับสารเคมีฟิโปรนิล+อะบาเม็กตินทุก 7 วันในแปลงกรรมวิธีแนะน าพบว่ามีอาการยอดหงิกเหลือง
และโรคแอนแทรคโนสน้อยกว่าแปลงกรรมวิธีการเดิมในระยะเก็บเกี่ยว ชี้ให้เห็นว่าการจัดการศัตรูพริกแบบ
ผสมผสานท าให้ปริมาณศัตรูพืชลดลงได้ 
 
ตารางท่ี 4 ภาพรวมผลการส ารวจการระบาดของศัตรูพืชในแต่ละสัปดาห์และการด าเนินการป้องกันก าจัดในแปลง

พริกของเกษตรกร 5 ราย ฤดูกาลผลิตปี 2554 

ระยะการเจริญเติบโต ชนิดศัตรูพืช 
ระดับความรุนแรงและการจัดการ ช่วงเวลา/ 

สภาพอากาศ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

1) ต้นกล้า ไม่พบศัตรูพืช - - 
พฤศจิกายน-
ธันวาคม อากาศ
เย็น 

2) ย้ายปลูก - ก่อน
ออกดอก 

ยอดหงิกเหลือง 1% 
ถอนต้นทิ้งนอกแปลง 
วางกับดักกาวเหนียว 
ฉีดพ่นปิโตรเลียมออยด์ 

1% 
คลอไพริฟอส+ไซเปอร์
เมทริน+อิมิดาคลอพริด 

มกราคม-มีนาคม 
อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น
ในช่วงออกดอก
เริ่มมีอุณหภูมิสูง 

3) ออกดอก-ติดผล
เล็ก 

ยอดหงิกเหลือง 
 

1% 
ฉีดพ่นปิโตรเลียมออยด์ 

1% 
 

มีนาคม-เมษายน 
อุณหภูมิสูง 

หนอนกระทู้
และ 
หนอนคืบ 

5% 
ฉีดพ่นเชื้อ NPV+BT 
สลับกับสารเคมีฟิโปร
นิลทุก 7 วัน 

5% 
ฉีดพ่นสารเคมีอะบาเม็ค
ติน + โปรฟิโนฟอส  + 
คลอไพริฟอส+ไซเปอร์
เมทริน+อิมิดาคลอพริด+
ก ามะถัน ทุก 7 วัน 

 

4) สุกแก่-เก็บเก่ียว หนอนกระทู้ 
ยอดเน่า 
แอนแทรคโนส 
ยอดหงิกเหลือง 

- 
1% 
1% 

3-5% 
ฉีดพ่นเชื้อ BT+BS 
สลับกับสารเคมีฟิโปร
นิล+อะบาเม็กตินทุก 7 
วัน 
(เกษตรกร 1 รายฉีดพ่น
เชื้อราไตรโคเดอร์มา
พร้อมกับ BT และ BS) 

1-5% 
1% 

1-3% 
5% 

ฉีดพ่นสารเคมีอะบาเม็ค
ติน + โปรฟิโนฟอส  + 
คลอไพริฟอส+ไซเพอร์
เมทริน+ก ามะถัน + แมน
โครเซ็บ ทุก 7 วันหลังเก็บ
เกี่ยว 

เมษายน-
กรกฎาคมมีฝน
ในช่วงเก็บเกี่ยว
พบโรคยอดเน่า
เล็กน้อย 

5) ธาตุอาหารและ  แคลเซียมโบรอน ปุ๋ยทางใบ (ไม่ระบุสูตร)  



ฮอร์ไมนพืช ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-
15 

สารสกัดธรรมชาติ(โอทูฟ
ลาโวเจน) 

รวมค่าใช้จ่ายด้าน
การจัดการ
ศัตรูพืช 

 2,150 บาท/ไร่ 6,860 บาท/ไร่  

 
เกษตรกรเริ่มเก็บผลผลิตเมื่อพริกอายุได้ประมาณ 90-100 วันหลังย้ายปลูกในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึง

เดือนสิงหาคม 2554 จ านวนครั้งในการเก็บเกษตรกรจะพิจารณาจาก สภาพของต้นพริก แรงงาน และราคา
ท้องตลาด ระยะห่างระหว่างการเก็บแต่ละรอบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7-10 วัน หรือบางรายไม่มีแรงงานก็จะทยอยเก็บโดย
การแบ่งพ้ืนที่หมุนเวียนเก็บทุกวัน 

เก็บข้อมูลคุณภาพผลผลิตโดยการสุ่มเก็บผลผลิตจ านวน 5 จุดต่อแปลง โดยเก็บจุดละ 2x4 เมตร จากนั้น
ท าการสุ่มผลผลิตพริกแปลงละ 100 เม็ดมาตรวจสอบคุณภาพโดยการแยกเกรดดีและเกรดด้อย จากนั้นน าเกรด
ด้อยมาตรวจนับปริมาณศัตรูพืชที่พบในผลผลิตพริกพบว่าผลผลิตพริกที่ได้จากแปลงกรรมวิธีแนะน ามีสัดส่วน
ค่าเฉลี่ยเกรดดีต่อเกรดด้อย 71.4 : 24.6% ส่วนผลผลิตที่ได้จากแปลงกรรมวิธีการเดิมของเกษตรกรมีสัดส่วนเกรด
ดีต่อเกรดด้อย 64 : 36% ชี้ให้เห็นว่ากรรมวิธีแนะน าสามารถช่วยให้ผลผลิตพริกมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นจากวิธีการเดิม
ของเกษตรกรถึง 7.4 % และพบว่าปริมาณศัตรูพืชที่พบในผลผลิตพริกที่ได้จากแปลงกรรมวิธีแนะน ามีค่าเฉลี่ยการ
พบอาการของโรคแอนแทรคโนส 3.2% ส่วน กรรมวิธีการเดิมพบ 3.4% ซึ่งมากกว่าวิธีการแนะน า 0.2% พบ
อาการจากไวรัสในผลผลิตจากแปลงกรรมวิธีแนะน า 24.6% จากแปลงกรรมวิธีเดิม 27.6 % ซึ่งมากกว่าวิธีการ
แนะน า 3 % และพบผลผลิตที่เกิดจากหนอนเจาะผลจากแปลงกรรมวิธีแนะน า 0.8 % จากแปลงกรรมวิธีเดิม 1 % 
ซึ่งมากกว่าวิธีการแนะน า 0.2 % ชี้ให้เห็นว่าผลผลิตที่ได้จากกรรมวิธีแนะน ามีศัตรูพืชที่ติดมากับผลผลิตน้อยกว่า
ผลผลิตที่ได้จากแปลงกรรมวิธีเดิม (ตารางที่ 5-6) 
 
ตารางท่ี 5 คุณภาพผลผลิตพริกจากแปลงทดลองและแปลงเปรียบเทียบวิธีการเดิม จากการสุ่มผลผลิตพริกจ านวน 
100 เม็ด ฤดูกาลผลิตปี 2554 
 

ชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรวิธีเกษตรกร 

เกรดดี เกรดด้อย เกรดดี เกรดด้อย 

นายบุญแสง พรนิคม  76 24 75 25 
นายเชิดชัย  รักงาน  70 30 68 32 
นายบุญรัตน์ มณีโชติ  59 41 50 50 
นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด  88 12 71 29 
นายวายุฤทธิ์ สิมราช  64 36 56 44 

ค่าเฉลี่ย 71.4 28.6 64 36 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 ปริมาณศัตรูพืชที่พบในผลผลิตพริกจากแปลงทดลองและแปลงเปรียบเทียบวิธีการเดิม จากการสุ่ม

ผลผลิตพริก จ านวน 100 เม็ด ฤดูกาลผลิตปี 2554 
 

ชื่อเกษตรกร 
แอนแทรคโนส อาการจากไวรัส หนอนเจาะผล 

วิธีทดสอบ 
วิธีเกษตรกร 

วิธีทดสอบ 
วิธี

เกษตรกร วิธีทดสอบ 
วิธี

เกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม  4 4 19 20 1 3 
นายเชิดชัย  รักงาน  6 1 24 31 - - 
นายบุญรัตน์ มณีโชติ  3 5 35 45 3 - 
นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด  2 3 10 25 - 1 
นายวายุฤทธิ์ สิมราช  1 4 35 17 - 1 

ค่าเฉลี่ย 3.2 3.4 24.6 27.6 0.8 1 
ท าการสุ่มอีกครั้งโดยสุ่มแปลงละ  1 กิโลกรัมเพ่ือส่งวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

สารพิษตกค้าง กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พบว่า
ผลผลิตพริกที่ได้จากกรรมวิธีแนะน าจากทุกแปลงไม่พบสารพิษตกค้าง เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ได้จากแปลงกรรมวิธี
เดิมพบว่ามีสารพิษตกค้างในผลผลิต 2 แปลงจากทั้งหมด 5 แปลง โดยสารที่ตรวจพบได้แก่ chlorpyrifos และ 
profenofos แต่มีปริมาณที่พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก ฤดูกาลผลิตปี 2554 
 

ชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

มาตรฐานเปรียบเทียบ
(mg/kg) 

ชนิด
สารพิษ 

ปริมาณที่พบ 
ชนิดสารพิษ 

ปริมาณที่พบ 
(mg/kg) (mg/kg) 

นายบุญแสง พรนิคม ND - chlorpyrifos 0.03 0.5 (Thai-MRL) 



นายเชิดชัย  รักงาน ND - ND - 
 นายบุญรัตน์ มณีโชติ ND - ND - 
 นายเข็มทอง สีพิมพ์

ขัด ND - profenofos 0.14 5 (Thai-MRL) 
      นายวายุฤทธิ์ สิมราช ND - ND - 

  
หลังจากท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตสิ้นสุดแล้วจึงเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตที่ได้จากการบันทึกของ

เกษตรกรในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยวพบว่าผลผลิตจากแปลงวิธีแนะน าของเกษตรกร 3 รายสูงกว่าผลผลิตจากแปลง
วิธีการเดิม แต่มีผลผลิตจากแปลงวิธีแนะของเกษตรกร 2 รายต่ ากว่าผลผลิตจากแปลงวิธีการเดิม เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยผลผลิตกลับพบว่าวิธีแนะน าให้ผลผลิตพริกสูงกว่าวิธีการเดิม 54 กิโลกรัม (ตารางที่ 8) อย่างไรก็ตามการที่
ผลผลิตของเกษตรกรจากแปลงทดลองท้ังสองกรรมวิธีมีรูปแบบต่างกันอาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ การ
ระบาดของโรคและแมลงที่ต่างกันของทั้งสองแปลง เช่น แปลงกรรมวิธีเกษตรกรของนายเข็มทอง ศรีพิมพ์ขัดพบ
การระบาดของหนอนเจาะผลมากกว่าแปลงวิธีทดสอบเป็นต้น 
 
 
ตารางท่ี 8 ผลผลิตพริกจากแปลงกรรมวิธีแนะน าเปรียบเทียบกับผลผลิตจากแปลงกรรมวิธีการเดิมของเกษตรกร 

(กิโลกรัมต่อไร่) ฤดูกาลผลิตปี 2554 

ชื่อเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีการเดิม ข้อสังเกต 

นายบุญแสง พรนิคม 1,350 1,380 วิธีแนะน าเก็บผลผลิตได้นานกว่า  

นายเชิดชัย รักงาน 1,141 1,140 แอนแทรคโนสระบาดมาก  

นายวายุฤทธิ์ สิมราช  1,225 1,277  

นายบุญรัตน์ มณีโชติ 1,392 1,390   ใช้ไตรโคเดอร์มา  

นายเข็มทอง ศรีพิมพ์ขัด 1,366 1,017 พบหนอนเจาะผลระบาดมาก  

ค่าเฉลี่ย 1,294.8 1,240.8  

 
 
ผลการทดลองประจ าปี  2555 

ด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบกรรมวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานกับกรรมวิธีเดิมของเกษตรกร
โดยวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานด าเนินการโดยเกษตรกรด าเนินการส ารวจการระบาดของศัตรูพืชในแต่ละ
สัปดาห์พบว่า ศัตรูพืชที่พบได้แก่อาการยอดหงิกเหลืองเนื่องจากไวรัส หนอนกระทู้ หนอนคืบ โรคยอดเน่า และ
โรคแอนแทรคโนส โดยพบศัตรูพืชแต่ละชนิดในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเกษตรกรมีการจัดการ ดังตารางที่ 9 
จากนั้นจึงเลือกใช้เทคโนโลยีการจัดการตามแผนการทดลอง ผลการทดลองพบว่าการปฏิบัติในแปลงแนะน า



เกษตรกรสามารถใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานประกอบไปด้วยวิธีการเสริมความแข็งแรงให้พืชโดยใช้
แคลเซียมโบรอน การติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพ่ือพยากรณ์แนวโน้มการระบาดหลังจากท าการย้ายกล้าลงปลูก
ในแปลงแล้วเกษตรกรท าการส ารวจศัตรูพืชสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การใช้เชื้อแบคทีเรีย BT ควบคุมปริมาณหนอนเจาะ
ผลพริก การใช้เชื้อ NPV ควบคุมปริมาณหนอนกระทู้ การใช้เชื้อแบคทีเรีย BS เพ่ือควบคุมโรคแอนแทรคโนสพริก 
สลับกับการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้นและใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ร่วมกับการใช้ปิโตรเลียมออยด์และก ามะถัน
เพ่ือควบคุมแมลงศัตรูพริก แต่เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนไม่มีผลผลิตข้าวท าให้การผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาสดโดยใช้ข้าวสวยนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ ส่วนกรรมวิธีเดิมของเกษตรกรมีวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
โดยใช้สารเคมี อะบาเม็คติน + โปรฟิโนฟอส  + คาร์โบซัลแฟน + ก ามะถัน อัตราตามฉลาก หรือคลอไพริฟอส+ไซ
เพอร์เมทริน+อิมิดาคลอพริด + ก ามะถัน + แมนโครเซ็บ อัตราตามฉลาก เมื่อเริ่มพบอาการยอดหงิกเหลือง หนอน
กระทู้ หนอนคืบ และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ รวมถึงโรคแอนแทรคโนส โดยท าการฉีดพ่นสารเหล่านี้เมื่อเริ่มพบอาการ
ไปจนถึงระยะสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว โดยฉีดพ่นทุก 5-7 วัน จากการส ารวจการระบาดของศัตรูพริกแต่ละสัปดาห์
พบว่าหลังจากท่ีท าการฉีดพ่นเชื้อ NPV+BTสลับกับสารเคมีฟิโปรนิลทุก 7 วันในแปลงกรรมวิธีการแนะน าแล้ว 
ปริมาณการระบาดของหนอนเจาะผลจาก 5% ลดลงอยู่ในช่วง 1-5% และไม่พบหนอนในระยะเก็บเก่ียวเลย 
ในขณะที่ยังพบหนอนเจาะผลในแปลงกรรมวิธีการเดิมอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว และเม่ือฉีดพ่นเชื้อ 
BT+BS สลับกับสารเคมีฟิโปรนิล+อะบาเม็กตินทุก 7 วันในแปลงกรรมวิธีแนะน าพบว่ามีอาการยอดหงิกเหลือง
และโรคแอนแทรคโนสน้อยกว่าแปลงกรรมวิธีการเดิมในระยะเก็บเกี่ยว ชี้ให้เห็นว่าการจัดการศัตรูพริกแบบ
ผสมผสานท าให้ปริมาณศัตรูพืชลดลงได้ 
 
 
 
ตารางท่ี 9 ภาพรวมผลการส ารวจการระบาดของศัตรูพืชในแต่ละสัปดาห์และการด าเนินการป้องกันก าจัดในแปลง

พริกของเกษตรกร 5 ราย 
 
ระยะการเจริญเติบโต ชนิดศัตรูพืช ระดับความรุนแรง/การจัดการ  

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
1) ต้นกล้า ไม่พบศัตรูพืช - - พฤศจิกายน-

ธันวาคม อากาศ
เย็น 

2) ย้ายปลูก - ก่อน
ออกดอก 

ยอดหงิกเหลือง 1% 
ถอนต้นทิ้งนอกแปลง 
วางกับดักกาวเหนียว 
ฉีดพ่นปิโตรเลียมออยด์ 

1% 
คลอไพริฟอส+ไซเปอร์
เมทริน+อิมิดาคลอพริด 

มกราคม-มีนาคม 
อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น
ในช่วงออกดอก
เริ่มมีอุณหภูมิสูง 

3) ออกดอก-ติดผล
เล็ก 

ยอดหงิกเหลือง 
 

1% 
ฉีดพ่นปิโตรเลียมออยด์ 

1% 
 

มีนาคม-เมษายน 
อุณหภูมิสูง 



หนอนกระทู้
และ 
หนอนคืบ 

5% 
ฉีดพ่นเชื้อ NPV+BT 
สลับกับสารเคมีฟิโปรนิล
ทุก 7 วัน 

5% 
ฉีดพ่นสารเคมีอะบาเม็ค
ติน + โปรฟิโนฟอส  + 
คลอไพริฟอส+ไซเปอร์
เมทริน+อิมิดาคลอพริด+
ก ามะถัน ทุก 7 วัน 

 

4) สุกแก่-เก็บเก่ียว หนอนกระทู้ 
ยอดเน่า 
แอนแทรคโนส 
ยอดหงิกเหลือง 

- 
1% 
1% 

3-5% 
ฉีดพ่นเชื้อ BT+BS 
สลับกับสารเคมีฟิโปรนิล+
อะบาเม็กตินทุก 7 วัน 
(เกษตรกร 1 รายฉีดพ่น
เชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อม
กับ BT และ BS) 

1-5% 
1% 

1-3% 
5% 

ฉีดพ่นสารเคมีอะบาเม็ค
ติน + โปรฟิโนฟอส  + 
คลอไพริฟอส+ไซเพอร์
เมทริน+ก ามะถัน + แมน
โครเซ็บ ทุก 7 วันหลัง
เก็บเก่ียว 

เมษายน-
กรกฎาคมมีฝน
ในช่วงเก็บเกี่ยว
พบโรคยอดเน่า
เล็กน้อย 

5) ธาตุอาหารและ
ฮอร์ไมนพืช 

 แคลเซียมโบรอน 
ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 

ปุ๋ยทางใบ (ไม่ระบุสูตร) 
สารสกัดธรรมชาติ(โอทูฟ
ลาโวเจน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 1 การระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายในแปลงทดสอบเทียบกับแปลงเกษตรกรฤดูกาลเพาะปลูกปี 2555 

 



 
 

กราฟที่ 2 การระบาดของเพลี้ยไฟในแปลงทดสอบเทียบกับแปลงเกษตรกรฤดูกาลเพาะปลูกปี 2555 

 
 
 
เกษตรกรเริ่มเก็บผลผลิตเมื่อพริกอายุได้ประมาณ 90-100 วันหลังย้ายปลูกในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึง

เดือนช่วง 
ต้นเดือนกรกฎาคม จ านวนครั้งในการเก็บเกษตรกรจะพิจารณาจาก สภาพของต้นพริก แรงงาน และราคา
ท้องตลาด ระยะห่างระหว่างการเก็บแต่ละรอบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7-10 วัน หรือบางรายไม่มีแรงงานก็จะทยอยเก็บโดย
การแบ่งพ้ืนที่หมุนเวียนเก็บทุกวัน 

เก็บข้อมูลคุณภาพผลผลิตโดยการสุ่มเก็บผลผลิตจ านวน 5 จุดต่อแปลง โดยเก็บจุดละ 2x4 เมตร จากนั้น
ท าการสุ่มผลผลิตพริกแปลงละ 100 เม็ดมาตรวจสอบคุณภาพผลผลิตดีและผลผลิตเสีย กรรมวิธีทดสอบมีการ



ระบาดของแมลงศัตรูพริกลดลงได้ในระดับที่ไม่เกิดความเสียหาย ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงพบอัตราการระบาดสูงก่อนการฉีดพ่นสารและมีการระบาดต่ าหลังฉีดพ่นสาร แต่มีการระบาด
ใหม่อีกหลังการฉีดพ่นสาร 2-3 สัปดาห์ ส่วนการระบาดโรคแอนแทรคโนสพบในช่วงสัปดาห์ที่ 7-8 หลังย้ายปลูก 
และพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตดีเฉลี่ย 81.15%  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมี 75.4% ชี้ให้เห็นว่ากรรมวิธีแนะน า
สามารถช่วยให้ผลผลิตพริกมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นจากวิธีการเดิมของเกษตรกรถึง 5.75 % นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณ
ศัตรูพืชที่พบในผลผลิตพริกที่ได้จากแปลงกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยการพบอาการของโรคแอนแทรคโนส ลักษณะ
ผลผิดปกติเนื่องจากเพลี้ยไฟ ไรขาว และไวรัส รวมถึงหนอนเจาะผลน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 10-11)  
 
ตารางท่ี 10 คุณภาพผลผลิตพริกจากแปลงทดลองและแปลงเปรียบเทียบวิธีการเดิม จากการสุ่มผลผลิตพริก
จ านวน 100 เม็ด ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2555 
 

ชื่อเกษตรกร 
น้ าหนักเฉลี่ย 100 เม็ด จ านวนผลผลิตดีใน 100 เม็ด 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เกษตรกร 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม  175.25 163.75 87 83 
นายเชิดชัย  รักงาน  197.75 184 84 78.5 
นายบุญรัตน์ มณีโชติ  188.75 185 69.75 61.75 
นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด  208.5 197.75 84.25 82 
นายวายุฤทธิ์ สิมราช  190 178.75 80.75 71.75 

ค่าเฉลี่ย 192.05 181.85 81.15 75.4 
 
ตารางท่ี 11 ปริมาณศัตรูพืชที่พบในผลผลิตพริกจากแปลงทดลองและแปลงเปรียบเทียบวิธีการเดิม จากการสุ่ม

ผลผลิตพริก จ านวน 100 เม็ด ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2555 
 

ชื่อเกษตรกร 
แอนแทรคโนส อาการจากไวรัส หนอนเจาะผล 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เดิม 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เดิม 

วิธี
ทดสอบ 

วิธ ี
เดิม 

นายบุญแสง พรนิคม  4 4 19 20 1 3 
นายเชิดชัย  รักงาน  6 1 24 31 0 0 
นายบุญรัตน์ มณีโชติ  3 5 35 45 3 0 
นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด  2 3 10 25 0 1 
นายวายุฤทธิ์ สิมราช  1 4 35 17 0 1 

ค่าเฉลี่ย 3.2 3.4 24.6 27.6 0.8 1 
 



 
 
 
 
 
ท าการสุ่มอีกครั้งโดยสุ่มแปลงละ  1 กิโลกรัมเพ่ือส่งวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

สารพิษตกค้าง กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 พบว่า
ผลผลิตพริกที่ได้จากกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต (ตารางที่ 12) 
 
ตารางท่ี 12 ผลวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตพริก ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2555 

ชื่อเกษตรกร 
วิธีแนะน า วิธีการเดิม มาตรฐาน

เปรียบเทียบ
(mg/kg) 

ชนิด 
สารพิษ 

ปริมาณที่พบ ชนิด 
สารพิษ 

ปริมาณที่พบ 
(mg/kg) (mg/kg) 

นายบุญแสง พรนิคม ND  ND   
นายเชิดชัย  รักงาน ND  ND   
นายบุญรัตน์ มณีโชติ ND  ND   
นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด ND  ND   
นายวายุฤทธิ์ สิมราช ND  ND   

 
หลังจากท่ีเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตสิ้นสุดแล้วจึงเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตที่ได้จากการบันทึกของ

เกษตรกรในแต่ละครั้งที่เก็บเกี่ยวพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,334.2 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนกรรมวิธี
เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 1,239.8 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 13) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า
กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนและผลตอบแทนเป็นก าไร เฉลี่ย  11,721 และ  21,634 บาท/ไร่ตามล าดับ มีค่า BCR 
เท่ากับ 2.85  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีต้นทุนและผลตอบแทนเป็นก าไร เฉลี่ย  11,471 และ  19,524 บาท/ไร่
ตามล าดับ  มีค่า BCR เท่ากับ 2.70  (ตารางท่ี 14) 
 
ตารางท่ี 13 ผลผลิตพริกจากแปลงกรรมวิธีแนะน าเปรียบเทียบกับผลผลิตจากแปลงกรรมวิธีการเดิมของเกษตรกร 

(กิโลกรัมต่อไร่) ฤดูกาลผลิตปี 2555 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต (kg/ไร่) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม 1,260 1,190 
นายเชิดชัย  รักงาน 1,541 1,350 
นายบุญรัตน์ มณีโชติ 1,305 1,185 
นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด 1,395 1,372 
นายวายุฤทธิ์ สิมราช 1,170 1,102 



ค่าเฉลี่ย 1,334.2 1,239.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 14 ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการผลิตพริกในฤดูกาลปี 2555 
 

ชื่อเกษตรกร 
ต้นทุนการผลิต รายได้ 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม 11,150 10,970 31,500 29,750 
นายเชิดชัย  รักงาน 13,105 12,450 38,525 33,750 
นายบุญรัตน์ มณีโชติ 11,125 10,695 32,625 29,625 
นายเข็มทอง สีพิมพ์
ขัด 11,975 12,160 34,875 34,300 
นายวายุฤทธิ์ สิมราช 11,250 11,080 29,250 27,550 
ค่าเฉลี่ย 11,721 11,471 33,355 30,995 
ก าไร 21,634 19,524 
BCR 2.85 2.70 

 
 
ผลการทดลอง 2556 

ในปี 2556 มีกระบวนการและผลการด าเนินงานเริ่มจากจัดท าเวทีสรุปบทเรียน และการทดสอบโดยจัด
ประชุมชี้แจงให้กลุ่มเกษตรกรผู้พริก บ้านโนนสะอาด และบ้านโนนลาน ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้
ทราบผลการทดลองปี 2554 และปี 2555 พร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเกษตรกรร่วมทดสอบ โดย
เกษตรกรได้น าเสนอสภาพปัญหาการผลิตพริกท่ียังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ได้แก่ปัญหาโรคแอนแทรคโนสพริก และ
กลุ่มอาการใบหงิกเหลือง ความเป็นไปได้ในการปรับใช้เทคโนโลยีที่ได้ทดสอบในปี 2554-2555 และสภาพปัญหา
ด้านอื่นๆของเกษตรกรได้แก่ ด้านแรงงาน ด้านการตลาดพริก และกิจกรรมการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนที่  จาก
การเสวนาพบว่าเกษตรกรให้การยอมรับการใช้จุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis ควบคุมหนอนกระทู้ และหนอน
เจาะสมอฝ้าย ใช้พาราฟินออยด์หรือไวท์ออยและก ามะถันควบคุมแมลงในกลุ่มเพลี้ยและไร  และเสริมความแข็งแรง



ให้ต้นพริกโดยใช้แคลเซียมโบรอน ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 ส่วนการใช้ B. subtilis ควบคุมโรคพริกที่เกิดจากเชื้อ
ราแล้วใช้ไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นในช่วงเก็บเกี่ยวพบว่าเกษตรกรยังไม่สามารถน าไปปรับใช้ได้เนื่องจากยังเห็นผลไม่
ชัดเจน  วางแผนการทดสอบร่วมกันและเริ่มด าเนินการทดสอบโดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงที่คัดเลือกส่ง
ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.3 ผล
การวิเคราะห์ดินก่อนปลูกของเกษตรกรร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกร
ด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานกับวิธีการของเกษตรกร บันทึกข้อมูลการปฏิบัติ
ของเกษตรกร ส ารวจการระบาดศัตรูพริกและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงทดสอบทุก 14-15 วัน ผลการส ารวจพบ
ศัตรูพืชที่ส าคัญได้แก่ หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวี่ขาวและเพลี้ยชนิดต่างๆที่เป็นแมลงพาหะน าเชื้อไวรัสสาเหตุโรค
ใบหงิกเหลืองในแปลงวิธีเกษตรกรมากกว่าแปลงกรรมวิธีทดสอบ บันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตพบว่ากรรมวิธีทดสอบ
มีผลผลิต 1,376 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิต 1,305 กิโลกรัม/ไร่ และคุณภาพผลผลิตเปรียบเทียบ
กันทั้งสองกรรมวิธีพบว่าผลผลิตจากกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยจ านวนผลพริกท่ีมีคุณภาพดี 70% สูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรที่มีผลผลิตคุณภาพดี 59% และส่งตัวอย่างผลผลิตเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างพบว่าผลผลิตพริกจากแปลง
กรรมวิธีทดสอบมีสารพิษตกค้างปริมาณน้อยหรือไม่พบซึ่งอยู่ในระดับปลอดภัย  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีสารพิษ
ตกค้างในระดับที่สูงกว่ากรรมวิธีทดสอบแต่อยู่ในระดับปลอดภัยเช่นกัน เก็บข้อมูลด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
พบว่าต้นทุนการผลิตของวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย 13,096 บาท/ไร่  และวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ย 13,080  บาท/ไร่ 
วิธีการทดสอบมีค่าเฉลี่ยรายได้ 55,040 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนสุทธิ 41,944 บาท/ไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุน (Benefit Cost Ratio:BCR) พบว่าวิธีทดสอบมีค่า BCR = 3.20 ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยรายได้ 52,220 
บาท/ไร่ และผลตอบแทนสุทธิ 39,120 บาท/ไร่ และมีค่า BCR= 2.99  จากผลการทดลองปี 2556 สามารถสรุปได้
ว่ากรรมวิธีทดสอบมีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพริกและโรคแอนแทรคโนสให้อยู่ในเกณฑ์
ที่ไม่เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต ท าให้ได้ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรรมวิธีการเดิมของ
เกษตรกร  
 
ผลการทดลอง 2557 

ในช่วงก่อนการเพาะปลูก (ไตรมาสที่ 1) ได้จัดท าการสรุปบทเรียนที่ได้จากการการทดสอบร่วมกับเกษตรกร
พบว่าเกษตรกรให้การยอมรับการใช้จุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis หนอนเจาะสมอฝ้ายใช้พาราฟินออยด์หรือ
ไวท์ออยและก ามะถันควบคุมแมลงในกลุ่มเพลี้ยและไรและเสริมความแข็งแรงให้ต้นพริกโดยใช้แคลเซียมโบรอน ปุ๋ย
ทางใบสูตร 15-30-15 ส่วนการใช้ B. subtilis ควบคุมโรคพริกที่เกิดจากเชื้อราแล้วใช้ไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นในช่วง
เก็บเก่ียวพบว่าเกษตรกรยังไม่สามารถน าไปปรับใช้ได้เนื่องจากยังเห็นผลไม่ชัดเจน  วางแผนการจัดท าแปลงต้นแบบ
โดยด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานกับวิธีการของเกษตรกร บันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติของเกษตรกร ส ารวจการระบาดศัตรูพริกและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงทดสอบทุก 14-15 วัน  

ฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงเดือน มกราคม – กรกฎาคม 2557 เริ่มย้ายกล้าปลูกในช่วงวันที่ 10 - 20 มกราคม 
2557 ให้น้ าทุก 2-3 วัน โดยการรดน้ าทางสายยาง หลังย้ายปลูก 1 – 2 สัปดาห์ท าการคลุมดินด้วยฟางข้าว ดูแล
รักษาโดยใช้กรรมวิธีทดสอบเปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร ดังตารางที่ 1 ท าการประเมินการระบาดของศัตรูพืช
ทุก 7-14 วัน พบเพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยชนิดต่างๆที่เป็นแมลงพาหะน าเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบหงิก



เหลืองในแปลงวิธีเกษตรกรมากกว่าแปลงกรรมวิธีทดสอบ (กราฟที่ 3-4) และไม่พบการระบาดของโรคแอนแทรค
โนสในระยะแรก แต่เริ่มพบมากในช่วงปลายของการเก็บเกี่ยวซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ท าความเสียหายมากจึงไม่มีการ
ควบคุมการะบาด (กราฟที่ 5) 

 
 

กราฟที่ 3 การระบาดของแมลงหวี่ขาวในแปลงทดสอบเทียบกับแปลงเกษตรกรฤดูกาลเพาะปลูกปี 2557 

 
 

 
 
 
 
 
กราฟที่ 4 อาการใบหงิกเหลืองในแปลงทดสอบเทียบกับแปลงเกษตรกรฤดูกาลเพาะปลูกปี 2557 

 
 

 
 
กราฟที่ 5 การระบาดของแอนแทรคโนสในแปลงทดสอบเทียบกับแปลงเกษตรกร ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2557 

อายุ (สัปดาห์) 



 
 
 
ท าการเก็บข้อมูลผลผลิตในแต่ละครั้งของการเก็บเกี่ยวรวมกันเป็นผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ พบว่าแปลง

ต้นแบบมีผลผลิตเฉลี่ย 1,388 กิโลกรมั/ไร่ ส่วนแปลงเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 1,325 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 15 ผลผลิตพริกจากแปลงทดสอบเทียบกับแปลงเกษตรกร ฤดูกาลเพาะปลูกปี 2557 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม  1,330 1,295 

นายเชิดชัย  รักงาน  1,500 1,358 

นายบุญรัตน์ มณีโชติ  1,354 1,287 

นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด  1,405 1,375 

นายวายุฤทธิ์ สิมราช  1,350 1,308 

ค่าเฉลี่ย 1,388 1,325 



 
คุณภาพผลผลิตเปรียบเทียบกันทั้งสองกรรมวิธีพบว่าผลผลิตจากกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยจ านวนผลพริกท่ี

มีคุณภาพดี 84.6% สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตคุณภาพดี 78% น าพริกส่วนที่ด้อยคุณภาพมาตรวจนับจ า
นวลพริกท่ีมีอาการโรคแอนแทรคโนส อาการเนื่องจากไวรัส และหนอนเจาะผลพบว่าผลผลิตจากแปลงกรรมวิธี
ทดสอบมีอาการโรคแอนแทรคโนส และอาการเนื่องจากไวรัสน้อยกว่าผลผลิตจากแปลงกรรมวิธีเกษตรกร และ
ผลผลิตจากทั้งสองกรรมวิธีไม่พบอาการเนื่องจากหนอนเจาะผล (ตารางท่ี 16-17) และส่งตัวอย่างผลผลิตเพ่ือ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างพบว่าผลผลิตพริกจากแปลงกรรมวิธีทดสอบ 1 รายมีสารคลอไพริฟอสตกค้างปริมาณ 0.01 
mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับปลอดภัยเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรรายเดียวกันพบสารคลอไพริฟอสตกค้าง ปริมาณ 0.05 
mg/kg ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบแต่อยู่ในระดับปลอดภัยเช่นกัน ส่วนเกษตรกรร่วมทดสอบรายอื่นไม่พบสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตจากทั้งแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร 
 
ตารางท่ี 16 คุณภาพผลผลิตพริกจากการสุ่มพริกจากแปลงทดสอบเทียบกับพริกจากแปลงเกษตรกร ปีเพาะปลูก 

2557 จ านวน 100 เม็ด  

ชื่อเกษตรกร 
น้ าหนักเฉลี่ย 100 เม็ด จ านวนผลผลิตดีใน 100 เม็ด 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เกษตรกร 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม  185.00 166.75 85 77 

นายเชิดชัย  รักงาน  200.25 190.50 89 82 

นายบุญรัตน์ มณีโชติ  178.25 165.75 75 69 

นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด  218.50 198.05 89 82 

นายวายุฤทธิ์ สิมราช  180.75 172.75 85 80 

ค่าเฉลี่ย 192.55 178.76 84.6 78 

 
ตารางท่ี 17 คุณภาพผลผลิตพริกจากการสุ่มพริกจากแปลงทดสอบเทียบกับพริกจากแปลงเกษตรกร ปีเพาะปลูก 

2557 จ านวน 100 เม็ด  

ชื่อเกษตรกร 
แอนแทรคโนส อาการจากไวรัส หนอนเจาะผล 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เกษตรกร 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เกษตรกร 

วิธ ี
ทดสอบ 

วิธ ี
เกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม - - 15 23 - - 

นายเชิดชัย  รักงาน - - 11 18 - - 

นายบุญรัตน์ มณีโชติ - - 25 31 - - 



นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด 3 8 8 24 - - 

นายวายุฤทธิ์ สิมราช 1 4 14 24 - - 

ค่าเฉลี่ย 0.8 2.4 14.6 24.0 - - 

 
เก็บข้อมูลด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่าต้นทุนการผลิตของวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย 9,695 บาท/ไร่  

และวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ย 10,840  บาท/ไร่ วิธีการทดสอบมีค่าเฉลี่ยรายได้ 34,700 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนสุทธิ 
33,125 บาท/ไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio:BCR) พบว่าวิธีทดสอบมีค่า BCR = 
3.57 ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่า BCR=  3.05  (ตารางท่ี 18) 
 
ตารางท่ี 18 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากกรรมวิธีทดสอบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร ปีเพาะปลูก 2557  

รายการค่าใช้จ่าย กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ต้นทุนด้านเขตกรรม+แรงงาน  1,780 1,780 

ต้นทุนการจัดการศัตรูพืช    

- กับดักกาวเหนียว  175  

- BT / BS / NPV  200  

- สารเคมี  400 1,000 

- ปุ๋ยทางใบ ธาตุอาหารรอง (เสริมความแข็งแรง)  200 1,435 

- ค่าแรงงานเก็บเก่ียว (ตามปริมาณผลผลิต)  6,940 6,625 

รวม  9,695 10,840 

รายได้ (ผลผลิต x ราคาเฉลี่ 25 บาท)  34,700 33,125 

BCR  3.57 3.05 

 
จากผลการทดลองปี 2557 สามารถสรุปได้ว่ากรรมวิธีทดสอบมีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาด

ของแมลงศัตรูพริกและโรคแอนแทรคโนสให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต ท าให้ได้ผลผลิตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรรมวิธีการเดิมของเกษตรกร ดังนั้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จึงได้จัดเวที
เสวนา น าเสนอผลการทดลอง และเยี่ยมชมแปลงทดลอง ผู้เข้าร่วมได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลโนนสะอาด และ
ตัวแทนจากส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รวมผู้เข้าร่วมจ านวน 34 ราย 
 
ผลการทดลองปี 2558 



ในช่วงก่อนการเพาะปลูก (ไตรมาสที่ 1) ได้จัดท าการสรุปบทเรียนที่ได้จากการการทดสอบร่วมกับเกษตรกร
พบว่าเกษตรกรให้การยอมรับการใช้จุลินทรีย์Bacillus thuringiensisหนอนเจาะสมอฝ้ายใช้พาราฟินออยด์หรือไวท์
ออยและก ามะถันควบคุมไรขาว และเสริมความแข็งแรงให้ต้นพริกโดยใช้แคลเซียมโบรอน ปุ๋ยทางใบสูตร 15-30-15 
ส่วนการใช้ B. subtilisควบคุมโรคพริกที่เกิดจากเชื้อราแล้วใช้ไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นในช่วงเก็บเกี่ยวพบว่าเกษตรกรยัง
ไม่สามารถน าไปปรับใช้ได้เนื่องจากยังเห็นผลไม่ชัดเจน  วางแผนการจัดท าแปลงต้นแบบโดยด าเนินการทดสอบ
เปรียบเทียบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานกับวิธีการของเกษตรกร บันทึกข้อมูลการปฏิบัติของเกษตรกร ส ารวจ
การระบาดศัตรูพริกและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงทดสอบทุก 14-15 วัน  

ฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงเดือน ธันวาคม – มิถุนายน 2558 โดยเริ่มจากการเพาะกล้าในช่วงเดือนธันวาคม 
จากนั้นย้ายกล้าโดยการถอนกล้าจากแปลงเพาะมาปลูกในช่วงวันที่ 10 - 20 มกราคม 2558 ให้น้ าทุก 2-3 วัน โดย
การรดน้ าทางสายยาง หลังย้ายปลูก 1 – 2 สัปดาห์ท าการคลุมดินด้วยฟางข้าว ดูแลรักษาโดยใช้กรรมวิธีทดสอบ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 1) ท าการประเมินการระบาดของศัตรูพืชทุก 7-14 วัน พบเพลี้ยไฟ และ
แมลงหวี่ขาวและไรขาว และพบอาการใบหงิกด่างเหลืองจากไวรัส ในแปลงวิธีเกษตรกรมากกว่าแปลงกรรมวิธี
ทดสอบและไมพ่บการระบาดของโรคแอนแทรคโนสในระยะแรก แตเ่ริม่พบในชว่งเกบ็เกีย่วซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีไ่มท่ า
ความเสียหายมากจึงไม่มีการควบคุมการะบาดนอกจากนี้ยังพบอาการใบจุดไหม้ที่ใบร่วมกับอาการใบร่วงระบาด
ในช่วงที่มีฝนเดือนเมษายน 2558  

 
ท าการเก็บข้อมูลผลผลิตในแต่ละครั้งของการเก็บเกี่ยวรวมกันเป็นผลผลิตรวมต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ พบว่าแปลง

ต้นแบบมีผลผลิตเฉลี่ย 924.4 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนแปลงเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 856 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งพริกในปี 2558 มี
ผลผลิตต่ ากว่าพริกที่ปลูกในปี 2554 ถึง 2557 เนื่องจากการเกิดโรคใบและยอดไหม้ระบาดนั่นเอง 

 
ตารางท่ี 19 ผลผลิตพริกจากแปลงทดสอบเทียบกับแปลงเกษตรกรฤดูกาลเพาะปลูกปี 2558 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร่) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม 930 905 

นายเชิดชัยรักงาน 943 922 

นายครรชิต  -  654 640 

นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด 1,105 875 

นายวายุฤทธิ์ สิมราช 990 938 

ค่าเฉลี่ย 924.4 856 
 
คุณภาพผลผลิตเปรียบเทียบกันทั้งสองกรรมวิธีพบว่าผลผลิตจากกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ยจ านวนผลพริกท่ี

มีคุณภาพดี 82% สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตคุณภาพดี 78.6% น าพริกส่วนที่ด้อยคุณภาพมาตรวจนับจ า



นวลพริกท่ีมีอาการโรคแอนแทรคโนส อาการเนื่องจากไวรัส และหนอนเจาะผลพบว่าผลผลิตจากแปลงกรรมวิธี
ทดสอบมีอาการโรคแอนแทรคโนส และอาการเนื่องจากไวรัสน้อยกว่าผลผลิตจากแปลงกรรมวิธีเกษตรกร และ
ผลผลิตจากทั้งสองกรรมวิธีไม่พบอาการจากหนอนเจาะผลแต่พบอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดจากการขาดธาตุอาหาร
หรืออาจเกิดจากโรคชนิดอ่ืนจากนั้นท าการส่งตัวอย่างผลผลิตเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างพบว่าผลผลิตพริกจาก
แปลงกรรมวิธีเกษตรกรของนายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด มีสารคลอไพริฟอสตกค้างปริมาณ 0.61 mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับ
ปลอดภัยเทียบกับกรรมวิธีทดสอบของเกษตรกรรายเดียวกันไม่พบสารตกค้าง ส่วนเกษตรกรร่วมทดสอบรายอ่ืนไม่
พบสารพิษตกค้างในผลผลิตจากทั้งแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร 
 
ตารางท่ี 20 คุณภาพผลผลิตพริกจากการสุ่มพริกจากแปลงทดสอบเทียบกับพริกจากแปลงเกษตรกร ปีเพาะปลูก 

2558 จ านวน 100 เม็ด  

ชื่อเกษตรกร 
น้ าหนักเฉลี่ย 100 เม็ด จ านวนผลผลิตดีใน 100 เม็ด 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม  175.00 169.50 79 76 

นายเชิดชัย  รักงาน  220.25 190.50 85 80 

นายครรชิต  108.00 102.75 70 69 

นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด  222.50 196.25 90 86 

นายวายุฤทธิ์ สิมราช 188.50 171.50 86 82 

ค่าเฉลี่ย 182.85 166.1 82 78.6 

 
ตารางท่ี 21 จ านวนผลผลิตพริกด้อยคุณภาพจากการสุ่มพริกจากแปลงทดสอบเทียบกับพริกจากแปลงเกษตรกร ปี

เพาะปลูก 2558 จ านวน 100 เม็ด  

ชื่อเกษตรกร 
แอนแทรคโนส อาการจากไวรัส อาการผิดปกติอ่ืนๆ 

รวม 
จ านวนพริกที่ด้อย

คุณภาพ(เม็ด) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

นายบุญแสง พรนิคม 1 6 10 13 10 5 21 24 

 นายเชิดชัย  รักงาน 1 5 9 11 5 4 15 20 

 นายครรชิต - 4 5 25 26 1 - 30 31 

นายเข็มทอง สีพิมพ์ขัด 2 4 8 10 - - 10 14 

นายวายุฤทธิ์ สิมราช 1 3 12 13 1 2 14 18 

 



เก็บข้อมูลด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่าต้นทุนการผลิตของวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย7,352บาท/ไร่ และ
วิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ย 8,495บาท/ไร่ วิธีการทดสอบมีค่าเฉลี่ยรายได้23,110 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนสุทธิ15,125 
บาท/ไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio:BCR) พบว่าวิธีทดสอบมีค่า BCR = 3.14ส่วนวิธี
เกษตรกรต้นทุนการผลิตของวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย7,352 บาท/ไร่ และวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยต้นทุน8,495  บาท/ไร่ 
ค่าเฉลี่ยรายได้21,400 บาท/ไร่ มีผลตอบแทนสุทธิ12,905 บาท/ไร่ มีค่า BCR=  2.52 (ตารางที่ 22) 
 
ตารางท่ี 22 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากกรรมวิธีทดสอบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร ปีเพาะปลูก 2557 

รายการค่าใช้จ่าย กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ต้นทุนด้านเขตกรรม+แรงงาน  1,780 1,780 

ต้นทุนการจัดการศัตรูพืช    

- กับดักกาวเหนียว  175  

- BT และBS  175  

- สารเคมี  400 1,000 

- ปุ๋ยทางใบ ธาตุอาหารรอง (เสริมความแข็งแรง)  200 1,435 

- ค่าแรงงานเก็บเก่ียว (ตามปริมาณผลผลิต)  4,622 4,280 

รวม  7,352 8,495 

รายได้ (ผลผลิต x ราคาเฉลี่ย25 บาท)  23,110 21,400 

รายได้ตอบแทนสุทธิ (รายได้-ต้นทุน) 15,758 12,905 

BCR 3.14 2.52 

 
จากผลการทดลองปี 2558 สามารถสรุปได้ว่ากรรมวิธีทดสอบมีประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาด

ของแมลงศัตรูพริกและโรคแอนแทรคโนสให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต ท าให้ได้ผลผลิตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่ากรรมวิธีการเดิมของเกษตรกรถึงแม้จะพบการระบาดของโรคยอดเน่าในพ้ืนที่ 
จากการส ารวจพบว่าแปลงทดสอบมีโรคยอดเน่าน้อยกว่าแปลงเกษตรกร ในวันที่ 21กันยายน 2558จึงได้จัดเวที
เสวนา น าเสนอผลการทดลอง และเสวนาแนวทางการน าผลงานวิจัยไปปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่
ต าบลโนนสะอาด และตัวแทนจากส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รวม
ผู้เข้าร่วมจ านวน 12 ราย 
 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



 
 การทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนส หนอน
เจาะผล และอาการยอดหงิกเหลืองท่ีมีไรและแมลงเป็นพาหะ เพ่ิมแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืชลด
การใช้สารเคมีท่ีมีผลตกค้างในผลผลิตร่วมกับเกษตรกรรายเดิม จากการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพริก
แบบผสมผสานโดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ บาซิลลัส ซับทีลิส (BS) ควบคุมโรคแอนแทรคโนสและเชื้อจุลินทรีย์ 
บาซิลลัส ทูริงเจนซีส (BT) ควบคุมการะบาดของแมลง สลับกับการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยทาง
ใบเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงให้พืช พบว่ากรรมวิธีแนะน าสามารถลดอัตราการระบาดของศัตรูพริกลงได้อย่าง
ต่อเนื่องจนถึงระยะเก็บเก่ียว ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีการเดิมของเกษตรกร แม้ว่า
ผลต่างของทั้งสองกรรมวิธีจะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ดังเช่นกรณีผลวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ผลผลิตจาก
แปลงกรรมวิธีเกษตรกรไม่ปริมาณสารพิษตกค้างเช่นเดียวกับกรรมวิธีทดสอบ อาจเกิดจากการพยายามลดใช้
สารเคมีในระยะเก็บเก่ียวเนื่องจากเกษตรกรระมัดระวังมากข้ึน นอกจากนี้ผลการทดลองยังชี้ให้เห็นว่ากรรมวิธี
ทดสอบมีต้นทุนต่ ากว่ากรรมวิธีการเดิมของเกษตรกร  เนื่องจากกรรมวิธีการเดิมมีต้นทุนด้านสารเคมีหลากหลาย
ชนิด รวมถึงต้นทุนด้านปุ๋ยเสริมและฮอร์โมนพืชที่สูงเกินความจ าเป็น     ส่วนการทดสอบการผลิตเชื้อราไตรโค
เดอร์มาสดในข้าวสวย แล้วฉีดพ่นเพื่อลดการระบาดของโรคแอนแทรคโนสนั้นพบว่าเชื้อราดังกล่าวสามารถลด
ปัญหาของโรคได้ในระดับหนึ่งแต่เกษตรกรยังไม่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากและเห็นผล
ไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการทดลองในโอกาสต่อไปควรเป็นการทดสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชโดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนสให้เห็นผลเชิงประจักษ์ชัดเจนขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
ภาพที่ 1 คณะผู้วิจัยชี้แจงผลการทดลอง และวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกษตรกรพบในปี 2554 พร้อมทั้งหาแนว

ทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 

ภาพที่ 2 สภาพแปลงทดลองติดกับดักกาวเหนียวเพ่ือพยากรณ์แนวโน้มการระบาดของศัตรูพริก 



 
 
ภาพที่ 3 ท าการส ารวจการระบาดของศัตรูพริกทุก 7-14 วัน 

 

 
 
ภาพที่ 4 กลุ่มไข่หนอนเจาะสมอฝ้าย (ภาพ ก) และอาการของพริกที่ถูกหนอนเจาะผลเข้าท าลาย (ภาพ ข) ใน

ระยะติดผลอ่อน 

(ก) (ข) 



 
ภาพที่ 5 หนอนเจาะสมอฝ้ายกัดกินใบ ยอด และผลพริกในระยะติดผลอ่อนระบาดในช่วงปี 2554-2555 

 

 
 

ภาพที่ 6 อาการของพริกที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสระบาดช่วงปี 2555 

 



 
ภาพที่ 7 แมลงตัวห้ าที่พบในแปลงทดลองกรรมวิธีทดสอบ ในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2558 
 

 

 
 

ภาพที่ 8 อาการใบจุดไหม้ที่ใบร่วมกับอาการใบร่วงที่พบในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ในฤดูกาลเพาะปลูกปี
2558 
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