
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

ชุดโครงการ การทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบเกษตรกร 
มีส่วนร่วม 

โครงการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกคุณภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
กิจกรรมที ่2   การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกในฤดูฝน 
การทดลองที่ 2.2 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมา 
หัวหน้าการทดลอง    นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
ผู้ร่วมงาน  นางสาว ศรีนวล สุราษฎร ์ สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
   นายชูศักดิ์   แขพิมาย  สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
   นางนิชุตา คงฤทธิ์  สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง
   สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
 

บทคัดย่อ 
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกฤดูฝนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยด าเนินการ
ปี 2556 - 2558  ณ  ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา การทดสอบประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีทดสอบ ปลูกพริกและดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของ
เกษตรกรกรที่ปลูกพริกและดูแลรักษาตามวิธีของเกษตร ยกเว้นการใส่ปุ๋ยปฏิบัติเหมือนกัน  ผลการทดสอบพบว่า
เมื่อเกษตรกรมีการผลิตพริกและดูแลรักษาแปลงพริกโดยวิธีผสมผสานท าให้การเจริญเติบโตของต้นพริกดีกว่า
กรรมวิธีของเกษตรกร การแผ่กระจายของราก การหยั่งลึกของราก จากการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนปลูกมีแนวโน้ม
ดีกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร รวมทั้งจ านวนครั้งเก็บเกี่ยว  ผลผลิต รายได้ และรายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบให้
ผลตอบแทนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร รวมทั้งค่า BCR กรรมวิธีทดสอบมีค่ามากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ 2.60 
และ 2.11 ตามล าดับ  และการผลิตพริกตามกรรมวิธีทดสอบ สามารถเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรได้
ประมาณ  28.78% และ 52.00% ตามล าดับ การยอมรับของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยี
การผลิตพริกแบบผสมผสาน มีการน าเทคโนโลยีบางชนิดไปประยุกต์ใช้ในการปลูกพริกของตนเอง เช่น การป้องกัน
ก าจัดหนอนเจาะผล การป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟไรแดง และการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกพริก โดยขณะ
ด าเนินการทดสอบเกษตรกรบางรายได้สอบถามรายละเอียดการใช้สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าเพ่ือ
น าไปใช้ในแปลงของตนเองต่อไป 
 

ค าน า 

พริกมีความส าคัญอย่างมากในชีวิตประจ าวัน  และมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เป็นส่วนประกอบในการ

ปรุงแต่งรสชาติของอาหาร ในรูปพริกสด พริกแห้ง พริกป่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่ืนๆ ใช้เป็นส่วนประกอบของยา



รักษาโรคบางชนิด เพราะมีคุณค่าทางอาหาร มีสาระส าคัญ มีสีและรสชาติที่ไม่อาจใช้ผลผลิตจากพืชอ่ืนทดแทนได้ 

ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีการปลูกพริกเป็นอาชีพในทุกภาค  พริกที่ปลูกมากที่สุดคือ พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ ได้แก่ 

พันธุ์จินดา หัวเรือ ยอดสน และห้วยสีทน แหล่งผลิตส าคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รองลงมาคือพริกใหญ่หรือพริกชี้ฟ้า และพริกขี้หนูสวน  (สุชี

ลา, 2549)  

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกพริกประมาณ 38,743 ไร่ โดยพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอด่านขุนทด 

อ าเภอขามสะแกแสง และอ าเภอพระทองค า โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอขามสะแกแสงนับเป็นพ้ืนที่ปลูกพริกที่มี

ความส าคัญและมีชื่อเสียงในด้านการผลิตพริกจนเป็นที่รู้จักในตลาดการค้าพริกในประเทศไทย นอกจากนี้ อ.ขาม

สะแกแสง ยังมีการจัดงานวันพริกและของดี อ.ขามสะแกแสง ทุกปีเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งปลูกพริกให้

เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา พบว่ ามีพ้ืนที่ปลูกพริก

ประมาณ 3,620 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งอ าเภอปีละประมาณ 2,928 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละกว่า 100 ล้าน 

พริกที่นิยมปลูก ได้แก่ พริกยอดสน พริกจินดา พริกใหญ่  และพริกซุปเปอร์ฮอท  เป็นต้น  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูก

พริกฤดูฝนเพ่ือผลิตพริกสด โดยเกษตรกรจะเริ่มปลูกพริกในเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดท้าย

ประมาณเดือนกันยายน เริ่มจ าหน่ายผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน พริกฤดูฝนจะมีราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัม

ละ  40 บาท  แต่ในการผลิตพริกของเกษตรกรในพ้ืนที่ต้องประสบกับปัญหามากมาย ทั้งเรื่องโรคและแมลง 

โดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุ้งแห้ง ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรมากที่สุด เนื่องจาก

เป็นการปลูกพริกในฤดูฝนท าให้โรคนี้ระบาดอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ยังพบว่าหนอนแมลงวันทองพริก ยังเป็นศัตรู

ที่ท าความเสียหายให้กับผลผลิตพริกกระจายไปทั่วพ้ืนที่ และเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเป็น

อย่างมากอีกด้วย รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาในการปลูกพริกของอ าเภอขาม

สะแกแสง ดินมีสภาพเป็นดินร่วนเหนียว ดินแน่น และแข็ง การระบายน้ าไม่ดี ท าให้ต้นพริกเจริญเติบโตไม่เต็มที่ 

เนื่องจากขาดการปรับปรุงบ ารุงดินเนื่องจากคิดว่าเสียเวลาในการปฏิบัติและมองไม่เห็นประโยชน์ของการปรับปรุง

บ ารุงดินอย่างจริงจัง จากปัญหาดังกล่าวท าให้พ้ืนที่ปลูกพริกของอ าเภอขามสะแกแสงลดน้อยลงทุกปีเกษตรกรต้อง

ประสบปัญหาศัตรูพืชเข้าท าลายผลผลิตพริก ท าให้ผลผลิตพริกที่เคยผลิตได้ปริมาณมากมีผลผลิตลดลง จนเป็นเหตุ

ให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องใช้ต้นทุนสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จึงได้ด าเนินการ

ทดสอบเทคโนโลยีทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือช่วยยกระดับ

ผลผลิตให้เกษตรกรและท าให้เกษตรกรผู้ผลิตพริกสามารถผลิตพริกที่มีคุณภาพและได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน 

ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพริก น าไปสู่การผลิตพริกได้อย่างยั่งยืนและสามารถรวมเป็นกลุ่มผู้พริก

พริกอ าเภอขามสะแกแสงที่เข้มแข็งได้ในอนาคต  

วิธีด าเนินการ 



                       ใช้แนวทางด าเนินงานตามแนวทางวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming  system  research : 

FSR ร่วมกับการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid  rural  appraisal  :  RRA( ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

คือขั้นตอนที่  1 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area)  

               ได้คัดเลือกพ้ืนที่ อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกพริกมากเป็นอันดับ 2 

รองจากพ้ืนที่ อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และเป็นการผลิตพริกฤดูฝน อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก เนื่องจากไม่มี

แหล่งน้ าชลประทาน เกษตรผู้ผลิตพริกประสบกับปัญหาผลผลิตพริกลดน้อยลงทุกปี  โดยเฉพาะโรคและแมลงศัตรู

พริกซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในการผลิตพริก  นอกจากนี้ยังพบว่าต้นพริกแคระแกร็น เจริญเติบโตไม่เต็มที่ เกษตรกร

เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทน เนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุน จนเป็นเหตุให้พ้ืนที่ปลูกพริกลดน้อยลงตามไปด้วย 

จากปัญหาดังกล่าวพบว่า เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องเหมาะสม โดย

เกษตรกรยังใช้การปฏิบัติการดูแลรักษาแปลงแบบเดิมๆ และเป็นการปลูกพริกในพ้ืนที่เดิมๆมาเป็นระยะเวลาหลาย

สิบปี ท าให้การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชรุนแรงขึ้นทุกปี เกษตรกรมีการใช้สารเคมีชนิ ดเดิมๆต่อเนื่องมา

นาน ท าให้ไม่สามารถป้องกันก าจัดโรคและแมลงได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนี้สภาพดินปลูกพริกใน อ.ขามสะแกแสง 

ยังมีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียว ซึ่งลักษณะดินจะแน่นและแข็ง เนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีและปลูกพริกในพ้ืนที่

เดิมเป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการเติมอินทรียวัตถุลงไปในดิน ท าให้ดินแน่นและแข็ง รากพริก

เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ท าให้ต้นพริกแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต ส่งผลให้เก็บผลผลิตได้น้อย  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พื้นที่ (Area Analysis)   

           ใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร (Agro-ecosystem   Analysis : AA) การประเมินสภาวะชนบท

แบบเร่งด่วน  (Rapid Rural Appraisal : RRA) ร่วมกับการท างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Technology 

Development : PTD) การประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วม ดังนี้   ได้จากการเสวนากลุ่มเกษตรกร     

              อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ปลูกพริก 3,620 ไร่  ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวพริกที่

นิยมปลูกได้แก่ พริกยอดสน พริกจินดา พริกใหญ่  และพริกซุปเปอร์ฮอท  โดยจะด าเนินการเพาะกล้าประมาณ

เดือนกุมภาพันธุ์-เดือนมีนาคม การเตรียมกล้าจะใช้วิธีหว่านลงในแปลงเพาะกล้า เมื่อถึงเวลาปลูกจึงถอนไปปลูกใน

แปลง ในช่วงปลายเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน การเตรียมแปลงจะไถ 2 ครั้ง ไม่มีการยกร่องปลูก ระยะปลูก 

0.75x0.50 เซนติเมตร การใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราประมาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 1 เดือน

หลังปลูก ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนในแต่

ละปี การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชเกษตรกรจะใช้อะบาเมกตินเป็นหลัก ทั้งก าจัดหนอนและแมลงศัตรูอ่ืนๆหรือใช้

ตามท่ีร้านค้าในอ าเภอขามสะแกแสงแนะน า 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย (Research Planning)   

 ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมาโดยปลูกพริกและ

ดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรเปรียบเทียบกับวิธีการปลูกพริกและดูแลรักษาตามวิธีเกษตรกร  



ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการวิจัย (Experimentation)  

อุปกรณ์ 
พันธุ์พืช  : พริกพันธุ์จินดา 
ปุ๋ย  : ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปุ๋ยหมัก     
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช: โปรคลอราซ แมนโคเซบ  อิมิดาคลอพริด ก ามะถันผง ไวออลย์   
เชื้อจุลินทรีย์ : เชื้อไตรโคเดอร์มา, บาซิลลัส ซับทิลิส (บีเอส(,  บาซิลลัส ทูริงยินซีส  (Bacillus  

thuringiensis( เหยื่อโปรตีนล่อแมลงวันผลไม้ และกับดักกาวเหนียว 
วัสดุ-อุปกรณ์อ่ืนๆ : กล้องถ่ายรูป เชือกฟาง สมุดจดบันทึก 

วิธีปฏิบัติการทดลอง ด าเนินการตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ 

เปรียบเทียบระหว่างวิธีผสมผสานกับวิธีเกษตรกร ดังนี้  

ตารางท่ี 1 กรรมวิธีทดสอบ ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา ปี 2556-25588 

กิจกรรม  วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร  

1.การเตรียมเมล็ด  -แช่น้ าอุ่น 55 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที  
-แช่เมล็ดพริกในเชื้อไตรโคเดอร์มา  

-ไม่แช่เมล็ดก่อนปลูก  

2.การเตรียมแปลงกล้า  -ตากดิน ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาสดผสมปุ๋ย
หมักแห้งใส่แปลงเพาะกล้าพริก  

-ตากดิน หว่านปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
รองพ้ืน  

3.การเตรียมแปลงปลูก  -ไถตากดินทิ้งไว้ 1 เดือน  
-ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 
500 กก./ไร่ เพื่อไถกลบ  

-ไถตากดินทิ้งไว้ 1 เดือน  
ไม่มีการปรับปรุงบ ารุงดิน  

4.การปลูก  -ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักแห้ง ผสมกับ
ดินในหลุมปลูก  
-แช่รากพริกในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์ม่า
สด 30 นาที ก่อนปลูก  

ไม่รองก้นหลุม  

5.ระยะปลูก  75x50 ซม. 75x50 ซม. 
6.การใส่ปุ๋ย  -ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่  ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่  

7.การป้องกันก าจัดโรค
และแมลงศัตรู  

1.โรคกุ้งแห้ง 
-เชื้อราไตรโครเดอร์มา  
- ใช้โปรคลอราช สับกับแมนโคเซบ  และ
บาซิลลัส ซับทิลิส (บีเอส(  
-พนสารแคลเซียมไนเตรท ช่วงติดผลเล็ก 
2. เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว ไรขาว 
เพลี้ยอ่อน  

1.ฉีดพ่นอะบาเม็กติน อิมิดาคลอพิด 
ไซเปอร์เมทริน เมโทมิล คลอไพริ
ฟอส+ไซเปอร์เทริน  



กิจกรรม  วิธีทดสอบ  วิธีเกษตรกร  

-พ่นฟิโปรมิล อิมิดาโคลริด ก ามะถันผง  
3. หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล  
-กับดักกาวเหนียว 
- ใช้เหยื่อโปรตีน  
- ใช้บาซิลลัส ทูริงเยนซีส (บีท)ี 
- ใช้ปิโตรเลียมออยส์  

 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ผล ในระหว่างด าเนินงานวิจัย มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัย 

เพ่ือสรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจนการปรับแผนงาน 

ขั้นตอนที่ 6 การขยายผล ในขั้นตอนที่ 4 เมื่อด าเนินการทดลองซ้ าเป็นเวลาประมาณ 3 ปี เป็นที่ยอมรับ

ของเกษตรกร จะขยายผลของเทคโนโลยีนั้นไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน หรือพ้ืนที่อ่ืนที่มีสภาพนิเวศเกษตรคล้ายคลึงกัน 

การบันทึกข้อมูล 
              1. คุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยเก็บตัวอย่างดินก่อนเริ่มการทดลอง โดยวิเคราะห  ์หาความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน ความต้องการปูน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้   
              2. ผลผลิตพริกสดโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิต ขนาดพ้ืนที่  24 ตารางเมตร จ านวน 3 จุด/ไร่  น า
ผลผลิตที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย (mean)   
              3. วิเคราะห์หาอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ต้นทุนผันแปรการผลิตพริก
ของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบระหว่างวิธีเกษตรกรและวิธีผสมผสาน                                  
                  สูตรค านวณค่า BCR        =      รายได้ก่อนหักต้นทุนผันแปร 
                                                                            ต้นทุน 
                  BCR < 1 =  รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท าการผลิต 
  BCR = 1 =  รายได้เท่ากับรายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนมีความเสี่ยง
ในการผลิตไม่สมควรท าการผลิต  
         BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจ่าย  กิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมีก าไรมีความเสี่ยงน้อย 
               4. คุณภาพพริกสด โดยสุ่มเก็บรายละ 3 จุด ๆละ 1 ตารางเมตร แยกผลดี (ความยาวฝัก > 3ซม. ไม่มี
รอยท าลายของโรคแมลง) และผลเสีย นับจ านวนผลดี ผลเสีย (ผลเสียจากหนอนเจาะผล แมลงวัน โรคแอนแทรค
โนส ( 
                 เปอร์เซ็นต์พริกคุณภาพดี       =     จ านวนผลดี x 100 
                                                                           จ านวนผลทั้งหมด               



    5. ข้อมูลการเจริญเติบโต โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิต ขนาดพ้ืนที่  24 ตารางเมตร จ านวน 3 จุด/
ไร่ ความสูงต้น  ความกว้างทรงพุ่ม  จ านวนกิ่งแขนง การแผ่กระจายของราก  และความลึกของราก 

     6.  ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยจัดเวทีเสวนาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
เกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น าเข้าไปทดสอบและให้เกษตรกรสรุปผลร่วมกันเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ       
เวลาและสถานที่  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2555- สิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 
สถานที่ด าเนินการ ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 

            8.1.1 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดินปี 2556 
          การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการใน

พ้ืนที่ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เริ่มด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 ปี 2556 
เกษตรกรร่วมทดสอบทั้งหมดจ านวน 5 ราย และมีจ านวน 1 รายไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เนื่องจากแล้งติดต่อกัน
เป็นเวลานานและเกษตรกรให้น้ าเสริมไม่ได้  โดยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับ 0-30 เซนติเมตร ก่อนการ
ด าเนินการทดสอบ จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินพบว่าดินมีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.63-7.83 ดินเป็นกลางถึง
ด่างเล็กน้อย  ปริมาณอิทรียวัตถุมีค่าอยู่ระหว่าง 1.21-2.41 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง ค่า Avai.P (ค่า
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์( มีค่าอยู่ระหว่าง 40.75-56.55 mg/kg อยู่ในระดับสูงมาก ค่า Exch.K (ค่าโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้( มีค่าอยู่ระหว่าง 125.00-275.00 mg/kg อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งจากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดินโดยภาพรวมจะพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  (คเชนทร์,มปป(  ดังตารางที่ 2 
            8.1.2 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดินปี 2557 

         การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการใน
พ้ืนที่ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 มีเกษตรกรร่วมทดสอบทั้งหมดจ านวน 5 ราย 
โดยได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เนื่องจากเกษตรกรรายเดิมไม่สามารถให้น้ าเสริมได้เมื่อถึงภาวะฝนทิ้ง
ช่วง จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินพบว่าดินมีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.90-7.75 ดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่าง
เล็กน้อย   ปริมาณอิทรียวัตถุมีค่าอยู่ระหว่าง 1.70-2.73 อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง ค่า Avai.P (ค่า
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์( มีค่าอยู่ระหว่าง 11.63-109.55 mg/kg อยู่ในระดับต่ าถึงสูงมาก ค่า Exch.K (ค่า
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้( มีค่าอยู่ระหว่าง 101.50-262.50 mg/kg อยู่ในระดับสูงถึงสูงซึ่งจากผลการวิเคราะห์
คุณสมบัติของดินโดยภาพรวมจะพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  (คเชนทร์,มปป(  ดังตารางที่ 3 
           8.1.3 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดินปี 2558 

        การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการในพ้ืนที่
ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2558 มีเกษตรกรร่วมทดสอบทั้งหมดจ านวน 10 ราย 
โดยเพ่ิมจากปี 2556 และ 2557 จ านวน 5 ราย และได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินที่ระดับ 0-30 เซนติเมตร ก่อน



การด าเนินการทดสอบ พบว่าค่า pH มีค่าอยู่ระหว่าง 6.64-7.90 ลักษณะดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง  %OM  มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.78– 3.53 อยู่ในระดับที่ต่ าถึงสูง ค่า P (ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน( มีค่าอยู่ระหว่าง 2.95 - 
29.33 mg/kg อยู่ในระดับที่ต่ ามากถึงสูง  และค่า K (โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน( มีค่าอยู่ระหว่าง 159.32– 
305.32 mg/kg อยู่ในระดับที่สูงมาก ซึ่งจากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินโดยภาพรวมจะพบว่า ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง  (คเชนทร์,มปป(  ดังตารางที่ 4 

        ซึ่งปกติพริกสามารถปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด และปลูกได้ดีในดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่
ระหว่าง 5.5-6.5 จากการวิเคราะห์ดินเมื่อมองในภาพรวมลักษณะพ้ืนที่ดินจะมีความเป็นด่างเป็นส่วนมาก โดย
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่อพืชทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ
เมื่อดินเป็นกรดธาตุเหล็กในดินจะละลายออกมาให้พืชใช้มากกว่าเมื่อดินเป็นด่าง เมื่อดินเป็นกรดอย่างอ่อนถึงเป็น
ด่างอย่างอ่อนธาตุฟอสฟอรัสจะละลายออกมาให้พืชใช้ได้มากที่สุด เมื่อดินเป็นด่างธาตุโมลิบดินั่มจะละลายออกมา
ให้พืชใช้ได้มากกว่าเมื่อดินเป็นกรด และดินที่เป็นกรดอย่างอ่อนถึงด่างอย่างอ่อนจะท าให้จุลินท รีย์ย่อยสลาย
อินทรียวัตถุท างานได้ดีที่สุด ซึ่งท าให้ธาตุอาหารถูกปลดปล่อยจากรูปที่พืชดึงดูดไปใช้ไม่ได้ เป็นรูปที่พืชดูดดึงไปใช้
มากที่สุด (อ านาจ, 2553)  และถ้าดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างมากกว่า 7 จะท าให้ฟอสเฟตในดินที่พืชจะใช้เป็น
ประโยชน์จะลดลง ท าให้ขาดธาตุฟอสฟอรัส รวมถึงธาตุเหล็กและแมงกานีสด้วย ซึ่งดินที่มีลักษณะเป็นด่างจะมีการ
แตกระแหงเมื่อดินแห้ง การระบายน้ าไม่ดี ดินมีลักษณะเหนียวมาก ซึ่งหากดินด่างมีลักษณะนี้สามารถปรับปรุงดิน
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการไถพรวนที่เหมาะสม (คณาจารย์ภาควิชาปฐพี, 2548) 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สมบัติของดิน ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา ปี 2556 

รายช่ือ pH OM 

% 

Avai.P 
mg/kg 

Exch.K 
mg/kg 

นายวัฒน์ ขอเจริญกลาง 6.83 1.52 56.55 126.00 

นายสมชาย  กึ่งกลาง  6.63 1.21 40.75 188.50 

นายอุดม หวังอุ้มกลาง 7.72 1.55 50.73 117.50 

นายภูริณัฐ มุ่งเขตกลาง 7.83 2.41 48.20 154.50 

เฉลี่ย 7.25 1.67 49.06 146.63 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สมบัติของดิน ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา ปี  2557 

รายชื่อ pH OM 

% 

Avai.P 
mg/kg 

Exch.K 
mg/kg 

นางบุญช่วย  ปลั่งกลาง 6.90 1.70 49.58 154.00 

นายยงยุทธ์  จันทร์สูงเนิน 7.75 2.73 11.63 262.50 

นายพัน  ตากิมนอก 7.45 2.46 32.83 183.00 



นางโสน  วังกลาง 7.34 1.80 11.83 101.50 

นางจันทรวิภา รัดธรรม 7.21 1.83 109.55 186.50 

เฉลี่ย 7.33 2.10 43.08 177.5 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สมบัติของดิน ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา ปี 2558 

รายช่ือ pH OM 

(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

นางบุญช่วย  ปลั่งกลาง 7.43 1.58 29.33 280.27 

นายยงยุทธ์  จันทร์สูงเนิน 7.69 2.16 12.96 177.49 

นายพัน  ตากิมนอก 7.90 2.29 22.99 243.99 

นางโสน  วังกลาง 7.38 3.53 6.79 330.37 

นางแววตา  สูงรุ้ง 7.26 1.93 8.51 182.84 

นางสาววารินทร์  เอื้อเฟ้ือกลาง 6.84 1.74 9.01 213.38 

นางมยุเรศ  มุ่งกล่อมกลาง 6.64 1.80 3.84 159.32 

นางทองแผ่น หวังบ่อกลาง 7.35 1.05 13.74 305.32 

นางพะยอม  สุขศรี 6.64 1.58 2.95 255.23 

นางดวงจันทร์  ศรีนอก 7.78 0.78 12.73 205.13 

เฉลี่ย 7.29 1.84 12.28 235.33 

 

2.องค์ประกอบผลผลิต 

   ปี  2556-2558   จากผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัด

นครราชสีมา ผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนกิ่งแขนง 

กรรมวิธีทดสอบเจริญเติบโตได้ดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากกรรมวิธีทดสอบมีการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพริก

ตามค าแนะน า โดยมีการป้องกันก าจัดโรคและแมลงในทุกระยะ ท าให้ต้นพริกแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี ส่วนการแผ่

กระจายของรากและการหยั่งลึกของราก มีการแผ่กระจายและหยั่งลึกได้ดีกว่ากรรมวิ ธีเกษตรกร แต่ในปี 2558 

จ านวนครั้งเก็บเกี่ยวมีจ านวนเท่ากัน  เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพริกโดยมีการดูแล

รักษาแปลงพริกตามวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรปฏิบัติเป็นบางเทคโนโลยี และในปี 2558 ไม่มีการเก็บข้อมูลการ

แผ่กระจายและการหยั่งลึกของรากเนื่องจากถ้าดินมีความร่วนซุยรากจะเจริญเติบโตได้ดีต้นพริกก็จะเจริญเติบโต

ได้ดีเช่นเดียวกัน จึงใช้ข้อมูลความสูงต้นและความกว้างทรงพุ่มเป็นตัวชีวัดว่าการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์

สามารถท าให้ต้นพริกเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดู ฝนจังหวัด



นครราชสีมา ด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ระหว่างปี 2556 ถึง  2558 พบว่าการ

ผลิตพริกโดยวิธีผสมผสานตามกรรมวิธีทดสอบ พบว่าความสูงต้นมีค่าเฉลี่ย 84.56 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มมี

ค่าเฉลี่ย 62.95เซนติเมตร จ านวนกิ่งแขนงมีค่าเฉลี่ย 7 กิ่ง/ต้น จ านวนครั้งเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9  ครั้ง เปอร์เซ็นต์ผลดี

เฉลี่ย 71.39 เปอร์เซ็นต์ การแผ่กระจายของรากมีค่าเฉลี่ย 42.49 เซนติเมตร ความลึกของรากมีค่าเฉลี่ย 31.42 

เซนติเมตร ส่วนวิธีเกษตรกรพบว่า ความสูงต้นมีค่าเฉลี่ย 78.10 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มมีค่าเฉลี่ย 59.37 

เซนติเมตร จ านวนกิ่งแขนงมีค่าเฉลี่ย 6 กิ่ง/ต้น จ านวนครั้งเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 7  ครั้ง เปอร์เซ็นต์ผลดีเฉลี่ย 63.62 

เปอร์เซ็นต์ การแผ่กระจายของรากมีค่าเฉลี่ย 35.64 เซนติเมตร ความลึกของรากมีค่าเฉลี่ย 27.47 เซนติเมตร ดัง

ตารางที่ 5 

 เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพริกระหว่างกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรพบว่า ความสูง

ต้น ความกว้างทรงพุ่ม วิธีทดสอบมีการเจริญเติบโตดีกว่าวิธีเกษตรกร เช่นเดียวกับ จ านวนกิ่งแขนง การแผ่

กระจายของราก และความลึกของราก พบว่ากรรมวิธีทดสอบให้ผลดีกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากกรรมวิธี

ทดสอบมีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักท าให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้น โดยปุ๋ยหมักที่ใส่ลงไปในดินจะช่วย

ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น ท าให้ดินมีโครงสร้างดีมีการระบายน้ าระบายอากาศดีขึ้น และยัง

ช่วยให้ดินมีการซาบซึมน้ าและการอุ้มน้ าดีขึ้นซึ่งจะมีผลทางอ้อมในการช่วยลดการกร่อนดิน (soil erosion) ที่เกิด

บริเวณผิวหน้าดิน ปุ๋ยหมักยังช่วยปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินเนื่องจากปุ๋ยหมักเป็นแหล่งของสารประกอบฮิวมัส

ในดินซึ่งจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น (สมพร, มปป.( ท าให้รากสามารถ

แผ่กระจายและหยั่งลึกได้มากขึ้น ซึ่ง Weaver (1926) อ้างโดย Russell (1982) กล่าวว่าการเจริญเติบโตและ

กิจกรรมทั้งหมดของรากพืช จะถูกควบคุมโดยตรงจากสภาพของดินที่รากพืชนั้นเจริญอยู่ ดินสามารถควบคุมอัตรา

การเจริญเติบโต รูปร่างและปริมาณของรากได้ และเช่นเดียวกับ Russell (1982) พบว่ารากพืชมีอัตราการ

เจริญเติบโตอย่างเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเจริญเติบโตที่เป็นต้น และรากพืชสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของ

ล าต้นได้ นอกจากนี้ Turner (1979 และ 1986)  ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของรากพืชไว้อีกว่า พืชที่มีรากเจริญได้

รวดเร็วแพร่กระจายได้มาก รวมทั้งสามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้ดีนั้น จะเป็นพืชที่สามารถทนทานต่อสภาวะแห้ง

แล้งได้ดี ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักในดินร่วนเหนียวท าให้ดินมีความร่วนซุยขึ้น เมื่อดินมีความ

ร่วนซุยท าให้รากมีการเจริญเติบโตดีสามารถหาอาหารมาเลี้ยงต้นได้ดี ส่งผลให้ต้นพริกมีการเจริญเติบโตดีขึ้น 

นอกจากนี้เมื่อมีการประเมินคุณภาพผลผลิตพบว่ากรรมวิธีทดสอบมีเปอร์เซ็นต์ผลดีมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 

เนื่องจากการปลูกพริกโดยการใช้วิธีการจัดการดิน จัดการโรคและแมลงศัตรูพริกมาใช้ร่วมกันสามารถลดความ

เสียหายให้กับผลผลิตพริกจากศัตรูพืชต่างๆได้ พะเยาว์ และคณะ (2554) ได้กล่าวว่า การป้องกันก าจัดศัตรูพริก

แบบผสมผสาน สามารถลดโรคแอนแทรคโนสและท าให้ผลผลิตพริกมีคุณภาพมากข้ึนได้ 

ตารางท่ี 5 แสดงองค์ประกอบผลผลิตการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝน ต.ขามสะแกแสง  อ.ขามสะแกแสง   

               จ. นครราชสีมา ปี 2556-2558 



องค์ประกอบ
ผลผลิต 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

2556 2557 2558 เฉลี่ย 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

ความสูงต้น 
(ซม.( 

90.03 74.39 89.25 84.56 77.00 72.03 85.28 78.10 

ความกว้างทรงพุ่ม 
(ซม.( 

50.33 67.17 71.36 62.95 42.54 64.68 70.91 59.37 

จ านวนกิ่งแขนง 
( กิง่/ต้น) 

7 7 6 7 7 6 5 6 

จ านวนครั้งเก็บเก่ียว 
(ครั้ง( 

7 10 8 9 4 9 8 7 

จ านวนผลด ี
(%) 

70.4 77.17 67.59 71.39 61.66 68.24 62.80 63.62 

การแผ่กระจายของ
ราก (ซม.( 

36.44 48.54 - 42.49 29.47 41.89 - 35.64 

ความลึกราก 
(ซม.( 

32.69 30.14 - 31.42 29.69 25.24 - 27.47 

3.ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

   ปี 2556-2558  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมา  จาก
ผลการทดสอบมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตพริกมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร แต่มี
ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า  เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในการดูแลรักษามากกว่า และมีค่าจ้างเก็บเกี่ยวที่สูงกว่า 
ส่วนรายได้และก าไรสุทธิพบว่ากรรมวิธีทดสอบให้ผลตอบแทนดีกว่าวิธีเกษตรกร โดยในปีงบประมาณ 2556 พบว่า
วิธีเกษตรกรมีรายได้ต่ ากว่าต้นทุนท าให้ขาดทุน เนื่องจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกได้จ านวนน้อยครั้งเพราะพริกถูก
ท าลายด้วยโรคและแมลงศัตรู ส่วนค่า BCR พบว่าในปีงบประมาณ 2557 กรรมวิธีเกษตรกร จะมีค่า BCR มากว่า
กรรมวิธีทดสอบ เนื่องจากกรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตมากกว่า และในปี 2558 ผลผลิตอาจจะแตกต่างกันไม่
มากเนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพริกโดยมีการดูแลรักษาแปลงพริกตามวิธีการที่กรม
วิชาการเกษตรปฏิบัติเป็นบางเทคโนโลยี  พบว่าผลผลิตวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย 868 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตมี
ค่าเฉลี่ย 13,206 บาท/ไร่ ราคาขายมีค่าเฉลี่ย 47 บาท/กิโลกรัม รายได้มีค่าเฉลี่ย 35,075 บาท/ไร่ รายได้สุทธิมี
ค่าเฉลี่ย 21,869 บาท/ไร่ ค่า BCR  มีค่าเฉลี่ย 2.60  ส่วนวิธีเกษตรกรพบว่า ผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 674  กิโลกรัม/ไร่ 
ต้นทุนการผลิตมีค่าเฉลี่ย 9,528 บาท/ไร่ ราคาขายมีค่าเฉลี่ย 47 บาท/กิโลกรัม รายได้มีค่าเฉลี่ย 23,076 บาท/ไร่ 
รายได้สุทธิมีค่าเฉลี่ย 16,383 บาท/ไร่ ค่า BCR  มีค่าเฉลี่ย 2.11 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างวิธีทดสอบและวิธีของเกษตรกรพบว่า ผลผลิต รายได้และรายได้สุทธิ กรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธี



เกษตรกร เนื่องจากเมื่อรากพริกมีการแผ่กระจายได้ดี  ต้นพริกสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ท าให้สามารถเก็บ
ผลผลิตได้มากและนอกจากนี้ยังมีการดูแลรักษาแปลงพริกแบบผสมผสานท าให้โรคและแมลงเข้าท าลายน้อยลงจึง
ท าให้ได้ผลผลิตมากขึ้น จึงมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งค่า BCR กรรมวิธีทดสอบมีค่ามากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร แต่ต้นทุนการผลิตของวิธีเกษตรกรจะน้อยกว่าต้นทุนการผลิตวิธีทดสอบ เนื่องจากวิธีทดสอบมีต้นทุน
จากการใช้สารเคมี การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักและค่าจ้างเก็บเก่ียว ดังตารางที่ 6 

ปี 2557-2558 ฝนมาช้ากว่าปกติท าให้เกษตรกรเลื่อนระยะเวลาปลูกจากปลายเดือนเมษายนเป็นช่วง

ปลายเดือนพฤษภาคมและช่วงเดือนกรกฎาคม บางรายปลูกแล้วเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานท าให้ต้น

พริกตาย เกษตรกรจึงด าเนินการปลูกพริกใหม่  (ภาพที่ 6( 

ตารางท่ี 6 ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์การผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝน ต.ขามสะแกแสง    

              อ. ขามสะแกแสง  จ. นครราชสีมา ปี 2556-2558 

รายการ 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

2556 2557 2558 เฉลี่ย 2556 2557 2558 เฉลี่ย 

ผลผลิต 
(กก./ไร่( 

254 1,361 989 868 90 998 933 674 

ราคาขาย 
(บาท/กก.( 

66 40 35 47 66 40 35 47 

รายได้ 
(บาท/ไร่( 

16,825 54,460 33,940 35,075 6,012 31,422 31,795 23,076 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่( 

12,220 13,989 13,410 13,206 7,191 8,506 12,888 9,528 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่( 

4,605 40,470 20,531 21,869 -1,179 31,422 18,907 16,383 

BCR 
(รายได้/ต้นทุน( 

1.38 3.89 2.53 2.6 -0.84 4.69 2.47 2.11 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 1. การผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมา สามารถเพ่ิมผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกร
ประมาณ 28.78% และ 52.00% ตามล าดับ 
           2. เทคโนโลยีการผลิตพริกในฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ (ภาพผนวกที่ 1-5( 
                2.1 การเตรียมต้นกล้าโดยแช่เมล็ดพริกในน้ าอุ่น 50-55 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที แช่เมล็ด
พริกในเชื้อไตรโคเดอร์มาสด 250 กรัม/น้ า 300 ซีซี นาน 24 ชม. ผึ่งให้หมาดก่อนเพาะกล้าในแปลง 



              2.2 การเตรียมแปลง ไถตากดินทิ้งไว้ 1 เดือน ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 500 
กก./ไร่ เพื่อไถกลบและปรับปรุงบ ารุงดิน  

2.3 การปลูก ระยะปลูก  75x50 ซม. ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักแห้ง ผสมกับดินในหลุม 
ปลูก แช่รากพริกในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์ม่าสด 30 นาที ก่อนปลูก               

2.4 การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ หลังปลูก 15 วัน  
และเม่ือต้นพริกเริ่มออกดอก 

2.5 การป้องกันก าจัดศัตรูพริก การป้องกันก าจัดโรคกุ้งแห้ง  พ่นเชื้อราไตรโครเดอร์มา  โปรคลอ 
ราช สลับกับแมนโคเซบ และบาซิลลัส ซับทิลิส (บีเอส(  พนสารแคลเซียมไนเตรท ช่วงติดผลเล็ก เพลี้ยไฟ ไรแดง 
แมลงหวี่ขาว ไรขาว เพลี้ยอ่อน พ่นฟิโปรมิล อิมิดาโคลริด ก ามะถันผง หนอนเจาะดอก หนอนเจาะผล ใช้กับดัก
กาวเหนียว ใช้เหยื่อโปรตีน  และใช้บาซิลลัส ทูริงเยนซีส (บีท)ี และใช้ปิโตรเลียมออยส์ 
           4. ได้แปลงต้นแบบเกษตรกรที่ใช้สารเคมีร่วมกับสารชีวินทรีย์ในการผลิตพริกได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ คือ นางบุญช่วย ปลั่งกลาง นางแววตา สูงรุ้ง และนางสาววารินทร์ เอ้ือเฟ้ือกลาง  โดยได้
ปรับพฤติกรรมการผลิตพริกจากท่ีเคยปฏิบัติมามาเป็นการปฏิบัติตามกรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร 
 5 . จากการสอบถามเกษตรกรพบว่าเกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานโดยน า
เทคโนโลยีบางชนิดไปประยุกต์ใช้ในการปลูกพริกของตนเอง เช่น การป้องกันก าจัดหนอนเจาะผล การป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยไฟไรแดง และการปรับปรุงบ ารุงดินก่อนการปลูกพริก  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 สามารถน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่และแนะน าแก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในพ้ืนที่ได้ รวมทั้งยังสามารถเผยแพร่

ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ 

ค าขอบคุณ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ร่วมด าเนินงานวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรโนนสูง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ที่ให้ความสะดวกในการด าเนินงาน รวมทั้ง

ขอขอบคุณทีมงานและเพ่ือนร่วมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงทุกท่านที่มีส่วนท าให้งานวิจัยนี้

ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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