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5. บทคัดย่อ 
 

การผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้งจังหวัดอ านาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาเทคโนโลยีการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้งที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร ด าเนินการในปี 
2556-2558 ในพ้ืนที่เกษตรกร 5 ราย ของต าบลจานลาน อ าเภอพนา  ประกอบด้วย 2 กรรมวิธีทดสอบ คือ 
กรรมวิธีผสมผสาน และกรรมวิธีเกษตรกร  ผลการทดลองพบว่า วิธีผสมผสานพบดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากพริก
เฉลี่ย2.5 ซึ่งจะพบปมที่ระบบรากในปี 2555 เท่านั้น ส่วนวิธีเกษตรกร พบดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากพริกเฉลี่ย4.5   
ด้านผลผลิต วิธีผสมผสานเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 3,367  กิโลกรัม/ไร่  วิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 3,266  
กิโลกรัม/ไร่  วิธีผสมผสานผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 81  วิธีเกษตรกรผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน
เฉลี่ยร้อยละ  88   ส่วนสารพิษตกค้างที่พบในผลผลิต มี 1 กลุ่ม  คือ กลุ่ม Pyrethriod ได้แก่ Cypermethrin  
เกษตรกรใช้ในการฆ่าหนอน เป็นสารเคมีประเภทถูกตัวตาย  หมดฤทธิ์เร็ว  ด้านต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า วิธี
ผสมผสาน  มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 24,000  บาท/ไร่ มีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 71,417  บาท/ไร่ มี



อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ย 3.99 ส่วนวิธีเกษตรกร มีต้นทุนผันแปรเฉลี่ย  30,858  บาท/ไร่ มี
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 61,247  บาท/ไร่ มีอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ย เท่ากับ 2.98  
ซึ่งเกษตรกรสามารถด าเนินการผลิตตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรได้   และจากการประเมินการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานใน
ฤดูแล้ง ตามวิธีผสมผสาน คือ การเพาะกล้าพริกในถาดเพาะกล้าและการแก้ไขปัญหาไส้เดือนฝอยรากปมโดยการ
หว่านปอเทืองอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
            Umnart-chareon province has grown hybrid chili in dry season for research technology 

pest protection and safety. There are many problem such as root knot disease, seedling root rot 

were usually found in the chilli production  The office of research and development in Umnart-

chareon 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 Pana District Umnart-chareon  

province. From the testing, the integrated system gave 3,367 kg/rai or 2.38% lower total yield 

than the farmer method. Because off root rot. However can be used lower budget about 7,758 

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 root-knod control 

disease control by Intercropping chili with sunnhemp 5 kg./rai and seedling on plate. . 

6. ค ำน ำ 
   พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในท้องที่อ าเภอพนา จังหวัด
อ านาจเจริญ  มีพ้ืนที่ปลูก 350 ไร่  โดยเริ่มเพาะกล้ากลางเดือนกรกฎาคม  ในระยะเพาะกล้าเกษตรกรจะประสบ
ปัญหาต้นกล้าเปื่อยยุบ และไส้เดือนฝอยรากปม   เกษตรกรจะเริ่มปลูกกลางเดือนสิงหาคม  โดยปลูกในที่ดอน 
พันธุ์ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมตระกูลซุปเปอร์ฮอต  มีคุณลักษณะ คือ ต้นสูงใหญ่ แตกแขนงดี ข้อถี่ ขนาดผลยาว 5-
7 ซม. ติดผลดก ทนทานโรค ผลดิบสีเขียว- เขียวเข้ม ผลสุก สีแดง-แดงเข้ม เนื้อหนาเมล็ดน้อย ช้ าได้ยาก จึงทนต่อ
การขนส่ง  สามารถจ าหน่ายเป็นพริกสดและน าไปประกอบอาหารได้    ส่วนใหญ่เกษตรกรจะจ าหน่ายผลผลิต
ให้กับพ่อค้าคนกลาง   ในระยะนี้เกษตรกรจะประสบปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ท าให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 50%   
   ปัญหาหลักในการปลูกพริกพ้ืนที่อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ คือ ไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีสาเหตุมา
จากไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 เกิดปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอยสาเหตุของ
โรครากปมอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ปลูกพริกของจังหวัดอุบลราชธานีและศรีษะเกษ   พบความเสียหายของผลผลิตและ



คุณภาพลดลงตั้งแต่ร้อยละ 50-100 จนถึงในบางพ้ืนที่ไม่สามารถปลูกพริกได้เนื่องจากมีการสะสมของประชากร
ไส้เดือนฝอยปริมาณมากและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในสภาพดินร่วนปนทราย ไส้เดือนฝอยไหลไปกับน้ าและ/หรือ
น้ าฝน ติดไปกับเครื่องมือ การเกษตร  โดยเฉพาะดินที่มีไส้เดือนฝอยติดไปกับล้อรถไถจากแปลงหนึ่งสู่แปลงอ่ืนๆ 
และดินที่ติดไปกับต้นกล้าพริกสู่แปลงปลูก  (นุชนารถ, 2550 ) และการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องตามค าแนะน าท าให้มี
สารเคมีตกค้างในผลผลิต   ปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
พริกเขตจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ก าลังประสบปัญหาในขณะนี้และในอนาคตโรครากปมสามารถท่ีจะแพร่ระบาดไปยัง
พ้ืนที่ อ่ืนๆ ถ้าไม่มีการป้องกันก าจัดอย่างถูกวิธี    การควบคุมโรครากปมมีหลายวิธีที่กรมวิชาการเกษตรให้
ค าแนะน าได้แก่ การเตรียมกล้าพริกในดินที่สะอาดไม่มีไส้เดือนฝอยปนเปื้อนในดิน การปลูกพืชที่ไม่ใช่พืชอาศัยของ
ไส้เดือนฝอย เช่น ดาวเรือง ถั่วลิสง และปอเทือง  สลับหมุนเวียนกับพริก การเก็บเศษซากพืชเป็นโรคเผาท าลาย
นอกแปลง เป็นต้น  
 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสาน (IPM )  เป็นการจัดการและเลือกสรรวิธีการมาใช้ร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืชและได้รับผลตอบแทนสูงสุด ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสภาพแวดล้อม  การ
ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพ่ือจัดการโรคและแมลงรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการเตรียมต้นกล้าพริกในถาดเพาะ 
เป็นการน าเทคโนโลยีการผลิตพริกขี้หนูผลใหญ่ของกรมวิชาการเกษตร มาปรับใช้ในพ้ืนที่ปลูก  ซึ่งจะสามารถเพ่ิม
รายได้ ทั้งยังท าให้เกษตรกรใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและได้ผลผลิตพริกสดที่มีความปลอดภัยและคุณภาพดี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้รับซื้อ 

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

          ขั้นตอนที่ 1   การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย    โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกพริกฤดูแล้ง ประสบปัญหาใน
การผลิต คือ บ้านจานลาน  ต าบลจานลาน อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
          ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาสภาพพื้นที่เป้าหมาย    โดยศึกษาข้อมูลมือ 2 และจัดประชุมเสวนาเพ่ือประเมิน
ปัญหาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal : PRA)  ดังนี้ 
           2.1 การปลูกพืชที่ส าคัญ 
  1. ข้าว ต าบลจานลาน ปลูกข้าวพันธุ์ กข . 6 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพ่ือใช้บริโภคใน
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้วิธีปักด าและหว่านข้าวแห้ง ตกกล้าในเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน เก็บเกี่ยวในเดือน
พฤศจิกายน โดยใช้แรงงานคน และจ้างนวดด้วยเครื่องนวดข้าว ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 484 กก./ไร่ 
  2. พริก การปลูกพริกจะเพาะกล้าในเดือนกรกฎาคม ปลูกในเดือนสิงหาคม ในพ้ืนที่ดอน ใช้น้ า
จากบ่อน้ าบาดาล พันธุ์พริกที่นิยมปลูก ซุปเปอร์ฮอต โดยปลูกเกือบทุกครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กก./ไร่ มี
การใช้สารเคมีมากกว่าร้อยละ 90 ของเกษตรกรผู้ปลูกพริก 



 2.2 สภาพการผลิตพริกของเกษตรกร 
         1. เกษตรกรปลูกพริกในช่วงเดือนกรกฎาคม-มีนาคม   ในพื้นที่ดอน  เฉลี่ยรายละ 1-2 ไร่ มีการปลูกซ้ า
ที่เดิมติดต่อกันประมาณ 4-10 ปี 
         2. เมล็ดพันธุ์ใช้พันธุ์ลูกผสม ซุปเปอร์ฮอต อายุกล้า 30-45 วัน   เพาะกล้าในแปลงเพาะช่วงกลางเดือน
กรกฎาคมของทุกปี เริ่มปลูกวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ท าให้ประสบปัญหาฝน 
         3. ปลูกแบบแถวคู่  โดยใช้ระยะปลูก 25x-30 ซม. 
         4. ไม่มีการวิเคราะห์สมบัติดิน  ใส่ปูนขาวพร้อมปลูก 
         5. ใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ อัตรา 4-7 ตัน/ไร่ หลังปลูก 15 วัน และเริ่มออกดอก  หลังจากนั้นให้เดือนละครั้ง 
           6. ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8  อัตรา 200-250 กก./ไร่   สูตร 46-0-0 อัตรา 25-50 กก./ไร่  
              7. การระบาดของแมลงศัตรูพืช 
       - ช่วงเพาะกล้า ( กรกฎาคม ) 
       - ช่วงก่อนออกดอก  ( กันยายน-พฤศจิกายน )   พบการท าลาย  ไส้เดือนฝอยรากปม   โรครากเน่าโคน
เน่า  โรคตากบ ยอดเน่า 
      - ช่วงออกดอก-เก็บเกี่ยว (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) พบหนอนเจาะดอก ผล หนอนกัดกินผล 
หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงวันผลไม้ โรครากปม โรคเหี่ยว โรครากเน่าโคนเน่า โรคกุ้งแห้ง  
              8. เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมี 1-2 สัปดาห์/ครั้ง เก็บเกี่ยวหลังพ่นสารเคมี 5-7 วัน มีการผสมสารเคมี
มากกว่า 1 ชนิด ลงในถังผสม 
       9 . เกษตรกรบางรายมีการใช้สมุนไพรในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  และใช้ปุ๋ยน้ าหมักจากพืช สัตว์ ใน
ระบบการผลิตพริก 
          2.3.ประเด็นปัญหาจากการเสวนา คือ 

1. การระบาดของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยท าให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 50-100 
2. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริกตั้งแต่เพาะกล้าจนถึงเก็บเกี่ยวหลากหลายชนิด ท าให้มี

การใช้สารเคมีมาก ใช้ในกลุ่มพิษปานกลางจนถึงพิษร้ายแรงโดยขาดความรู้และขาดความระมัดระวัง มีการเก็บ
เกี่ยวก่อนระยะปลอดภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามค าแนะน า เสี่ยงต่อการตกค้างของาสารเคมีในผลผลิต
และสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 

 2.4 ปริมาณและการกระจายตัวของน้ าฝน   
 ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 4 ปี( 2555-

2558 )  พบว่า อ าเภอพนามีน้ าปริมาณฝนเฉลี่ย  992.1   มิลลิเมตร/ปี   เดือนกรกฎาคมมีปริมาณน้ าฝนมากที่สุด 
เฉลี่ย  409 มิลลิเมตร/ปี เดือนมกราคมมีปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุด ( ไม่มีฝน ) การกระจายตัวของฝนจากสถิติ



ปริมาณน้ าฝน ปี2555 -2558  ฝนจะเริ่มมาเดือนมีนาคมและจะมีฝนตกมากที่สุดเดือนกรกฎาคมและจะเริ่มลดลง
ในเดือนกันยายน  

 
      ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

            ภาพที่ 1 :  ปริมาณและการกระจายของฝนในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2555-2558 
   

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดลอง จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ มาพิจารณามาจัดล าดับความส าคัญ และ
คัดเลือกเทคโนโลยี มีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการแก้ไขดังนี้ 

1. ไส้เดือนฝอยรากปม 
2. การระบาดของแมลงศัตรูพืช 

ด าเนินการทดสอบ 2 กรรมวิธีดังนี้ (ตารางท่ี 3) 
  กรรมวิธีที่ 1 วิธีผสมผสาน 
  กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร มีวิธีปฏิบัติที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่แล้ว เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  
     ขั้นตอนที่ 4  การด าเนินการทดลอง 
           4.1  อุปกรณ์     

เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมซุปเปอร์ฮอท  พันธุ์พืชตระกูลถั่วบ ารุงดิน พันธุ์ปอเทือง 
วัสดุเพาะกล้า ได้แก่ ขุยมะพร้าว ดินร่วน ถาดเพาะกล้า 

          ภาชนะบรรจุ ได้แก่ ถุงผ้าเขียว ถุงพลาสติก     
          ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา  50 กก./ไร่  

ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกมูลไก่  
          วัสดุปรับปรุงดิน : ปูนโดโลไมท์  
          สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง ได้แก่ พิโปรนิล  ก ามะถันผง  อบาเมคติน โปรคลอราช คาร์
เบนดาร์ซิม 



          สารป้องกันก าจัดแมลง : ปิโตรเลียมออยด์  เมทธิลยูจีนอล ก ามะถันผง เหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซท 
          เชื้อชีวินทรีย์ ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์มา  
          วัสดุอื่น ๆ ได้แก่ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  กับดักกาวเหนียว 
                   สารเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโต  แคลเซี่ยม โบรอน       

วัสดุส าหรับท าน้ าหมักชีวภาพ ได้แก่  ปลา หอยเชอรรี่ สับปะรด กากน้ าตาล 
         4.2  วิธีการทดลอง  (ตารางที ่ 3) 

4.3  การบันทึกข้อมูล 
4.3.1 บันทึกดัชนีการเกิดปมท่ีระบบรากตามวิธีของ นุชนารถ และวราภรณ์ (2550)  ดัดแปลงจากวิธี 

ของ Hussey and Janssen (2001) โดยสุ่มถอนรากแบบ systematic random sampling  และล้างให้สะอาด
กรรมวิธีละ 10 ต้น เมื่อสิ้นสุดการเก็บเก่ียว แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้  

1 =  มีปมเกิดขึ้นเล็กน้อย (ภาพ A)  
2 = เกิดปมน้อยกว่า 25% ของระบบราก (ภาพ B) 
3 = เกิดปม 25-50% ของระบบราก (ภาพ C)    
4 = เกิดปม 51-75% ของระบบราก (ภาพ D) 
5 = เกิดปมมากกว่า 75% ของระบบราก (ภาพ E) 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่  2  ดัชนีการเกิดปมที่รากพริกแบ่งเป็น 5 ระดับ (นุชนารถ และวราภรณ์,2550) 
 

4.3.2  ข้อมูลผลผลิตพริกสดและจ านวนครั้งการเก็บเก่ียว โดยการบันทึกข้อมูลทั้งแปลงทุกครั้งหลังการ 
เก็บผลผลิต น าผลผลิตที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (mean)   

 4.3.3.ข้อมูลคุณภาพพริกสด โดยสุ่มเก็บรายละ 3 จุด ๆละ 1 ตารางเมตร แยกผลดี (ความยาวฝัก>3  
เซนติเมตร ไม่มีรอยท าลายของโรคแมลง) และผลเสีย นับจ านวน (เก็บ 3 ครั้งของการเก็บผลผลิต) 
                                           เปอร์เซ็นต์พริกคุณภาพดี           =   จ านวนผลดี x 100 

                                                                      จ านวนผลทั้งหมด    
   4.3.4 ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ และอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost ratio; BCR)  



                                  สูตรค านวณค่า BCR   =  รายได ้
                   ต้นทุน 

 BCR < 1 =  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
  BCR = 1 =  รายได้เท่ากับรายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความ
เสี่ยงในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต  
 BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย 
 4.3.5 วิเคราะห์สารพิษตกค้างในพริกสด 1 ครั้ง ตัวอย่างละ 1 กก. ในห้องปฏิบัติการของกลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยวิธี Gas Chromatography (GC) 
(Steinwander, 1985) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตพริกแบบทแยงมุมในช่วงการเก็บผลผลิตครั้งที่ 2-3  ใช้เครื่อง 
High Performance Liquid Chromatograph แปรผลการวิเคราะห์ตามค่า MRL ของ Codex EU MRL และ 
มกอช.     
 4.3.6 ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยจัด เวที เสวนาสัมภาษณ์ ความคิด เห็ นของ
เกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น าเข้าไปทดสอบและให้เกษตรกรสรุปผลร่วมกันเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ       

   4.4 เวลาและสถานที่  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2555- สิ้นสุดเดือนกันยายน 2558  
                                   สถานที่  บ้านจานลาน  ต าบลจานลาน อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
8.1 ดัชนีการเกิดปมที่ระบบราก 
ปี2556  วิธีผสมผสาน เกิดปมน้อยกว่า 25% ของระบบราก  อยู่ในระดับ 2   ส่วนวิธีเกษตรกรเกิดปม 

25-50% ของระบบราก อยู่ในระดับ 3 (ตารางท่ี 1) 
ปี2557 วิธีผสมผสานไม่พบการเกิดปม  ส่วนวิธีเกษตรกรมีปมเกิดขึ้นเล็กน้อย( ร้อยละ 0.5) อยู่ในระดับ 1 
ปี 2558 วิธีผสมผสาน และวิธเีกษตรกรไม่พบการเกิดปม  (ตารางที่ 1) 

จากผลการทดสอบเฉลี่ย 3 ปี   พบว่า วิธีผสมผสาน พบดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากพริก เท่ากับ 0 - 22.6 ส่วนวิธี
เกษตรกร พบดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากพริก เท่ากับ 0 - 40  โดยจะพบว่าทั้ง 2 กรรมวิธี การเกิดปมที่รากพริก
จะลดลงเรื่อยๆในปีถัดไป  เนื่องจากเกษตรกรได้หว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่และไถกลบเมื่อปอเทืองอายุ 45 วัน 
ทิ้งไว้ 2 -3 สัปดาห์ก่อนปลูกพริก  สอดคล้องกับจากรายงานของนุชนารถ(2550) ปอเทืองไม่ใช่พืชอาศัยและพืช
อาหารของไส้เดือนฝอย สามารถตัดวงจรชีวิตของไส้เดือนฝอย จึงพบปมที่รากพริกต่ ามาก  (สรศักดิ์และคณะ, 
2553)  การปลูกปอเทืองช่วยลดจ านวนประชากรไส้เดือนฝอย ซึ่งตรงกับรายงาน Wang and McSorley (2001) 
พบว่าการปลูกปอเทืองหรือการไถกลบปอเทืองลงไปในดิน ช่วยปรับสภาพแวดล้อมภายในดินให้เหมาะสมต่อการ
เพ่ิมปริมาณของไส้เดือนฝอยที่หากินอย่างอิสระ (free-living nematodes) ซึ่งไส้เดือนฝอยเหล่านี้มีความสามารถ
ในการแข่งขันหรือกินไส้เดือนฝอยศัตรูพืชได้เช่นกัน และในแปลงที่มีการปลูกหรือการไถกลบปอเทืองลงดิน พบรา 



Monocosporium ellipsospora และ Arthrobotrys dactyloides ซึ่งเป็นราปฎิปักษ์ของไส้เดือนฝอย  และ
ปอเทืองสร้างสาร monocrotaline ที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอยเมื่อท าปฏิกิริยากับเอ็นไซม์ myrosinase หลังจากท่ี
มีการไถกลบ (Brown et al., 1991)    

8.2 ข้อมูลผลผลิตพริกสดและจ านวนครั้งการเก็บเกี่ยว  
ปี 2556  วิธีผสมผสาน 3,200 กก. /ไร่ เก็บเกี่ยว  25 ครั้ง  วิธีเกษตรกร 2,873  กก./ไร่  เก็บเกี่ยว  20 ครั้ง 
ปี 2557  วิธีผสมผสาน 3,550 กก./ไร่ เก็บเกี่ยว  30  ครั้ง  เกษตรกร 3,400  กก./ไร่  เก็บเก่ียว  30   ครั้ง 
ปี 2558  วิธีผสมผสาน 3,350  กก./ไร่ เก็บเกี่ยว  25 ครั้ง วิธีเกษตรกร 3,525 กก./ไร่  เก็บเก่ียว  25 ครั้ง 
          จากผลการทดสอบเฉลี่ย   3 ปี   พบว่า วิธีผสมผสาน มีผลผลิตเฉลี่ย  3,367 กก./ไร่ วิธีเกษตรกร พบว่า 
มีผลผลิตเฉลี่ย  3,266  กก./ไร่ ในปี  2556 พบว่า วิธีผสมผสานจะมีผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเนื่องจากวิธี
เกษตรกรพบการเกิดปมที่รากพริกอยู่ในระดับ3 ( ร้อยละ 40 ) ท าให้เก็บผลผลิตได้น้อย เนื่องจากพริกมีอาการ
เหี่ยวเฉามากกว่าร้อยละ50 ไม่สามารถเก็บผลผลิตพริกได้  

8.3 ข้อมูลคุณภาพพริกสด  
ปี 2556 วิธีผสมผสาน ผลผลติพริกมีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 78   วิธีเกษตรกร 

ผลผลิตพริกมีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ  87 
ปี 2557 วิธีผสมผสาน ผลผลติพริกมีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ  80  วิธีเกษตรกร 

ผลผลิตพริกมีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 87 
ปี 2558  วิธีผสมผสาน ผลผลติพริกมีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 85 วิธีเกษตรกร 

ผลผลิตพริกมีคุณภาพตามมาตรฐาน พ ร้อยละ  90 
 ผลการทดสอบเฉลี่ย 3 ปี  พบว่า  วิธีผสมผสานและวิธีเกษตรกรพบการเข้าท าลายของแมลงวันพริก แต่ไม่
มากนัก ส่งผลให้พริกมีคุณภาพต่ า  สอดคล้องกับ ( นุชรีย์, 2550) กล่าวไว้ว่า แมลงวันพริก Bactrocera latifrons 
(Diptera: Tephritidae) จัดเป็นแมลงวันผลไม้ ชนิดหนึ่ง การท าลายของแมลงวันพริก ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อ
คุณภาพผลผลิต ผลผลิตต่อพ้ืนที่ และ การส่งออกผลพริกสด เนื่องจากแมลงเข้าท า ลายพริก ในระยะติดผล โดย
ระยะตัวหนอนชอนไชกัดกินอยู่ ภายในผล พบรอยการท า ลายเป็นทางภายในผลพริก เนื้อภายในถูกกัดกินจนหมด
เหลือแต่เปลือก ภายใน ผลกลวง ผลพริกเน่าเสีย หลังจากนั้นจะมีโรคหรือ แมลงชนิดอ่ืนๆ เข้าท าลายซ ้า ผลพริก
ร่วงหล่น ท าให้ ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 

8.4 ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ  
ปี 2556 

 วิธีผสมผสาน ต้นทุนผันแปร 22,000 บาท/ไร่ รายได้ 96,000  บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 
74,000  บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 4.36 รายได้มากกว่ารายจ่าย ( ตารางที่ 1) 
กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย สามารถด าเนินการได้ 



วิธีเกษตรกร ต้นทุนผันแปร  32,575  บาท/ไร่ รายได้ 86,190  บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 
53,615   บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.64  (ตารางที่ 1) กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมี
ก าไรมีความเสี่ยงน้อย สามารถด าเนินการได้ 

ปี 2557 
วิธีผสมผสาน ต้นทุนผันแปร 25,000 บาท/ไร่ รายได้ 106,500 บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 

81,500  บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 4.26  ( ตารางที่ 1 )  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้น
มีก าไรมีความเสี่ยงน้อย สามารถด าเนินการได้ 

วิธีเกษตรกร ต้นทุนผันแปร 30,000  บาท/ไร่ รายได้102,000  บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 
72,000  บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 3.4  (ตารางที่ 1) กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมี
ก าไรมีความเสี่ยงน้อย สามารถด าเนินการได้ 
 ปี 2558  

วิธีผสมผสาน ต้นทุนผันแปร 25,000  บาท/ไร่ รายได้ 83,750  บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 
58,750  บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 3.35  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความ
เสี่ยงน้อย สามารถด าเนินการได้ 

วิธีเกษตรกร ต้นทุนผันแปร  30,000  บาท/ไร่ รายได้ 88,125  บาท/ไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร 
58,125   บาท/ไร่ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.9  (ตารางที่ 1) กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมี
ก าไรมีความเสี่ยงน้อย สามารถด าเนินการได้ 

8.5 วิเคราะห์สารพิษตกค้างในพริก 
จากการสุ่มตัวอย่างพริกเพ่ือตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิต 3 กลุ่ม   คือ   กลุ่ม Organophosphate 

กลุ่ม Organochlorine และกลุ่ม Pyrethriod จ านวน 28  ตัวอย่าง ในปี2556– 2558 โดยสุ่มเก็บผลผลิตในช่วง
เก็บเก่ียวผลผลิตจ าหน่าย พบว่า วิธีผสมผสานไม่พบสารพิษตกค้าง  ( ND ) จ านวน 10  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
71.4   พบสารเคมีต่ ากว่าค่า MRLs จ านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.6 ส่วนวิธีเกษตรกร  ไม่พบสารพิษ
ตกค้าง  ( ND ) จ านวน 5  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 35.7  พบสารเคมีต่ ากว่าค่า MRLs จ านวน  3   ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 21.4 และพบสารเคมีสูง กว่าค่า MRLs จ านวน  5   ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.9 Z ( ตารางที่  2 )  

ส าหรับสารเคมีท่ีพบเป็นสารเคมีในกลุ่ม Pyrethoids  ( PY )  คือ Cypermethrin   ซ่ึงเกษตรกรใช้ใน
การฆ่าหนอน เป็นสารเคมีประเภทถูกตัวตาย  หมดฤทธิ์เร็ว นาตยาและคณะ (2552) รายงานว่า พบสารพิษตกค้าง
ในพริกเพราะเกษตรกรใช้สารไม่ถูกต้องโดยใช้เกินอัตราที่ก าหนด  ฉีดพ่นถี่และเก็บผลผลิตหลัง ฉีดพ่นไม่ถึงระยะ
ปลอดภัย เนื่องจากในฉลากไม่มีค าแนะน าให้ใช้สารชนิดนี้ในพริก 
          8.6 ประเมินความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยี 



หลังสิ้นสุดการทดลองได้ประเมินความพึงพอใจและการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานของ
เกษตรกรทั้งในโครงการและเกษตรกรนอกโครงการ พบว่า 

1. เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการยอมรับการจัดการแปลงปลูกด้วยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบ ท าให้ 
แก้ปัญหารากปม และดินร่วนซุย พริกเจริญเติบโตดี  
          2. เกษตรกรบางส่วนยังไม่ยอมรับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามค าแนะน า มีการใช้สารเคมีตาม
ระบบเดิม เนื่องจากไม่มั่นใจในประสิทธิภาพในการใช้สารเคมีชนิดเดียวในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง  เกษตรกรจะ
ตัดสินใจฉีดพ่นจากการสังเกตการระบาดของศัตรูพริก 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการผลิตพริกแบบผสมผสานส าหรับพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ คือ 
1. การเตรียมกล้าพันธุ์  ควรเพาะกล้าในกระบะเพาะ แล้วค่อยย้ายปลูก มีวัสดุปลูกดังนี้ 

                 ขุยมะพร้าว      1   ส่วน 
                 ดินร่วน          1   ส่วน 
                 ปุ๋ยมูลไก่         1   ส่วน 
   ผสมทั้งส่วนเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นน าไปเพาะในถาดเพาะกล้าที่เตรียมไว้ 
           2. การเตรียมแปลงปลูก ควรหว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50 วันทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ ก่อน
ปลูกจะสามารถลดการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
           3. การป้องกันก าจัดศัตรูพริก   
  3.1.  ควรติดกับดักกาวเหนียวและกับดักเมทิลยูจีนอล เพ่ือป้องกันเพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงวันเจาะ
ผลพริก สามารถลดการใช้สารเคมีได้ 
          3.2. เก็บเศษพืช ใบหรือผลที่เป็นโรคออกจากแปลง  

 3.3. การพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดโรคหรือแมลง ควรใช้สารเคมีอย่างน้อย 2 ชนิดสลับกัน  
อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับส่วนใหญ่เป็น  เทคโนโลยีที่ง่ายต่อการ
ปฏิบัติและสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ 
        ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยหาพืชชนิดอ่ืนที่สามารถลดจ านวนประชากรหรือตัดวงจรชีวิตไส้เดือนฝอยและจ าหน่าย
เป็นรายได้เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 

2. เกษตรกรควรมีการผลิตเมล็ดพันธ์ปอเทืองไว้ใช้เอง เพ่ือความยั่งยืน 
          3. การปลูกพริกในสภาวะการระบาดของโรครากปมที่ เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne spp. 
เกษตรกรต้องให้ความส าคัญในการป้องกันก าจัดโรคด้วยการจัดการต้นกล้า และแปลงปลูกพริกให้ปราศจาก
ไส้เดือนฝอยตามค าแนะน า 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                       
     ได้เกษตรกรต้นแบบ คือนางตาหวาน ศิลชาติ ได้ขอรับรองแปลง GAP ขยายผลเทคโนโลยีไปในพ้ืนที่หมู่บ้าน
ข้างเคียง 10 ราย เกษตรกรสามารถวินิจฉัย โรคและแมลง มีความมั่นใจในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
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13. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทางเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ของการผลิตพริกฤดูแล้ง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา จังหวัด 
               อ านาจเจริญ    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 (ครั้ง) 
คุณภาพดี(%) 
รากปม(gall index) 

3,200 
22,000 

30 
96,000 
74,000 
4.36 
25 
78 
2.0 

3,550 
25,000 

30 
106,500 
81,500 
4.26 
30 
80 
0 

3,350 
25,000 

25 
83,750 
58,750 
3.35 
25 
85 
0 

3,367 
24,000 

28 
95,417 
71,417 
3.99 
27 
81 

0.67 

2,873 
32,575 

30 
86,190 
53,615 
2.64 
20 
87 
3.0 

3,400 
30,000 

30 
102,000 
72,000 

3.4 
30 
87 
1.0 

3,525 
30,000 

25 
88,125 
58,125 

2.9 
25 
90 
0 

3,266 
30,858 

28 
92,105 
61,247 
2.98 
25 
88 

1.36 

 

 

ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพริกสด ของการผลิตพริกฤดูแล้ง ต าบลจานลาน อ าเภอพนา  
               จังหวัดอ านาจเจริญ    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 4 2 4 0 3 1 0 0 0 
เกษตรกร 4 5 5 3 1 1 0 1 2 1 3 2 
 
ตารางท่ี 3 วิธีปฏิบัติทดลอง 

กิจกรรม วิธีผสมผสาน วิธีเกษตรกร 
การเตรียมดิน -ไถดิน 1-2 ครั้งแต่ละครั้งตากดินทิ้งไว้ 7-14 วัน ไถดิน 1-2 ครั้งตากดิน 7-14 วัน 



การเตรียมเมล็ดพันธุ์ แช่เมล็ดในน้ าอุ่น 50-55 oC นาน 15-20 เพาะ
เมล็ดพันธุ์พริกในถาดเพาะกล้าภายใต้โรงเรือน
พลาสติกโดยใช้วัสดุปลูกดังนี้ 

 ขุยมะพร้าว     1   ส่วน 

 ดินร่วน          1   ส่วน 

 ปุ๋ยมูลไก่        1   ส่วน 
    ผสมทั้งส่วนเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นน าไปเพาะ
ในถาดเพาะกล้าที่เตรียมไว้ 

ไม่มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
เพาะเมล็ดพันธุ์พริกในถาดเพาะกล้า
ภายใต้โรงเรือนพลาสติกโดยใช้วัสดุ
ปลูกดังนี้ 

 ขุยมะพร้าว    1   ส่วน 

 ดินร่วน         1   ส่วน 

 ปุ๋ยมูลไก่       1   ส่วน 
   ผสมทัง้ส่วนเข้าด้วยกัน หลังจากนั้น
น าไปเพาะในถาดท่ีเตรียมไว้ 

การเตรียมแปลง
ปลูก 

หว่านปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50 
วันทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ 

ไม่หว่าน 

การใส่ปุ๋ยเคมี หลังปลูก 15 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
20-50 กิโลกรัมต่อไร่ทุกๆ 20-30 วัน 

ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 
25-50 กิโลกรัมต่อไร่ทุก 20 วัน 

โรคแอนแทรคโนส
(กุ้งแห้ง) 

-พ่นโปรคลอราชอัตรา 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร สลับ
กับคาร์เบนดาซิม อัตรา 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
-เก็บชิ้นส่วนพืชที่ถูกโรคแมลงท าลายออกไปเผา 
-พ่นน้ าหมักปลาหรือหอยเชอรี่อัตรา 30-40 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรทุกๆ 5-7 วัน 

-พ่นคาร์เบนดาซิม หรือสารแมนโค
เซบอัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร 
-ไม่มีการเก็บชิ้นส่วนพืชที่ถูกโรคแมลง
ท าลายออกไปเผาทิ้งนอกแปลง 

เพลี้ยไฟ  
ไรแดง 
แมลงวันเจาะผล
พริก 

-ติดกับดักกาวเหนียว กับดักเมทิลยูจีนอล 
-ใช้ยีสต์โปรตีนออโตไลเสท 800 ซีซี ผสมสารฆ่า
แมลง ผสมน้ า 20 ลิตร พ่นเป็นจุดๆ บริเวณรอบ
นอกแปลงจ านวน 5-10 จุด, กับดักกากน้ าตาล, 
กับดักกาวเหนียว 

-พ่นสารเคมี 
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