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รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
----------------------------- 

ชุดโครงการวิจัย  โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกเฉพาะพ้ืนที่ 
โครงการวิจัย     โครงการพัฒนาการผลิตพริกแบบผสมผสานพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ชื่อการทดลอง    การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในพ้ืนที่ 
                     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
คณะผู้ด าเนินงาน     
หัวหน้าการทดลอง  วราพร  วงษ์ศิริวรรณ  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
ผู้ร่วมงาน             พรทิพย์  แพงจันทร์    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
                         ญาณิน สุปะมา  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 
บทคัดย่อ 
 

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานของเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ
ทดสอบเทคโนโลยีกับกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับเกษตรกรทั่วไป 2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้การวางแผน
งานวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพของเกษตรกร ด าเนินการศึกษาระหว่างปี 2557 – 2558   โดยท าการสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้ปลูกพริกท้ังฤดูแล้งและฤดูฝนในพ้ืนที่จังหวัด ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร นครพนม และจังหวัด
หนองคายจากการศึกษาการผลิตพริกแบบผสมผสานโดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรจ านวน 967 ราย ผลการศึกษา 
พบว่าการยอมรับเทคโนโลยีทั้งพริกฤดูแล้งและพริกฤดูฝน เป็นไปในท านองเดียวกันทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน คือ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมากส าหรับเกษตรกรผลิตพริกทั่วไปซึ่งเป็น
เกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP พริก มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลาง โดยมีร้อยละของการ
ใช้ชุดเทคโนโลยีในภาพรวมพริกฤดูแล้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรผลิตพริกทั่วไป ร้อยละ 
80.3 และ 70.7 ตามล าดับ ส่วนในฤดูฝนร้อยละ 83.7 และ 70.2 ตามล าดับ   เมื่อพิจารณาถึงการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกรในแต่ละด้าน พบว่าเกษตรกรทั่วไปเทคโนโลยีที่มีการยอมรับน้อยคือ 1) การใช้เชื้อไตร
โคเดอร์มา (36.3)  2) การดูแลรักษาด้านโรค (37.7)  3) การใส่ปูนขาว (42.7) 4) การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู 
(47.4) ส าหรับในเกษตรกรทั่วไป มีการยอมรับเทคโนโลยีค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับเรื่อง 1) การใช้เชื้อไตรโคเดอร์
มา (54.8)  2) การดูแลรักษาด้านโรค ( 58.7)  และ 3) การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู (59.5)  แต่ยังอยู่ในระดับ
ที่สูงกว่าเกษตรกรผลิตพริกท่ัวไป ส าหรับความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมด าเนินการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานพบว่า เกษตรกรผู้ผลิตพริกฤดูแล้งมีความพึงพอใจร้อยละ 86.3  เกษตร
ผู้ผลิตพริกฤดูฝนมีความพึงพอใจร้อยละ 91.3  ซึ่งจากผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบ
ผสมผสาน ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ได้ด าเนินการมาในระยะก่อนหน้านี้ (2557-2558) พบว่า
เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการยังมีการปฏิบัติตามเทคโนโลยีตามค าแนะน า ส าหรับเกษตรผลิตพริกท่ัวไป 
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เกษตรกรขยายผลหรือแปลงใกล้เคียงก็มีการน าเอาเทคโนโลยีบางส่วนไปปฏิบัติด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากมีการ
ขยายผลเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตพริกแบบผสมผสานมากข้ึนจะท าให้ลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตผลผลิตพริกมี
คุณภาพปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคมากข้ึนต่อไปในอนาคต 

 
 
ค าน า 

 
พริกเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทุกจังหวัด พ้ืนที่รวม

ประมาณ  1.1-1.4 แสนไร่ (พรทิพย์, 2549 ) พ้ืนที่ปลูกมากท่ีสุด คือ จังหวัด ชัยภูมิ เลย หนองคาย ขอนแก่น 
สกลนคร และนครพนม พันธุ์พริกที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ และพริกชี้ฟ้า มีพ้ืนที่ขอจดทะเบียน
แหล่งผลิตพริก 17,594 ไร่ เกษตรกร 8,320 ราย ได้รับการรับรองแปลงเกษตรกรดีที่เหมาะสม (GAP) เพียง 
1,694 ไร่ เกษตรกร 896 ราย ผลผลิตพริกนอกจากการส่งขายทั้งระดับท้องถิ่น ในประเทศ แล้วยังมีการ
ส่งออก ในรูปแบบการขายทั้งพริกสด แห้ง หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ และพริกยังใช้เป็นส่วนประกอบของยา
รักษาโรคบางชนดิ มีมูลค่าส่งออกประมาณปีละ 2,000 ลา้นบาท และน าเข้าส่วนใหญ่ในรูปพริกแห้งประมาณ 
700 ล้านบาท จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ระบบการผลิตพริก และประเด็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาแก้ไข 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ได้ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งแต่ ปี 2554 – 2558 มีเกษตรกรกรเข้าร่วมโครงการทดสอบและเกษตรกร
ขยายผลน าเทคโนโลยีไปปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนางานวิจัยในพื้นพ้ืนที่ด้านการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีสู่เกษตรกรอย่างได้ผลดีและมีการน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นการศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้เหมาะสมกับเกษตรกรต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 
   อุปกรณ์   แบบสัมภาษณ์เกษตรกร กล้องถ่ายรูป 
   วิธีการ 

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 
เกษตรกรผู้ปลูกพริกแบบผสมผสานที่เข้าร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีกับส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 3 และ เกษตรกรข้างเคียงท่ีไม่ได้ร่วมโครงการทดสอบแต่เป็นเกษตรกรผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืช 
GAP  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกประชากรเป้าหมายโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purpossive Sampling) 
การรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เคยร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานกับส านักวิจัย
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และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  และเกษตรกรข้างเคียงโดยคัดเลือกเกษตรกรที่ได้รับใบรับรองแหล่งผลิตพืช 
GAP พริก  

 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแบบสัมภาษณ์เกษตรกร  โดยยึดหลักค าแนะน าตามเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบ
ผสมผสานของกรมวิชาการเกษตร และค าแนะน าตามระบบ GAP พริก เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 
3  ตอน  ได้แก่ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
  ตอนที่ 2 ข้อมูลการผลิตพริกแบบผสมผสาน     

          ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด 
ก าหนดคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสาน  ซึ่งใช้แนวทางการผลิตพริกแบบ

ผสมผสานและการผลิตพริกตามระบบ GAP โดยก าหนด 100 คะแนนเต็มโดยแบ่งคะแนนดังนี้ 
 
1. การไถ     10 คะแนน 
2. การตากดิน    10 คะแนน 
3. การใส่ปูนขาว   10 คะแนน 
4. อายุกล้า      5  คะแนน 
5. จ านวนต้นต่อหลุม     5  คะแนน 
6. ระยะปลูก       5  คะแนน 
7. การใส่ปุ๋ย       5  คะแนน 
8. การใช้เชื้อไตรโครเดอร์มา  10 คะแนน 
9. การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู  10 คะแนน 
10. การดูแลรักษาด้านโรค  10 คะแนน 
11. อายุเก็บเกี่ยว      5 คะแนน 
12. การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย   10 คะแนน 
 

 การแบ่งช่วงระดับคะแนนการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพิรกแบผสมผสานแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
น้อย = 1- 60 คะแนน ปานกลาง = 60.1 – 80 คะแนน มาก = 80.1 คะแนนขึ้นไป 
 2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์โดยการทดสอบแบบสัมภาษณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบ
สัมภาษณ์ ก่อนการน าไปใช้จริง  

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสัมภาษณ์เกษตรกรเป้าหมายโดยการสุ่มเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง
ตามบัญชีรายชื่อเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และบัญชีราชื่อเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง  GAP พริก โดยมีการนัด
หมายเกษตรกรผ่านผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าเกษตรกร   

ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ์  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 
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 4.2 บันทึกข้อมูล  
 4.3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล้วน ามาสรุปผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน  

   เวลาและสถานที่ 
          ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 

 ด าเนินการสัมภาษณ์เกษตรกร ในจังหวัด ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย สกลนคร หนองคาย  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1) ปีที่ 1  (2557) การผลิตพริกฤดูแล้ง 

1. เกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกพริกทางเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิต
พริกแบบผสมผสานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากเกษตรกร จ านวน 451 ราย เป็นเกษตรกรที่
ร่วมโครงการจ านวน  90 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกพริกทั่วไป จ านวน 361  ราย ในจังหวัดชัยภูมิ เลย 
หนองคาย สกลนคร และขอนแก่น พบว่า เกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.5 ชาย 
ร้อยละ 43.5  มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50  ป ี ร้อยละ 34.5   จบการศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ   ร้อย
ละ 80   มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนข้ึนไป  แรงงานในภาคการเกษตร จ านวน 2 คน ร้อยละ 71.8  
รายได้จากการผลิตพริก เฉลี่ย 35,905 บาท/ไร่/ปี  ต้นทุนในการผลิตพริก   เฉลี่ย 9,922  บาท/ไร่/ปี  จ านวน
แปลงที่ปลูก ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.4 ปลูกแปลงเดียว ร้อยละ 1.6 ปลูก 2 แปลงขึ้นไป พ้ืนที่ปลูก  ร้อยละ 43.5 
ปลูก 1 ไร่  ร้อยละ 31.6 ปลูก 2 ไร่  ร้อยละ 13.9  ปลูกต่ ากว่า 1 ไร่ และร้อยละ 11 ปลูกมากกว่า 2 ไร่  พันธุ์
ที่ปลูก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 50.9 ปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอต รองลงมาร้อยละ 18  พริกยอดสน  
ร้อยละ 12.8 พริกจินดา ร้อยละ 11.7 พริกอ่ืนๆ ได้แก่ ตะวันแดง พริกส้ม เรดฮอท แหล่งที่มาของพันธุ์ ร้อย
ละ 53.3 ซื้อจากร้านค้า ร้อยละ 27.6 เก็บพันธุ์ไว้เอง  ร้อยละ 11.5 จากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ จากพ่อค้าคนกลาง 
จากเพ่ือนบ้าน  ร้อยละ 7.0 จากบริษัทเอกชน  และร้อยละ 0.6 จากกรมวิชาการเกษตร ผลผลิตเฉลี่ย 1,453 
กิโลกรัม/ไร่   
 
ตารางที่ 1   ต้นทุน – รายได้ – ผลผลิต เฉลี่ยจากการผลิตพริกของเกษตรกรผลิตพริกฤดูแล้ง 
 

รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรผลิตพริกทั่วไป  
   

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 2,398 1,341 
ต้นทุนเฉลี่ย(บาท) 14,990 8,967 
รายได้เฉลี่ย(บาท) 50,822 32,799 

 
2. ข้อมูลการผลิตพริกแบบผสมผสาน  
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2.1 การเขตกรรม การไถ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.3 มีการไถเตรียมดินโดย ร้อย
ละ 79.6 ท าการไถเตรียมดิน 2 ครั้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.5 มีการตากดิน โดยร้อยละ 64.2 ตากดิน 
7-14 วัน ร้อยละ 24.4 ตากดิน 15-29 วัน และร้อยละ 5.8 ตากดินมากกว่า 30 วันขึ้นไป เกษตรกรร้อยละ 
62.7 มีการใส่ปูนขาวปรับสภาพดิน และร้อยละ 37.3 ไม่ใส่ปูนขาวปรับสภาพดินเนื่องจากไม่มีต้นทุน หาซื้อ
ไม่ได้ และไม่เคยใส่  การใส่ปุ๋ยพบว่า เกษตรกรร้อยละ 12.4 ใส่ปุ๋ยหมัก  ร้อยละ 15.9 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 
96 ใส่ปุ๋ยเคมี ร้อยละ 22.8 ใส่น้ าหมักชีวภาพ ร้อยละ 31.2 มีการใส่ปุ๋ยทางใบ โดยเกษตรกรมีการใช้ผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยจากแอมเวย์ และกิฟฟารีน และเกษตรกรร้อยละ 16.0 มีการใช้เชื้อไตรโครเดอร์มา  

2.2 การปลูกเกษตรกรส่วนใส่ร้อยละ 84.2 ท าการเพาะกล้าในแปลง ร้อยละ 15.8 เพาะกล้า
ในถาด  การย้ายกล้าลงปลูกในแปลงพบว่า ร้อยละ 53.8 ใช้อายุกล้า 26-30 วัน ร้อยละ 42.5 ใช้อายุกล้า
มากกว่า 30 วัน และร้อยละ 3.8 ใช้อายุกล้า 20-25 วัน เกษตรกรร้อยละ 16.6 มีการตัดยอดกล้าก่อนย้าย
ปลูกในแปลงเพ่ือให้แตกยอดใหม่ การย้ายกล้าลงปลูกในแปลง ร้อยละ 91.6 ท าการยกร่อง ร้อยละ 66.5 ปลูก
แบบแถวคู่   

2.3 เครื่องมือในการเขตกรรม  การไถเตรียมดิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 65.8 ใช้รถ
แทรกเตอร์ผาล7 การไถยกร่อง ร้อยละ 53.6 ใช้รถแทรกเตอร์ผาล7 การก าจัดวัชพืช พบว่าเกษตรกรมีการใช้
เครื่องมือในการก าจัดวัชพืชน้อยมากคือใช้ รถไถเดินตามร้อยละ 4.5 ส่วนมากเกษตรกรจะเลือกใช้แรงงานคน 
วิธีคลุมพลาสติก และใช้สารเคมี 

2.4 การดูแลรักษาด้านโรค พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 98.7 พบปัญหาด้านโรค ได้แก่
โรคใบหงิกจากเชื้อไวรัส ร้อยละ 25.7 โรคกุ้งแห้ง ร้อยละ 24 โรครากเน่าโคนเน่า ร้อยละ 17.2 โรคเหี่ยว
เหลือง ร้อยละ 14.1 โรคยอดและดอกเน่า ร้อยละ  10.7 โรครากปม ร้อยละ 4.9 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.5 ได้แก่
โรคเหี่ยวเขียว เกษตรกร ร้อยละ 47.6 มีการป้องกันโดย ร้อยละ 46.8 มีการใส่ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูก 
ร้อยละ 28 แช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน้ าอุ่นก่อนเพาะกล้า ร้อยละ 7.8 มีการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี ร้อยละ 7.7 มี
การแช่ต้นกล้าด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มา ร้อยละ 4.3 อ่ืนๆ ได้แก่มีการตากดิน ร้อยละ 3.8 มีการใช้ปุ๋ยหมักผสม
เชื้อไตรโคเดอร์มา ร้อยละ 1.6 มีการพ่นสารแคลเซี่ยมไนเตรท การก าจัด พบว่าเกษตรกรร้อยละ 90.8 มีการ
ก าจัดโดยวิธีใช้สารเคมี ร้อยละ 56 ถอนและเผาท าลาย ร้อยละ 34.6 ใช้สารสกัดสมุนไพร ร้อยละ 6.6 ใช้เชื้อ
ไตรโคเดอร์มา ร้อยละ 1.6 ให้น้ าแบบท่วมร่อง ร้อยละ 0.5  โรยปูนขาว ร้อยละ 0.3 ผลการก าจัด พบว่าได้ผล
ร้อยละ 91.7 

2.5 การดูแลรักษาด้านแมลง พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 พบปัญหาด้านแมลง
ได้แก่ เพลี้ยไฟ ร้อยละ 21.1 หนอนแมลงวันเจาะผล ร้อยละ 18.5 เพลี้ยอ่อน ร้อยละ 16.8  หนอนกระทู้ผัก 
ร้อยละ 13.2 หนอนเจาะสมอฝ้าย ร้อยละ 12.9  ไรขาว ร้อยละ 9.5  แมลงหวี่ขาว ร้อยละ 8 พบการระบาด
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 52.5  ระดับปานกลาง ร้อยละ 41.1 และระดับมากร้อยละ 6.4  เกษตรกร ร้อยละ 
41.2 มีการป้องกันโดย ร้อยละ 51.4 ใช้สารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นป้องกัน ร้อยละ 17.7 ใช้กับดักกาวเหนียว 
ใช้น้ าฉีดพ่นฝอย และอ่ืนๆ ร้อยละ 25.4 ใช้เหยื่อล่อ ตัดแต่งก่ิงให้โปร่ง การก าจัด พบว่าเกษตรกรร้อยละ 97.9 
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มีการก าจัดโดยวิธีใช้สารเคมี ร้อยละ 65.4  จับท าลาย ร้อยละ 29.9 ใช้สารสกัดสมุนไพร ร้อยละ 3.9 ใช้ BT 
ร้อยละ 0.4 ใช้น้ ามันปิโตรเลียมออย ร้อยละ 0.2 ผลการก าจัด พบว่าได้ผลร้อยละ 99.2 

2.6 การดูแลรักษาด้านวัชพืช พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.4 พบปัญหาด้านวัชพืช
ได้แก่ หญ้าปากควายร้อยละ 23 หญ้าดอกขาว ร้อยละ 16.9 หญ้าแห้วหมู ร้อยละ 16.3 เถาวัลย์ ร้อยละ 13.4 
หญ้ายาง ร้อยละ 11.8 ผักปราบ ร้อยละ 10.1 หญ้าคา ร้อยละ 5.1 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.4 ได้แก่ผักโขม หญ้า
ท่าพระ พบการระบาดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 56.5  ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.4 และระดับมากร้อยละ 6 
เกษตรกร ร้อยละ 41.2 มีการป้องกันการระบาดโดย ร้อยละ 63.9 ป้องกันโดยวิธีฉีดพ่นสารเคมี ร้อยละ 23.5 
ใช้วิธีอ่ืนๆร้อยละ 76.5 ได้แก่ คลุมฟาง คลุมพลาสติก การก าจัดเมื่อพบการระบาดของวัชพืชเกษตรกรร้อยละ 
96.9 มีการก าจัดโดยร้อยละ 82.5 ถอนทิ้งท าลาย ร้อยละ 30.5 ใช้สารเคมี  ร้อยละ 2.0 ใช้สารสกัดสมุนไพร
ผลการก าจัด พบว่าได้ผลร้อยละ 99.9 

2.7 การให้น้ า เกษตรกรร้อยละ 98.9 มีการให้น้ า โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 63.6 ให้น้ าแบบใช้
สายฉีด  ร้อยละ 27 ให้น้ าแบบท่วมร่อง ร้อยละ 4.9 ให้น้ าแบบอื่นๆได้แก่ใช้บัวรดน้ า ร้อยละ 3.5 ให้น้ าแบบ
สปริงเกอร์ และร้อยละ 1 ให้น้ าแบบน้ าหยด 

2.8 การคลุมแปลง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 มีการคลุมแปลงโดยคลุมด้วยฟางร้อยละ 
78.7 คลุมด้วยพลาสติกร้อยละ 18 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.3 ได้แก่คลุมด้วยแกลบ 

2.9 การเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 83.2 มีการเก็บผลผลิตเป็นพริกเขียว 
เกษตรกรร้อยละ 76 เก็บเก่ียวเมื่อพริกอายุได้ 90 วัน ร้อยละ 11.9 เก็บเม่ือพริกอายุน้อยกว่า 90 วัน ร้อยละ 
9.5 เก็บเม่ือพริกอายุระหว่าง 101-120 วัน ร้อยละ 2.2 เก็บเมื่อพริกอายุระหว่าง 90-100 วัน และร้อยละ 0.4 
เก็บเม่ือพริกอายุมากกว่า 121 วันขึ้นไป โดยที่เกษตรกรร้อยละ 35.6 สามารถเก็บพริกได้ 11-15 ครั้ง/รอบการ
ผลิต ร้อยละ 32 สามารถเก็บพริกได้ 16-20 ครั้ง/รอบการผลิต ร้อยละ 24 สามารถเก็บพริกได้ 6-10 ครั้ง/
รอบการผลิต ร้อยละ 4.4 สามารถเก็บพริกได้น้อยกว่า 5 ครั้ง/รอบการผลิต ร้อยละ 4 สามารถเก็บพริกได้ 21 
ครั้งข้ึนไป/รอบการผลิต โดยที่เกษตรกรร้อยละ 67 มีการคัดแยกผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออกก่อนส่งขาย  

3. การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานของเกษตรกรพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยการศึกษาจากการปฏิบัติตามค าแนะน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทั้ง 12 เรื่อง พบว่า  

3.1 การไถ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 93.3 เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติ
ถูกต้อง ร้อยละ 93.0  

 3.2  การตากดิน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 98.6 เกษตรกรทั่วไป
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 93.0 

 3.3 การใส่ปูนขาว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 82.2 เกษตรกรทั่วไป
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 58.2 

 3.4 อายุกล้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 68.9 เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติ
ถูกต้อง ร้อยละ 49.9 
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 3.5 จ านวนต้นต่อหลุม เกษตรกรผลิตที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 96.7 
เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 90.0 

 3.6 ระยะปลูก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 75.7 เกษตรกรทั่วไป
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 53.5 

 3.7 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 57.1 เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติ
ถูกต้อง ร้อยละ 53.0 

 3.8 การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 33.2
เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 11.3 

 3.9 การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 39.2 
เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 25.7 

 3.10 การดูแลรักษาด้านโรค เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 38.0
เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 6.6 

 3.11 อายุเก็บเก่ียว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 81.1 เกษตรกรทั่วไป
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 74.0 

 3.12 การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 
74.6 เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 64.8 
 

เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานและเกษตรกรทั่วไปมีแนวการปฏิบัติในการผลิตพริกใกล้เคียงกัน 
เทคโนโลยีที่มีการปฏิบัติแตกต่างต่างกันได้แก่ 1) การใส่ปูนขาว 2) อายุกล้า   3) การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 4) 
การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู 5) การดูแลรักษาด้านโรค  
 เทคโนโลยีที่เกษตรกรยังปฏิบัติตามค าแนะน าไม่ถูกต้องมากนักได้แก่ การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา การใช้
สาเคมีป้องกันก าจัดแมลง และการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องการ
เรื่องการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช และการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง   ส่วนมากเมื่อพบปัญหาโรคและแมลง
ศัตรู ก็จะไปซื้อสารเคมีตามร้านค้ามาใช้ หรือใช้สารเคมีตามเพ่ือนบ้าน  

ตารางที่ 2  ร้อยละของเกษตรกรผลิตพริกฤดูแล้งที่ปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสาน 
 

การใช้เทคโนโลยี 
เกษตรกรร่วมโครงการ เกษตรกรผลิตพริกทั่วไป 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
1.การไถ 93.3 6.7 93.0 7.0 
2.การตากดิน 98.6 1.4 93.0 9.7 
3.การใส่ปูนขาว 82.2 17.8 58.2 41.8 
4.อายุกล้า 68.9 31.1 49.9 50.1 
5.จ านวนต้นต่อหลุม 96.7 3.3 90.0 10.0 
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6.ระยะปลูก 75.7 24.3 53.5 46.5 
7.การใส่ปุ๋ย 57.1 42.9 53.0 47.0 
8.การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 32.2 67.8 11.3 88.7 
9.การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู 39.2 60.8 25.7 74.3 
10.การดูแลรักษาด้านโรค 38.0 62.0 6.6 93.4 
11.อายุเก็บเกี่ยว 83.3 16.7 74.0 26.0 
12.การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย 81.1 18.9 64.8 35.2 
 

4. การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานของเกษตรกรพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยการศึกษาการปฏิบัติตามค าแนะน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทั้ง 12 เรื่อง พบว่า  

4.1 การไถ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 
95.5 และ 95.3 ตามล าดับ  (ระดับการยอมรับมาก) 

 4.2  การตากดิน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี 
ร้อยละ 99.1 และ 96.2 ตามล าดับ (ระดับการยอมรับมาก)  

 4.3 การใส่ปูนขาว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 88.1 (ระดับ
การยอมรับมาก) และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยีในรับดับ ร้อยละ72.1  (ระดับการยอมรับปาน
กลาง)  

 4.4 อายุกล้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี 
(ระดับการยอมปานกลาง) ร้อยละ 79.3  ร้อยละ 66.6  ตามล าดับ 

 4.5 จ านวนต้นต่อหลุม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับ
เทคโนโลยี ร้อยละ 97.8 และ 93.3 ตามล าดับ  (ระดับการยอมรับมาก) 

 4.6 ระยะปลูก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 88.1(ระดับการ
ยอมรับมาก) และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 72.1   (ระดับการยอมปานกลาง) 

 4.7 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อย
ละ 71.4  ร้อยละ 68.7  ตามล าดับ (ระดับการยอมปานกลาง) 

 4.8 การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับ
เทคโนโลยี ร้อยละ 54.8  ร้อยละ 40.9  ตามล าดับ (ระดับการยอมรับน้อย) เนื่องจากเกษตรกรยังเห็นว่า
ยุ่งยากในการเตรียมใช้เองหาอีกท้ังยังหาซื้อยากจึงยังไม่เห็นความส าคัญ  

 4.9 การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรทั่วไปมีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 59.5  ร้อยละ 50.5  ตามล าดับ (ระดับการยอมรับน้อย) เนื่องจากเกษตรกรขาด
ความรู้ในการเรื่องการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีตามเพ่ือนบ้านและร้านขายสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชท าให้ใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง  
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 4.10 การดูแลรักษาด้านโรค เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับ
เทคโนโลยี ร้อยละ 58.7  ร้อยละ 37.7  ตามล าดับ (ระดับการยอมรับน้อย) เกษตรกรมีการใช้สารเคมีไม่
ถูกต้องเช่นเดียวกันกับการดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู 

 4.11 อายุเก็บเกี่ยว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี 
ร้อยละ 88.9 และ 82.7 ตามล าดับ  (ระดับการยอมรับมาก)  

 4.12 การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการยอมรับ
เทคโนโลยี ร้อยละ 87.4 (ระดับการยอมรับมาก) และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ76.5(
ระดับการยอมปานกลาง) 
 

ตารางที่ 3  ระดับของการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผลิตพริกฤดูแล้งทีย่อบรับเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกแบบผสมผสาน 
 

การยอมรับเทคโนโลยี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรผลิตพริกทั่วไป 
1.การไถ 95.5 95.3 
2.การตากดิน 99.1 96.2 
3.การใส่ปูนขาว 88.1 72.1 
4.อายุกล้า 79.3 66.6 
5.จ านวนต้นต่อหลุม 97.8 93.3 
6.ระยะปลูก 83.8 69.0 
7.การใส่ปุ๋ย 71.4 68.7 
8.การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 54.8 40.9 
9.การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู 59.5 50.5 
10.การดูแลรักษาด้านโรค 58.7 37.7 
11.อายุเก็บเกี่ยว 88.9 82.7 
12.การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย 87.4 76.5 
การยอมรับชุดเทคโนโลยี 80.3 70.7 
 
หมายเหตุ : ระดับการยอมรับน้อย = 1- 60 คะแนน ปานกลาง = 60.1 – 80 คะแนน มาก = 80.1 คะแนน
ขึ้นไป 

 
5. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการ

ผลิตพริกแบบผสมผสาน  พบว่า 
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โดยภาพรวมแล้วเกษตรกรมีความพึงพอใจร้อยละ 86.3   โดยที่เกษตรกรร้อยละ 64.9 มีความพึง
พอใจในระดับมาก  ร้อยละ 30.3 พึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 4.8 พึงพอใจในระดับน้อย  (ตาราง
ที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของเกษตรกรผลิตพริกฤดูแล้งต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการทดสอบ
เทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสาน 
 

เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 62.4 35.4 2.4 
2. ลดต้นทุนการผลิต 62.4 30.6 7.0 
3. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 61.2 32.9 5.9 
4. ราคาผลผลิตดีขึ้น 54.1 41.2 4.7 
5. ผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานคุณภาพสูงข้ึน 68.2 27.1 4.7 
6. มีตลาดรับรองผลผลิต 68.2 27.1 4.7 
7. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 63.5 31.8 4.7 
8. ได้รับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 63.5 31.8 4.7 
9. สามารถปฏิบัติตามเทคโนโลยีได้ง่าย 68.2 27.4 4.4 
10. เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 71.8 23.5 4.7 
11. ผู้บริโภคได้รับสินค้าปลอดภัย 70.6 24.7 4.7 

ค่าเฉลี่ย 64.9 30.3 4.8 
 
  
2) ปีที่ 2 (2558) การผลิตพริกในฤดูฝน 

 
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกพริกแบบผสมผสานทางเศรษฐกิจและสังคม จาก

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จาก
เกษตรกร จ านวน จ านวน 516 ราย  เป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการจ านวน  59 ราย และเกษตรกรขยายผล 
จ านวน 457  ราย ในจังหวัด ชัยภูม ิ เลย หนองคาย สกลนคร และขอนแก่น พบว่า เกษตรกรผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.9 ชาย ร้อยละ 48.1  มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50  ปี  ร้อยละ 40.7   จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาภาคบังคับ   ร้อยละ 73.3   มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนข้ึนไป ร้อยละ 
38.8  อาชีพหลักท านา ร้อยละ 79.3  อาชีพรองท าสวน ร้อยละ 69.9  แรงงานในภาคการเกษตร จ านวน 2 
คน ร้อยละ 68.8  รายได้จากการผลิตพริก ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.9 อยู่ระหว่าง 10,001-2000 บาท/ไร่/ปี  
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ต้นทุนในการผลิตพริก  ร้อยละ 28.3  อยู่ระหว่าง 7,001-10,000  บาท/ไร่/ปี  จ านวนแปลงที่ปลูก ส่วนใหญ่
ร้อยละ 96.5 ปลูกแปลงเดียว ร้อยละ 3.5 ปลูก 2 แปลงขึ้นไป พ้ืนที่ปลูก  ร้อยละ 47.0  ปลูกมากกว่า 2 ไร่  
ร้อยละ 31.6 ปลูก 2 ไร่  ร้อยละ 19.2 ปลูก 1 ไร่ และ ร้อยละ 0.4 ปลูกต่ ากว่า 1 ไร่ พันธุ์ที่ปลูก พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 56.2 ปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอต รองลงมาร้อยละ 27.9  พริกจินดา ร้อยละ 9.3 
พริกยอดสน  ร้อยละ 7.7 พริกอ่ืนๆ ได้แก่  ขี้หนูเลย พริกป๊อบ พริกชี้ฟ้า พริกส้ม  แหล่งที่มาของพันธุ์ ร้อยละ 
58.9 ซื้อจากร้านค้า ร้อยละ 37.7 เก็บพันธุ์ไว้เอง  ร้อยละ 3.3 จากแหล่งอื่นๆ ได้แก่ จากพ่อค้าคนกลาง จาก
เพ่ือนบ้าน    จากบริษัทเอกชน  และ  จากกรมวิขาการเกษตร ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 ได้ผลผลิตอยู่
ระหว่าง 501-1,000 กิโลกรัม/ไร่   

 

ตารางที่ 5   ต้นทุน – รายได้ – ผลผลิต เฉลี่ยจากการผลิตพริกของเกษตรกร 

 
รายการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  เกษตรกรผลิตพริกทั่วไป  

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) 1,198 992 
ต้นทุนเฉลี่ย(บาท) 10,505 10,899 
รายได้เฉลี่ย(บาท) 37,693 37,135 
 
 

2. การผลิตพริกแบบผสมผสานของเกษตรกร  
2.1 การเขตกรรม การไถ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 97.3 มีการไถเตรียมดินโดย ร้อย

ละ 75.9 ท าการไถเตรียมดิน 2 ครั้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 95.3  มีการตากดิน โดยร้อยละ 48.9 ตากดิน
มากกว่า 30 วันขึ้นไป ร้อยละ 21.7 ตากดิน 7-14 วัน ร้อยละ 20.9 ตากดิน 15-29 วัน และร้อยละ 8.7  ตาก
ดินน้อยกว่า 7  วัน  เกษตรกรร้อยละ 20.1 มีการใส่ปูนขาวปรับสภาพดิน และร้อยละ 79.8 ไม่ใส่ปูนขาวปรับ
สภาพดินเนื่องจากไม่มีต้นทุน หาซื้อไม่ได้ และไม่เคยใส่   

2.2 การปลูกเกษตรกรส่วนใส่ร้อยละ 66.6 ท าการเพาะกล้าในแปลง ร้อยละ 33.3 เพาะกล้า
ในถาด  การย้ายกล้าลงปลูกในแปลงพบว่า ร้อยละ 76.5 ใช้อายุกล้ามากกว่า 30 วัน ร้อยละ 25.1 ใช้อายุกล้า 
26-30 วัน และร้อยละ 0.4 ใช้อายุกล้า 20-25 วัน เกษตรกรร้อยละ 53.5 มีการตัดยอดกล้าก่อนย้ายปลูกใน
แปลงเพื่อให้แตกยอดใหม่ การย้ายกล้าลงปลูกในแปลง ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.1 ปลูกแบบไม่ยกร่อง แถวเดี่ยว   
เนื่องจากปลูกในสภาพไร่ 

2.3 เครื่องมือในการเขตกรรม  การไถเตรียมดิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.0 ใช้รถ
แทรกเตอร์ผาล7 การไถเตรียมดิน ร้อยละ 25.1 ใช้รถไถเดินตาม 

 2.4 การดูแลรักษาด้านโรค พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.0 พบปัญหาด้านโรค ได้แก่
โรคใบหงิกจากเชื้อไวรัส ร้อยละ 27.4 โรคกุ้งแห้ง ร้อยละ 26.8 โรครากเน่าโคนเน่า ร้อยละ 15.4 โรคเหี่ยว
เหลือง ร้อยละ 14.3 โรคยอดและดอกเน่า ร้อยละ  10.4 โรครากปม ร้อยละ 4.3 และอ่ืนๆ ร้อยละ 1.2 ได้แก่
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โรคเหี่ยวเขียว ใบด่าง  เกษตรกร ร้อยละ 40.3 มีการป้องกันโดย ร้อยละ 64.0 แช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน้ าอุ่นก่อน
เพาะกล้า ร้อยละ 27.7 มีการพ่นสารแคลเซี่ยมไนเตรท ร้อยละ 22.1 มีการแช่ต้นกล้าด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มา 
ร้อยละ 15.3 มีการใส่ปูนขาวปรับสภาพดินก่อนปลูก ร้อยละ 6.4 มีการใช้ปุ๋ยหมักผสมเชื้อไตรโคเดอร์มา ร้อย
ละ 1.4 มีการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี และร้อยละ 4.3 อ่ืนๆ ได้แก่มีการตากดิน   

2.5 การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 พบปัญหาด้านแมลง
ได้แก่ เพลี้ยไฟ ร้อยละ 20.7 หนอนแมลงวันเจาะผล ร้อยละ 20.0 เพลี้ยอ่อน ร้อยละ 15.8  แมลงหวี่ขาว ร้อย
ละ 15.0 หนอนกระทู้ผัก ร้อยละ 11.8 ไรขาว ร้อยละ 10.7  หนอนเจาะสมอฝ้าย ร้อยละ 9.3 และอ่ืนๆ ร้อย
ละ 9.0  พบการระบาดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 52.1  ระดับปานกลาง ร้อยละ 40.5 และระดับมากร้อยละ 
7.3  เกษตรกร ร้อยละ 28.7 มีการป้องกันโดย ใช้สารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นป้องกัน ใช้กับดักกาวเหนียว ใช้
กับดักเหยื่อล่อเมทิลยูจินอล และใช้น้ าฉีดพ่นฝอย  

2.6 การดูแลรักษาด้านวัชพืช พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9 พบปัญหาด้านวัชพืช
ได้แก่ หญ้าดอกขาว ร้อยละ 20.6 เถาวัลย์ ร้อยละ 18.7 หญ้าปากควายร้อยละ 16.8 หญ้ายาง ร้อยละ 14.5 
หญ้าแห้วหมู ร้อยละ 14.1 ผักปราบ ร้อยละ 7.1 หญ้าคา ร้อยละ 4.6 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.6 ได้แก่ผักโขม 
สาบแร้งสาบกา หญ้าท่าพระ พบการระบาดอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 48.2  ระดับปานกลาง ร้อยละ 45.7 และ
ระดับมากร้อยละ 6.0  เกษตรกร ร้อยละ 51.3 มีการป้องกันการระบาดโดย ร้อยละ 57.8 ป้องกันโดยวิธีฉีด
พ่นสารเคมี ร้อยละ 42.2 ใช้วิธีอ่ืนๆ ได้แก่ คลุมฟาง คลุมพลาสติก การก าจัดเมื่อพบการระบาดของวัชพืช
เกษตรกรร้อยละ 97.9 มีการก าจัด 

 2.7 การให้น้ า เกษตรกรร้อยละ 52.7 มีการให้น้ า โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 ให้น้ าแบบ
สปริงเกอร์ ร้อยละ 18.1 ให้น้ าแบบใช้สายฉีด  ร้อยละ 9.2 ให้น้ าแบบน้ าหยดและร้อยละ 9.5 ให้น้ าแบบอื่นๆ
ได้แก่ ใช้บัวรดน้ า   ให้น้ าแบบท่วมร่อง      

2.8  การคลุมแปลง เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 94.9 ไม่มีการคลุมแปลง 

2.9 การเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 86.2 มีการเก็บผลผลิตเป็นพริกแดง 
เกษตรกรร้อยละ 51.5 เก็บเก่ียวเมื่อพริกอายุได้ 90 วัน ร้อยละ 36.6 เก็บเม่ือพริกอายุน้อยกว่า 90 วัน ร้อยละ 
8.9 เก็บเม่ือพริกอายุระหว่าง 91-100 วัน และร้อยละ 3.0 เก็บเม่ือพริกอายุระหว่าง 101-120 วัน โดยที่
เกษตรกรร้อยละ 59.6 สามารถเก็บพริกได้ 5-10 ครั้ง/รอบการผลิต ร้อยละ 24.0 สามารถเก็บพริกได้ 11-15 
ครั้ง/รอบการผลิต ร้อยละ 9.0 สามารถเก็บพริกได้ 16-20 ครั้ง/รอบการผลิต ร้อยละ 5.3 สามารถเก็บพริกได้
น้อยกว่า 5 ครั้ง/รอบการผลิต และร้อยละ 2.1 สามารถเก็บพริกได้ 21 ครั้งข้ึนไป/รอบการผลิต โดยที่
เกษตรกรร้อยละ 73.45 มีการคัดแยกผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออกก่อนส่งขาย  
   

3. การปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานของเกษตรกรพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนโดยการศึกษาจากการปฏิบัติตามค าแนะน าตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทั้ง 12 เรื่อง พบว่า  

 3.1 การไถ เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 100 เกษตรกรทั่วไป
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 97.7 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง 
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 3.2  การตากดิน เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 96.6 เกษตรกร
ทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 95.4 พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง 

 3.3 การใส่ปูนขาว เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 67.8 เกษตรกร
ทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 14.0 พบว่าเกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานมีการปฏิบัติที่ถูกต้องมากกว่า
เกษตรกรทั่วไปเนื่องจากได้รับค าแนะน าและได้ทดลองปฏิบัติตามแล้วได้ผลดี และสาเหตุที่เกษตรกรไม่ปฏิบัติ
ตามเนื่องจากไม่มีเงินทุนส าหรับซื้อปัจจัยการผลิต 

 3.4 อายุกล้า เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 96.6 เกษตรกรทั่วไป
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 73.9 

 3.5 จ านวนต้นต่อหลุม เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 57.0 
เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 50.4 

 3.6 ระยะปลูก เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 62.5 เกษตรกรทั่วไป
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 58.3 

 3.7 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 73.7 เกษตรกรทั่วไป
ปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 66.7 

 3.8 การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 67.8 
เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 4.4 

 3.9 การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 
66.7 เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 21.1 

 3.10 การดูแลรักษาด้านโรค เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 78.8
เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 58.3 

 3.11 อายุเก็บเก่ียว เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 66.1 เกษตรกร
ทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 51.4 

 3.12 การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย เกษตรกรผลิตพริกแบบผสมผสานปฏิบัติถูกต้อง 
ร้อยละ 74.6 เกษตรกรทั่วไปปฏิบัติถูกต้อง ร้อยละ 73.3 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไป มีแนวการปฏิบัติในการผลิตพริกใกล้เคียงกัน โดยที่
เทคโนโลยีที่มีการปฏิบัติแตกต่างต่างกัน ได้แก่ 1) การใส่ปูนขาว 2) การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 3) การดูแลรักษา
ด้านแมลงศัตรู 4) การดูแลรักษาด้านโรค พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังมีร้อยละการปฏิบัติมากกว่า
เกษตรกรทั่วไป ส าหรับเทคโนโลยีที่มีการยอมรับและเกษตรกรน าไปปฏิบัติมากได้แก่ 1) การไถ 2) การตากดิน
และอายุกล้า 3) การดูแลรักษาด้านโรค 4) การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย และ 5) การใส่ปุ๋ย ส าหรับ
เทคโนโลยีด้านอื่นๆ ยังมีการยอมรับและน าไปปฏิบัติตามค าแนะน าไม่มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรมี
ข้อก าจัดด้านเงินทุน  ในการใส่ปูนขาวปรับปรุงดินก่อนปลูก และปัจจัยการผลิตบางชนิดหาซื้อยากในพื้นที่เช่น 
เชื้อไตรโคเดอร์มา บีที  ปิโตรเลี่ยมออย เป็นต้น 
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ตารางที่ 6  ร้อยละของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสาน 

 

การใช้เทคโนโลยี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรผลิตพริกทั่วไป 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1.การไถ 100 0 97.7 2.3 
2.การตากดิน 96.6 3.4 95.4 4.6 
3.การใส่ปูนขาว 67.8 32.2 14.0 86.0 
4.อายุกล้า 96.6 3.4 73.9 26.1 
5.จ านวนต้นต่อหลุม 57.0 43.0 50.4 49.6 
6.ระยะปลูก 62.5 37.5 58.3 41.7 
7.การใส่ปุ๋ย 73.7 26.3 66.7 33.3 
8.การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 67.8 32.2 4.4 95.6 
9.การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู 66.7 33.3 21.1 78.9 
10.การดูแลรักษาด้านโรค 78.9 21.1 58.3  41.7 
11.อายุเก็บเกี่ยว 66.1 33.9 51.4 48.6 
12.การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย 74.6 25.4 73.3 26.7 
 

 
4. การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานของเกษตรกรพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน โดยการศึกษาการปฏิบัติตามค าแนะน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรทั้ง 12 เรื่อง พบว่า  
4.1 การไถ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยีร้อยละ 

100 และ 98.5 ตามล าดับ (ระดับการยอมรับมาก) 
 4.2 การตากดิน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยีร้อย

ละ 97.7 และ 96.9 ตามล าดับ  (ระดับการยอมรับมาก) 
 4.3 การใส่ปูนขาว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการยอมรับเทคโนโลยีใน ร้อยละ 78.5 

(ระดับการยอมรับปานกลาง) และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 42.7  (ระดับการยอมรับ
น้อย) 

 4.4 อายุกล้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยีร้อยละ 
97.7 และ 82.6 ตามล าดับ  (ระดับการยอมรับมาก) 

 4.5 จ านวนต้นต่อหลุม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับ
เทคโนโลยี ร้อยละ 71.3  ร้อยละ 66.9  ตามล าดับ (ระดับการยอมรับปานกลาง) 
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 4.6 ระยะปลูก เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อย
ละ 75.0  ร้อยละ 72.2  ตามล าดับ (ระดับการยอมรับปานกลาง)  

 4.7 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 82.5 (ระดับการ
ยอมรับมาก) และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 77.8 (ระดับการยอมรับปานกลาง)  

 4.8 การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 
78.5 (ระดับการยอมรับปานกลาง) และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยีในรับดับน้อย ร้อยละ 36.3 
(ระดับการยอมรับน้อย)  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทดสอบมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีระดับปานกลาซึ่ง
เกษตรกรบางรายยังคงปฏิบัติตามเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดเนื่องจากเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาโรครากเน่า
โคนเน่าได้ดีและช่วยให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคจึงยังคงปฏิบัติต่อเนื่อง 

 4.9 การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู เกษตรกรผลิตที่เข้าร่วมโครงการมีการยอมรับเทคโนโลย ี
ร้อยละ 77.8 (ระดับการยอมรับปานกลาง) และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 47.4 (ระดับ
การยอมรับน้อย)  เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในการเรื่องการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะใช้
สารเคมีตามเพ่ือนบ้านและร้านขายสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชท าให้ใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง เมื่อได้ร่วมการ
ทดสอบและได้รับความรู้เรื่องการใช้การสารเคมีที่ถูกต้องและการใช้ชีวินทรีย์ท าให้มีการพัฒนาการใช้สารเคมีที่
ถูกต้องมากข้ึน 

 4.10 การดูแลรักษาด้านโรค เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 
85.9 (ระดับการยอมรับมาก) และเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลยีในรับดับปานกลาง ร้อยละ 72.2 
(ระดับการยอมรับปานกลาง)  เกษตรกรมีการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันกับการดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู 

 4.11 อายุเก็บเกี่ยว เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีการยอมรับเทคโนโลย ี
ร้อยละ 77.4 และ 67.6 ตามล าดับ  (ระดับการยอมรับปานกลาง)  

 4.12 การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมี
การยอมรับเทคโนโลยี ร้อยละ 83.1 และ 82.2 ตามล าดับ  (ระดับการยอมรับมาก) เกษตรกรมีการยอมรับ
และปฏิบัติตามเทคโนโลยี ในการการคัดแยกผลผลิตที่ไม่มีโรคและแมลงท าลายออกก่อนจ าหน่ายเนื่องจาก
เกษตรกรเห็นว่าหากปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น  

ตารางที่ 7  ระดับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผลิตพริกฤดูแล้งที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิต
พริกแบบผสมผสาน 

 
 

การยอมรับเทคโนโลยี เกษตรกรที่ร่วมโครงการ เกษตรกรผลิตพริกทั่วไป 
1.การไถ 100.0 98.5 
2.การตากดิน 97.7 96.9 
3.การใส่ปูนขาว 78.5 42.7 
4.อายุกล้า 97.7 82.6 
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5.จ านวนต้นต่อหลุม 71.3 66.9 
6.ระยะปลูก 75.0 72.2 
7.การใส่ปุ๋ย 82.5 77.8 
8.การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 78.5 36.3 
9.การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู 77.8 47.4 
10.การดูแลรักษาด้านโรค 85.9 72.2 
11.อายุเก็บเกี่ยว 77.4 67.6 
12.การคัดแยกผลเสียออกก่อนจ าหน่าย 83.1 82.2 
การยอมรับชุดเทคโนโลยี 83.7 70.2 
 
หมายเหตุ : ระดับการยอมรับน้อย = 1- 60 คะแนน ปานกลาง = 60.1 – 80 คะแนน มาก = 80.1 คะแนน
ขึ้นไป 
 

 5. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกแบบผสมผสาน พบว่า 

โดยภาพรวมแล้วเกษตรกรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.3  โดยที่เกษตรกร ร้อยละ 75.4  มีความพึง
พอใจในระดับมาก  ร้อยละ 23.8 พึงพอใจในระดับปานกลาง และร้อยละ 0.8 พึงพอใจในระดับน้อย (ตารางที่ 
8) 
 
ตารางที ่ 8 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกแบบผสมผสาน 

 

เรื่อง 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 59.3 39.0 1.7 
2. ลดต้นทุนการผลิต 64.4 33.9 1.7 
3. ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 61.0 37.3 1.7 
4. ราคาผลผลิตดีขึ้น 58.6 39.7 1.7 
5. ผลิตสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานคุณภาพสูงข้ึน 77.6 20.7 1.7 
6. มีตลาดรับรองผลผลิต 70.7 29.3 0 
7. ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน 81.0 19.0 0 
8. ได้รับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม 82.8 17.2 0 
9 .สามารถปฏิบัติตามเทคโนโลยีได้ง่าย 87.9 12.1 0 



17 
 

10. เกษตรกรมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 94.8   5.2 0 
11. ผู้บริโภคได้รับสินค้าปลอดภัย 91.4   8.6 0 

เฉลี่ย 75.4 23.8 0.8 
    

 
 สรุปผลการยอมรับเทคโนโลยีทั้งพริกฤดูแล้งและพริกฤดูฝน เป็นไปในท านองเดียวกันคือเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก ส าหรับเกษตรกรผลิตพริกท่ัวไปซึ่งเป็นเกษตรกรที่
ได้รับการรับรอง GAP พริก มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลาง โดยมีร้อยละของการใช้ชุด
เทคโนโลยีในภาพรวมพริกฤดูแล้งของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผลิตพริกทั่วไป ร้อยละ 80.3 และ 70.7 
ตามล าดับ ส่วนในฤดูฝนร้อยละ 83.7 และ 70.2 ตามล าดับ ( ตารางที่ 9) เมื่อพิจารณาถึงแต่ละด้านพบว่า
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการยอมรับเทคโนโลยีการในระดับน้อยในเรื่อง 1. การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 
(54.8)  2. การดูแลรักษาด้านโรค ( 58.7)  และ 3. การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู (59.5)  ส าหรับในเกษตรกร
ทั่วไปเทคโนโลยีที่เกษตรกรมีระดับการยอมรับน้อยคือ  1. การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา (36.3)  2. การดูแลรักษา
ด้านโรค (37.7)  3. การใส่ปูนขาว (42.7) 4. การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู (47.4)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
ผลิตการผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มาสด เกษตรกรต้องน ามาขยายเอง ซึ่งในพ้ืนที่ไม่มีผลิตภัณฑ์จ าหน่าย ลักษณะ
เช่นเดียวกันกับสารเคมี ชีวภัณฑ์ ปัจจัยการผลิต ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  
 
 
ตารางที่ 9  สรุปภาพรวมระดับการยอมรับชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร ทั้ง 2 ปี 
 

 ร้อยละ ระดับการยอมรับเทคโนโลยี 
ฤดูแล้ง   
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 80.3 มาก 
เกษตรกรผลิตพริกทั่วไป 70.7 ปานกลาง 
ฤดูฝน   
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 83.7 มาก 
เกษตรกรผลิตพริกทั่วไป 70.2 ปานกลาง 
   
 

หมายเหตุ : ระดับการยอมรับน้อย = 1- 60 คะแนน ปานกลาง = 60.1 – 80 คะแนน มาก = 80.1 คะแนน
ขึ้นไป 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
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 1. เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการยังมีการปฏิบัติตามเทคโนโลยีตามค าแนะน า ส่วนเกษตรกร
เกษตรกรขยายผลหรือแปลงใกล้เคียงก็มีการน าเอาเทคโนโลยีบางส่วนไปปฏิบัติเช่นกัน 

2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไปมีแนวการปฏิบัติในการผลิตพริกไม่แตกต่างกันมาก
นัก เทคโนโลยีที่มีการปฏิบัติแตกต่างกันได้แก ่1) การใส่ปูนขาว 2) การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 3) การดูแลรักษา
ด้านแมลงศัตรู และ 4) การดูแลรักษาด้านโรค เนื่องจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทดสอบการผลิตพริกแบบ
ผสมผสานกับ สวพ.3 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสาน เมื่อวิเคราะห์
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยแล้วพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับผลตอบแทนสูงกว่า ทั้งพริกฤดูแล้งและพริก
ฤดฝูน 
 3. การปฏิบัติตามเทคโนโลยีของเกษตรกรทั้งพริกแล้งและพริกฝน พบว่าเกษตรกรมีปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องได้แก่ 1) การตากดิน 2) การไถ 3) อายุกล้า 4) การคัดแยกผลเสียก่อนจ าหน่าย 5) จ านวนต้นต่อหลุม  
6) การใส่ปูนขาว 7) อายุการเก็บเก่ียว  
 4. การยอมรับเทคโนโลยีทั้งพริกฤดูแล้งและพริกฤดูฝน เป็นไปในท านองเดียวกันคือเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการมีระดับการยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก ส าหรับเกษตรกรผลิตพริกทั่วไปซึ่งเป็นเกษตรกรที่
ได้รับการรับรอง GAP พริก มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงแต่ละด้านพบว่า
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการยอมรับเทคโนโลยีการในระดับน้อยในเรื่อง 1) การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา   2) 
การดูแลรักษาด้านโรค และ 3) การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู   ส าหรับในเกษตรกรทั่วไปเทคโนโลยีที่เกษตรกร
มีระดับการยอมรับน้อยคือ  1) การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา   2) การดูแลรักษาด้านโรค  3) การใส่ปูนขาว  4) 
การดูแลรักษาด้านแมลงศัตรู จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเน้นการให้ความรู้เกษตรกรในด้านดังกล่าวเพ่ิมขึ้น 

5.  ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการพบว่า เกษตรกร
ผู้ผลิตพริกฤดูแล้งมีความพึงพอใจร้อยละ 86.3  เกษตรผู้ผลิตพริกฤดูฝนมีความพึงพอใจร้อยละ 91.3  

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 ข้อมูลเบื้องต้นผลการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการท างานวิจัยใน
พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับสภาพเกษตรกร รวมถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจของเกษตรกร  อีกท้ังยังสามารถน าเอา
ประเด็นปัญหาต่างๆของเกษตรกรไปก าหนดเป็นโจทย์วิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรต่อไปได้ 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีทีเ่หมาะสมส าหรับพริก. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
 22 หน้า 
กรมวิชาการเกษตร. 2547. ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พริก. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ  



19 
 

          สหกรณ.์27 หน้า 
พรทิพย์  แพงจันทร์. 2549. การพัฒนาการผลิตพริกแบบผสมผสานพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.  
          ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร. 101 หน้า 
ส าเริง  จันทรสุวรรณ แลt สุวรรณ  บัวทวน . 2543. สถิติส าหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. ขอนแก่น:ภาควิชา 
          สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขนแก่น. 


