
รายงานเร่ืองเต็มผลการทดลองส้ินสุด ปีงบประมาณ 2555 
 

1. แผนงานวจัิย        การวจิยัและพฒันากลุ่มพืชสมุนไพร 

2. ช่ือโครงการวจัิย    ศึกษาการผลิตพริกไทยท่ีมีคุณภาพ 

          กจิกรรม       วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีระบวนการผลิตการเก็บเก่ียวและแปรรูปพริกไทย  
          กจิกรรมย่อยที ่   วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารเก็บเก่ียวและแปรรูปพริกไทยท่ีมีคุณภาพ 

3. ช่ือการทดลอง        การจดัการดินและการป้องกนัก าจดัโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทยอยา่งมีคุณภาพ 

4. คณะผู้ด าเนินการวจัิย 
   

แสงมณี   ชิงดวง1/         สานิตย ์  สุขสวสัด์ิ 2/  
สจัจะ  ประสงคท์รัพย์1/        สุรศกัด์ิ   กาสา1/ 

ธนพร  จิตจกัร1/ 

------------------------------------ 
5. บทคัดย่อ 

 

   การจดัการดินและการป้องกนัก าจดัโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทยอยา่งมีคุณภาพ ไดด้ าเนินการทดลองในแปลงปลูก
พริกไทยของเกษตรกร อ าเภอท่าใหม่ จังหวดัจันทบุรี ปีพ.ศ. 2554-2555 วางแผนการทดลองแบบ  CRD มี 5 กรรมวิธี 4 ซ ้ า 
ประกอบดว้ย กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีของเกษตรกร คือใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 1 ตนั/ไร่ (2.50 กก./คา้ง)+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 
กรัม/คา้ง กรรมวิธีท่ี 2 ใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์Trichoderma harzianum  อตัรา  200 กรัม/คา้ง ใส่ทุก 60 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 
200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) กรรมวิธีท่ี 3 ใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ์ Bacillus subtilis (ลาร์มิน่า) อตัรา 60  
กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) กรรมวธีิท่ี 4 ใช้
สารป้องกนัก าจดัโรค metalaxyl อตัรา 40 กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 
กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) กรรมวธีิท่ี 5 ใส่ปูนขาว อตัรา 800 กก./ไร่  ทุก 60 วนั ร่วมกบัการพ่นสารไคโตซาน 1 % อตัรา 60 มล./
น ้า  20 ลิตร ทุก15 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) ผลการทดลองพบวา่
กรรมวิธีท่ี 2 การใชเ้ช้ือราปฏิปักษ์ Trichoderma harzianum  อตัรา  200 กรัม/คา้งใส่ทุก 60 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 
กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี)  มีความสมบูรณ์ของตน้พริกไทยเฉล่ีย 94.25 เปอร์เซ็นต ์ไม่พบระดบัความ
รุนแรงของการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าในพริกไทย และใหผ้ลผลิตสูงสุด เฉล่ีย 8.49 กิโลกรัม/คา้ง ซ่ึงมีความแตกต่างทางสถิติอยา่ง
มีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีของเกษตรกรซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ของตน้พริกไทยเฉล่ีย 86.00 เปอร์เซ็นต ์และพบระดบั
การเกิดโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทย เฉล่ีย 8.75 เปอร์เซ็นต ์ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 6.22 กิโลกรัม/คา้ง 

---------------------------------------- 
1/ สถาบนัวิจยัพืชสวน    
2/ ศูยน์วิจยัพืชสวนจนัทบุรี      

 
 
 
 
 
 
 
 



6. ค าน า 
 

พริกไทย เป็นพืชสมุนไพรท่ีให้รสเผ็ดร้อน ในสมยัก่อนพริกไทยถูกน ามาใช้รักษาโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง มาเลเรีย และ
อหิวาตกโรค ในดา้นอาหารน ามาใชป้รุงแต่งกล่ินและรสชาติของอาหาร และยงัใชเ้ป็นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  สารส าคญัในส่วน
ของเมล็ดพริกไทย คือ piperinoids และ oleoresins ซ่ึงส่วนท่ีออกฤทธ์ิทางเภสัชเวช และป้องกนัก าจดัแมลง โรคพืช และเช้ือโรค
ต่างๆ เป็นส่วนของ piperinoids ท่ีประกอบดว้ยสารส าคญั 5 ชนิด ไดแ้ก่ piperine, piperanine, piperidine, piperitine, pipercide โดย
จะพบ piperine เป็นสารหลกัในเมลด็พริกไทย (Grove, et al; 1993 และ  Ikan, 1991) สาร Phenolics ท่ีพบในพริกไทย เป็นสารตา้น
อนุมูลอิสสระช่วยป้องกนัมะเร็ง มีฤทธ์ิกระตุน้ประสาท การศึกษาปริมาณ antioxidants ท่ีพบในพืชทดลองท่ีใชว้ิธี (1) การผลิต
แบบอินทรีย์์ (ไม่ใชส้ารก าจดัศตัรูพืช และปุ๋ยต่างๆ)  (2) แบบยัง่ยืน (มีการใชปุ๋้ยต่างๆ แต่ไม่ใชส้ารก าจดัศตัรูพืช) (3) แบบเกษตร
สมัยใหม่ในปัจจุบัน (มีการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ ทั้งปุ๋ย และสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช) พบวา่ มีระดบัสาร antioxidants เพ่ิมมากข้ึน
อยา่งมีนัยส าคญัในขา้วโพดแบบอินทรียแ์ละยัง่ยืน ซ่ึงมากกวา่แบบเกษตรสมยัใหม่ถึง 58.5% ในพืช marionberries มีมากกวา่ถึง 
50% และ 19% ใน strawberries ตามล าดบั ระดบั antioxidants มีสูงสุดในการปลูกแบบยัง่ยนื (ใส่ปุ๋ย-ไม่ใชย้า) (เอลิสนั, 2546) ทั้งน้ี
เน่ืองจากสารป้องกนัก าจดัแมลงและเช้ือราท่ีใชจ้ะไปขดัขวางการสร้างสาร phenolics ซ่ึงเป็นตวัตา้นทานภยัตามธรรมชาติของตน้
พืช ในธรรมชาติเม่ือมีแมลงท าลายพืช ตน้พืชก็จะสร้างสาร phenolics ข้ึนมาป้องกนัตวัเอง สาร phenolics มีฤทธ์ิเฝ่ือนหรือร้อนแรง 
ซ่ึงจะช่วยป้องกนัตน้พืชจากศตัรูได ้นอกจากน้ีการใชปุ๋้ยต่างๆ มีส่วนเพ่ิมระดบัของสาร phenolics ดงันั้นจากคุณประโยชน์หลาย
ประการของพริกไทยรวมทั้งการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตพริกไทยให้ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานสากล จะเป็นโอกาสท่ีท าให้ประเทศ
ไทยสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก และเพ่ิมมูลค่าการส่งออก 

ปัจจุบนัพริกไทยยงัเป็นพืชท่ีท ารายไดใ้ห้กบัเกษตรกร ในอตัราต่อไร่ค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน 
ตลอดจนกระแสความนิยมใชพ้ืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ท าใหเ้ป็นพืชท่ีน่าสนใจพืชหน่ึง แต่ปัญหาในการ
ผลิตพริกไทยในประเทศไทยท่ีส าคญั คือ ในปี 2549 มีปริมาณการผลิตลดลง จากปีท่ีผา่นมา 14% สาเหตุเน่ืองจากประสบภาวะฝน
แลง้ การมีประเทศคู่แข่งขนัทางการคา้มากข้ึน รวมทั้งตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนทุกปี ส่งผลใหค้วามตอ้งการของประเทศคู่คา้ของไทย
ลดลง ท าให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนแทน และท่ีส าคญั คือปัญหาตน้พริกไทยทรุดโทรมเน่ืองจาก การเกิดโรค เช่นโรครากเน่า
และโคนเน่า ท่ีเกิดจากเช้ือรา Phytophthora parasitica โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดสาหร่าย เป็นตน้ ดงันั้นการควบคุมศตัรูพืชใน
การผลิตพริกไทยท่ีปลอดภยัจากสารพิษตกคา้งร่วมกบัการใส่ปุ๋ยท่ีเหมาะสมจะเป็นแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตพริกไทยอยา่งมี
คุณภาพ เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และแกปั้ญหาความเส่ือมโทรมของพริกไทย ซ่ึงจากการวิจยัการศึกษาการใส่
ปุ๋ยคอก 9 กก./คา้ง(สานิตย,์2555) 

 
7. อุปกรณ์และวธีิด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
 - แปลงปลูกพริกไทยของเกษตรกร อ.ท่าใหม่ จ. จนัทบุรี พ้ืนท่ีปลูกประมาณ 0.5ไร่หรือประมาณ 200 คา้ง 
 - เช้ือราปฏิปักษ ์ Trichoderma harzianum อตัรา 200 กรัม/คา้ง ทุก 60 วนั 
 - จุลินทรียป์ฏิปักษ ์ Bacillus subtilis ( ลาร์มิน่า ) อตัรา 60  กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั 
 - สารป้องกนัก าจดัโรครากเน่าและโคนเน่า metalaxyl อตัรา 40  กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั 
 - สารไคโตซาน 1% อตัรา 60 ซีซี./น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั 

- ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง  ทุก 30 วนั 
- ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง จ านวน 2 คร้ัง/ปี (แบ่งใส่ 2 คร้ัง) 
 
 
 
 



วธีิด าเนินการ 
วางแผนการทดลอง แบบ CRD มี 5 กรรมวธีิ 4 ซ ้ า คือ  
กรรมวิ ธี ท่ี  1 กรรมวิ ธีของเกษตรกร  คือใส่ ปุ๋ ยคอก  อัตรา 2 .50 กก./ค้าง  ห รือ  1  ตัน /ไร่  (แบ่ งใส่  2ค ร้ัง/ปี )+ 

  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง  
กรรมวธีิท่ี 2 ใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์Trichoderma harzianum  อตัรา  200 กรัม/คา้ง ใส่ทุก 60 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 

  กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี)  
กรรมวิธีท่ี 3 ใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ ์Bacillus subtilis ( ลาร์มิน่า ) อตัรา 60  กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

  อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี)  
กรรมวธีิท่ี 4 ใชส้ารป้องกนัก าจดัโรค metalaxyl อตัรา 40 กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200  

  กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี)  
กรรมวธีิท่ี 5 ใส่ปูนขาว อตัรา 800 กก./ไร่ ทุก 60 วนั ร่วมกบัการพน่สารไคโตซาน 1% อตัรา 60 มล./น ้า 20 ลิตร ทุก15 วนั+

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) 
 ปฏิบติัดูแลตน้พริกไทยใหเ้จริญเติบโตสมบูรณ์เตม็ท่ี หลงัจากเกษตรกรเก็บเก่ียวพริกไทยเสร็จเรียบร้อย (เดือนมีนาคม) ใส่

ปุ๋ยคอกบ ารุงดินให้ตน้พริกไทยมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ก่อนท าการทดลอง โดยเร่ิม
ด าเนินการในเดือนเมษายน-พฤษภาคม จากนั้ นสุ่มตน้พริกไทยท่ีมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์  และท าการทดลองตามกรรมวิธี 
ตรวจเช็คการเจริญเติบโตของตน้พริกไทย ใหเ้ปอร์เซ็นตข์นาดทรงพุม่ ความหนาแน่นของใบ ใหร้ะดบัการเกิดโรครากเน่าและโคน
เน่าของพริกไทย โดยใหร้ะดบัความรุนแรงของโรค ดงัน้ี  

 

 0  =  ปกติ  
 1  =  ใบเร่ิมเหลือง  
 2  =  ใบเหลือง และใบเร่ิมร่วง ต ่ากวา่ 25% 
 3  =  ใบเหลือง และใบร่วง 26-50% 
 4  =  ตน้ตาย หรือ ใบร่วงมากกวา่ 50% 
 

เวลาและสถานที ่
 

 ระยะเวลา  เดือน ตุลาคม 2554 – กนัยายน 2555 รวม 2 ปี  
 สถานท่ีด าเนินงาน   แปลงปลูกพริกไทยของเกษตรกร   อ าเภอท่าใหม่  จงัหวดัจนัทบุรี 
    

 

8. ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 

การจดัการดินและการป้องกนัก าจดัโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทยอยา่งมีคุณภาพ ไดด้ าเนินการทดลองในแปลงปลูก
พริกไทยของเกษตรกร อ าเภอท่าใหม่ จังหวดัจันทบุรี ปีพ.ศ. 2554-2555 วางแผนการทดลอง แบบ  CRD มี 5 กรรมวิธี 4 ซ ้ า 
ประกอบดว้ย กรรมวิธีท่ี 1 กรรมวิธีของเกษตรกร คือใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 1 ตนั/ไร่(2.50 กก./คา้ง)+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 
กรัม/คา้ง กรรมวิธีท่ี 2 ใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์Trichoderma harzianum  อตัรา  200 กรัม/คา้ง ใส่ทุก 60 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 
200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) กรรมวิธีท่ี 3 ใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ์ Bacillus subtilis (ลาร์มิน่า) อตัรา 60  
กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) กรรมวธีิท่ี 4 ใช้
สารป้องกนัก าจดัโรค metalaxyl อตัรา 40 กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 
กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) กรรมวธีิท่ี 5 ใส่ปูนขาว อตัรา 800 กก./ไร่  ทุก 60 วนั ร่วมกบัการพ่นสารไคโตซาน 1 % อตัรา 60 มล./
น ้า  20 ลิตร ทุก15 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) 

 



ตารางที ่1 เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของต้นพริกไทย  
 

ล าดบัท่ี กรรมวธีิ 
ค่าเฉล่ีย 

ก่อนทดลอง 6 เดือน 12 เดือน 
1 เกษตรกรใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 1 ตนั/ไร่ (2.50 กก./คา้ง) 81.00 85.00 86.00b 
2 ใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์Trichoderma harzianum  อตัรา  200 กรัม/คา้ง 

ใส่ ทุก 60 วนั                                                                            
87.92 87.50 94.25a 

3 ใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ ์Bacillus subtilis  อตัรา 60  กรัม/น ้ า 20 ลิตร 
พน่ทุก 15 วนั 

86.86 83.75 91.25ab 

4 ใช ้metalaxyl อตัรา  40 กรัม/น ้ า 20 ลิตร พน่ทุก 15 วนั                                                                              83.89 84.00 87.75ab 
5 ใส่ปูนขาว อตัรา 800 กก./ไร่  ทุก 60 วนั และสารไคโตซาน 1% 

อตัรา 60 ซีซี/น ้ า  20 ลิตร  พน่ทุก 15 วนั                           
87.25 86.50 90.00ab 

F-test  ns ** ns 
 

          1/  ค่าเฉล่ียตามแนวตั้งท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% โดยวิธี DMRT 
 

การเจริญเตบิโตของพริกไทย 

ความสมบูรณ์ของตน้พริกไทย ก่อนการทดลองเฉล่ียระหวา่ง 81.00-87.92 เปอร์เซ็นต์  หลงัจากไดป้ฏิบติัตามกรรมวิธี
ดังกล่าวขา้งตน้ และเช็คการเจริญเติบโตของตน้พริกไทย 6 เดือน และ 12 เดือน พบว่าความสมบูรณ์ของตน้พริกไทย ในทุก
กรรมวธีิมีขนาดของทรงพุม่เลก็ลงตามล าดบั เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีตน้พริกไทย มีการออกดอก และติดเมลด็ ท าใหใ้บร่วงหล่น พบวา่
มีความสมบูรณ์ของตน้พริกไทย เฉล่ีย 90.81 เปอร์เซ็นต์  เม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร เฉล่ีย 86.00 เปอร์เซ็นต ์  
ซ่ึงไม่มีความแตกต่างในทางสถิติ (ตารางท่ี 1)  การเจริญเติบโตของตน้พริกไทยหลงัทดลอง 12 เดือน พบวา่ การใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์
Trichoderma harzianum  อตัรา  200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี)+ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15  อตัรา 200 กรัม/
คา้ง มีเปอร์เซ็นตค์วามสมบูรณ์ของตน้พริกไทยดีท่ีสุด เฉล่ีย 87.50 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ กรรมวธีิท่ีใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ ์Bacillus 
subtilis ( ลาร์มิน่า ) อตัรา 60  กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง 2 คร้ัง/ปี+ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15  อตัรา 200 กรัม/
คา้ง กรรมวธีิท่ีใส่ปูนขาว อตัรา 800 กก./ไร่ร่วมกบัการพ่นสารไคโตซาน 1% อตัรา 60 มล./น ้ า  20 ลิตร+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง 
แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี+ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15  อตัรา 200 กรัม/คา้ง และกรรมวธีิการใชส้ารป้องกนัก าจดัโรค metalaxyl อตัรา  40  กรัม/น ้ า 
20 ลิตร+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี)+ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15  อตัรา 200 กรัม/คา้ง ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีของ
เกษตรกร  มี เปอร์ เซ็นต์ความสมบูรณ์ ของต้นพ ริกไทยต ่ าสุด  เฉ ล่ีย  8 .75  เปอร์ เซ็นต์   ซ่ึ งไม่แตกต่ างกันทางส ถิ ติ 
(ตารางท่ี 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 ระดบัความรุนแรงของโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทยและผลผลติ 

ล าดบัที ่ กรรมวธีิ 
ค่าเฉลีย่ ผลผลติ 

ก่อน
ทดลอง 

6 เดือน 12 เดือน กก./คา้ง 

1 เกษตรกรใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 1 ตนั/ไร่(2.50 กก./คา้ง) ปุ๋ยสูตร 15+15+15  11.25 8.75b 8.75c 6.22b 
2 ใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์Trichoderma harzianum  อตัรา  200 กรัม/คา้ง ใส่ ทุก 60 วนั                                                                            5.00 2.50a 0.00a 8.49a 
3 ใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ ์Bacillus subtilis  อตัรา 60  กรัม/น ้ า 20 ลิตร พน่ทุก 15 วนั 6.25 5.00ab 5.00b 7.55ab 
4 ใช ้metalaxyl อตัรา  40 กรัม/น ้ า 20 ลิตร พน่ทุก 15 วนั                                                                              6.25 2.50a 1.25a 6.79b 
5 ใส่ปูนขาว อตัรา 800 กก./ไร่  ทุก 45- 60 วนั และสารไคโตซาน 1% 

อตัรา 60 ซีซี/น ้ า  20 ลิตร  พน่ทุก 15 วนั                           
7.50 5.00ab 2.50ab 6.28b 

F-test  ns ns ** * 
Cv(%)  56.0 75.7 62.5 12.4 

 

        1/  ค่าเฉล่ียตามแนวตั้งท่ีตามดว้ยอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธี DMRT 
 

โรครากเน่าโคนเน่า หลงัการทดลอง 12 เดือน พบวา่การใชเ้ช้ือราปฏิปักษ ์Trichoderma harzianum อตัรา 200 กรัม/คา้ง+
ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15  อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) ไม่พบระดบัความรุนแรงของโรครากเน่าโคน
เน่า  เม่ือเทียบกบักรรมวิธีของเกษตรกร ซ่ึงพบระดบัความรุนแรงของการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทยมากท่ีสุดเฉล่ีย 8.75 
เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ การใชส้ารป้องกนัก าจดัโรค metalaxyl อตัรา  40  กรัม/น ้ า 20 ลิตร+ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15  อตัรา 200 กรัม/
คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) การใส่ปูนขาว อตัรา 800 กก./ไร่  ทุก 45- 60 วนัร่วมกบัการพ่นสารไคโตซาน 1% 

อตัรา 60 มล./น ้ า  20 ลิตร+ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15  อตัรา 200 กรัม/ค้าง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./ค้าง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) และการใช้
จุลินทรียป์ฏิปักษ์ Bacillus subtilis  อตัรา 60  กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15  อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 
กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี)พบระดบัความรุนแรงของโครากเน่าโคนเน่า เฉล่ีย 1.25, 2.50 และ 5.00 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ซ่ึงมีความ
แตกต่างทางสถิติ อยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 2) 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต   จากการทดลอง พบว่าการใช้เช้ือราปฏิปักษ์ Trichoderma harzianum  อัตรา  200 กรัม/ค้าง  
ใส่ทุก 60 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) ให้น ้ าหนกัผลผลิตสูงสุดเฉล่ีย 
8.49 กก./คา้ง รองลงมาคือ การใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ์ ปฏิปักษ ์Bacillus subtilis ( ลาร์มิน่า ) อตัรา 60  กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) การใชส้ารป้องกันก าจดัโรค metalaxyl 
อตัรา 40 กรัม/น ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั+ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) และ
ใส่ปูนขาว อตัรา 800 กก./ไร่  ทุก 60 วนั ร่วมกบัการพน่สารไคโตซาน 1 % อตัรา 60 มล./น ้า  20 ลิตร ทุก15 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง (แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี)ให้น ้ าหนักผลผลิตเฉล่ีย 7.55,6.79 และ 6.28 กก./คา้ง  ส่วน
กรรมวิธีของเกษตรกร คือใส่ปุ๋ยคอก อตัรา 1 ตนั/ไร่/ปี+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ให้น ้ าหนกัผลผลิตต ่าสุดเฉล่ีย 6.22  กก./คา้ง ซ่ึงมี
ความแตกต่างทางสถิติอยา่มีนยัส าคญั (ตารางท่ี 3) 

 

9. สรุปผลการทดลอง 
การจดัการดินและการป้องกนัก าจดัโรครากเน่าโคนเน่าของพริกไทยอยา่งมีคุณภาพ ไดด้ าเนินการทดลองในแปลงปลูก

พริกไทยของเกษตรกร อ าเภอท่าใหม่ จังหวดัจันทบุรี  หลังการทดลอง 12 เดือนพบว่ากรรมวิธีท่ี 2 การใช้เช้ือราปฏิปักษ ์
Trichoderma harzianum  อตัรา  200 กรัม/คา้ง ใส่ทุก 60 วนั+ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 200 กรัม/คา้ง+ปุ๋ยคอก อตัรา 9 กก./คา้ง
(แบ่งใส่ 2 คร้ัง/ปี) ให้เปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของตน้พริกไทยดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ และไม่พบการเกิดโรครากเน่าโคนเน่าใน
พริกไทย ให้น ้ าหนักผลผลิตสูงสุดเฉล่ีย 8.49 กิโลกรัม/ค้าง เม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ให้น ้ าหนักผลผลิต  
เฉล่ีย 6.22 กก./คา้ง ซ่ึงมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั  



10. การน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 1. สามารถน าผลงานวจิยัน้ีเผยแพร่แก่สู่เกษตรกรผูป้ลูกพริกไทย น าไปปฏิบติัได ้
 2. ภาครัฐ และเอกชน  มหาวทิยาลยัต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล 
 

11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณเกษตรกรผูป้ลูกพริกไทยนายไหล ธารน ้ าใส 7 หมู่ 7 ต.สองพ่ีนอ้ง อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบุรี ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์
สถานท่ีและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการทดลองคร้ังน้ี  
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