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บทคัดยอ  

 
 การพัฒนาระบบการผลิตพริกเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพพืชอินทรียในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกที่ปลอดภัยจากสารพิษโดยใชปจจัยการผลิตอินทรียทดแทนเคมี  
และแกปญหาโรครากปมที่เกิดจากไสเดือนฝอย  Meloidogyne spp. ซึ่งเปนปญหาเรงดวนใหกับเกษตรกร โดย
ใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรรวมกับหนวยงานอื่นและภูมิปญญาทองถิ่น ดําเนินการระหวางป 2551-2552 
ในพื้นที่ตําบลหนองเหลา และตําบลหนองฮาง อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตพริกใน 2 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง การปลูกพริกโดยใชปจจัยการผลิตอินทรียและเทคโนโลยี
ปองกันกําจัดโรครากปม  กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ใชปจจัยการผลิตเคมี ไมปองกันกําจัดโรครากปม ผลการทดลอง
พบวา วิธีปรับปรุง และวิธีเกษตรกร ใหผลผลิตเฉล่ีย 2,491 และ 2,401 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ วิธีปรับปรุงให
ผลตอบแทน 27,952 บาท/ไร สูงกวาวิธีเกษตรกร 5,028 บาท/ไร อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost 
Ratio) วิธีปรับปรุง เทากับ 2.14 และของวิธีเกษตรกร เทากับ 2.02 ผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพบวา  
วิธีปรับปรุง ไมพบสารพิษตกคาง รอยละ 67  วิธีเกษตรกร พบสารพิษตกคาง รอยละ 100 คุณภาพของผลผลิต
ตามมาตรฐานวิธีปรับปรุงรอยละ 83 วิธีเกษตรกรรอยละ 85 วิธีปรับปรุงพบระดับดัชนีการเกิดปมที่รากพริกเฉล่ีย  
0.85 (เกิดปมของระบบรากเล็กนอย) วิธีเกษตรกรพบที่ระดับเฉล่ีย 4.2 (เกิดปม 51-75% ของระบบราก)  
  
 

คําสําคัญ : การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม  การวิจัยระบบการทําฟารม เกษตรอินทรีย 
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Abstract 
 
 Chili production technology development for organic standard was carried out in Ubon 
Ratchathani province in order to test the chemical safety chili production technology by using 
organic materials in stead of chemical  substances. The experiment  was also  conducted to solve 
chilli root gall caused by Meloidogyne spp. Which was an urgently problem of farmers by using 
Department of Agriculture’s technology and local wisdom. The experiment was carried out in 2008-
2009 in Nong Lao and Nong Hang sub-districts, Muang Samsib district,  Ubon Ratchathani province. 
The  improved technology (no chemical and root gall protection) was compared  to farmer’s 
technology (chemical technology). The results suggested  that  yields of both technologies were no 
different (2,491 Kg/rai and 2,401 Kg/rai). Howerer, the improved technology gave higher net benefit 
as 27,952 baht/rai (5,028 baht/rai higher than farmer’s  technology)  and benefit cost ratio (BCR = 
2.14), Where as the  farmer’s technology produced only 2.02 of BCR. The residue analysis 
suggested that improved  technology found 67 % of yield was free of chemical residue whereas 
farmer’s technology was found at 100% Both technologies gave yield quality 83 and 85% 
respectively. The  improved  technology found root gall index = 0.85 but in farmer’s technology have 
root gall index = 4.2  (51-75% root gall).     
  
Key Words :  participatory technology development, farming system research,  organic agriculture   
 

บทนํา 
 

 จังหวัดอุบลราชธานี เปนแหลงปลูกพริกที่สําคัญ มีพื้นที่ปลูกมากอยูที่อําเภอมวงสามสิบ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ปลูกรวม 14,257 ไร ผลผลิตรวม 27,574 ตัน มูลคา 480 ลานบาท/ป (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, 2550) ปญหาสําคัญในการปลูกพริกคือสารพิษตกคางในผลผลิต เนื่องจากพบการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริก ตลอดฤดูกาลผลิต เชน โรครากปม โรคกุงแหง โรคตากบ รากเนา โคนเนา ใบหงิก 
ใบดาง เพล้ียไฟ ไรขาว หนอนแมลงวัน และหนอนเจาะผล ซึ่งในป 2550 พบการระบาดรุนแรงของโรครากปมที่
เกิดจากไสเดือนฝอยในพื้นที่อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรมีการใชสารเคมีโดยขาดความระมัดระวัง 
ใชในกลุมที่มีพิษรายแรง และใชไมถูกตองตามคําแนะนํา มีการเก็บเก่ียวกอนระยะปลอดภัยเส่ียงตอการตกคางของ
สารพิษในผลผลิต เกษตรกรมีการผลิตโดยใชปุยเคมีอัตราสูง โดยไมไดมีการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติดิน เปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทาํใหมีการสะสมของธาตุอาหารในดินและสภาพดินเส่ือม ประเทศไทยเคยมีปญหาการสงออกพริกจากสารเคมี
ตกคางในผลผลิต ซึ่งในยุคการคาเสรีทุกประเทศใชคุณภาพของผลผลิตเปนขอกําหนดในการกีดกันทางการคา 
ในปจจุบันกระแสความตองการอาหารจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย มีปริมาณความตองการเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญ 
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เติบโตในตลาดโลกของอาหารเกษตรอินทรียโดยเฉลี่ยรอยละ 25 ตอป (สมคิด, 2549) แตยังขาดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิตพริกอินทรีย จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบการผลิตพริกเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพพืช
อินทรีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกโดยใชปจจัยการผลิตอินทรียทดแทนการใชปจจัย
การผลิตเคมี ใหไดผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ เปนทางเลือกในการปลูกพืชใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ สงผลดี
ตอสุขอนามัยของผูผลิต ผูบริโภคและสุขอนามัยพืช ชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สามารถ
ลดตนทุนการผลิตจากการใชปจจัยการผลิตเคมี เกษตรกรพึ่งตนเองไดมีระบบการผลิตที่ย่ังยืนและสามารถแขงขัน
ไดในระดับโลก  

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 
ศึกษาวิจัยในสภาพพ้ืนที่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรบานเดือยไก หมูที่ 7 ตําบลหนองเหลา และบานกอฮาง 

หมูที่ 4 ตําบลหนองฮาง อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมดําเนินการ ระหวางเดือนตุลาคม 2550-
กันยายน 2552 โดยใชหลักการวิจัยระบบการทําฟารม (Farming systems research) (อารันต, 2532) และการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบมีสวนรวม (Participatory technology development หรือ PTD) เปนหลัก ซึ่งมีแนวทางและ
ขั้นตอนดําเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เปาหมายโดยคัดเลือกพื้นที่ที่เกษตรกรมีการปลูกพริกและประสบปญหาใน
การผลิตและตองการปรับเปล่ียนระบบการผลิตพริก จากการใชปจจัยการผลิตเคมีสูการใชปจจัยการผลิตอินทรีย 
คือ พื้นที่เปาหมายตําบลหนองเหลา และตําบลกอฮาง อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิเคราะหพื้นที่บานเดือยไก ตําบลหนองเหลา และบานกอฮาง ตําบลหนองฮาง 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชวิธีการวิเคราะหระบบนิเวศนเกษตร (Agro-ecosystem analysis) 
วิธีการประเมินสภาวะชนบทเรงดวน (Rapid rural appraisal) และการจัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับ
เกษตรกรในพื้นที่ โดยการศึกษาขอมูลดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมจากเอกสารแนวทางพัฒนาการ
เกษตรระดับอําเภอและระดับตําบล จากสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอมวงสามสิบ 
ขอมูลสภาพลมฟาอากาศ จากศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอมูลดินจากสํานักงานพัฒนาท่ีดิน 
เขต 4 และการเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหคุณสมบัติดิน โดยกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ขอมูลภูมิศาสตรทองถ่ินจากการสัมภาษณ พูดคุยกับเกษตรกร และ
จากเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเปนขอประกอบการตัดสินใจรวมกัน ในการเลือกใช
ปจจัยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบการผลิต โดยใชปจจัยการผลิตอินทรียไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
 ผลการวิเคราะหพื้นที่จากการสํารวจ ศึกษาพื้นที่ การประชุมเสวนาเกษตรกร จากการสัมภาษณเกษตรกร 
และเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติดินพบวา มีสภาพพื้นที่ และปญหาในการผลิตพริกดังนี้ 
 1. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริกต้ังแตเพาะกลาจนถึงเก็บเกี่ยวหลากหลายชนิด ทําใหมีการใช
สารเคมีมาก ใชในกลุมพิษปานกลางจนถึงพิษรายแรงโดยขาดความรูและขาดความระมัดระวัง มีการเก็บเก่ียว
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กอนระยะปลอดภัย ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามคําแนะนํา เส่ียงตอการตกคางของสารเคมีในผลผลิตและ
ส่ิงแวดลอม เปนอันตรายตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค 
 2. การระบาดของโรครากปมที่เกิดจากไสเดือนฝอยทําใหผลผลิตลดลงรอยละ 50-100 
 3. การปลูกพริกซํ้าพื้นที่เดิมติดตอกันหลายป ไมมีการวิเคราะหคุณสมบัติดิน เกษตรกรมีการใส
ปุยเคมีมากโดยไมคํานึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่อยูในดิน ทําใหธาตุอาหารตกคางสะสมอยูในดินและมีสภาพเปน
กรด  
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนทดสอบ    
 จัดเวทีประชุมเสวนาผูมีสวนเก่ียวของไดแกเกษตรกร นักวิชาการ นําผลการวิเคราะหประเด็นปญหาและ
โอกาสในการพัฒนา จากการวิเคราะหพื้นที่ มาพิจารณามาจัดลําดับความสําคัญ และคัดเลือกเทคโนโลยี ทั้งภายใน
และภายนอก มีปญหาเรงดวนที่ตองดําเนินการแกไข ดังนี้ 
 1. การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริกและการใชสารเคมีปองกันกําจัดไมถูกตองเหมาะสมเกษตรกร
ตองการใชสารทดแทนสารเคมีอันตราย 
 2. การระบาดของโรครากปมที่เกิดจากไสเดือนฝอย 
 3. ดินมีคุณสมบัติไมเหมาะสมในการปลูกพริกและการจัดการธาตุอาหารไมถูกตองทําใหดินเส่ือม
เกษตรกรตองการใชวัสดุปรับปรุงบํารุงดินใหถูกตองเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการวิจัย 
 4.1 เวลาและสถานท่ี 

 ระยะเวลา ระหวางเดือนตุลาคม 2550 -กันยายน 2552 
  สถานที่ ดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรบานเดือยไก หมูที่ 7 ตําบลหนองเหลา และบานกอฮาง 
    หมูที่ 4 ตําบลหนองฮาง อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 4.2 วัสดุอุปกรณ 
  1.  พันธุพืช : พันธุพริกหัวเรือ ศก.13 พันธุปอเทือง  
  2.  ปุยอินทรีย : ปุยคอกมูลไก 
  3.  วัสดุปรับปรุงดิน : แกลบดิบ ปูนโดโลไมท 
  4.  วัสดุอื่น ๆ : รํา กากนํ้าตาล ถังพลาสติก สมุนไพร กํามะถันผง เนเจอรอลออยล
อุปกรณบันทึกขอมูล จุลินทรียปองกันกําจัดโรคจากเชื้อรา เชน เชื้อไตรโคเดอรมา จุลินทรียปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูพืช เชน บาซิลลัส ทูรินเยนซีส (Bacillus thuringiensis) 
 4.3 การดําเนินการทดลอง 
  คัดเลือกเกษตรกรที่ปลูกพริกแลวประสบปญหาและตองการปรับเปล่ียนระบบการผลิตจากการใช
สารเคมีและปุยเคมีสูระบบการใชปจจัยการผลิตอินทรีย จากเวทีประชุมเสวนา จํานวน 5 ราย ๆ ละ 1 ไร
ดําเนินการทดสอบ 2 กรรมวิธี ดังนี ้
  กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง ใชปจจัยการผลิตอินทรียและปองกันกําจัดโรครากปม เกษตรกรรวมทดสอบ
จํานวน 3 ราย  
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  กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ใชปจจัยการผลิตเคมีไมปองกันกําจัดโรครากปม เกษตรกรรวมทดสอบ
จํานวน 2 ราย  
  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เปนผูรวมทดสอบและใหความรูเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ ติดตาม 
กํากับดูแลใหคําแนะนํา สนับสนุนปจจัยการผลิตบางประการ สวนปจจัยการผลิตอื่นๆ ตลอดจนการดูแลรักษา
เกษตรกรเปนผูดําเนินการ มีวิธีปฏิบัติตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 วิธีปฏิบัติการทดลอง  

กิจกรรม กรรมวิธีที่ 1 (วิธีปรับปรุง) กรรมวิธีที่ 2 (วิธีเกษตรกร) 
1. การเตรียมดิน 
 

- ถอนตนพริกออกจากแปลงปลูก แลวเผา 
- ไถพรวนหวานปอเทืองอัตรา 5 กิโลกรัม/ไร  ไถ
กลบเม่ือปอเทืองออกดอกเต็มที่หรืออายุได 45-50 
วัน  ไถกลบทิ้งไว 2 สัปดาห 
- หวานปูนโดโลไมท อัตราตามคําแนะนําจากคา
วิเคราะหดิน ไถพรวนทิ้งไว 2 สัปดาห 

- ไถกลบเศษซากพริกในเดือน
สิงหาคม 

2. การเพาะกลา - เตรียมแปลงเพาะกลา เผาแปลงเพาะกลาดวย
แกลบดิบหนา 10 เซนติเมตรใชเวลาอยางนอย 8 
ชั่วโมง 
- การเตรียมเมล็ดพันธุ แชเมล็ดพริกในน้ําอุน 50-
55 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที  
- คลุกเมล็ดพันธุพริกในเชื้อไตรโคเดอรมาสด 10 
กรัม (1 ชอนแกง) ตอเมล็ดพริก 1 กิโลกรัมกอน
เพาะ 

- ไถพรวนดินในเดือนสิงหาคม 
- หวานปุยหมัก ปุยคอกหรือปุย
อินทรียอัดเม็ด 5 กิโลกรัม/พื้นที่ 1 
ตารางเมตร 
- หวานเมล็ดพริกลงแปลงกลบดิน
บางๆ 

3. การปลูกพริก 
 

- ปลูกพริกในเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 
- ยกแปลงสูง 20 เซนติเมตร กวาง 140 เซนติเมตร   
ยาวตามพื้นที่ลาดเอียงเพื่อปองกันน้ําทวมขังแปลง 
- ใชกลาพริกอายุ 45 วัน แชรากพริกในน้ําละลาย 
เชื้อไตรโคเดอรมาสด 30 นาที กอนปลูก  
(เชื้อไตรโคเดอรมาสด  

- ยกแปลงสูง 20 เซนติเมตร  กวาง 
3-4 เมตร เวนระยะระหวางแปลง 
50 เซนติเมตร  
- หวานปูนขาวอัตรา 200 กิโลกรัม/
ไร ในวันปลูกพริก 
 

 1 ถุง (250 กรัม) ตอน้ํา 20 ลิตร ) 
- การปลูกใชระยะ 40 x 40 เซนติเมตร 4 แถวตอ
แปลง เวนระยะระหวางแปลง 50 เซนติเมตร 
 

- การปลูกใชระยะ 30x30 
เซนติเมตร  4-5 แถว/แปลง เวน
ระยะระหวางแปลง 50 เซนติเมตร   
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ตารางที่ 1  (ตอ)  
กิจกรรม กรรมวิธีที่ 1 (วิธีปรับปรุง) กรรมวิธีที่ 2 (วิธีเกษตรกร) 

4. การใสปุย 
 
 

 - หลังปลูกพริกได 7-10 วัน หรือพริกต้ังตัวไดใสปุย
คอกมูลไกอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร ฉีดพนหรือรดดวย
ปุยน้ําหมักจากพืช (พืชผัก 30 กิโลกรัม + 
กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม + น้ํา 15 ลิตร หมักไว 30 
วันขึ้นไป) อัตรา 40 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร สัปดาหละคร้ัง  
- เม่ือพริกเริ่มออกดอกใหใสปุยคอกมูลไก อัตรา 
500 กิโลกรัม/ไร จากนั้นใหเดือนละครั้ง ฉีดพนหรือ
รดดวยปุยน้ําหมักเศษอาหาร (เศษอาหาร 30 
กิโลกรัม+กากน้ําตาล 30 กิโลกรัม+สับปะรด 10 
กิโลกรัม+น้ํา 100 ลิตร หมักไว 30 วันขึ้นไป) อัตรา 
40 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร สลับกับปุยน้ําหมักผลไม 
(กลวย+มะละกอสุก+ฟกทอง) 30 กิโลกรัม+
กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม+น้ํา 150 ลิตร หมักไว 30 
วันขึ้นไป ) อัตรา 40 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร สัปดาหละ  
1-2 คร้ัง 

- หลังปลูกพริกได 7-10 วันหรือพริก
ต้ังตัวไดใสปุยคอกมูลไกอัตรา 500 
กิโลกรัม/ไร จากนั้น 1 สัปดาห  
ใหปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 
กิโลกรัม/ไร 
- เม่ือพริกเร่ิมออกดอกใหใสปุยคอก
มูลไก อัตรา 500 กิโลกรัม/ไร และ
ปุยเคมีสูตร 15-15-15  หรือ 16-
16-8 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร จากนั้น
ใหเดือนละ 1 คร้ัง 

5. การปองกัน
กําจัดโรค 
 

1. โรครากเนาโคนเนา 
- คลุกเมล็ดพันธุพริกในเชื้อไตรโคเดอรมาสด 
- แชรากพริกกอนปลูกในน้ําละลายเชื้อไตรโคเดอร
มาสด 
- รองกนหลุมดวยปุยหมักแหงผสมเชื้อไตรโคเดอร
มาสด 
- ถอนตนพริกที่เปนโรคออกนอกแปลงแลวเผา
ทําลาย 
- รดดวยน้ําเช้ือไตรโคเดอรมาสด 

1. โรครากเนาโคนเนา 
 - ไมปองกันกําจัด 
 - ทิ้งตนที่เปนโรคไวในแปลง 
 
 
 

 2 โรคแอนแทรกโนส (กุงแหง) 
- แชเมล็ดพริกในน้ําอุน 50-55 องศาเซลเซียส นาน 
20 นาทีกอนนําไปเพาะ 
- ใชเชื้อราไตรโคเดอรมาสด อัตรา 50-100 กรัม/น้ํา 

2. โรคแอนแทรกโนส (กุงแหง) 
     - ไมมีการปองกันโรคกอนนําไป 
       เพาะ 
     - ใชสารเคมี โปรคลอราช 
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ตารางที่ 1 วิธีปฏิบัติการทดลอง  
กิจกรรม กรรมวิธีที่ 1 (วิธีปรับปรุง) กรรมวิธีที่ 2 (วิธีเกษตรกร) 

 20  ลิตร ฉีดพนกอนติดผลทุก 7 วันหรือหากมีโรค
ระบาดควรฉีดพนทุก 3-7 วัน 
- เก็บผลเปนโรคออกจากแปลง 
- ไมใชเมล็ดพันธุจากตนที่เปนโรค 

 

5. การปองกัน
กําจัดโรค (ตอ) 
 

3. โรคใบหงิกเหลือง 
- ฉีดพนดวยน้ําหมักสมุนไพรสลับกับกํามะถันผง
และ      เนเจอรอลออยล 

3. โรคใบหงิกเหลือง 
- ฉีดพนสารเคมี อะบาเม็คติน  โปร
ฟโนฟอส คลอไพริฟอส ไซเปอรเมท
ริน   เมโทมิล คลอไพริฟอส+ไซ
เปอรเทริน  ไดโคโฟล 
 - ฉีดพนสารเคมีหลังเก็บเก่ียวพริก
ทุกคร้ัง มีการผสมสารเคมีมากกวา 
1 ชนิด ลงใน 1 ถัง ตอการฉีดพนแต
ละครั้ง 

6. การปองกัน
กําจัดแมลง 
ไดแกหนอนเจาะ
ดอก หนอนเจาะ
ผล หนอนกระทู
ผัก เพล้ียออน     
เพล้ียไฟ ไรขาว 
แมลงหวี่ขาว  
แมลงวันผลไม 
 

 - ใชกับดัก กากนํ้าตาลดักลอผีเส้ือ 
- ฉีดพนดวยสมุนไพรหมัก (กลอย 10 กิโลกรัม หมัก
รวมกับหนอนตายหยาก 10 กิโลกรัม เหลาขาว 1 
ลิตร น้ําสมสายชูกล่ัน 1.5 ลิตร น้ํา 150 ลิตร อัตรา 
2 ลิตร/น้ํา 20 ลิตร) สลับกับสมุนไพรกล่ัน (ขาแก 
10 กิโลกรัม + ตะไครหอม 10 กิโลกรัม + พริก 3 
กิโลกรัม ตมกล่ันในน้ํา 200 ลิตร ไดน้ํากล่ัน
สมุนไพร 70 ลิตร) อัตรา 2 ลิตร/น้ํา 20 ลิตร 
สัปดาหละคร้ัง  
- ฉีดพนบาซิลลัส ทูริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis) 
 อัตรา 150 ซีซี /น้ํา 20 ลิตร 
- ใชไฟสองเก็บหนอนตอนกลางคืน 
- ทําลายที่ซอนตัว เศษพืชในแปลง เก็บตัวหนอน
ทําลาย 
- ใชกับดักเมธิลยูจินอล 
- ฉีดพนกํามะถัน อัตรา 60 กรัม/น้ํา 20 ลิตร        
- ฉีดพนเนเจอรรอลออยล อัตรา 50 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร 
- ใหน้ําอยางสม่ําเสมออยาใหพริกขาดน้ํา 

- ไมมีการใชกับดัก 
- ฉีดพนสารเคมี อะบาเม็คติน   โปร
ฟโนฟอส คลอไพริฟอส  ไซเปอร
เมทริน เมโทมิล  คลอไพริฟอส+ไซ
เปอรเทริน ไดโคโฟล 
 - ฉีดพนสารเคมีหลังเก็บเก่ียวพริก
ทุกคร้ัง มีการผสมสารเคมีมากกวา 
1 ชนิด ลงใน 1 ถัง ตอการฉีดพนแต
ละครั้ง 
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การบันทึกขอมูล 
 1. คุณสมบัติทางเคมีของดิน โดยเก็บตัวอยางดินกอนเร่ิมการทดลอง และส้ินสุดการทดลอง โดยวิเคราะห
หาความเปนกรดเปนดางของดิน ความตองการปูน ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได เพื่อใชในการวางแผนการจัดการดินใหเหมาะสมกับการปลูก
พริกไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 2. ผลผลิตพริกสด โดยการบันทึกขอมูลทั้งแปลงทุกคร้ังหลังการเก็บผลผลิต นําขอมูลผลผลิตที่ไดไป
วิเคราะหหาคาเฉล่ีย 
 3. การวิเคราะหสารพิษตกคาง โดยสุมตัวอยางผลผลิตพริกแบบทแยงมุม ในชวงการเก็บผลผลิตคร้ัง
ที่ 3 ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม นํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการของกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 โดยใชวิธีวิเคราะหรวมของ Steinwandter, H.1985. เพื่อวิเคราะหสารพิษ
กลุมออแกโนฟอสเฟต (OP) ออแกโนคลอรีน (OCL) และไพรีทรอยส (PY) โดยใชเคร่ือง Gas Chromatograph 
และ สารกลุมคารบาเมท (CA) โดยใชเคร่ือง High Performance Liquid Chromatograph แปรผลการวิเคราะห
ตามคา MRL ของ Codex EU MRL และ มกอช. 
 4. คุณภาพผลผลิตพริกสด โดยสุมเก็บตัวอยางผลผลิตพริก ในชวงการเก็บเก่ียวผลผลิตคร้ังที่ 3 และ
คร้ังที่ 6 ตัวอยางละ 10 ตน แยกผลที่มีคุณภาพดี (ผลสุกสีแดงสมํ่าเสมอ ปลายผลไมเหี่ยว ไมมีรอยเสียหายจาก
โรคและหนอนเจาะผล) และฝกเสีย (ผลสุกสีไมสม่ําเสมอ ปลายผลเหี่ยว  มีรอยเสียหายจากโรคและหนอนเจาะผล) 
ชั่งน้ําหนัก 
 
 
 
 
 5. ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ และอัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost ratio; BCR)  

 
                                  สูตรคํานวณคา BCR   =  รายได 
           ตนทุน 
 

 BCR < 1 = รายไดนอยกวารายจาย กิจกรรมที่จะดําเนินการนั้นขาดทุนไมควรทําการผลิต 
  BCR = 1 = รายไดเทากับรายจาย กิจกรรมที่ดําเนินการนั้นไมมีกําไรและไมขาดทุนมีความเส่ียง
   ในการผลิตไมสมควรทําการผลิต  
 BCR > 1 =   รายไดมากกวารายจาย  กิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมีกําไรมีความเส่ียงนอย 
 

เปอรเซ็นตผลดี =       น้ําหนักผลดี X 100 
                    น้ําหนักผลทั้งหมด 
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 6. บันทึกดัชนีการเกิดปมที่รากตามวิธีของ นุชนารถและวราภรณ. (2550) แบงเปน 6 ระดับ 
 ระดับ   0  = ไมมีปม 
 ระดับ   1  =  มีปมเล็กนอย 
 ระดับ   2  =  เกิดปมนอยกวา รอยละ 25 ของระบบราก 
 ระดับ   3  =   เกิดปมรอยละ 25-50  ของระบบราก 
 ระดับ   4  =   เกิดปมรอยละ 51-75 ของระบบราก 
 ระดับ  5   =  เกิดปม มากกวารอย 75 ของระบบราก 
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  

1. ผลการทดลองดานเกษตรศาสตร 
 1.1 คุณสมบัติของดิน การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดิน อินทรียวัตถุ (%OM) ปริมาณไนโตรเจน
ในดิน (%N) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Avai.P) โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได (Exch.K) กรรมวิธีปรับปรุงและวิธี
เกษตรกรมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้น วิธีปรับปรุงมีการใชวัสดุอินทรียเชน การหวานปอเทือง การใชปุยคอก และ
การใชปุยน้ําหมัก ซึ่งในปุยน้ําหมักประกอบดวย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช แมจะพบในปริมาณท่ีตํ่าแตครบทุกชนิดควรใชรวมกับปุยอินทรียหรือปุยพืชสด  นอกจากนั้น
ในปุยน้ําหมักยังพบจุลินทรียที่มีประโยชนตอพืช ที่ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ ทําใหโมเลกุลเล็กลงจะปลดปลอย
ธาตุอาหารออกมาใหพืชใชประโยชนและพบแบคทีเรียที่สามารถละลายฟอสเฟตใหพืชนําไปใชได (กรมวิชาการ
เกษตร, 2547) คาความเปนกรดของดิน (pH) เพิ่มขึ้น 0.7 จึงมีความตองการปูน (LR) ลดลง แตกรรมวิธี
เกษตรกร คาความเปนกรดดางของดินลดลงเปนกรดดางมากขึ้นจาก 6.15 เปน 4.9 จึงมีความตองการปูน (LR) 
เพื่อปรับสภาพดินเพิ่มขึ้นถึง 406 กก./ไร (ตารางที่ 2) กรมวิชาการเกษตร (2548) รายงานวา คาวิเคราะหดินที่
เหมาะสมในการปลูกพริกคือมีคาความเปนกรดดาง (pH) 6-6.8 มีอินทรียวัตถุ รอยละ1.5 ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนในดิน 10-20 ppm โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได 60 ppm ในแปลงทดสอบมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนในดินมากถึง 300-400 ppm เพราะเกษตรกรนิยมใชปุยอินทรียจากมูลไก (N 1.57% P2O5 1.54 % 
K2O 2.05 %) (ประภาศรี และคณะ, 2548)  
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติดิน ในการทดสอบเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิตพริกเพื่อนําไปสู
 มาตรฐานคุณภาพ พืชอินทรีย ป 2551-2552 ที่ ตําบลหนองเหลาและตําบลหนองฮาง  อําเภอ
 มวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

กรรมวิธีที่ 1 ( วิธีปรับปรุง )                 กรรมวิธีที่ 2  ( วิธีเกษตรกร )                  
 

คุณสมบัติดิน กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

เปล่ียนแปลง กอนทดลอง หลังทดลอง เปล่ียนแปลง 

pH 
LR ( กก./ไร ) 
OM (%) 
N (%) 
Avai.P (ppm) 
Exch.K (ppm) 

6 
59 

0.92 
0.046 
189 
62 

6.7 
0 

1.18 
0.059 
423 
96 

+0.7 
-59 

+0.26 
+0.013 
+234 
+34 

6.15 
47 

0.26 
0.013 
328 
77 

4.9 
453 
1.05 
0.053 
310 
102 

-1.25 
+406 
+0.8 

+0.040 
-18 

+125 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย + หมายถึงเพิ่มขึ้น    เคร่ืองหมาย – หมายถึงลดลง 
ที่มา : กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิตทางการเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 
 

 1.2 ผลผลิต วิธีปรับปรุง ไดผลผลิตเฉล่ีย 2,491 กิโลกรัม/ไร สวนวิธีเกษตรกร ไดผลผลิตเฉล่ีย 2,401 
กิโลกรัม/ไร ซึ่งตํ่ากวาวิธีปรับปรุง 90 กิโลกรัม/ไร (ตารางที่ 3) เนื่องจากวิธีปรับปรุงมีการปองกันกําจัดโรครากปมที่
เกิดจากไสเดือนฝอย พบดัชนีการเกิดปมที่รากพริกที่ระดับ 0.85 (มีปมเล็กนอย) ทําใหพริกเจริญเจริญเติบโต
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดจํานวนคร้ังที่มากกวาวิธีเกษตรกร สําหรับวิธีเกษตรกรพบดัชนีการเกิดปมที่รากพริก
ที่ระดับ 4.2 (เกิดปมรอยละ 51-75 ของระบบราก) พริกไมเจริญเติบโตจึงทําใหผลผลิตตํ่า การปองกันกําจัดโรค
รากปมที่เกิดจากไสเดือนฝอย Meloidogyne spp. ตามคําแนะนําของสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช โดยการ
เผาแปลงกลาดวยแกลบดิบเพื่อทําลายไขและตัวออนของไสเดือนฝอยและหวานปอเทืองแลวไถกลบกอนปลูกพริก
เพื่อตัดวงจรชีวิตของไสเดือนฝอยในดินบริเวณแปลงปลูกพริก (นุชนารถ, 2550 และสรศักด์ิ และคณะ, 2551)  
ทําใหประชากรของไสเดือนฝอยลดลงไดถึงรอยละ 100 หรือพบดัชนีการเกิดปมท่ีรากพริกที่ระดับ 0 ผลจากการ
ทดสอบในวิธีปรับปรุง ยังพบปมท่ีระบบรากพริก ที่ ระดับ 0.85 (ตารางท่ี 3) เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน 
ไสเดือนฝอยติดมากับลอรถไถหรือมาตามน้ําไหลหรือติดมากับรองเทาจากการเดินทางเขาออกแปลงพริกของ
เกษตรกร (นุชนารถ, 2550) วิธีปรับปรุงใชเชื้อไตรโคเดอรมาต้ังแตระยะกลา ทําใหลดโรคโคนเนา จากรายงาน
ของแสงมณีและคณะ (2540) พบวา เสนใยของเชื้อราปฏิปกษพันลอมรอบเสนใยเช้ือโรคดังกลาว (host) แลว
สราง hook หรือ appressorium เกาะติดบนเสนใยของ host เกิดเปนรูทําใหเสนใยของไตรโคเดอรมาเจริญผาน
เขาไปไดและยอยสลาย host ในที่สุด จึงลดความเสียหายได เปนการปองกันกําจัดโรคโดยชีวินทรีย  นอกจากน้ี
เชื้อไตรโคเดอรมาสามารถพันรัดและแทงเขาไปเจริญภายในของเชื้อรา Colletotrichum spp.สาเหตุของโรคกุง
แหง (วรรณวิไล และคณะ, 2548) 
 1.3 ผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพริก วิธีปรับปรุง ป 2551ไมพบสารพิษตกคางรอยละ 67 
(2 ราย) พบสารพิษตกคางรอยละ 33 (1 ราย) ซึ่งพนสารเคมีกลุมไพรีทรอยส (PY) 1 คร้ังกอนเก็บเก่ียว แตพบตํ่า
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กวาคาความปลอดภัย (MRL) ป 2552 ไมพบสารพิษตกคางรอยละ 67 (2 ราย) พบสารพิษตกคางในกลุมไพรี
ทรอยส (PY) รอยละ 33 (1 ราย) แตตํ่ากวาคาความปลอดภัย (MRL) (ตารางที่ 3) เนื่องจากพบการระบาดรุนแรง
ของแมลงวันสรางปม (Gall fly) (Asphondylia capsici Barnes) ทําใหพริกมีอาการผลบิดงอ บิดเบี้ยว มีขนาด
เล็กไมพัฒนาเปนผลที่สมบูรณ (ภาษาถ่ิน เรียก ควายตู) ไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได การระบาดอยูในชวง
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคมซ่ึงเกษตรกรเกี่ยวขาวนาป ทําใหเกษตรกร ไมสามารถฉีดพนสมุนไพรได
สมํ่าเสมอ จึงทําใหแมลงวันสรางปมเขาทําลายไดเกษตรกรจําเปนตองฉีดพนสารเคมี วิธีเกษตรพนสารเคมี 18 
คร้ัง  ทั้ง 2 ป พบสารพิษตกคางรอยละ 100 ป 2551 พบสารพิษตกคางกลุมไพรีทรอยส (PY) ป 2552 พบสารพิษ
ตกคางในกลุมออแกโนฟอสเฟต (OP) และกลุมไพรีทรอยส (PY) (ตารางที่ 3) นาตยาและคณะ (2552) รายงานวา 
พบสารพิษตกคางในพริกเพราะเกษตรกรใชสารไมถูกตองโดยใชเกินอัตราท่ีกําหนด ฉีดพนถ่ี และเก็บผลผลิตหลัง
ฉีดพนไมถึงระยะปลอดภัย เนื่องจากในฉลากไมมีคําแนะนําใหใชสารชนิดนี้ในพริก แตเกษตรกรนิยมใชเนื่องจาก
ออกฤทธ์ิตอแมลงศัตรูพืชไดกวาง เชน หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทู หนอนใยผัก เพล้ียจักจั่น เพล้ียไฟ ฯลฯ 
จึงใชไดกวางในขาว พืชไร พืชผัก ไมผล และไมดอก ปจจุบันมีชื่อการคามากกวา 900 ชนิด (กรมวิชาการเกษตร, 
2547)   
 1.4 คุณภาพของผลผลิต วิธีปรับปรุง ผลผลิตมีคุณภาพผลดี  ผลสุกสีแดงสมํ่าเสมอ ปลายผลไมเหี่ยว 
ไมมีรอยเสียหายจากโรคและหนอนเจาะผล รอยละ 83 สวนวิธีเกษตรกรผลผลิตมีคุณภาพผลดี รอยละ 85 
(ตารางที่ 3) คุณภาพพริกหัวเรือเสียเกิดจากหนอนเจาะผล แมลงวันเจาะผลและการขาดธาตุอาหารรองมากท่ีสุด 
มีลักษณะปลายเหี่ยว ผลสุกสีแดงไมสมํ่าเสมอ การทําลายมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) กับความกวางและ
ความยาวผล = 0.91 % และ 0.89 % ตามลําดับ (กฤษฎา และคณะ, 2549) 
 
2. ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร 
 วิธีปรับปรุง  ตนทุนผันแปร 24,216 บาท/ไร  รายได 53,168 บาท/ไร ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร
เทากับ 27,952 บาท/ไร อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (BCR) เทากับ 2.14  วิธีเกษตรกร ตนทุนผันแปร 
22,374 บาท/ไร รายได 45,298 บาท/ไร ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรเทากับ 22,924 บาท/ไร  อัตราสวนของ
รายไดตอการลงทุน (BCR) เทากับ 2.02  (ตารางที่ 3) วิธีปรับปรุงมีตนทุนมากกวาวิธีเกษตรกร เพราะใชปจจัย
การผลิตอินทรีย ทั้งดานวัสดุในการปรับปรุงบํารุงดิน และสารปองกันกําจัดศัตรูพืชซึ่งตองพนทุก 3-5 วัน 
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ตารางที่ 3 ผลผลิต ตนทุนผันแปร ผลตอบแทน คา BCR ในการทดสอบเทคโนโลยีการพัฒนาระบบการผลิต
 พริกเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพพืชอินทรีย ป 2551-2552 ตําบลหนองเหลา และตําบลหนองฮาง 
 อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร 
รายการ 

ป 2551 ป 2552 เฉลี่ย ป 2551 ป 2552 เฉลี่ย 
ผลผลิต (กก./ไร) 2,782 2,199 2,491 3,237 1,565 2,401 
ตนทุนผันแปร (บาท/ไร)  25,095 23,337 24,216 25,528 19,220 22,374 
รายได (บาท/ไร) 36,166 68,169 52,168 42,081 48,515 45,298 
ผลตอบแทน (บาท/ไร) 11,071 44,832 27,952 16,553 29,295 22,924 
คา BCR 1.44 2.92 2.14 1.65 2.52 2.02 
จํานวนครั้งการเก็บเกี่ยว 23 20 19 15 16 16 
พนสารเคมี (คร้ัง) 1 1 1 18 18 18 
คุณภาพดี (รอยละ) 82 84 83 90 79 85 
ผลการวิเคราะหสารพิษตกคาง ND=2 ND=2  <MRL=2 <MRL=2  
(ราย) <MRL=1 

(PY) 
<MRL=1 
(PY, OP) 

 (PY) (PY, OP)  

ดัชนีการเกิดปมที่ราก - 0.85  - 4.2  
หมายเหตุ 1. ป 2551 พริกสดแดง ราคา 13 บาท/กก. 
  2. ป 2552 พริกสดแดง ราคา 31 บาท/กก. 
 
3. การยอมรับเทคโนโลยี  
 เม่ือส้ินสุดการทดสอบเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี 100 % ในทุกขั้นตอนการผลิต ต้ังแตการเตรียมดิน 
การเตรียมกลา การปลูกพริก การใสปุย การปองกันกําจัดโรค การปองกันกําจัดแมลง ทําใหไดผลผลิตดีสามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตไดถึง 19 คร้ัง เกษตรกรมีการปลูกสมุนไพรท่ีใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชไวในบริเวณแปลง
ปลูกพริก และไดรวมกลุมจัดต้ังกองทุนเมล็ดพันธุปอเทือง 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 1. การผลิตพริก วิธีปรับปรุงโดยใชปจจัยการผลิตอินทรีย ทั้งดานวัสดุในการปรับปรุงบํารุงดิน และ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช สามารถใหผลผลิตตอพื้นที่สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 4 ซึ่งวิธีเกษตรกร ใหผลผลิตเฉล่ีย 
2,401 กิโลกรัม/ไร  
 2. การผลิตพริกวิธีปรับปรุงใชตนทุนการผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 8 แตใหคาผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนผันแปรสูงกวารอยละ 20 
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 3. อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (BCR) โดยวิเคราะหหาคาความแตกตางทางเศรษฐศาสตรระหวาง
รูปแบบการทดสอบพบวา การผลิตพริกโดยกรรมวิธีปรับปรุง ใหคา BCR เทากับ 2.14 สูงกวาวิธีเกษตรกรใหคา 
BCR เทากับ 2.02 สามารถทําการผลิตได 
 4. การผลิตพริกโดยใชปจจัยการผลิตอินทรียเพื่อมุงสูคุณภาพพืชอินทรีย (วิธีปรับปรุง) ในการให ผลผลิต
ตอพื้นที่และผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร สามารถใชเปนทางเลือกการผลิตไดโดยใชปุยคอกและสมุนไพรและ
สารชีวินทรียทดแทนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพริก เนื่องจากสามารถลดตนทุนการผลิตจากการใชสารเคมี 
ถึง 17 คร้ัง จึงลดสารพิษตกคางในผลผลิต ปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิต ผูบริโภคตลอดจนส่ิงแวดลอม อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สงผลดีในการคาพริก ซึ่งตางประเทศใชขอกําหนดปริมาณสารพิษตกคาง
เปนมาตรการกีดกันทางการคา 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. การเผาแปลงเพาะกลาดวยแกลบดิบ เพื่อใหการเผาไหมไดสมํ่าเสมอทั่วแปลงใหจุดไฟหางกันทุกระยะ 
2 เมตร 
 2. การเตรียมปจจัยการผลิต เชน สมุนไพรในการอารักขาพืช การผลิตปุยน้ําหมักจากพืช และจาก
สัตวตองเตรียมการไวลวงหนาใหเพียงพอตอการปลูกพริกในฤดูหนึ่งๆ 
 3. การปลูกพริกในสภาวะการระบาดของโรครากปมท่ีเกิดจากไสเดือนฝอย Meloidogyne spp. เกษตรกร
ตองใหความสําคัญในการปองกันกําจัดโรคดวยการจัดการแปลงกลาและแปลงปลูกพริกใหปราศจากไสเดือนฝอย
ตามคําแนะนํา 
 4. ไมควรนํากลาพริกจากแหลงอื่นเขาไปปลูกในแปลง  เนื่องจากเส่ียงตอการแพรระบาดของไสเดือน
ฝอย 
 5. ควรมีการผลิตเมล็ดพันธุปอเทืองไวใชเองเพื่อความย่ังยืนของระบบ  
 6. ควรมีการรวมกลุมผลิต และขอรับการรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพเพื่อยกระดับ
คุณภาพและราคาของผลผลิต 
 

การนําผลงานไปใชประโยชน 
 
 1. ไดเกษตรกรตนแบบการผลิตพริกอินทรียคือนายวิเชียร  ชีชาง  ที่บานกอฮาง ตําบลหนองฮาง 
อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู และศึกษาดูงานการผลิตพริกอินทรีย
และสามารถปรับใชในการผลิตพืชชนิดอื่น ๆ ได 
 2. เกษตรกรรวมโครงการ นายวิเชียร ชีชาง ไดรับการรับรองระบบการผลิตพืชอินทรีย ตามมาตรฐาน
การผลิตพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตร, 2543 (Organic Thailand) จําหนายผลผลิตให บริษัทเอกเซลเลนซ อะบิลิต้ี 
จํากัด สงออกไปที่เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน จํานวน 2 ตันในราคาที่สูงกวาทองตลาด 5 เทา (ราคาพริกสด 
70 บาท / กิโลกรัม) ในป 2553  

ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 
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 3. รายการกาวไกลกรมวิชาการเกษตร ออกอากาศวันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2553 สถานีวิทยุโทรทัศน 
อสมท. เวลา 05.30-06.00 น. ทางชอง 9 โมเดิรนไนนทีวี ชวงชองทางสรางอาชีพ 
 4. การขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ เปนไปในลักษณะการนําเทคโนโลยีลดการใชสารเคมีไปดําเนินการในพื้นที่
ปลูกพริกหรือพืชผักอื่นๆที่มีปญหาคลายคลึงกัน ท้ังนี้ เกษตรกรจะตองทราบประเด็นปญหาของการผลิตพริกและ
พืชผักอื่นวามีปญหาอะไรแลวนําเทคโนโลยีไปปรับใชในพื้นที่ของตนเอง เพื่อใหสอดคลองกับศักยภาพของเกษตรกร
ที่จะดําเนินการได รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู 
 

เอกสารอางอิง 
 

กรมวิชาการเกษตร. 2543. มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียของประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
 และสหกรณ กรุงเทพฯ. 62 น. 
กรมวิชาการเกษตร. 2547. ขอมูลทางวิทยาศาสตรน้ําหมักชีวภาพ (ตอนที่ 1) กองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 ดานเกษตร กรมวิชาการเกษตร. 51 น. 
กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการ คําแนะนําการปองกันกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืชป 2551. กระทรวง
 เกษตรและสหกรณ. 33 น. 
กรมวิชาการเกษตร. 2548. คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ. 121 น.      
กฤษฎา  จาตุรัส, ปราโมทย  สฤษด์ินิรันดร และ จุลภาค  คุนวงศ.  2549.  ความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
 สัณฐานวิทยาของผลพริกกับการเขาทําลายของแมลงวันผลไม ใน การประชุมวิชาการพืชสวน
 แหงชาติครั้งที่  6  ระหวางวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัด
 เชียงใหม.  
นาตยา  จันทรสอง,  อิทธิพล  บงพรม, สุภาพร  บงพรม, จําลอง กกรัมย  และสุนทรี  มีเพ็ชร. 2552. ศึกษาชนิดและ
 ปริมาณสารพิษตกคางในพืชผักและผลไมในพื้นที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  
 หลังการรับรองระบบ GAP. 
นุชนารถ  ต้ังจิตสมคิด.  2550.  การควบคุมโรครากปมในพริก.  กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร,  4 น. 
นุชนารถ ต้ังจิตสมคิด และ วราภรณ ประกอบ. 2550. เทคนิคการคัดเลือกและประเมินพันธุพริกตานทานไสเดือน

ฝอยรากปม.  วารสารอารักขาพืช  2 : 31-40. 
ประภาศรี จงประดิษฐนันท,  ประพิศ  แสงทอง,  จิรพงษ  ประสิทธิเขตร,  สุรสิทธิ์  อรรถจารุสิทธิ์,  ศุภกาญจน   
 ลวนมณี,  ละแยม  เก้ือหนุน,  สรัตนา  เสนาะ,  วนิดา  โนบรรเทา,  ลาวัณย  จันทรอัมพร,  พัชรินทร  
 นามวงษ และ อนุสรณ  เทียนศิริฤกษ. 2548.  วัสดุอินทรียและปุยคอกในพื้นที่ทําการเกษตร   
 กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร,  216  น. 
วรรณวิไล อินทนู,  จิระเดช  แจมสวาง  และ จิรัสสา มีกล่ินหอม.  2548.  การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
 ดวยการใชจุลินทรียปฏิปกษในสภาพแปลง ใน บทคัดยอการประชุมวิชาการอารักขาพืช
 แหงชาติ ครั้งที่ 7 (อารักขาพืชเพื่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม) ระหวางวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 
 2548 ณ โรงแรมปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม, น. 33-34. 
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แสงมณี  ชิงดวง,  ประเสริฐ เครงเปยม และ  สุชาติ วิจิตรานนท.  2540.  ผลของเชื้อรา Trichoderma 
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