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การทดสอบระบบการปลกูพืชเพื่อแกปญหาโรครากปมพรกิ 
ที่เกิดจากไสเดือนฝอยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

 
สรศักด์ิ  มณีขาว1  นุชนารถ  ต้ังจิตสมคิด 2 พเยาว  พรหมพันธุใจ1   นวลจันทร  ศรีสมบัติ1  วันเพ็ญ  ศรีทองชัย2 

 นฤทัย  วรสถิตย3 นาตยา  จันทรสอง1   บุญชู  สายธนู1  ธวัชชัย  นิ่มกิ่งรัตน 4 เสาวนี  เขตสกุล4  และ อุดม  คําชา5 

    
บทคัดยอ 
 การแกปญหาโรครากปมซึ่งเกิดจากไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita  ในพื้นที่ปลูกพริก 1,629 ไร  ของ
จังหวัด.อุบลราชธานี  คิดเปนมูลคาความเสียหาย 50-80 ลานบาท โดยทําการศึกษาทดลองวิธีการควบคุมรากปมใน
ระดับโรงเรือนเพื่อใหเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่การระบาด  ไดแกใชความรอนฆาไสเดือนฝอย
ในดินเพาะกลา เพื่อไดกลาพริกปราศจากจากปนเปอนของไสเดือนฝอย การลดประชากรไสเดือนฝอยในแปลงโดยปลูก
ปอเทืองที่อายุ 50 วัน และไถกลบกอนปลูกพริก  สามารถลดจํานวนประชากรไสเดือนฝอยไดมากกวา70%  โดย
ปอเทืองเปนพืชที่ไมใชพืชอาศัยของไสเดือนฝอย เปนผลใหไสเดือนฝอยที่อยูในแปลงปลูกตายเนื่องจากการขาดอาหาร 
นอกจากนั้นเมล็ดปอเทืองยังราคาถูก และเปนปุยพืชสดชวยปรับปรุงบํารุงดินโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและ
ประสิทธิภาพในการลดจํานวนประชากรไสเดือนฝอยไดดี  เทคโนโลยี ดังกลาวนําไปใชแกปญหาการระบาดของโรคราก
ปมพริกอยางเปนระบบ โดยทําการทดสอบในแปลงปลูกพริกของศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี และแปลงของเกษตรกร
โดยวิธีเกษตรกรมีสวนรวมเปนงานคูขนาน ใหสามารถนํามาปรับใชในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครากปมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีเกษตรกรรวมทดสอบเทคโนโลยีจํานวน 10 ราย พบวา การนําปอเทืองมาใชในระบบ
การปลูกพริกโดยไถกลบที่อายุ50วันกอนปลูกพริก   สามารถแกปญหาการระบาดของโรครากปมชวยลดจํานวน
ประชากรในแปลงปลูกพริก 120 วันได 24.5%  แตในแปลงที่ไมปลูกปอเทือง พบจํานวนตัวออนของไสเดือนฝอย 
เพิ่มขึ้นถึง156 %  มีผลทําใหตนพริกตายจํานวนมาก ผลการทดสอบที่ขอมูลไดครบและถูกตอง มีเพียง 3 ราย ในการใช
ปอเทืองปลูกและไถกลบกอนการปลูกพริกเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใชปอเทืองปลูกสลับ  
โดยมีคาBCR เฉล่ีย  3.08  ขณะที่ไมปลูกปอเทืองสลับ BCRเทากับ  2.3  รวมทั้งดัชนีการเกิดปมของรากพริกลดลง
จากระดับการเกิดปม 4.1เปน 2.8  เทคโนโลยีดังกลาวไดถายทอดสูเกษตรกรของจังหวัด ศรีสะเกษ และจังหวัด 
อุบลราชธานี  จํานวน 169 ราย  เกษตรกรเกิดความรูความเขาใจสามารถนําไปใชแกปญหาและควบคุมการระบาดของ
ไสเดือนฝอยรากปมรากปมพริกภายในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ 

ไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita  เทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (participatory technology 
development) โรครากปม  (Root Gall Disease)   ปอเทือง (Crotalaria spp) 
 
 
 
 1 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี 
 2 กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
 3 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี 
 4 ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 5 ศูนยวิจัยปาลมหนองคาย 
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บทนํา 
                  ป 2550 พบการระบาดของไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita สาเหตุของโรครากปม ในพื้นที่ปลูก
พริก 1,629 ไร ของ จ.อุบลราชธานี  พบความเสียหายของผลผลิตและคุณภาพลดลงตั้งแต 50-100 เปอรเซ็นต  
เกษตรกรในพื้นที่ไมสามารถปลูกพริกได  เนื่องจากในทุกพื้นที่ปลูกพริกมีการสะสมของประชากรไสเดือนฝอย
ปริมาณมาก และแพรระบาดอยางรวดเร็วในสภาพดินรวนปนทราย  ไสเดือนฝอยไหลไปกับน้ําและ/หรือน้ําฝน  ติด
ไปกับเครื่องมือเกษตร โดยเฉพาะดินที่มีไสเดือนฝอยติดไปกับลอรถไถจากแปลงหนึ่งสูแปลงอื่นๆ   และดินที่ติดไป
กับตนกลาพริกสูแปลงปลูก   จากปญหาดังกลาวจึงเปนเรื่องสําคัญและเรงดวน  ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ทําเรื่อง
รองเรียนเขามา  ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร มีหนาที่ในการคนควาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ  ซึ่งยังไมเคยมี
รายงานการควบคุมโรครากปมในพริกอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่มี
ลักษณะเนื้อดินเปนดินชนิดรวนปนทราย  จึงตองลงมือปฏิบัติอยางจริงจังกอนที่โรคจะระบาดในวงกวางมากขึ้น โดย
การทํางานแบบบูรณาการรวมกันระหวาง สวพ.4 กับนักวิชาการโรคพืชเฉพาะดานไสเดือนฝอยและศัตรูพืชอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ รวมทั้งประสานงานกับกรมสงเสริมการเกษตรในทองที่  เพื่อทําการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
โดยในป2550-2551กิจกรรมที่  1ใชความรอนฆาไสเดือนฝอยในดินที่ใชสําหรับเพาะกลาพริก  การใชความรอนโดย
วิธีเผาดินดวยแกลบและฟาง  กอนเพาะเมล็ดพริก  มีผลในการฆาตัวออนของไสเดือนฝอยที่อยูในดินได 2)การใช
สารอะบาเม็กตินซึ่งเปนสารชนิดถูกตัวตาย กอนปลูกพืชนั้น ควบคุมการเกิดปมไดเทากับ 50-75 เปอรเซ็นต  3)  การ
นําพืช 4 ชนิด ไดแก งา ถั่วลิสง ดาวเรือง และปอเทือง  มาใชปลูกสลับหมุนเวียนกับพริกเพื่อตัดวงจรชีวิตของไสเดือน
ฝอยรากปมหรือลดประชากรไสเดือนฝอยในดิน เปนอีกหนึ่งวิธีการปองกันกําจัดโรคโดยวิธีเขตกรรม  แสดงใหเห็นวา 
การใชพืชปลูกสลับชวยลดใชความรอนโดยวิธีเผาดินดวยแกลบและฟาง  กอนเพาะเมล็ดพริก  ระดับการเกิดโรคราก
ปมได  โดยปอเทืองเปนพืชที่ใชปลูกสลับกอนปลูกพริกไดดีที่สุด  ชวยลดการเกิดปมในพริกที่ปลูกตามหลังปอเทือง
เทากับ 100 %  หรือพบดัชนีการเกิดปมที่รากพริกเทากับระดับ 0  และไมพบปมที่รากปอเทือง  จากการทดลองครั้งนี้
ไมพบรากปอเทืองมีอาการของโรครากปม  เมื่อปลูกพริกตามหลังเปนเวลา 3 เดือน  พริกไมแสดงอาการของโรคหรือ
มีดัชนีการเกิดปมเทากับ 0 จึงสรุปไดวา ปอเทือง จึงเปนพืชที่สามารถแนะนําและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเพื่อ
ควบคุมการแพรระบาดของโรครากปม  (สรศักดิ์และคณะ,2551)  
 และกิจกรรมที่ 2    แกปญหาการระบาดของโรครากปมพริกอยางเปนระบบทดสอบในแปลงปลูกพริกของศูนยวิจัยพืช
ไรอุบลราชธานี และแปลง ของเกษตรกรโดยวิธีเกษตรกรมีสวนรวมเปนงานคูขนาน จึงมีความจําเปนตองดําเนินการ
ทดสอบเทคโนโลยีตางๆ ใหสามารถนํามาปรับใชในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครากปมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง (จ. อุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ)ตลอดจนเทคโนโลยีนั้นๆ ตองเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการยอมรับของ
เกษตรกรอีกดวย 
 
ความสําคัญ 

ไดเทคโนโลยีการจัดการไสเดือนฝอยสาเหตุของโรครากปมในพริก เพื่อลดปญหาการระบาดของโรครากปม
ในแหลงปลูกพริกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  และเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ระบาดไดอยางนอย 40% ภายในป 
2552  และสามารถนําเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมไปปรับใชและแนะนําใหกับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ เริ่ม
งานวิจัยเดือนมิถุนายน  2550 ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2552) 
 
สถานที่ดําเนินงานวิจัย    

1  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 
              2 กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร  กทม. 

3 แปลงปลูกพริกของเกษตรกร ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 
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การศึกษา/การวิเคราะห 
ไดแบงการทดสอบเปน 2 ระดับ 
          การทดลองที่ 1  การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมในแปลงปลูก 

วางแผนการทดลองแบบ RCB  4  กรรมวิธี  5 ซ้ํา คือ 
 กรรมวิธีที่ 1  ใชสารอะบาเม็กตินราดดินอัตรา 500 มล./น้ํา 20 ลิตร/แปลง  7 วัน กอนปลูกพริก 
 กรรมวิธีที่ 2  ปลูกปอเทืองอายุ 50 วัน และไถกลบกอนปลูกพริก   

กรรมวิธีที่ 3  พักดิน 3 เดือน และปลูกพริก (control)  
 กรรมวิธีที่ 4  ปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดูปลูก (control) 
 ใชพื้นที่ทดสอบในแปลงปลูกพริกของศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี  ที่มีการระบาดของไสเดือนฝอยรากปม
ระดับรุนแรง (มีดัชนีการเกิดปมที่รากระดับ 5 หรือเปนปมที่รากมากกวา 75 % ของระบบราก ในฤดูปลูกที่ผานมา) 
ทําการเตรียมแปลงยอยขนาด 2 x 7 เมตร จํานวน 20 แปลง จากนั้นปฏิบัติตามกรรมวิธีโดยทุกกรรมวิธีปลูกพริก
ทดสอบพรอมกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ตามตารางที่ 1 การดําเนินงานดังนี้ : 
 

ตารางที่1  การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมในแปลงปลูกศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี  
กรรมวิธี กรกฎาคม.-

สิงหาคม 2551 
กันยายน 2551 ตุลาคม 2551 พฤศจิกายน 2551 

1. ใชสารอะบาเม็กติน พักดิน พักดิน          พักดิน 13 พ.ย. 51 เตรียม
แปลงราดดินดวย
สารอะบาเม็กตินตาม
อัตรากําหนด เปน
เวลา 7 วัน และปลูก
พริกทดสอบวันที่ 20 
พ.ย.51 

2. ปลูกปอเทืองอายุ 50 
วัน 

พักดิน เตรียมแปลง 
ปลูกปอเทือง 
15 ก.ย.51 

ปอทือง 
 

2 พ.ย..51 ปอเทือง
อายุ 46 วัน ทําการไถ
กลบ ทิ้งไว 2 สัปดาห  
เตรียมดินและปลูก
พริกทดสอบวันที่ 20 
พ.ย.51 

3. พักดิน 3 เดือน พักดิน พักดิน           พักดิน 17 พ.ย. เตรียมแปลง
ปลูกพริกทดสอบวันที่ 
20 พ.ย.51 

4. ปลูกพริกติดตอกัน 2 
ฤดู 

เตรียมแปลง – 
ปลูกพริกวันที่ 
14 ก.ค. 2551 

พริก     เก็บผลผลิต
พริก 
อายุ   

17 พ.ย. เตรียมแปลง
ปลูกพริกทดสอบวันที่ 
20 พ.ย.51 
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 ในทุกกรรมวิธีกอนปลูกพริกทดสอบวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ทําการสุมตรวจนับจํานวนประชากร
ไสเดือนฝอยสาเหตุโรครากปมเริ่มตน (initial population) กอนปลูก  จากนั้นนํากลาพริกพันธุหัวเรืออายุ 30 วัน ที่
ปลอดโรครากปม  ปลูกระยะหาง 50x50 ซม. เทากับ 75 ตน/แปลง  ดูแลพืชตามวิธีการปลูกพริกเปนเวลา 3 เดือน 

 บันทึกดัชนีการเกิดปมที่ระบบราก ตามวิธีของ  Hussey and Jansaen(2001 ) แบงเปน 5 ระดับ (ภาพที่ 
1) และนับจํานวนตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอยในดิน โดยสุมตรวจในพริกแถวกลางรวม 20 ตน/แปลงยอย  และ
วิเคราะหผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1   ดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากของพริกแบงเปน 5 ระดับ   
  A)  1 = มีปมเกิดขึ้นเล็กนอย 
  B)  2 = เกิดปมนอยกวา 25% ของระบบราก 
  C)  3 = เกิดปม 25-50% ของระบบราก 
  D)  4 = เกิดปม 51-75% ของระบบราก 
  E)  5 = เกิดปมมากกวา 75% ของระบบราก    
 

การทดลองที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมในแปลงเกษตรกรในพื้นที่มีสวนรวม                  
           ใชการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (participatory technology development) และแนวทางวิจัย
ระบบการทําฟารม (farming system research) มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  
         ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย  ของพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาภาพรวม ปลูกพริก
ในฤดูแลงที่อําเภอมวงสามสิบ และอําเภอเขื่องใน เลือกจากพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง 
        ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาพื้นที่เปาหมายวิเคราะหระบบนิเวศเกษตรของพื้นที่เปาหมาย  

1) ขอมูลทุติยภูมิ ประกอบดวย ขอมูลภูมิประเทศ ขอมูลดิน ขอมูลภูมิอากาศ ขอมูลการรับน้ํา
ชลประทาน การใชพื้นที่ในการปลูกพืช 

2) ขอมูลทุติยภูมิ  ประกอบดวย ขอมูลวิธีปฏิบัติตางๆในการปลูกพืช และสภาพปญหาในการผลิตโดย
การสํารวจและสัมภาษณเกษตรกรจํานวน 30% ของพื้นที่ปลูกในพื้นที่เปาหมาย จัดทําขอมูลระบบ
สารสนเทศพริกของจังหวัดอุบลราชธานี 

3) จําแนกประเด็นปญหาการผลิตพืชของเกษตรกร เพื่อนําไปวางแผนการทดลองรวมกับเกษตรกรใน
พื้นที่ 
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   ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการทดสอบ 
             ดําเนินการโดยจัดลําดับความสําคัญของปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหาที่สําคัญ คนหาวิธีการแกไข
ปญหาที่เปนไปได และเลือกวิธีการแกปญหาโรครากปมเพื่อทดสอบปรับใชในพื้นที่ รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
การเก็บขอมูล การวเิคราะหขอมูล การเตรียมการดําเนินงานรวมระหวางเกษตรกร และนักวิชาการ การเตรียมการให
ความรูเกษตรกร  
      พื้นที่เปาหมาย คือตําบลโพนแพง และหนองเหลา อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
ตําบลโพนแพง  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หางจากอําเภอมวงสามสิบ 9 
กิโลเมตร พื้นที่เปนพื้นที่ราบ 95% ที่ราบสูง 5% ทางทิศตะวันออกของตําบล  มีพื้นที่ทั้งหมด 38,615 ไร พื้นที่
การเกษตร 24,919 ไร พื้นที่นา 24,205 ไร พื้นที่ไร 164 ไร ไมผลไมยืนตน 366 ไร พืชผัก 183 ไร ไดแก พริก หอม 
กระเทียม ผักกาด หอมแบง คะนา มะเขือ  ถั่วฝกยาว น้ําอาศัยจากแหลงน้ําธรรมชาติและบอบาดาลในไรนาของ
เกษตรกร ดินเปนดินรวนปนทราย เขตการปกครองแบงออกเปน 10 หมูบาน หมูที่ 3 และ7 มีปญหาอุทกภัยเดือน
สิงหาคม-ตุลาคมทําใหพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหายเพราะอยูในเขตที่ลุม มีลําน้ําไหลผาน  
          - บานชักแลน หมูที่ 3 ต.โพนแพง อ.มวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกพริก 40 ไร พันธุลูกผสมศรแดง 
ปลูกชวงเดือน ตุลาคม-ธันวาคมในที่ดอน ไดผลผลิต 2,400 กก./ไร ประสบปญหาศัตรูพืชระบาด ปจจัยการผลิต
ราคาแพง ราคาผลผลิตตกต่ํา ป 2551 ไดสํารวจการระบาดของโรครากปมพบวาระบาดรอยละ 80จึงมีเกษตรกร
อาสาเขารวมทดสอบแกปญหาโรครากปมจํานวน 8 รายไดแก นายถาวร  เจตนา นายประสพ  มุธุวงศ นายสุนทร  
สมชาติ นางเพชรรัตน  ศิริวรรณ นางศิริเพ็ญ  ศิริวรรณ นายสลิด  กตัญู นางหนูจร  พลเมือง และ นายสมชาย  คํา
แกว  
ตําบลหนองเหลา มีพื้นที่ถือครองจํานวน 60,106 ไร เปนพื้นที่การเกษตร 43,745 ไร สภาพพื้นที่ตําบลสวนใหญ
เปนที่ราบลุม มีน้ําทวมขัง พื้นที่เหมาะแกการทํานาและปลูกพืชหลังนา รวมทั้งปลูกพืชผักในฤดูแลงได ประกอบดวย
พื้นที่นา 41,073 ไร ปลูกพืชไร 1,372 ไรพื้นที่ไมผล 2,000 ไร ปลูกผัก 300 ไร  (ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองเหลา,  2551)  แหลงน้ําในตําบลหนองเหลา ไดแก ลําเซบาย หนองเหลา
และหวยยาง มีน้ําตลอดปแตไมเพียงพอกับการเกษตรสวนใหญจะขาดน้ําในฤดูแลง ใชประโยชนทางการเกษตร
ประมาณ 2,350 ครัวเรือน อาชีพการเกษตร ที่สําคัญ ไดแก 1) การปลูกขาวนาป พื้นที่ปลูก 41, 073 ไร ปลูกขาวเจา
ขาวพันธุมะลิ 105 เพื่อจําหนาย  ขาวเหนียวพันธุกข 6 เพื่อบริโภค            2) ยางพารา มีพื้นที่ปลูกทั้งในและนอก
โครงการประมาณ 1,934 ไร พันธุที่นิยมปลูก คือพันธุ RRIM 600     3) พริก สวนใหญปลูกในฤดูแลง พันธุพริกที่
ปลูกสวนใหญเปนพันธุพื้นเมือง เชน  หัวเรือ ทองดํา  ในชวงตอมาก็มีการนําพันธุลูกผสมมาปลูกบาง เชน ศรแดง 
ซุปเปอรฮอท พื้นที่ปลูกทั้งตําบล 1,204 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,782 กิโลกรัม/ไร (ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองเหลา, 2549)  ประเด็นปญหาที่สําคัญในการผลิตพริก ไดแก 

1. การระบาดของศัตรูพืช ไดแก โรครากปม โรครากเนาโคนเนา  แมลงวันเจาะผล เพลี้ยไฟ ไรขาว 
เนื่องจากเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะปญหา
โรครากปม ที่สะสมตั้งแตป 2549 ติดมากับตนกลา และโรครากเนาโคนเนา  

2. ดานการตลาด ความไมแนนอนของราคารับซ้ือผลผลิตและพอคาที่รับซ้ือผลผลิตเปนผูกําหนดราคา  
3. ตนทุนการผลิตคอนขางสูง โดยเฉพาะตนทุนดานปจจัยเคมี เชน ปุยเคมี สารเคมีปองกันกําจัดโรคและ

แมลงศัตรูพืช เพราะเกษตรกรไมมีการใชปุยหมักหรือน้ําหมักผสมผสานเขาไป 
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- บานเดือยไก หมูที่ 7 ต.หนองเหลา อ.มวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรอาสาเขารวมทดสอบ
แกปญหาโรครากปมจํานวน 2 รายไดแก นายบุญหนา เจริญขึ้น และ นางบุปผา พลอยบุตร 
          ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการทดสอบ  
           ป 2551 ไดคัดเลือกเกษตรกรเขารวมทดสอบ จํานวน 10 ราย พื้นที่ 10 ไร ที่ปลูกพริกในฤดูแลง      ต.หนอง
เหลาและ ต.โพนแพง  อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
          ป 2552 จัดอบรมใหความรูในการปองกันกําจัดไสเดือนฝอยรากปมแกเจาหนาที่กรมสงเสริมการ เกษตร
และเกษตรกร  จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ 

วัสดุอุปกรณที่ใช พันธุพริก แกลบดิบ เมล็ดพันธุปอเทือง ปุยเคมีสูตร 15-15-15  แคลเซียมไนเตรท ถังหมัก 
กากน้ําตาล ปูนขาวโดโลไมท มูลไกหมักแหง น้ําหมัก เมทธิลยูจีนอล ปโตรเลียมออยด  เชื้อชีวินทรีย ไดแก ราไตรโค
เดอรมา แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringensis) อุปกรณบันทึกขอมูล 
 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
     ดําเนินการตามที่ไดขอตกลงรวมกันระหวางนักวิชาการและเกษตรกรที่รวมทดสอบ โดยแตละรายแบงพื้นที่
เปน  2 สวน ดําเนินการเปรียบเทียบระหวางวิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกร 
 
วิธีแนะนํา  

: แปลงกลา ใชความรอนฆาไสเดือนฝอยในดินกอนหวานเมล็ดพันธุโดยวิธีเผาแกลบ  
             : แปลงปลูก ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไมเปนพืชอาศัยของไสเดือนฝอยรากปม (ปอเทือง) หวานกอนปลูกพริก 
อัตรา 5 กก./ไร  เมื่อปอเทืองอายุ 45 วัน ทําการไถกลบ และทิ้งไว 2 สัปดาห จึงเตรียมดินปลูกพริก (ตารางที่ 2) 
 
การบันทึกขอมูล 

1. เก็บตัวอยางดินในแปลงทดสอบของเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ เพื่อนับจํานวนตัวออนของไสเดือน
ฝอยระยะที่ 2 โดยสุมตรวจในพริกแถวกลาง 4 ครั้ง คือครั้งที่ 1 กอนทําการทดสอบ ครั้งที่ 2 กอนปลูกพริก ครั้งที่ 3-4 
พริกอายุ 45 และ 120 วัน 
        2. เก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของดิน 3 ครั้งคือ กอนทดลอง กอนปลูกพริก และหลังทดสอบ 
ไดแก คา pH   OM  Available P  Exchangeble K  Ca  Mg  
        3. ประเมินระดับความรุนแรงของโรครากปม โดยบันทึกดัชนีการเกิดปมที่รากตามวิธีของ Kinloch (1990) 
      4. เก็บขอมูลผลผลิตพริก โดยเก็บผลผลิตทั้งแปลงและจาํนวนครั้งของการเก็บเกี่ยว 
        5. เก็บขอมูลทางดานเศรษฐศาสตร เชน ขอมูลตนทุนการผลิต ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ราคาผลผลิตที่เกษตรกร
ขายไดและรายได นําไปวิเคราะหผลตอบแทน โดยคํานวณผลตอบแทน = รายได-ตนทุน               คาผลตอบแทน
ตอการลงทุน (BCR) =รายได/ตนทุน 
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ตารางที่ 2  การปฏิบัติงานทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมในแปลงแบบเกษตรกรในพื้นที่มีสวนรวม 
กิจกรรม วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 

พันธุ พริกหัวเรือ พริกซุปเปอรฮอต พริกหัวเรือ พริกซุปเปอรฮอต 
การเพาะกลา 
-การเตรียมเมล็ดพันธุ 

 
-แชเมล็ดในน้ําอุน 50-55 องศาเซลเซียส 
นาน 15-20 นาที 
-แชเมล็ดดวยเชื้อไตรโคเดอรมาสด 1 
คืน 

 
-แชเมล็ดในน้ําอุน 50-55 องศาเซลเซียส 
นาน 15-20 นาที 
-แชเมล็ดดวยเชื้อไตรโคเดอรมาสด 1 คืน 

-การเตรียมแปลงกลา -กอนเพาะกลาในแปลงเพาะขนาด 1*10 
เมตรฆาไสเดือนฝอยกอนโดยพลิกดิน
แลวเผาดวยแกลบดิบนาน 8 ชั่วโมง ใช
ปูนขาวปรับสภาพดิน 50-100 กก./ไร 
-ใชปุยหมักแหงผสมเชื้อไตรโคเดอรมาส
ดรองพื้นแปลงกลาอัตรา 1-2 กก./1 ตร.
ม. 

-กอนเพาะกลาในแปลงเพาะขนาด 1*10 
เมตรฆาไสเดือนฝอยกอนโดยพลิกดินแลว
เผาดวยแกลบดิบนาน 8 ชั่วโมง ใชปูนขาว
ปรับสภาพดิน 50-100 กก./ไร 
-ใชปุยหมักแหงผสมเชื้อไตรโคเดอรมาส
ดรองพื้นแปลงกลาอัตรา 1-2 กก./1 ตร.ม. 

วิธีปลูก   
-การเตรียมดินปลูก 
 
 
-การยายกลา 

-ไถพลิกดินหวานปอเทืองอัตรา 5 กก./ไร 
อายุ 45-50 วันไถกลบทิ้งไว 2 สัปดาหจึง
เตรียมดินปลูกพริก 
-แชรากดวยเชื้อไตรโคเดอรมาสดกอน
ปลูก 30 นาที 

-ไมจัดการฆาไสเดือนฝอย 
 
 
-แชรากดวยเชื้อไตรโคเดอรมาสดกอน
ปลูก 30 นาที 

การดูแลรักษา 
-ปุยรองพื้น 
-ปุยอินทรีย 
-ปุยเคมี 

 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 

 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 

ปุยเสริม -วิธีเกษตรกร -วิธีเกษตรกร 
การปองกันกําจัดโรคพืช 
-โรคโคนเนา 
-โรคแอนแทรคโนส 
-โรคยอดและดอกเนา 

 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 

 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 

แมลงศัตรูพริก 
-แมลงวันเจาะผล 
-หนอนเจาะผล 
-เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ  
-ไรขาว 

 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 

 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 
-วิธีเกษตรกร 

เก็บเกี่ยว วิธีเกษตรกร วิธีเกษตรกร 
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การวิเคราะหขอมูล          คาผลตอบแทนตอคาใชจายลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) โดยใช  T-Test 
ประเมินการยอมรับของเกษตรกร  โดยจัดเวทีเสวนาสอบถามความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
นําเขาไปทดสอบและใหเกษตรกรสรุปผลรวมกัน เพื่อปรับปรุงในปตอไป 

ขั้นตอนที่ 5 การขยายผลการทดสอบ 
1. จัดเตรียมส่ือการอบรม ประกอบดวย 1) จัดเตรียมส่ือเพื่อการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการควบคุมโรค

รากปมในพริก ประกอบดวยไสเดือนฝอยรากปม ลักษณะอาการของพืชที่ถูกทําลาย สาเหตุของการ
แพรระบาด และวิธีการปองกันกําจัดโรครากปม  2) เอกสารประกอบการอบรมฯที่ใหรายละเอียดของ
เนื้อหา 

2. ถายทอดเทคโนโลยี โดยการอบรมเสวนา เรื่องเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมในพริก ประกอบดวย
หัวขอ การแพรกระจายของเชื้อ สาเหตุของการแพรระบาด ลักษณะอาการของพืชที่ถูกทําลายและ
วิธีการปองกันกาํจัด ใหกับเกษตรกรและเจาหนาที่ระดับตําบล  

  3.    เกษตรกรศึกษาดูงาน 
 

ผลการศึกษา 
              1  การทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมในแปลงปลูก 
               จากการนําเทคโนโลยีการกําจัดไสเดือนฝอย M. incognita สาเหตุของโรครากปมในพริก ซึ่งผานการ
ทดสอบในสภาพโรงเรือนแลว  ไดเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรครากปมหรือลดการแพรกระจายมา
ทดสอบกําจัดไสเดือนฝอยในสภาพแปลงปลูก  โดยนําวิธีการกําจัดตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอยดวยสารอะบา
เม็กติน อัตรา 500 มล./น้ํา 20 ลิตร/พื้นที่ 14 ตร.ม.   วิธีการปลูกปอเทืองเพื่อตัดวงจรชีวิตของไสเดือนฝอยหรือลด
ประชากรของเชื้อในดินที่อายุ 50 วัน แลวไถกลบกอนปลูกพริก เปรียบ เทียบกับวิธีพักดิน 3 เดือนแลวจึงปลูกพริก
ตาม  และวิธีปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดูปลูก   โดยทําการทดสอบในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครากปมระดับรุนแรง  
และใชกลาพริกพันธุหัวเรือที่เตรียมจากดินเพาะกลาที่ผานความรอนจากการเผาแกลบปลอดจากโรครากปมเปน
พันธุทดสอบ  ปลูกเปนเวลา 3 เดือน   ทําการวัดดัชนีการเกิดปมที่ราก(ภาพที่ 1) พบวา  การใชปอเทืองเปนพืชปลูก
สลับกอนปลูกพริก  มีระดับการเกิดปมเฉลี่ยเทากับ 2.15 (2 = เกิดปมนอยกวา 25% ของระบบราก) ซึ่งมีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดูปลูก โดยเกิดปมที่ระบบรากระดับ 4.28 (4 = 
เกิดปม 51-75% ของระบบราก)   จากการเกิดปมที่รากพริกสงผลตอผลผลิตพริกลดลง  โดยพบวาเมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพริกที่อายุ 3 เดือน เก็บประมาณ 6-7 ครั้ง ในกรรมวิธีที่ใชปอเทืองเปนพืชปลูกสลับกอนปลูกพริกที่เปนพืช
หลักพบวา ใหผลผลิตสูงที่สุดเทากับ 12.79 กก./พื้นที่ 10 ตร.ม.  โดยที่การปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดูปลูก ใหผลผลิต
นอยที่สุดเทากับ 3.26 กก./พื้นที่ 10 ตร.ม.  เปนผลจากตนพริกถูกไสเดือนฝอยเขาทําลายที่ระบบราก  ตนพริกแคระ
แกร็น และบางตนตาย  จํานวนตนที่ใหผลผลิตไดมีเพียง 12.05 ตน  โดยที่ในกรรมวิธีใชปอเทืองปลูกสลับมีตนพริก
ใหผลผลิตไดมากกวาหรือเทากับ 25.88 ตน/พื้นที่ 10 ตร.ม. (ตารางที่ 3)   
  สําหรับการใชสารอะบาเม็กตินราดดินและการพักดินเปนเวลา 3 เดือนกอนปลูกพริก  พบการเกิดปมที่
ระดับ 3.01 และ 2.72 ตามลําดับ (3 = เกิดปม 25-50% ของระบบราก)  ใหผลผลิตเทากับ 11.65 และ 7.90 กก./
พื้นที่ 10 ตร.ม.   มีจํานวนตนที่สามารถเก็บผลผลิตไดเทากับ 23.89 และ 22.85 ตน/พื้นที่ 10 ตร.ม. ตามลําดับ 
(ตารางที่ 3) 
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 เมื่อพิจารณาจํานวนตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอยในดินกอนทดลอง  และกอนปลูกพริก พบตัวออน
ในดินมีจํานวนเพิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธี  ยกเวนในกรรมวิธีที่ใชปอเทืองเปนพืชปลูกสลับพบจํานวนประชากรไสเดือน
ฝอยในดินลดลงกอนปลูกพริก  จากจํานวนประชากรกอนทดลองเทากับ 160 ตัว/ดิน 500 กรัม หลังจากปลูกปอเทือง 
50 วัน พบจํานวนไสเดือนฝอยลดลงเทากับ 40 ตัว/ดิน 500 กรัม เมื่อทําการตรวจนับจํานวนตัวออนระยะที่ 2 ของ
ไสเดือนฝอยในดินหลังปลูก 120 วัน  พบประชากรไสเดือนฝอยเพิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธี (ตารางที่ 4 )   แสดงใหเห็นวา 
ไสเดือนฝอยมีการแพรกระจายอยูในดินและเขาทําลายรากพริกซึ่งเปนพืชอาศัยที่ดี  แตอยางไรก็ตาม การใชปอเทือง
เปนพืชปลูกสลับ  สามารถชวยลดประชากรในแปลงไดดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดูปลูก   
                 2  ทดสอบเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมในแปลงแบบเกษตรกรในพื้นที่มีสวนรวม 
                จากการนําเทคโนโลยีการควบคุมโรครากปมในโรงเรือนมาทดสอบในแปลงปลูกในแปลงเกษตรกรพบวา 
วิธีการปลูกปอเทืองแลวไถกลบเมื่อปอเทืองออกดอก และทิ้งแปลงไวเพียง 15วัน กอนปลูกพริกทําใหอินทรียวัตถุไม
เปล่ียนแปลง (ตารางที่ 5)  การทดสอบแบบเกษตรกรมีสวนรวม พบวา การหวานปอเทืองสามารถลดจํานวนตัวออน
ระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอย M. incognita ตั้งแตกอนทดลองจนถึงหลังปลูกพริก 120 วัน ไดรอยละ 24.5 แตแปลงไม
หวานปอเทือง พบจํานวนตัวออนของไสเดือนฝอยระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 156 (ตารางที่ 6)  ทําใหพริกตาย
จํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการปอเทืองจะชวยลดจํานวนประชากรไสเดือนฝอย (ภาพที่ 2) ซึ่งตรงกับรายงาน 
Wang and McSorley. (2001) พบวาการปลูกปอเทืองหรือการไถกลบปอเทืองลงไปในดินจะเปนการสราง
สภาพแวดลอมภายในดินที่ เหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณของไสเดือนฝอยที่หากินอยางอิสระ (free-living 
nematodes) ซึ่งไสเดือนฝอยเหลานี้จะมีความสามารถในการแขงขันหรือกินไสเดือนฝอยศัตรูพืชไดเชนกัน  และ ใน
แปลงที่มีการปลูกหรือการไถกลบปอเทืองลงดินจะพบเชื้อรา Monocosporium ellipsospora และ Arthrobotrys 
dactyloides ซึ่งเปนเชื้อราปฎิปกษของไสเดือนฝอยและปอเทือง  สรางสาร momocrotaline   ที่เปนพิษตอไสเดือน
ฝอยเมื่อทําปฏิกิริยากับเอ็นไซม myrosinase หลังจากที่มีการไถกลบลงไปในดิน  (Brown et al., 1991) 
  จากแปลงทดสอบที่ขอมูลไดครบ มีเพียง 3 ราย ดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากแปลงที่ หวานปอเทือง 2.8  ขณะที่ไม
หวาน 4.1และผลิตเพิ่มขึ้น 38.7 เปอรเซ็นตและคาBCR ของการปลูกปอเทือง 3.08 ขณะที่ไมปลูเทากับ 2.3 (ตาราง
ที่ 7)     ปอเทืองลดประชากรไสเดือนฝอยไดแตจะตองทําติดตอเปนเวลาหลายครั้งเกษตรกรจะตองควบคุมปจจัย
ตางๆเชน  ไสเดือนฝอยที่ติดมากับรถไถ จากแปลงกลา จากการไหลของน้ําในแปลงขางเคียง จากตนหญาที่เปนที่
อาศัยชั่วคราว และรองเทาของเกษตรกรจากแปลงที่ไสเดือนฝอยระบาด  ดังนั้นการแกไขจะตองทําทั้งกลุมของ
เกษตรกรผูปลูกพริกลดจํานวนประชากรไสเดือนฝอยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น    การประเมินการยอมรับของ
เกษตรกร  การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 8 ราย  ที่บานชักแลน ตําบลโพนแพง  อําเภอมวง สามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบวาการเตรียมกลาโดยการเผาแกลบเกษตรกรยอมรับมากกวา  การเตรียมแปลงปลูกโดยการหวาน
ปอเทือง    เพราะการหวานปแรกไมเห็นผลชัดเจน จึงทําใหผลผลิตพริกไมแตกตางจากแปลงไมหวานซึ่งผลผลิตจะ
รายงานครั้งตอไป แตปตอไปเกษตรกรยอมรับจะหวานปอเทืองเพี่มขึ้นอีกเพราะปอเทืองนอกจากลดประชากร
ไสเดือนฝอยยังทําใหดินดีขึ้น(ตารางที่ 8)     
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ตารางที่ 3  ดัชนีการเกิดปม   ผลผลิต   จํานวนตนเก็บเกี่ยวของพริกพันธุหัวเรือ  ในกรรมวิธีใชสารอะบาเม็กตินราด
0.ดิน  การใชปอทืองปลูกสลับและไถกลบที่ 50 วัน กอนปลูกพริก เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการพักดิน 3 
เดือน และการปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดู ในแปลงปลูกที่มีไสเดือนฝอยระบาดรุนแรง ณ ศูนยวิจัยพืชไร
อุบลราชธานี  

 
กรรมวิธี 

ดัชนีการเกิดปม ผลผลิต (กก./ 
10 ตร.ม.) 

จํานวนตนเก็บเกี่ยว/
10  ตร.ม. 

1. การใชสารอะบาเม็กติน  
2. การปลูกปอเทืองสลับกอนปลูกพริก  
3. พักดิน 3 เดือน (control) 
4. ปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดู (control) 

3.01  
2.15  
2.72  
4.28  

10.45 ab 
11.66 a 
7.91 b 
3.27 c 

23.89 a 
25.89 a 
22.86 a 
12.06 b 

CV. (%) 34.3 35.2 20.4 
 1/ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยวิธี DMRT          
 

ตารางท่ี 4 จํานวนตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita ในดินปลูกพริกพันธุหัวเรือใน
กรรมวิธีใชสารอะบาเม็กตินราดดิน  การใชปอทืองปลูกสลับและไถกลบที่ 50 วัน กอนปลูกพริก 
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีการพักดิน 3 เดือน และการปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดู ในแปลงปลูกที่มีไสเดือน
ฝอยระบาดรุนแรง ณ ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี  

จํานวนตัวออนของไสเดือนฝอยระยะที่ 2 ในดิน 
(ตัว/ดิน 500 กรัม) 

 
กรรมวิธี กอนทดลอง กอนปลูกพริก หลังปลูก 120 วัน 

1. การใชสารอะบาเม็กติน  
2. การปลูกปอเทืองสลับกอนปลูกพริก  
3. พักดิน 3 เดือน (control) 
4. ปลูกพริกติดตอกัน 2 ฤดู (control) 

60 
160 
60 

120 

100 ab 
40 a 
200 c 

140 bc 

200 b 
160 ab 
220 b 
220 b 

CV.(%)  61.9 37.7 
1/ในสดมภเดียวกันคาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยวิธี DMRT          
 
ตารางที่ 5  คุณสมบัติดินไรเกษตรกรที่รวมทดสอบ  อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ป 2551-2552 
 

คุณสมบัติดิน กอนหวานปอเทือง หลังหวานปอเทือง 
 pH 
OM (%) 
N (%) 
Avai.P (mg/kg) 
Exc.K (mg/kg) 
Ca (mg/kg) 
Mg (mg/kg) 

6.21 
1.15 
0.06 

213.41 
53.61 

257.40 
53.91 

6.69 
0.95 
0.05 

367.31 
39.78 

276.95 
58.54 
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ตารางที่ 6  จํานวนตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita ในดินไรเกษตรกรที่รวมทดสอบ 10 
ราย  อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี      

 

-
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00

กอนทดลอง กอนปลูกพริก พริกอายุ 45 วัน พริกอายุ 120 วัน

เก็บตัวอยาง

ตวั
ออ
นวั

ย 2
 ไส

เดอื
นฝ

อย
(ตวั

/ 50
0 g

m.)

หวาน

ไมหวาน

 
ภาพที่ 2  คาเฉล่ียจํานวนตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita ในดิน ระหวางแปลงหวาน

ปอเทืองและไมหวานปอเทือง จากแปลงเกษตรกร 10 ราย ตั้งแตกอนทดลองถึงพริกอายุ 120 วัน 
 

           เก็บตัวอยาง 
วิธีหวานปอเทือง 
(ตัว/500 กรัม) 

วิธีไมหวานปอเทือง 
(ตัว/500 กรัม) t-test 

กอนทดลอง 20.6 8.9  **  
กอนปลูกพริก 14.4 19.2 ** 
หลังปลูก 45 วัน 18.3 21.3 NS 
หลังปลูก 120 วัน 15.5 22.8 NS 
การเปลี่ยนแปลงไสเดือนฝอย(%) ลด 24.75 เพิ่ม 156  
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ตารางที่ 7 รายไดของเกษตรกรที่ใชวิธีการ หวาน และไมหวานปอเทือง 
gall index 
(หลังเก็บ
เกี่ยว) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

ตนทุน(บาท/ไร) รายได(บาท/ไร) กําไร(บาท/ไร) BCR  
เกษตรกร 

หวาน 
ไม
หวาน หวาน 

ไม
หวาน หวาน 

ไม
หวาน หวาน 

ไม
หวาน หวาน 

ไม
หวาน หวาน 

ไม
หวาน 

ถาวร 
เจตนา 2.3 3.1 1,034 613 9,064 9,408 

          
41,153  

         
24,397  

      
32,108  

        
14,989  4.54 2.59 

ประสพ 
มุธุวงศ 3.5 4.3 688 420 13,714 16,290 

          
27,382  

         
16,716  

      
13,669 

             
426  2.00 1.03 

เพชรัตน  
ศิริวรรณ 2.7 5 626 660 9,234 7,949 

          
24,915  

         
26,268  

      
15,681  

        
18,319  2.70 3.30 

mean 2.8 4.1 782.7 564.3 10,658 11,216 31,150  22,461  20,486  11,245  3.08   2.3  
t-test ** ** ns ** ** ns 

ราคาเฉลี่ย 39.8 บาท/กก. 
ตารางที่ 8  รอยละการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 8 ราย  ที่บานชักแลน ตําบลโพนแพง  อําเภอมวง        
สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เทคโนโลยี   ยอมรับมาก ยอมรับปานกลาง ยอมรับนอย 
การเตรียมกลาโดยการเผาแกลบ 57.1 42.9 0 
การเตรียมแปลงปลูกโดยการหวานปอเทือง 42.9 57.1 0 
การขยายเชื้อไตรโคเดอรมาสดใชเอง 42.9 57.1 0 
การแชเมล็ดพันธุดวยน้ําอุน 85.7 14.3 0 
การแชเมล็ดพันธุดวยเชื้อไตรโคเดอรมาสด 85.7 14.3 0 

 
การถายทอดเทคโนโลยี 

1. แปลงตนแบบ ที่บานเดือยไก ต.หนองเหลา อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี บานเปด หมูที่ 7 ต.โพนแพง  
อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

2  อบรมเกษตรกร 3 รุน  
                1 รุนที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2552 ที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ มีเกษตรกรและเจาหนาที่กรม
สงเสริมการเกษตรรวมอบรม 60 คน 
                2 รุนที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2552 ที่ศาลากลางบานบานดอนแดงใหญ ต.หนองเหลา อ.มวง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี  มีเกษตรกรรวมอบรม 56 คน 
                3 รุนที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่โรงเรียนบานหนองเหลา ต.หนองเหลา อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี  มีเกษตรกรรวมอบรม 53 คน 
               4 วันถายทอดเทคโนโลยีครบรอบ 36 ป ของกรมวิชาการเกษตร ที่ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2552 
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      โดยรวมงานกับสวนถายทอดเทคโนโลยี ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 สํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  และกรมสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ 

3.  การศึกษาดูงาน 
             3.1 นักวิจัยจากสถาบัน JIRCAS ประเทศญี่ปุน ดูงานการใชปอเทือง ที่แปลงทดสอบที่ อ.มวง
สามสิบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่  29 มกราคม 2552 
  3.2 เกษตรกร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ดูงานแปลงทดสอบที่ อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  
เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2552 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

เกษตรกรบางรายไมเผาแปลงกลาดวยแกลบ หรือเผาไมถึง 8 ชั่วโมง ทําใหรากตนกลามีไสเดือนฝอยปะปน
เขาสูแปลงปลูก บางรายไมแบงแปลงทดสอบตามคําแนะนํา แตหวานปอเทืองทั้งหมดทําใหเปรียบเทียบกันไมได 
การหวานปอเทืองปที่ 1 ไมสามารถลดการระบาดไดทุกรายโดยเฉพาะแปลงที่พบจํานวนตัวออนของไสเดือนฝอย
ระยะที่ 2 จํานวนมากตั้งแตกอนทดลอง ดังนั้น พริกจะเริ่มตายตั้งแตอายุ 45 วัน เก็บพริกไดเพียง 6 ครั้ง เกษตรกร
บางรายไมมีเวลาดายหญา ทําใหพริกไมเจริญเติบโตเทาที่ควร และมีการระบาดของศัตรูอื่นๆ ตามมา เกษตรกรบาง
รายทิ้งแปลงเพราะทํากิจกรรมหลายอยาง ทําใหเก็บขอมูลสมบูรณไดเพียง 3 ราย อยางไรก็ตาม ไดเทคโนโลยีการ
ควบคุมโรครากปมที่เกษตรกรสามารถทําได และยอมรับนําไปปฏิบัติ จัดเปนแปลงตนแบบการควบคุมโรครากปม ที่
บานเดือยไก บานเปด บานชักแลน อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  เกษตรกรขางเคียงแปลงทดสอบ เชน อําเภอเขื่อง
ใน จ.อุบลราชธานี มีการตื่นตัวและจัดหาเมล็ดปอเทืองเพื่อหวานในเดือนมิถุนายน 2552 ไถกลบกอนปลูกพริก 
ทดสอบกับเกษตรกรรายเดิมเพื่อยืนยันการใชปอเทืองเพื่อลดจํานวนประชากรไสเดือนฝอย  อบรมวิธีการขยายเมล็ด
พันธุปอเทืองเพื่อใหเกษตรกรปลูกใชเอกลุมเกษตรกรที่รวมทดสอบสามารถกําจัดโรครากปมได ผลิตพริกคุณภาพได 
สรางกลุมและเครือขายเชื่อมกับตลาดพริกคุณภาพ 
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