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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 

----------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย     การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริก 

                 แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 

2. โครงการวิจัย        การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

   กิจกรรม        การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

   กิจกรรมย่อย         การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกในฤดูแล้ง 

3. ชื่อการทดลอง       การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้งจังหวัดอุบลราชธานี 

Integrated Pest Control on Chili Dry Season in 

Ubonratchathani Province Farmers Field 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวพเยาว์   พรหมพันธุ์ใจ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4

ผู้ร่วมงาน  นางนวลจันทร์   ศรีสมบัติ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ 

   นางนาตยา       จันทร์ส่อง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 

นางสาวเสวะภา  สิริโส  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 

 
5. บทคัดย่อ  

     จังหวัดอุบลราชธานีปลูกพริกในฤดูแล้ง เพาะกล้าในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ปลูกในทีด่อนเดือน
กันยายน-ธันวาคม ใช้น  าใต้ดิน เก็บเก่ียวธันวาคม-เมษายน ดินร่วนปนทราย ประสบปัญหา ไส้เดือนฝอยรากปม 
ขาดธาตุอาหารรองคือแคลเซียม  โรครากเน่าโคนเน่า แอนแทรคโนส แมลงวันเจาะผลพริก และ ไรแดง เกษตรกร
ใช้สารเคมีไม่ถูกกับชนิดศัตรูพริก เกษตรกรต้องการลดสารเคมี และมีตลาดชัดเจน ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 4 จึงได้ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในพื นที่ อ.เขื่องใน และ อ.ม่วง
สามสิบ จ.อุบลราชธาน ีช่วงปี 2556-2558  เกษตรกรเก็บพริกแดงทุก 7 วัน พบว่า การผลิตพริกแบบผสมผสาน
ให้ผลผลิต 2,401 กก./ไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 12.9 มีต้นทุนต่ ากว่าวิธีเกษตรกรไร่ละ 706 บาท จึงมีรายได้
สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 28 ในปี 2558 เกษตรกรแก้ปัญหาโรครากปมได้ด้วยตนเองและเฝ้าระวังมากขึ น
โดยเพาะกล้าใส่ถาด วิธีผสมผสานลดโรครากเน่าโคนเน่า และแอนแทรคโนส ผลผลิตพริกสดจากกรรมวิธี
ผสมผสานปลอดภัยจากสารพิษร้อยละ 100  มีคุณภาพดีร้อยละ 80 เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี การป้องกันก าจัด
โรครากปม การแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน  าอุ่น 50-55 OC  นาน 15-20 นาที การขยายเชื อไตรโคเดอร์มาสด การแช่เมล็ด
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พันธุ์ด้วยเชื อไตรโคเดอร์มาสดนาน 1 คืน การป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสาน และการพ่นสารเคมีตาม
ค าแนะน า 
                Ubonratchathani province has grown chili on upland in dry season : seedling to 
harvesting between  August to April . Water from underground . There are many problem such 
as root knot disease, Ca deficiency, root rot, anthacnose, fruit fly and red mite were usually 
found in the chilli production  The office of research and development in area 4 was testing the 
integrated system for chili production or testing method comparing with the farmer method in 
2013 to 2015 The testing was conducted in Kuengnai District  Dornmoddang District and Muang 
samsib District Ubonratchathani province. From the testing, the integrated system gave 2,401 
kg/rai or 12.9% higher total yield than the farmer method. These also can be used lower 
budget about 706 baht/rai than the farmer method. The farmer can get more income about 
28% comparing to their old method. The farmer accepted on the integrated system especially 
in disease control by seed soaking in 50-55 C about 15-20 min., trichoderma culture and 
chemical spray on recommendation.  

6. ค าน า  

    ปี 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื นที่ปลูกพริก 65,890 ไร่ ผลผลิต 43,112.97 ตัน 
ปลูกมากที่จังหวัดนครราชสีมา 27,433 ไร่ผลผลิต 10,035 ตัน  ศรีสะเกษ 19,595 ไร่ ผลผลิต 20,321 ตัน  
อุบลราชธานี 13,815 ไร่ ผลผลิต 9,286 ตัน บุรีรัมย์ 2,987 ไร่ผลผลิต 1,141 ตัน สุรินทร์ 784 ไร่ผลผลิต 
1,353 ตัน  ร้อยเอ็ด 669 ไร่ผลผลิต 623 ตัน  มหาสารคม 126 ไร่ผลผลิต 153 ตัน ยโสธร 427 ไร่ผลผลิต 
159 ตัน และอ านาจเจริญ 50 ไร่ผลผลิต 39 ตัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556)  จังหวัดอุบลราชธานี ปลูก
พริกขี หนูผลใหญ่ พันธุ์หัวเรือ จินดา ซุปเปอร์ฮอท ปลูกพริกในฤดูแล้ง(พฤศจิกายน-พฤษภาคม)เพ่ือผลิตพริก
สดและพริกแห้ง ในพื นที่ดินร่วนปนทราย พื นที่ อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบางกลุ่มในพื นที่ อ.ม่วง

สามสิบ ได้ผลิตพริกคุณภาพเพ่ือการส่งออก ปี 2553 ส่งออกได้ 60 ตัน ปี 2554 ส่งอกได้ 100 ตัน (พเยาว์ 
และคณะ, 2553) การวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วม สรุปปัญหาการผลิตพริกได้ดังนี   เกษตรกรท าการปลูก
พริกอยู่ในพื นที่เดิมเป็นเวลานาน  ท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทั งมีการสะสมโรคและแมลงศัตรูพริก
ในแปลงท าให้เกิดการระบาดของโรคและแมลง ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum sp.) โรคใบ
หงิกเหลืองที่เกิดจากเชื อไวรัส โรครากและโคนเน่า (Sclerotium rolfsii) ไส้เดือนฝอยรากปม 
(Meloidogyne incognita) แมลงวันเจาะผลพริก (Bactrocera latifrons Hendel) เพลี ยไฟ  ไรขาว 
หนอนกระทู้ผัก จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชรวมทั งการ
ใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงขึ น ใช้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตได้ แนวทางแก้ไข
ปัญหาการปลูกพริกของเกษตรกรต้องด าเนินการแบบบูรณาการ และต่อเนื่อง พเยาว์และคณะ (2554) 
รายงานว่า เกษตรกรยอมรับการป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานท าให้ผลผลิตพริกเพ่ิมขึ น การผลิต
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และการใช้เชื อไตรโคเดอร์มาสด และการป้องกันก าจัดไส้เดือนฝอยรากปมพร้อมกับการหว่านปอเทืองบ ารุง
ดิน ดังนั นจึงท าการขยายผลในพื นที่ อ.เขื่องใน อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง เพ่ือให้ได้ปริมาณพริกคุณภาพ
เพ่ิมขึ น 

7. วิธีด าเนินการ                         : 
           ใช้แนวทางการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming System Research : FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory Technology Development : PTD) โดยมีขั นตอนดังนี  

     ขั้นตอนที่ 1   การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย    โดยคัดเลือกพื นที่ที่มีการปลูกพริกฤดูแล้ง ประสบปัญหาในการ
ผลิต คือ  
             1.1 บ้านดงยาง ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินก่อนปลูกพริกพบว่า มี 
pH เฉลี่ย 6.3  ความต้องการปูน 173.5 กก./ไร่ อินทรีวัตถุ 1.0 % ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ 146. mg/kg 
โปแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  76.5 mg/kg  แคลเซียม 354.8  mg/kg  แมดนีเซียม 59.5 mg/kg แหล่งน  าที่ใช้คือ 
น  าบาดาล  

           1.2 บ้านหนองเหล่า  ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ   จ.อุบลราชธานี  สภาพพื นที่เป็นดินร่วนปนทรายมี
คุณสมบัติดังนี   pH 6.2  ความต้องการปูน 121  กก./ไร่  อินทรีวัตถุ 0.9 % ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ 79 
mg/kg โปแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  48 mg/kg  แหล่งน  าที่ใช้คือ น  าบาดาล เพาะกล้าในถาด เดือน สิงหาคม ปลูก 
กันยายน-ตุลาคม  เก็บ ธันวาคม-เมษายน  ปลูกพันธุ์ ซุปเปอร์ฮอต  ปลูกหลุมละ 1 ต้น ระยะปลูก 50*40 ซม.ไม่
คลุมฟาง   

     ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาสภาพพื้นที่เป้าหมาย    โดยศึกษาข้อมูลมือ 2 และจัดประชุมเสวนาเพื่อประเมิน
ปัญหาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA)  ดังนี  

        2.1  สภาพการผลิตพริกของเกษตรกร 
              1. เพาะกล้าในเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน เพาะใส่แปลง ในพื นที่ดอน เฉลี่ยรายละ 1-3 ไร่ ใช้น  าจาก
บ่อน  าในนาหรือบ่อตอก บาดาล มีการปลูกซ  าที่เดิมติดต่อกันประมาณ 4-10 ปี  
        2. ใช้พันธุ์ลูกผสมของเอกชน เช่น ซุปเปอร์ฮอท เบอร์ 2 พันธุ์หัวเรือ  อายุต้นกล้า 45-60 วัน  
         3.  ใช้ระยะปลูก ระยะระหว่างต้น 25-30 ซม.  ระหว่างแถว 25-30 ซม.  ปลูก 3 แถว/แปลง  ระยะห่างระหว่าง
แปลง  50  ซม. 
        4. ไม่มีการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน  ใส่ปูนขาวพร้อมปลูก 
        5. ใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ อัตรา 4-7 ตัน/ไร่ หลังปลูก 15 วัน และเริ่มออกดอก หลังจากนั นให้เดือนละครั ง 
        6. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 100-350 กก./ไร่  
     7. การใส่ปุ๋ย  รองพื นด้วยปุ๋ยมูลไก่อัตรา  1000-2000 กก./ไร่  จากนั น 2 สัปดาห์ ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-
0 อัตรา 10 กก./ไร่ เมื่อพริกเริ่มแตกทรงพุ่มใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  หรือ 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ จากนั นให้
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เดือนละ 1 ครั ง หลังเก็บเกี่ยวใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ เดือนละ 1 ครั งและมูลไก่ 1000-2000 
กก./ไร่   
     8. ใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพริก ได้แก่ เบนฟูราคาร์พ เมโทมิล คลอไพริฟอส โปรฟิโนฟอส 
อะบาเมค็ติน ไซเปอร์เมทริน คลอไพริฟอส+ไซเปอร์เมทริน ซัลเฟอร์  โปรคลอราช 
          9. เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมี 1-2 สัปดาห์/ครั ง เก็บเกี่ยวหลังพ่นสารเคมี 5-7 วัน และมีการผสม 
สารเคมีมากกว่า 1 ชนิด  
            2.2  ประเด็นปัญหาการผลิตพริก  

          พบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริกตั งแต่หลังปลูกจนถึงเก็บเก่ียว ปี 2556 ปัญหาในพื นที่คือ 
ไส้เดือนฝอยรากปม และการขาดธาตุอาหารรองคือแคลเซียม  ปี 2557-2558 ประสบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า 
แอนแทรคโนส ขาดธาตุอาหาร แมลงวันเจาะผลพริก ไรแดง ใช้สารเคมีไม่ถูกกับชนิดศัตรูพริก เกษตรกรต้องการลด
สารเคมี และมีตลาดชัดเจน เมื่อพบปัญหาเกษตรกรจะซื อสารเคมีที่ร้านค้าเป็นคนจัดให้มีลักษณะเป็นชุด และพบว่า
มีการใช้สารเคมีเป็นจ านวนมากผสมสารเคมีมากกว่า 1 ชนิด นอกจากนี ยังท าให้เกิดสารเคมีตกค้างในผลผลิตท าให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค (นาตยาและคณะ, 2552)  

     ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดลอง คัดเลือกเกษตรกรจากเวทีประชุมเสวนาเป็นผู้วิจัย วางแผนการทดลอง
ดังนี   

กรรมวิธีที่ 1 วิธีผสมผสาน  
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร  

     ขั้นตอนที่ 4  การด าเนินการทดลอง 
         4.1  อุปกรณ์     

เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมซุปเปอร์ฮอท  พันธุ์พืชตระกูลถั่วบ ารุงดิน พันธุ์ปอเทือง 
วัสดุส าหรับท าปุ๋ยหมักและน  าหมักชีวภาพ (ฮอร์โมนผลไม้และน  าหมักสมุนไพร)ได้แก่   ปุ๋ยคอก  

ร าละเอียด  แกลบดิบ  เศษผัก ปลา กล้วยน  าว้าสุก มะละกอสุก ฟักทองแก่จัด หัวกลอย ฟ้าทะลายโจร ข่าแก่ 
เครือบอระเพ็ด กากน  าตาล 
          ภาชนะบรรจุ ได้แก่ ถังพลาสติก ขนาด 30 แกลลอน ถุงผ้าเขียว ถุงพลาสติก     
          ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  50 กก./ไร่ 16-16-8 อัตรา  25 กก./ไร่ 13-13-21 อัตรา  25 
กก./ไร่  46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร ่

ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกมูลไก่  
          วัสดุปรับปรุงดิน : ปูนโดโลไมท์ แกลบดิบ  
          สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ได้แก่ พิโปรนิล  ก ามะถันผง  อบาเมคติน  
          สารป้องกันก าจัดแมลง : ปิโตรเลียมออยด์  เมทธิลยูจีนอล สมุนไพร เหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซท 
          เชื อชีวินทรีย์ ได้แก่ เชื อบาซิลลัส ทรูรินเอนซิส (บีที) เชื อไตรโคเดอร์มา บิววาเรีย 
          วัสดุอื่น ๆ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  พลาสติกหนา 0.5 มม. ไม้ไผ่  กับดักกาวเหนียวสีเหลือง 
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                   สารเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโต  แคลเซี่ยม โบรอน       
         4.2  วิธีการทดลอง  (ตารางที ่1  2  3) 
         4.3  การบันทึกข้อมูล 
              4.3.1 คุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยเก็บตัวอย่างดินก่อนเริ่มการทดลอง โดยวิเคราะห  ์หาความเป็น
กรดเป็นด่างของดิน ความต้องการปูน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้   
              4.3.2 ผลผลิตพริกสดและจ านวนครั งการเก็บเกี่ยว โดยการบันทึกข้อมูลทั งแปลงทุกครั งหลังการเก็บ
ผลผลิต น าผลผลิตที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย (mean)   
              4.3.3 วิเคราะห์หาอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ต้นทุนผันแปรการผลิต
พริกของแต่ละพื นที่ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างวิธีเกษตรกรและวิธีผสมผสาน 
                                  
                  สูตรค านวณค่า BCR        =      รายได้ก่อนหักต้นทุนผันแปร 
                                                                            ต้นทุน 
                  BCR < 1 =  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
  BCR = 1 =  รายได้เท่ากับรายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความเสี่ยง
ในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต  
         BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย 

               4.3.4 คุณภาพพริกสด โดยสุ่มเก็บรายละ 3 จุด ๆละ 1 ตารางเมตร แยกผลดี (ความยาวฝัก > 3ซม. 
ไม่มีรอยท าลายของโรคแมลง) และผลเสีย นับจ านวนผลดี ผลเสีย (ผลเสียจากหนอนเจาะผล แมลงวัน โรคแอน
แทรคโนส ขั วผลลาย) 
                 เปอร์เซ็นต์พริกคุณภาพดี       =     จ านวนผลดี x 100 
                                                                           จ านวนผลทั งหมด               

    4.3.5 เก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์การระบาดของโรคและแมลง โดยการสุ่มแปลงละ  20 ต้น นับโรค แมลง
ศัตรู สัปดาห์ละ 1 ครั ง สุ่มแบบตัว X  

    4.3.6  บันทึกดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากตามวิธีของ นุชนารถ และวราภรณ์ (2550) ดัดแปลงจากวธิี
ของ Hussey and Janssen (2001) แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี  :- 1 = มีปมเกิดขึ นเล็กน้อย;  2 = เกิดปมน้อยกว่า 
25% ของระบบราก; 3 = เกิดปม 25-50% ของระบบราก; 4 = เกิดปม 51-75% ของระบบราก; และ 5 = เกิด
ปมมากกว่า 75% ของระบบราก  โดยสุ่มถอนรากแบบ systematic random sampling และล้างให้สะอาด
กรรมวิธีละ 10 ต้น เมื่อสิ นสุดการเก็บ  
              4.3.7 วิเคราะห์สารพิษตกค้างในพริกสด 1 ครั ง ตัวอย่างละ 1 กก. ในห้องปฏิบัติการของกลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยวิธี Gas 
Chromatography (GC) (Steinwander, 1985) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตพริกแบบทแยงมุมในช่วงการเก็บ
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ผลผลิตครั งที่ 2-3  ใช้เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph แปรผลการวิเคราะห์ตามค่า MRL 
ของ Codex EU MRL และ มกอช.     

     4.3.8  ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยจัดเวทีเสวนาสัมภาษณ์ความคิดเห็น

ของเกษตรกรเก่ียวกับเทคโนโลยีที่น าเข้าไปทดสอบและให้เกษตรกรสรุปผลร่วมกันเมื่อสิ นสุดการทดสอบ       

   4.4 เวลาและสถานที่  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2555- สิ นสุดเดือนกันยายน 2558  
     - ปี 2556 ณ แปลงเกษตรกร บ้านดงยาง ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
     - ปี 2557-2558  ณ แปลงเกษตรกรบ้านหนองเหล่า  ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี   
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
    8.1 ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์           
         ปี 2556 วิธีผสมผสานน าเทคโนโลยีการแก้ปัญหาโรครากปมและการผลิตพริกแบบผสมผสานไปใช้ท าให้ลด
โรคกุ้งแห้ง ลดโรครากปม  ท าให้ได้ผลผลิตมากกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 23 จึงมีรายได้มากกว่า ส่วนวิธีเกษตรกร
รายได้ต่ าเพราะประสบปัญหาโรครากปมระบาด (ตารางที่ 4) 
         ปี 2557 พาเกษตรกรจ านวน 1 ราย ไปศึกษาดูงานการผลิตพริกตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมที่กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ห้วยแถลงโมเดล  ที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557  เพ่ือน ามาปรับใช้ที่แปลง
พริกของตัวเอง พบว่าปี 2557 วิธีผสมผสานได้ผลผลิตใกล้เคียงกับวิธีเกษตรกร เพราะ แก้ปัญหาโรครากปมได้  วิธี
ผสมผสานได้ผลผลิตมากกว่าวิธีเกษตรกร 3% จึงมีรายได้สุทธิเพิ่ม 72% ต้นทุนลดเพราะพ่นสมุนไพรทุกสัปกาห์       
         ปี 2556-2558 การผลิตพริกแบบผสมผสานให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,401  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  20,793 
บาท/ไร่ และรายได้ต่อต้นทุน(BCR) =2.34 เก็บผลผลิตได้ 16 ครั ง คุณภาพดี 80% ซึ่งเสียหายจากโรคแอนแทรค
โนสร้อยละ 3.6 ขณะที่วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,089  กก./ไร่  ต้นทุนการผลิต  21,499 บาท/ไร่ และรายได้
ต่อต้นทุน(BCR) =2.09 เก็บผลผลิตได้ 17 ครั ง คุณภาพดี 79% ซึ่งเสียหายจากโรคแอนแทรคโนสร้อยละ 7.8 
(ตารางท่ี 5) พริกเกษตรกรประสบปัญหาแมลงวันเจาะผลพริก โรครากปมท าให้พริกขาดธาตุอาหารรอง ถึงแม้
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีป้องกันก าจัดโรครากปม แต่มีบางรายที่ซื อต้นกล้าจากที่อ่ืน และใช้รถไถร่วมกันท าให้โรค
รากปมไม่หาย การผลิตพริกเกษตรกรใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพื น การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในดินเป็นการเพ่ิมแหล่งอาหารของ
จุลินทรีย์ดิน ท าให้จุลินทรีย์เพิ่มปริมาณมากขึ น มีกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินเพิ่มมากขึ น การเจริญของจุลินทรีย์ท า
ให้เกิดกรดอินทรีย์หลายชนิด บางชนิดพืชน าไปใช้โดยตรงและบางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลง
ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วยเสริมประสิทธิภาพและดูดซับปุ๋ยเคมีให้คงอยู่
ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงสุดและนานที่สุด   

       8.2  ผลการตรวจสารพิษตกค้างในพริกสด  
                จากการสุ่มตัวอย่างพริกสดในช่วงเก็บเกี่ยวที่พริกติดผลมากท่ีสุดเพ่ือตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิต 4 
กลุ่ม คือ กลุ่ม Organophosphates  Organochlorines Carbamate และ Pyrethriods ในปี 2556-2558 
จ านวน 26 ตัวอย่าง  วิธีการผลิตพริกแบบผสมผสานไม่พบสารพิษตกค้าง (ND) 7 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างต่ า
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กว่าค่า MRLs ของ Codex 7 ตัวอย่าง ไม่พบสารพิษตกค้างเกินค่า MRLs ของ Codex วิธีเกษตรกร ไม่พบสารพิษ
ตกค้าง (ND) 3 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างต่ ากว่าค่า MRLs ของ Codex 6 ตัวอย่าง และพบสารพิษตกค้างเกินค่า 
MRLs ของ Codex  3 ตัวอย่าง (ตารางท่ี 6) ดังนั นการผลิตพริกแบบผสมผสานผลผลิตปลอดภัย 100 % วิธี
ผลผลิตของวิธีเกษตรกรไม่ปลอดภัย 11.5% ในกรณีตรวจพบสารพิษตกค้างคือ chlopyrifos กลุ่มออร์แกโน
ฟอสเฟต (OP)และ cypermethrin กลุ่มไพรีทรอยด์ (PY) จากรายงานของอิทธิพลและคณะ (2556) ผลการตรวจ
สารพิษตกค้างในตัวอย่างพริกสดและพริกแห้งจากแหล่งผลิต GAP ในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 
จังหวัดปี 2556 จ านวน 326 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง  104 ตัวอย่าง เกินค่าความปลอดภัย(MRLs) 27 
ตัวอย่าง สารพิษที่พบในพริกสดและพริกแห้ง ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน  คลอไพรีฟอส   คาร์บาริล  โปรฟีโนฟอส  
คาร์โบฟูแรน  มาลาไธออน  เมทโธมิล   ทั งสองกรรมวิธีผลผลิตพริกปลอดภัย 100% เพราะ เกษตรกรใช้สารเคมี
ตามการระบาดของศัตรูพืชและทิ งช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน ในปี 2557 ผลการตรวจรับรอง GAP  ผ่านทุกรายแต่
สมัครขอใบรับรอง ควบคุมพิเศษ Establish List (EL) เพ่ือส่งออกไปอียู 1 ราย แต่ไม่สามารถส่งออกได้เพราะ
ระยะทางไกลจากนครปฐม การขนส่งไม่สะดวก 
       8.3 การระบาดของโรคและแมลง 

    ปี 2556 ผลผลิตวิธีผสมผสานคุณภาพผลดี 73.26% วิธีเกษตรกรคุณภาพผลดี  70.81% ผลพริกเสีย
เกิดจากโรคแอนแทรคโนสมากท่ีสุด ขาดธาตุอาหาร ซึ่งมาจากการเป็นโรครากปม ถึงแม้หว่านปอเทืองทุกปีแต่
เกษตรกรน าต้นกล้าจากแหล่งอ่ืนมาปลูก นอกจากนี เกษตรกรพ่นแคลเซี่ยมไม่ทันตามความต้องการพืช เพราะ
แคลเซียมเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ จ าเป็นส าหรับขบวนการแบ่งเซลล์และเพ่ิมขนาดของเซลล์ ช่วยกระตุ้น
การท างานของเอนไซม์บางชนิด แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ กระตุ้นการท างานของเอ็นไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง การหายใจและการสังเคราะห์โปรตีน                  
(www.ldd.go.th/pldweb/tech/.../Chapter%209_1_6.htm) รายงานว่าพืชต้องการใช้ธาตุฟอสฟอรัสมาก 2 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 อายุ 2-3 สัปดาห์แรกของการงอก ซึ่งจะมีการสร้างรากฝอยและรากแขนง ระยะที่ 2 ระยะ
สร้างเมล็ด 

    ปี 2557 เกษตรกรเก็บพริกแดง ทุก 7 วัน วธิีผสมผสานลดโรครากเน่าโคนเน่า และหนอนแมลงวัน 
ผลผลิตพริกวิธีผสมผสานคุณภาพผลดี  81% วิธีเกษตรกรคุณภาพผลดี 85% ผลพริกเสียเกิดจากหนอนเจาะผล 
ขาดธาตุอาหาร และ ปัญหาโรครากปม 
              ปี 2558 เกษตรกรเก็บพริกแดง ทุก 7 วัน วธิีผสมผสานลดโรครากเน่าโคนเน่า และแอนแทรคโนส แต่
ไม่ลดโรคไวรัสใบด่างเพราะแมลงหวี่ขาวระบาด ผลผลิตพริกวิธีผสมผสานคุณภาพผลดี  85% วิธีเกษตรกรคุณภาพ
ผลดี 80% ผลพริกเสียเกิดจากขาดธาตุอาหารรอง ผลด่าง 
               8.3.1  โรครากเน่าโคนเน่า การผลิตพริกแบบผสมผสานสามารถลดโรครากเน่าโคนเน่าได้เมื่อใช้เชื อ
ไตรโคเดอร์มา (วรรณวิไล และคณะ, 2548) โดยการผสมกับปุ๋ยหมักแห้งหรือพ่นหรือแช่เมล็ดพันธุ์ ในกรรมวิธี
ผสมผสานลดโรคใบหงิก ใบด่าง โรคแอนแทรคโนสได้ด้วย (ตารางท่ี 5) แต่ไม่สามารถลดสารเคมีได้ เพราะ 
เกษตรกรบางรายปลูกกะหล่ าปลี แซมพริก เมื่อเก็บผลผลิตหมด ยังเหลือซากเป็นที่สะสมหนอนกระทู้ผัก จึง
ระบาดในแปลงพริก ต้องใช้สารเคมีมากในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

http://www.ldd.go.th/pldweb/tech/.../Chapter%209_1_6.htm
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               8.3.2 ดัชนีการเกิดปม ไส้เดือนฝอยที่เข้าสู่รากพริกในระยะกล้าเพียงตัวเดียว  ภายในเวลาเพียง 20 
วัน จะเพ่ิมจ านวนประชากรเป็น 400-500 ตัว เข้าท าลายระบบรากและขยายพันธุ์ต่อเนื่องทันที   เมื่อต้นพริกอายุ 
3 เดือน ไส้เดือนฝอยจะมีวงจรชีวิตรวม 3 ชั่วอายุ (generation) เกิดความเสียหาย ต่อพืชและสูญเสียผลผลิต
มากกว่า 50 % (นุชนารถ, 2550) เมื่อถอนต้นพริกจะพบระบบรากเป็นปุ่มปม สาเหตุเกิดจากไส้เดือนฝอยดูดกิน
น  าเลี ยงของพืชบริเวณท่อน  า-ท่ออาหาร มีผลให้เซลล์ของพืชบริเวณที่ถูกท าลายแบ่ง ตัวผิดปกติ  เกิดเป็นเซลล์
ขนาดใหญ่ (giant cell) ไปปิดกั นทางเดินน  าและแร่ธาตุอาหารจากส่วนรากไปเลี ยงล าต้นส่วนเหนือดินท าให้พริก
แสดงอาการเหี่ยวเฉา แคระแกร็น และทรุดโทรมหรือแห้งตายในที่สุด  ดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากพริกหลังเก็บ
เกี่ยวของกรรมวิธีปลูกปอเทืองเท่ากับ 2.8 (เกิดปมน้อยกว่า 25%ของระบบราก) ขณะที่ไม่ปลูกปอเทืองเท่ากับ 
3.5 (= เกิดปม 25-50% ของระบบราก)(ภาพที่ 1 ตารางที่ 5) ปี 2557 วิธีเกษตรกรหว่านปอเทืองทุกรายแต่ยังพบ
ไส้เดือนฝอยเพราะซื อกล้าจากที่อ่ืนมาปลูก ไส้เดือนฝอยรากปมไม่พบในวิธีผสมผสานในปี 2558 การปลูกปอเทือง
ช่วยลดจ านวนประชากรไส้เดือนฝอย ซึ่งตรงกับรายงาน Wang and McSorley (2001) พบว่าการปลูกปอเทือง
หรือการไถกลบปอเทืองลงไปในดิน ช่วยปรับสภาพแวดล้อมภายในดินให้เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของไส้เดือน
ฝอยที่หากินอย่างอิสระ (free-living nematodes) ซึ่งไส้เดือนฝอยเหล่านี มีความสามารถในการแข่งขันหรือกิน
ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชได้เช่นกัน และในแปลงที่มีการปลูกหรือการไถกลบปอเทืองลงดิน พบรา Monocosporium 
ellipsospora และ Arthrobotrys dactyloides ซึ่งเป็นราปฎิปักษ์ของไส้เดือนฝอย  และปอเทืองสร้างสาร 
monocrotaline ที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอยเมื่อท าปฏิกิริยากับเอ็นไซม์ myrosinase หลังจากที่มีการไถกลบ 
(Brown et al., 1991)    
              8.3.3 โรคแอนแทรกโนส (กุ้งแห้ง) พบมากเดือนมีนาคม-เมษายน จากรายงานของพรทิพย์ (2549) 
โรคกุ้งแห้งท าลายพริกขี หนูสายพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทที่ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ผลผลิตเสียหายมากช่วงเก็บเกี่ยวใน
ปลายรุ่นแรกถึงเริ่มรุ่นที่ 2 เป็นช่วงเข้าพรรษา (พริกฤดูฝน) แต่จังหวัดอุบลราชธานีปลูกพริกฤดูแล้งการระบาดก็
พบได้ทั่ว ๆ ไปทั งพริกแดงและพริกเขียว จากรายงานของอุดมและพิศวาส (2548) เมล็ดพันธุ์ที่มีโรคกุ้งแห้งติดมา
จะท าให้ต้นไม่แข็งแรงและผลผลิตเป็นโรคกุ้งแห้งในที่สุด  การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคแอนแทรคโนสตาม
ค าแนะน า ได้แก่ อซอกซีสโตรบิน โปรคลอราช สลับ แมนโคเซบ 
              8.3.4 แมลงวันเจาะผลพริก เป็นหนอนแมลงวันที่ติดไปกับผลผลิต ท าให้ผลผลิตเสียหาย เน่า การ
ป้องกันก าจัดเกษตรกรติดกับดักเมธิลยูจีนอลล่อแมลงวันเจาะผลพริกน้อยมาก  พ่นเหยื่อพิษโปรตินไฮโดรไลเซท
แปลงละจุดเดียวและปลูกถี่ พ่นสารเคมีไม่ทั่วถึง ส่วนเกษตรกรที่พ่นน  าหมักฟ้าทะลายโจรทุกสัปดาห์ร่วมกับพ่น
เหยื่อพิษโปรตินไฮโดรไลเซทจะลดการระบาดได้มากกว่าวิธีเกษตรกร 
 
      8.4 การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เมื่อสิ นสุดการทดสอบ พบว่า 
            8.4.1 เกษตรกรยอมรับมาก  การเตรียมแปลงกล้าโดยการเผาแกลบ การเตรียมแปลงปลูกโดยการหว่าน
ปอเทือง การแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน  าอุ่น 50-55 OC  นาน 15-20 นาท ีการขยายเชื อไตรโคเดอร์มาสด การแช่เมล็ด
พันธุ์ด้วยเชื อไตรโคเดอร์มาสดนาน 1 คืน การป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสาน พ่นสารเคมีตามค าแนะน า  
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           8.4.2 เกษตรกรยอมรับปานกลาง การเก็บหนอนตอนกลางคืน เก็บชิ นส่วนผลผลิตที่เป็นโรคออกทิ งนอก
แปลงแต่ไม่มีเกษตรกรแปลงข้างเคียงให้ความสนใจเพราะราคาไม่แตกต่างกัน         
           8.4.3 เกษตรกรยอมรับน้อย การใช้เชื อบีที บีเอส ไตรโคเดอร์มา เพราะหาซื อยาก 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

           1. การผลิตพริกแบบผสมผสานให้ผลผลิต 2,401 กก./ไรสู่งกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 12.9 มีต้นทุน
ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรไร่ละ 706 บาท  จึงมีรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกรร้อยละ 28 ในปี 2558 เกษตรกร
แก้ปัญหาโรครากปมได้ด้วยตนเองและเฝ้าระวังมากขึ นโดยเพาะกล้าใส่ถาด ผลผลิตพริกสดจากกรรมวิธี
ผสมผสานปลอดภัยจากสารพิษร้อยละ 100  มีคุณภาพดีร้อยละ 80 
           2. เทคโนโลยีการผลติพริกในฤดูแล้งจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี  
              2.1 การเตรียมต้นกล้าโดยแช่เมล็ดพริกในน  าอุ่น 50-55 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที  
- แช่เมล็ดพริกในเชื อไตรโคเดอร์มาสด 250 กรัม/น  า นาน 24 ชม. ผึ่งให้หมาดก่อนเพาะ เพาะกล้าในกะบะ   
              2.2 การเตรียมแปลง หว่านปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ เมื่อปอเทืองอายุ 45-50 วัน หรือออกดอก
เต็มที่ไถกลบ ทิ งไว้ 2 สัปดาห์  เพ่ือให้เน่าเปื่อยย่อยสลาย หว่านปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก 2 
สัปดาห์ 
              2.2 การปลูก ยกแปลงสูง 20 ซม. กว้าง 1 เมตร ยาวตามพื นที่ ต้นกล้าที่ถอนมาปลูกก่อนปลูกแช่ราก
พริกในเชื อไตรโคเดอร์มา 30 นาท ี ปลูก 2 แถว ระยะปลูก 50*40 ซม. 
              2.3 พ่นสารแคลเซียมไนเตรท อัตรา 40 มิลลิลติรต่อน  า 20 ลิตร ช่วงติดผลเล็ก เดือนละ 2 ครั ง     
              2.4 การป้องกันก าจัดศัตรูพริก เก็บหนอนเจาะผลตอนกลางคืน พ่นเชื อไตรโคเดอร์มา พ่นน  าหมัก
สมุนไพร พ่นสารเคมี ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 
           3. ได้แปลงต้นแบบที่ลดการใช้สารเคมีได้ คือนายนราธิป แต่ไม่สามารถส่งออกได้เพราะมีปัญหา
การขนส่ง 
           4. การเตรียมต้นกล้าและเตรียมดินต้องผสมเชื อไตรโคเดอร์มาสด เป็นการเพ่ิมเชื อปฏิปักษ์เพ่ือ
ก าจัดเชื อราในดิน     
           5. เกษตรกรไม่ท าตามค าแนะน า ถึงแม้ขอรับรอง GAP และ EL เพราะมีความเสี่ยงเนื่องจากราคาไม่
แตกต่างกัน ดังนั นการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานไม่ได้ผล ควรแก้ไขให้มีตลาดพริกคุณภาพ ใช้
ระบบ contract farming ร่วมกับผู้ประกอบการ หรือหาตลาดสีเขียวภายในชุมชนให้เกษตรกรวางจ าหน่าย 
           6. การผลิตพริกคุณภาพ ถ้ามีตลาดแน่นอน จะสร้างแรงจูงใจเพ่ิมขึ น 
          7. ส่งเสริมให้มีร้านจ าหน่ายวัตถุอันตรายที่ถูกต้อง(Q shop)ในหมู่บ้าน ที่มีสารเคมี ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ และ
เชื อชีวินทรีย์ 
            
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                       
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      กลุ่มเกษตรกรผลิตพริกคุณภาพในพื นที่ อ.เขื่องใน  อ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการรับรอง  
GAP เป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื นที่ใกล้เคียงมาศึกษาวิธีแก้ปัญหาไส้เดือนฝอยรากปม โรครากเน่สโคนเน่า นาย
นราธิป สิรพลชัยกุล อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบลดการใช้สารเคมี 
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produced during glucosinolate degradation in soil. Journal of Chemical Ecology 17: 2021-
2034. 

Steinwandter,H.1985. Universal 5 min on –line Method for Extracting and Isolating Pesticide 
Residue and  
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            Industrial  Chemicals. Fresenius .Z.Anal. Chem.No.1155. 
Wang, K.H. and R. McSorley. 2001. Multiple cropping systems for nematode management.       
           Phytopathology  91 : S145 (Abstract). 
 (www.ldd.go.th/pldweb/tech/.../Chapter%209_1_6.htm 

 

 

 

 

 

 

13. ภาคผนวกยังกลุ่มติดตามและ  

ตารางที่ 1 กรรมวิธีทดสอบบ้านดงยาง ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ปี ปี 2556 

กิจกรรม วิธีผสมผสาน วิธีเกษตรกร 
การเตรียมดิน  
 

ถอนต้นพริกออกจากแปลงปลูก แล้วเผาต้นพริก  
- ไถพรวนในเดือนมิถุนายน ทิ งไว้ 2 สัปดาห์ หว่าน
ปอเทืองในเดือนกรกฎาคม อัตรา 5 กก./ไร่ เมื่อ
ปอเทืองอายุ 45-50 วัน หรือออกดอกเต็มทีไ่ถกลบ 
ทิ งไว้ 2 สัปดาห ์ 
- หว่านปูนโดโลไมท์ ตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถพรวนทิ ง
ไว้ 2 สัปดาห์ ก่อนปลูกพริก  

ไถกลบเศษซากพริกในเดือนสิงหาคม  
-ไม่หว่านปอเทือง  
 
 
 
- ไม่ปรับสภาพดินด้วยปูนขาว  
 

การเพาะกล้า  
 

เผาแปลงเพาะกลา้ด้วยแกลบดิบหนา นาน 8 ช่ัวโมง  
- การเตรยีมเมล็ดพันธ์ุ แช่เมล็ดพริกในน  าอุ่น 50- 
นาน 20 นาที  
- แช่เมล็ดพริกในเชื อไตรโคเดอร์มาสด 250 กรัม/น  า 
นาน 24 ชม. ผึ่งให้หมาดก่อนเพาะ  
- มุงหลังคาพลาสติคใสหนา 1.5 มม.สูง 2 เมตรบน
แปลงเพาะกลา้เพื่อกันฝน  

ไม่เผาแปลงเพาะกล้า 
- การเตรยีมเมล็ดพันธ์ุ แช่เมล็ดพริกในน  าอุ่น 50- 
นาน 20 นาที  
-แช่เมล็ดพริกในเชื อไตรโคเดอร์มาสด 250 กรัม/น  า 
นาน 24 ชม. ผึ่งให้หมาดก่อนเพาะ  
 

การปลูกพริก  
 

- ยกแปลงสูง 20 ซม. กว้าง 140 ซม.   ยาวตามพื นที่
ลาดเอียงเพื่อป้องกันน  าท่วมขังแปลง  
- ใช้กล้าพริกอายุ 30-45 วัน แช่รากพริกในน  าละลาย

- ยกแปลงสูง 20 ซม. กว้าง 140 ซม.   ยาวตาม
พื นที่ลาดเอียงเพ่ือป้องกันน  าท่วมขังแปลง  
- หว่านปูนขาวอัตรา 200 กก./ไร่ ในวันปลูกพริก  

http://www.ldd.go.th/pldweb/tech/.../Chapter%209_1_6.htm
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เชื อไตรโคเดอร์ม่าสด 30 นาที ก่อนปลูก (เชื อไตรโค
เดอร์มาสด 1 ถุง ต่อน  า 10 ลิตร )  

-ไม่แช่ไตรโคเดอร์มาก่อนปลูก  

การใส่ปุ๋ย 
 

- ปุ๋ยเคมีสตูร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ หลังจากย้ายปลูก 7 วัน และ 30 วัน เมื่อพริกเริ่มออกดอกใหใ้ส่ปุ๋ย 
เคมีสตูร 15-15-15  หรือ 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ จากนั นให้เดือนละ 1 ครั ง 
-ใส่ปุ๋ยคอกมูลไก่ อัตรา 500 กก./ไร่ หลัง 
ปลูก 2 สัปดาห์ จากนั นใส่อัตรา 1 ตัน/ไร่  2 ครั ง 
- พ่นสารแคลเซียมไนเตรท อัตรา 40  
มิลลลิิตรต่อน  า 20 ลิตร ช่วงติดผลเล็ก  

การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช  
 

1. โรครากเน่าโคนเน่า  
- แช่เมล็ดพันธ์ุพริกในเชื อไตรโคเดอร์มาสด 24 ชม.  
- แช่รากพริกก่อนปลูกในน  าละลายเชื อไตรโคเดอร์ม่า
สด  
    - ถอนต้นพริกท่ีเป็นโรคออกนอกแปลงแล้วเผา
ท าลาย  
2. โรคแอนแทรกโนส (กุ้งแห้ง)  
   - แช่เมล็ดพริกในน  าอุ่น 50- นาน 20 นาทีก่อน
หว่าน  
  - เก็บชิ นส่วนผลผลิตที่เป็นโรคออกทิ งนอกแปลง  
- ใช้เชื อราไตรโครเดอร์มา ฉีดพ่น 2 สัปดาห/์ ครั ง  
- ใช้โปรคลอราช หรือ azoxystrobin สลับกับแมนโค
เซบ หรือสารเบโนมลิ หรือสารคาร์เบนดาซิมกับ ก่อน
เก็บเกี่ยวพ่น บาซิลลัส ซบัทิลิส (บเีอส)  
3. โรคผลสีน้ าตาล  
- พบมากในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ฉีดพ่น
แคลเซียมไนเตรท ช่วงติดผลเล็ก และน  าหมักปลา  
4. เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหว่ีขาว ไรขาว เพลี้ยอ่อน  
- พ่นฟิโปรนิล อิมิดาโคลริด ก ามะถันผง  
- พ่นสมุนไพร  
 5. หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล  
-ใช้ไฟส่องเก็บหนอนตอนกลางคืน  
- ใช้กับดักเมธิลยูจินอล  
- ใช้บาซิลลัส ทูริงเยนซีส (บีที) 
- ใช้ปิโตรเลียมออยส ์ 
 - ถ้าระบาดรุนแรงใช้สารเคมีไซเปอร์เมทริน  

1. โรครากเน่าโคนเน่า  
- ไม่ป้องกันก าจัด  
- ทิ งต้นที่เป็นโรคไว้ในแปลง  
- ฉีดพ่นสารเคม ี 
 
 
2. โรคแอนแทรกโนส (กุ้งแห้ง)  
- ไม่มีการเตรยีมเมลด็พันธ์ุ  
- ฉีดพ่นสารเคม ี 
 
 
 
 
 
3. โรคผลสีน้ าตาล  
- ฉีดพ่นสารเคมี หรือฮอร์โมน  
 
4. เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหว่ีขาว ไรขาว เพลี้ย
อ่อน  
- ฉีดพ่นสารเคมีเท่านั น  
5. หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล  
- พ่นสารเคมี อะบาเม็คติน โปรฟโินฟอส คลอไพริ
ฟอส ไซเปอรเ์มทริน เมโทมลิ คลอไพริฟอส+ไซ
เปอร์เทริน  
 

 
ตารางที ่2 กรรมวิธีทดสอบบ้านหนองเหล่า  ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ   จ.อุบลราชธานี  ปี 2557 

กิจกรรม วิธีผสมผสาน วิธีเกษตรกร 
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การเตรียมดิน  - หว่านปอเทือง อัตรา 5 กก./ไร่ เมื่อปอเทืองอายุ 45-50 วัน หรือออกดอกเต็มที่ไถกลบ ทิ งไว้ 2 สัปดาห์  
- รองพื นปุ๋ยมูลไก,่มูลวัว   อัตรา 500-1,000 กก./ไร ่ 

การเพาะกล้า  

- การเตรยีมเมล็ดพันธ์ุ แช่เมล็ดพริกในน  าอุ่น 50-55 องศา 
เซลเซียส นาน 20 นาที  
- แช่เมล็ดพริกในเชื อไตรโคเดอร์มาสด 250 กรัม/น  า นาน 
24 ชม. ผึ่งให้หมาดก่อนเพาะ  
-เพาะใส่ถาด  
-ไตรโคเดอร์มาสด รดกล้าพริกทุก 7 วัน  

ไม่แช่เมล็ดพันธ์ุ  
- เพาะใส่ถาด  

ระยะปลูก  50*40 ซม.  

การใส่ปุ๋ย 

- รองพื นด้วยปุ๋ยมูลไก่อัตรา  1000 กก./ไร่  จากนั น 2 สัปดาห์ ให้ปุ๋ยเคมสีูตร 27-6-6 อัตรา 10 กก./ไร่ 
เมื่อพริกเริม่แตกทรงพุ่มให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 50 กก./ไร่ จากนั นให้เดือนละ 1 ครั ง หลงัเก็บ
เกี่ยวใส่สตูร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ เดือนละ 1 ครั งและมูลไก่ 1000 กก./ไร่  
-พ่นสารแคลเซียมไนเตรท อัตรา 40  
มิลลลิิตรต่อน  า 20 ลิตร ช่วงติดผลเล็ก เดือนละ 2 ครั ง  

คลุมแปลง ไม่คลุม 

การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช  
 

1. โรครากเน่าโคนเน่า  
- แช่เมล็ดพันธ์ุพริกในเชื อไตรโคเดอร์มาสด 24 ชม.  
- ถอนต้นพริกท่ีเป็นโรคออกนอกแปลงแล้วเผาท าลาย รดน  า
ปูนใสที่หลุม 
2. โรคแอนแทรกโนส (กุ้งแห้ง)  
   - แช่เมล็ดพริกในน  าอุ่น 50- นาน 20 นาทีก่อนหว่าน  
  - เก็บชิ นส่วนผลผลิตที่เป็นโรคออกทิ งนอกแปลง  
  - ใช้เชื อราไตรโครเดอรม์า ฉีดพน่ 2 สัปดาห/์ ครั ง  
  - ใช้โปรคลอราช หรือ azoxystrobin สลับกับแมนโคเซบ 
หรือสารเบโนมิล หรือสารคารเ์บนดาซิมกับ ก่อนเก็บเกีย่ว
พ่น บาซิลลสั ซับทิลสิ (บีเอส)  
3. โรคผลสีน้ าตาล  
- พ่นสารแคลเซียมไนเตรท อัตรา 40 มล.ต่อน  า 20 ลิตร 
ช่วงติดผลเล็ก และน  าหมักปลา  
4. เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหว่ีขาว 
 ไรขาว เพลี้ยอ่อน  
- พ่นฟิโปรนิล อิมิดาโคลริด ก ามะถันผง  
- พ่นสมุนไพร ตดิกับดักกาวเหนียว  
 5. หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล  
-ใช้ไฟส่องเก็บหนอนตอนกลางคืน  
- ใช้เหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซท  
- ใช้บาซิลลัส ทูริงเยนซีส (บีที) 

 พ่นสารเคม ี
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- ใช้ปิโตรเลียมออยส์  และสารเคมี 

 
ตารางท่ี 3 กรรมวิธีทดสอบบ้านหนองเหล่า  ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ   จ.อุบลราชธานี  ปี 2558 

กิจกรรม วิธีผสมผสาน วิธีเกษตรกร 

การเตรียมดิน  - หว่านปูนโดโลไมท์ ตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถพรวนทิ งไว้ 2 สัปดาห์ กอ่นปลูกพริก  

การเพาะกล้า  
- แช่เมล็ดพริกในน  าอุ่น 50-55 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที  
- แช่เมล็ดพริกในเชื อไตรโคเดอร์มาสด 250 กรัม/น  า นาน 24 ชม. ผึ่งให้หมาดก่อนเพาะ  
เพาะกล้าในถาด 

การปลูกพริก  - ยกแปลงสูง 20 ซม. กว้าง 100 ซม.   ปลูก 2 แถว หว่านปูนขาวก่อนปลูก 2 สัปดาห ์

ระยะปลูก  50*40 ซม.  

การใส่ปุ๋ย  
- รองพื นด้วยปุ๋ยมูลไก่อัตรา  1000 กก./ไร่  จากนั น 2 สัปดาห์ ให้ปุ๋ยเคมสีูตร 27-6-6 อัตรา 10 กก./ไร่ 
เมื่อพริกเริม่แตกทรงพุ่มให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 50 กก./ไร่ จากนั นให้เดือนละ 1 ครั ง หลงัเก็บ
เกี่ยวใส่สตูร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ เดือนละ 1 ครั ง  

การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช  
 

1. โรครากเน่าโคนเน่า  
- แช่เมล็ดพันธ์ุพริกในเชื อไตรโคเดอร์มาสด 24 
ชม.  
- ถอนต้นพริกท่ีเป็นโรคออกนอกแปลงแล้วเผา
ท าลาย  
2. โรคแอนแทรกโนส (กุ้งแห้ง)  
- แช่เมล็ดพริกในน  าอุ่น 50- นาน 20 นาทีก่อน
หว่าน  
- เก็บชิ นส่วนผลผลติที่เป็นโรคออกทิ งนอกแปลง  
- ใช้เชื อราไตรโครเดอร์มา ฉีดพ่น 2 สัปดาห/์ ครั ง  
- ใช้โปรคลอราช หรือ azoxystrobin สลับกับ
แมนโคเซบ หรือสารคารเ์บนดาซมิกับ ก่อนเก็บ
เกี่ยวพ่น บาซิลลัส ซับทลิิส (บีเอส) พ่นน  าปูนใส 
3. โรคผลสีน้ าตาล  
- พ่นสารแคลเซียมไนเตรท อัตรา 40 มล.ต่อน  า 
20 ลิตร ช่วงติดผลเล็ก และน  าหมกัปลา  
4. เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหว่ีขาว 
 ไรขาว เพลี้ยอ่อน  
- พ่นฟิโปรนิล อิมิดาโคลริด ก ามะถันผง  
- พ่นน  าหมักสมุนไพร ติดกับดักกาวเหนียว  
 5. หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล  
-ใช้ไฟส่องเก็บหนอนตอนกลางคืน  
- ใช้เหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซท  

1. โรครากเน่าโคนเน่า  
- ไม่ป้องกันก าจัด  
- ทิ งต้นที่เป็นโรคไว้ในแปลง  
- ฉีดพ่นสารเคมี  
 
2. โรคแอนแทรกโนส (กุ้งแห้ง)  
- ไม่มีการเตรยีมเมลด็พันธ์ุ  
- ฉีดพ่นสารเคมี  
 
 
 
 
 
3. โรคผลสีน้ าตาล  
- พ่นแคลเซี่ยม-โบรอน  
 
4. เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหว่ีขาว ไรขาว เพลี้ย
อ่อน  
- ฉีดพ่นสารเคมีเท่านั น  
5. หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล  
- พ่นสารเคมี อะบาเม็คติน โปรฟโินฟอส คลอไพริ
ฟอส ไซเปอรเ์มทริน เมโทมลิ คลอไพริฟอส+ไซ
เปอร์เทริน  
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- ใช้บาซิลลัส ทูริงเยนซีส (บีที) 
- สารเคม ี

 

 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ของการผลิตพริกฤดูแล้ง จ.อุบลราชธานี ปี 2556-2558 

ผลผลติและข้อมูลทาง 
เศรษฐศาสตร ์

วิธีผสมผสาน วิธีเกษตรกร 
2556 2557 2558 เฉลี่ย 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

ผลผลติพริกสด(กก./ไร่) 
ต้นทุน(บาท/ไร่) 
ราคาขาย(บาท/กก.) 
รายได้(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ(บาท/ไร่) 
BCR (รายได้/ต้นทุน) 
เก็บเกี่ยว (ครั ง) 
คุณภาพดี(%) 

2,021 
18,336 

23 
47,737 
29,402 
2.57 
19 
73 

2,474 
20,711 

13 
32,162 
11,451 
1.55 
15 
81 

2,708 
23,333 

25 
67,700 
44,367 
2.90 
15 
85 

2,401 
20,793 

21 
49,200 
28,407 
2.34 
16 
80 

1,555 
14,767 

23 
36,737 
21970 
2.49 
15 
70 

2,399 
28,064 

13 
31,187 
3,123 
1.11 
15 
85 

2,314 
21,667 

25 
57,850 
36,183 
2.66 
15 
80 

2,089 
21,499 

21 
41,925 
20,425 
2.09 
15 
79 

ตารางท่ี  5  การระบาดของโรคและแมลง ของการผลิตพริกฤดูแล้ง จ.อุบลราชธานี ปี 2556-2558 

การระบาดของ วิธีผสมผสาน วิธีเกษตรกร 
โรค-แมลง 2556 2557 2558 เฉลี่ย 2556 2557 2558 เฉลี่ย 
โรคโคนเน่า(%) 
โรคใบหงิก(%) 
โรคใบด่าง(%) 
โรคกุ้งแห้ง(%) 
ขาดธาตุอาหาร(%) 
แมลงวันพริก(%) 
รากปม(gall index) 
หนอนเจาะผล(%) 
ขั วลาย(%) 

0 
- 
- 

7.03 
3.4 
3.2 
2.8 
2.1 
3.3 

0 
0 

3.0 
1.0 
2.5 
10.0 
1.5 
2.2 
- 

2.0 
- 

3.8 
3.0 
2.5 
10.0 

0 
1.2 
- 

0.6 
0 

2.3 
3.7 
2.8 
7.7 
1.4 
1.8 
3.3 

- 
- 
- 

13.4 
10.7 
5.0 
3.5 
1.6 
4.2 

3.6 
1.5 
3.8 
0 

2.8 
20 
1.2 
2.0 
- 

3.6 
- 

3.8 
10.0 
2.8 
10 
1.2 
2.0 
- 

3.6 
1.5 
3.8 
7.8 
5.4 
11.6 
1.9 
1.9 
4.2 

 

หมายเหตุ  - ไม่ได้บันทึกข้อมูล 
 
ตารางท่ี  6  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพริกสด ของการผลิตพริกฤดูแล้ง จ.อุบลราชธานี ปี 2556-2558    

กรรมวิธี 
จ านวนตัวอย่าง ND <MRL >MRL 

2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 
ผสมผสาน 4 5 5 3 1 3 1 4 2 0 0 0 
เกษตรกร 2 5 5 0 1 2 1 2 3 1 2 0 
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ตารางท่ี 7  เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี ของการผลิตพริกฤดูแล้ง จ.อุบลราชธานี 2556-2558 

ระดับมาก ระดับปานกลาง 
1. การเตรียมแปลงกล้าโดยการเผาแกลบ 
2. การเตรียมแปลงปลูกโดยการหว่านปอเทือง 
3. การแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยน  าอุ่น 50-55 OC  นาน 15-20 นาที 
4. การขยายเชื อไตรโคเดอร์มาสด 
5. การแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยเชื อไตรโคเดอร์มาสดนาน 1 คืน 
6. การป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสาน 
7. พ่นสารเคมีตามค าแนะน า 

1. การพ่นเหยื่อพิษโปรตินไฮโดรไลเซท 
2. การเก็บหนอนตอนกลางคืน 
3. เก็บชิ นส่วนผลผลิตที่เป็นโรคออกทิ งนอกแปลง 
  
 

 
 

การเตรียม ปุ๋ยน้ าหมัก และสมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง 
๑. การเตรียมปุ๋ยน้ าหมักจากพืช 
 วัสดุ 
 ๑. พืชผัก ๓๐ กิโลกรัม 
 ๒. กากน  าตาล ๑๐ กิโลกรัม 
 ๓. น  าสะอาด 
 ๔. ถุงพลาสติกมีฝาปิด ขนาด ๒๐๐ ลิตร 
วิธีท า 
 ๑. น าวัสดุตามข้อ ๑-๒ ใส่ลงในถังพลาสติก ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
 ๒. หากวัสดุไม่อวบน  า เติมน  าให้ท่วม ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้แสงแดดส่องถึง 
 ๓. เปิดคนทุกวัน หากมีกลิ่นเหม็นให้เติมกากน  าตาลลงไป ใช้ระยะเวลาในการหมัก ๓๐ วันน าไปใช้ 
 การใช้ประโยชน์ ใช้ปุ๋ยน  าหมัก อัตรา ๔๐ ซีซี ผสมน  า ๒๐ ลิตร (๑ ปิ๊บ) ฉีดพ่นหรือรดให้ทั่วแปลงทุก ๗ 
วัน  
 
๒. การเตรียมปุ๋ยน้ าหมักจากสัตว์ หรือเศษอาหาร 
 วัสดุ 
 ๑. เศษปลาจากการช าแหละปลาน  าจืด หรือเศษอาหาร ๓๐ กิโลกรัม 
 ๒. กากน  าตาล      ๓๐ กิโลกรัม 
 ๓. เปลือกสับปะรด     ๑๐ กิโลกรัม 
 ๔. น  าหมักจากพืช     ๑๐ ลิตร 
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 ๕. น  าสะอาด หรือน  ามะพร้าว    ๑๐๐ ลิตร 
 ๖. ถังพลาสติกมีฝาปิด  ขนาด    ๒๐๐ ลิตร 
วิธีท า 
 ๑. น าวัสดุตามข้อ ๑-๔ ใส่ลงในพลาสติกผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
 ๒. เติมน  าสะอาดให้อยู่ในระดับ ¾ ของภาชนะปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้แสงแดดส่องถึง 
 ๓. เปิดฝาคนทุกวัน หากมีกลิ่นเหม็นให้เติมกากน  าตาลลงไป ใช้ระยะเวลาในการหมัก ๓๐ วัน น าไปใช้ได้ 
 การใช้ประโยชน์ ใช้ปุ๋ยน  าหมักอัตรา ๔๐ ซีซี ผสมน  า ๒๐ ลิตร (๑ ปิ๊บ) ฉีดพ่นหรือรดให้ทั่วแปลงทุก ๗ 
วัน 
 
๓. การเตรียมน้ าหมักสมุนไพรขับไล่แมลง 
 วัสดุ 
 ๑. ฟ้าทะลายโจร   ๑๐ กก. 
 ๒. สุราขาว   ๑ ลิตร 
 ๓. น  าส้มสายชูกลั่น  ๑.๕ ลิตร 
 ๔.น  าสะอาด   ๑๕๐ ลิตร 
 ๕. ถังพลาสติก   ๒๐๐ ลิตร 
 
วิธีท า 
 ๑. น าวัสดุใส่ถังพลาสติกเติมกากน  าตาลผสมคลุกเคล้าเติมน  าสะอาดพอท่วมปิดฝาถัง เก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้
แสงแดดส่องถึง 
 ๒. เปิดฝาคนทุกวันหมักไว้ ๑๕ วัน น าไปใช้ได้ 
การใช้ประโยชน์ ใช้น  าหมักสมุนไพร อัตรา ๒ ลิตร/น  า  ๒๐  ลิตร (๑ ปิ๊บ) ฉดีพ่นทุก ๗ วัน 
ถ5 
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