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บทคัดยอ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนาน ไดทําการทดลองรวมกับกลุมเกษตรกร   ผูปลูกพริก อ.ทาวังผา 
และอ.ปว จังหวัดนาน จํานวน 20 ราย โดยการใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาระบบการผลิต
พริก โดยไดเสวนารวมกันพบวาปญหาหลักคือ โรครากเนาและโคนเนาของพริก พันธุพื้นเมืองที่ใชใหผลผลิตตํ่า
ขณะที่พันธุการคามีราคาเมล็ดพันธุแพงและสารพิษตกคางในผลผลิต โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Completed Block Design 3 กรรมวิธี 2 ซ้ํา กรรมวิธีที่ 1 ใชเทคโนโลยีการผลิตพริกของกรม
วิชาการเกษตร (การคลุมแปลง การใชปูนขาว การเตรียมตนกลา การตัดแตงกิ่ง และอื่นๆ) กรรมวิธีที่ 2 
เทคโนโลยีประยุกตระหวางกรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 3 สวนกรรมวิธีที่ 3 คือการผลิตพริกตามแบบของ
เกษตรกร พบวา กรรมวิธีที่ 1 ใหผลผลิตสูงสุด 4,873 กก./ไร ซึ่งไมแตกตางจาก กรรมวิธีที่ 2 แตสูงกวา
กรรมวิธีที่ 3 ซึ่งใหผลผลิต 4,603 กก./ไรและ 4,045 กก./ไร ตามลําดับ สวนตนทุนการผลิตพบวา กรรมวิธีที่ 1 
มีตนทุนการผลิตนอยที่สุด 31,345  บาท  ขณะที่กรรมวิธีที่ 3  ตนทุนการผลิตสูงที่สุด 35,216 บาทตอไร  
และกรรมวิธีที่ 2  31,715 บาทตอไรเมื่อพิจารณาถึงรายได พบวา กรรมวิธีที่ 1 มีรายได 69,650 บาทตอไร 
กรรมวิธีที่ 2 รายได 65,732 บาทตอไร และกรรมวิธีที่ 3 มีรายได 59,957 บาทตอไร นอกจากน้ีพบวา
อัตราสวนผลการตอบแทนตอการลงทุนเฉลี่ยของเกษตรกรทั้ง 20 ราย กรรมวิธีที่ 1 มีคาสูงสุด 2.13 กรรมวิธีที ่
2 และ 3 มีคา 2.01 และ 1.67 ตามลําดับ จะเห็นไดวาการเพิ่มเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร สามารถชวย
เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรได แตไมเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตเน่ืองจากสามารถลดคาแรงงานในการกําจัด
วัชพืช และคาใชจายในการใหนํ้าโดยที่กรรมวิธีที่ 1 มีคาใชจายในการใหนํ้าเฉลี่ย 1,153 บาทตอไร กรรมวิธีที่ 2 
และกรรมวิธีที่ 3 มีคาใชจายในการใหนํ้าเฉลี่ย 1,802 และ 2,306 บาทตอไร ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ:เทคโนโลยีการผลิตพริก, เกษตรกร, จังหวัดนาน 
 
Abstract   

These studies were conducted in the farmer’s field at Tawangpha district, and Pua 
district, Nan Province by Nan Agricultural Research and Development Centre and 20 farmers. 
The experimental design was Randomized Complete Block with two replication and three 
treatments: Treatment 1 (T1) the use of Department of Agriculture (DOA) technology of chili 
(mulching, lime requirement, seeding management, storm pruning, etc), Treatment2 (T2) 
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applied technologies by using DOA technology and farmer’s technology and Treatment3 (T3) 
the use of farmer’s technology. The results showed that average yield (kg./rai) were 
significant different. T1 and T2 had the most average yield 4,873 kg./rai and 4,603 kg./rai 
respectively. Compare with T3 had low average yield (4,045kg./rai). Cost and profit analysis 
showed T1 had the lowest cost and the highest profit, benefit –cost ratio 2.13, T2 and T3 has 
benefit –cost ratio 2.01 and 1.67 respectively. So, DOA technology can produce more profit 
and didn’t increase cost, because of lower labor costs for weed control and lower cost of 
providing water. This experiment shows that T1 provided water cost 1,153bath/rai, T21,802 
and T3 2,306 bath/rai respectively. 
 
Keywords:chili technology, farmer, Nan Province 
 
บทนํา  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนานไดใชเทคโนโลยีการผลิตพริกของกรมวิชาการเกษตรซึ่ ง
ประกอบดวยการใชพลาสติกคลุมแปลง  การใชปูนขาวเพื่อปรับปรุงดินกอนการปลูก  การใชพันธุพริกข้ีหนูผล
ใหญพันธุหัวเรือ ศก.13 การตัดแตงกิ่งเพื่อลดการสะสมโรคและแมลงในทรงพุมและเทคโนโลยีอื่น ๆ  เพื่อผลิต
เมล็ดพันธุพริกข้ีหนูผลใหญพันธุหัวเรือ ศก.13  ในศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนาน ระหวางป 2549 -2550  
เปนเหตุใหเกษตรกรเห็นวาเทคโนโลยีตาง ๆ  น้ันไดผลดี  จึงมีความสนใจที่จะนําเทคโนโลยีดังกลาวไปใชใน
แปลงเกษตรกร  แตเน่ืองจากการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  ในการผลิตอาจเปนเหตุใหตองเพิ่มตนทุนในการผลิตได  
ทําใหเกษตรกรสนใจที่จะทํางานวิจัยรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนานและกลุมเกษตรกรบานหนอง
มวง หมู 4 ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา และบานปาลาน หมู 5 ตําบลปว อําเภอปว  จังหวัดนาน รวมจํานวน  
20  ราย  จึงไดทําการทดลองเพื่อศึกษาความคุมทุนของรายจายที่เกิดจากเทคโนโลยีที่เพิ่มข้ึนเปรียบเทียบกับ
การผลิตพริกแบบเกษตรกรจึงเกิดข้ึนโดยศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนาน  
จากการเสวนากลุมเกษตรกรในเขตจังหวัดนาน  ระหวางวันที่ 4-14  มกราคม  2551  โดยมีผูปลูกพริก
ผูเขารวมการเสวนาทั้งหมด   103   คน   พบวาปญหาหลักในการปลูกพริก  คือ  โรครากเนาโคนเนาซึ่ง
เกิดข้ึนในแปลงพริกต้ังแตระยะกลาจนถึงระยะเริ่มติดผล  ทําใหเกษตรกรตองสูญเสียแรงงานในการปลูกซอม
และสูญเสียผลผลิตที่ควรจะได ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรผูปลูกพริกในเขตจังหวัดนานประมาณ  4,000  ไร  ยัง
ขาดความรูความเขาใจในการจัดการดินการเตรียมดินและไมมีการปรับ pH ดินกอนการปลูกทําใหไดมีผลผลิต
ตํ่าเพียง 1,000 ถึง 1,200 กิโลกรัม/ไร  การนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรซึ่งใชกันทั่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ  การใสปูนขาวเพื่อปรับปรุงบํารุงดินตามคาวิเคราะหดินซึ่งสามารถลดการเกิดโรค
ทางดินไดเพียงอยางเดียวอาจจะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนไดไมนอยกวา 20% นอกจากน้ีการใชเทคโนโลยีแบบ
ผสมผสานเพื่อจัดการโรคและแมลงรวมถึงการใชเทคโนโลยีการเตรียมกลาพริกในถุงพลาสติก หรือกระบะเพาะ 
ซึ่งเปนการนํา เทคโนโลยีการผลิตพริกข้ีหนูผลใหญของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งใชกันทั่วไปในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมาปรับใชในเขตภาคเหนือตอนบน จึงเปนการขยายผลทางเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตรใหแกเกษตรกร  ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายไดไดไมนอยกวา 5,000 บาท/ไร/ป (พริกกิโลกรัมละ 7 -10 
บาท/ผลผลิตเพิ่ม 500 – 700 กิโลกรัม/ไร)  พื้นที่ปลูกพริกจังหวัดนานประมาณ  4,000  ไร  จะสามารถเพิ่ม
รายได ประมาณ 20 ลานบาทตอป  (พรรณผกา และคณะ,2551) นอกจากน้ีโรคที่สําคัญในพริก คือโรคกุงแหง 
หรือ แอนแทรคโนส ซึ่งเกิดจากเช้ือราสาเหตุ Colletotrichum spp. ซึ่งพบมากเมื่อพริกเริ่มสุก โดยเฉพาะ
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พริกผลใหญ ประเภทพริกช้ีฟาจะเปนโรคน้ีและระบาดไดรวดเร็วกวาพริกข้ีหนู และสามารถติดไปกับเมล็ดได   
รวมถึงมีการใชสารเคมีผสมผสานกับการใชวิธีเขตกรรม เชนการใชปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก สามารถลด
ปญหาโรคพืชไดระดับหน่ึง โดยมีการชักนําจุลินทรียชนิดใหมๆ เขาไปอยูบริเวณน้ันทําใหสภาพเปนกรดเปน
ดางเปลี่ยนแปลงไป (อรพรรณ และจุมพล, 2544)   ในการทดลองน้ีจึงแนะนําเกษตรกรปองกันกําจัดโรคโดย
การใชสารเคมีผสมผสานกับการใชวิธีเขตกรรมรวมถึงการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพริกโดยวิธีผสมผสาน ซึ่งกอบ
เกียรต์ิและคณะพบวา สามารถลดการใชสารฆาแมลงลงไดถึง 32.63 เปอรเซ็นต และลดการใชสารฆาแมลง
ผสมกับสารกําจัดโรคพืชจํานวน 12.3 ครั้ง หรือเฉลี่ย 39.05 เปอรเซ็นต และทําใหผลตอบแทนเฉลี่ยในแปลง  
ที่มีการปองกันกําจัดโรคแบบผสมผสาน (Integrated Pest Control ; IPC) สูงกวาแปลงเปรียบเทียบถึง 
5,927 บาทตอไร หรือเฉลี่ย  15.30  เปอรเซ็นต      นอกจากน้ียังพบวา รายไดของแปลง  IPC จะสูงกวา
แปลงเปรียบเทียบเฉลี่ย 5,927 บาทตอไร (กอบเกียรต์ิและคณะ, 2540) ในการทดลองน้ีจึงเนนการสํารวจโรค
และแมลงในแปลงกอนการฉีดพนสารเคมี 
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาตนทุนและรายไดจากการเพิ่มเทคโนโลยีในการผลิตพริกข้ีหนูผลใหญในจังหวัดนาน 
วิธีการศึกษา  
1.  ดําเนินการเสวนาเพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการผลิต
พริกในพื้นที่จังหวัดนาน จํานวน  5  ครั้ง  และคัดเลือกเกษตรกรโดยพิจารณาจากความสมัครใจ  ความ
กระตือรือรน  และความสนใจที่จะเขารวมโครงการ จํานวน  20  ราย                                                                                                                          
2.  จัดการอบรมการลดการใชสารเคมีเพื่อการปองกันกําจัดโรคและแมลงในพริก  ใหแกเกษตรกรที่เขารวม
โครงการและเกษตรกรที่สนใจ                                                                                                                                          
3.  วางแผนการดําเนินงานและกําหนดกรรมวิธีในการทดลองรวมกับเกษตรกร  เนนทบทวนความเขาใจในการ
เตรียมแปลงและการเก็บขอมูล  และดําเนินการตามกรรมวิธีรวมกับเกษตรกรโดยมีเจาหนาที่ติดตามชวยเหลือ
สัปดาหละ 3 วัน (จันทร  พุธ  ศุกร)  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Completed Block Design 3 
กรรมวิธี 2 ซ้ํา โดยใชกรรมวิธีดังตอไปน้ี           -  กรรมวิธีที่ 1 ใชเทคโนโลยีการผลิตพริกของกรมวิชาการ
เกษตร (การคลุมแปลง การใชปูนขาว การเตรียมตนกลา การตัดแตงกิ่ง และอื่นๆ) (เกษตรกรบางรายมีการ
ปลูกพืชผักแซมในแปลงพริก)                        -  กรรมวิธีที่ 2 ใชเทคโนโลยีประยุกตระหวางเทคโนโลยีการ
ผลิตพริกของกรมวิชาการเกษตรและการผลิตพริกตามแบบของเกษตรกร (เกษตรกรสวนมากมีการปลูกพืชผัก
แซมในแปลงพริก)                                     -  กรรมวิธีที่ 3 คือการผลิตพริกตามแบบของเกษตรกร 
(เกษตรกรสวนมากมีการปลูกพืชผักแซมในแปลงพริก)                                         ทั้ง 3 กรรมวิธีทําการ
บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตจํานวน  10  ตนตอแปลง เก็บขอมูลผลผลิตทั้งแปลงยกเวนขอบแปลงดานละ 2 
ตน ขอมูลการเกิดโรคและแมลง  คาใชจายในการปลูกพืชแซม รายไดจากการจําหนายพริกและพืชแซม 
คาใชจายในแตละกรรมวิธีตามความเปนจริง เชน คาสารเคม ีคาวัสดุการเกษตร คานํ้า คานํ้ามันเช้ือเพลิง และ
อื่น ๆ รวมถึงคาแรงในการดําเนินงานของเกษตรกรช่ัวโมงละ 25 บาท (200 ตอวันตอแรงงาน 1 คน)                                                                          
  4.การสํารวจการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร  ทําการสํารวจความพึงพอใจในดานตางๆ โดยการกําหนด
คะแนน ใหกับแตละหัวขอ ดังตอไปน้ี                                                                                                                                           
4 = พอใจมากที่สุด 3 = พอใจมาก  2 = พอใจปานกลาง         1 =ไมพอใจ 0 = ไมแสดง
ความคิดเห็น 

4.1  ความพึงพอใจของเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตพริก ในดานตางๆ คือ การตัดแตงกิ่ง   การใชปูน
ขาว   การใช พันธุ ศก.13 การเตรียมตนกลากอนปลูก (การเพาะลงในถาดเพาะหรือถุงพลาสติก )  การปองกัน
กําจัดศัตรูพืช  วิธีการถายทอดเทคโนโลยี(อบรม)  หรืออื่น ๆ       
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4.2  ความพึงพอใจของพันธุพริกที่ใช(หัวเรือ ศก.13) คือลักษณะพันธุพริกเปนที่ตองการของตลาด 
ความสูงของตนมีความเหมาะสมความดกของพริก  การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยวไดเร็ว
กวาหรือนานกวาพันธุอื่นหรือไม ลักษณะของผลผลิต สีผล  ผิวผล ตรงตามพันธุ ตรงตามความตองการของตลาด 
หรืออื่น ๆ  

4.3  ความพึงพอใจตอเจาหนาที่   ในดานตางๆ เชน มีความเอาใจใส  กระตือรือรนและมีความ
พรอมใหบริการเจาหนาที่มีความรูที่จะใหบริการ  สามารถตอบคําถาม  ช้ีแจงขอสงสัย  ชวยแกปญหาไดอยาง
ถูกตองเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ซื่อสัตยไมเรียกสิ่งตอบแทน  ไมหาประโยชน  ในทางมิชอบ หรืออื่น ๆ 
     4.4  ขอเสนอแนะอื่นๆ (ไมมีการใหคะแนน) เชน เทคโนโลยีที่นําไปใชในครั้งน้ีเปนอยางไร  จุดดอย
ของเทคโนโลยี      ที่จะใชในการปลูกครั้งตอไป ลักษณะพันธุที่ตองการ สี หรืออื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการศึกษา  
1.  ผลการดําเนินการเสวนากลุมเกษตรกร  ไดทําการเสวนา 5 ครั้งใน 3 หมูบาน เพื่อจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาในการปลูกพริกสําหรับนําไปสูงานวิจัย  ทําการเสวนากลุมเกษตรกรบานหนองมวง ในจังหวัดนาน 
วันที่ 6 มกราคม 2551  เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงคหมูบานหนองมวง ม.4 ต.ปาคา อ.ทา
วังผา จ.นาน มีเกษตรกรที่เขารวมเสวนากลุม จํานวน  26  ราย  เกษตรกร ในพื้นที่บานปาตอง ต.ศิลาเพชร  
อําเภอปว จังหวัดนาน  วันที่ 4 มกราคม 2551และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551 รวมจํานวน 39  ราย และ
เกษตรกร ในพื้นที่บานกง ต.ยม อ.ทาวังผา จ.นาน  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551  จํานวน 38 ราย สรุป
ปญหาที่ไดจากการเสวนาดังตารางที ่1 
2.  การฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรม 
   ผลการฝกอบรม เรื่อง “การลดการใชสารเคมีเพื่อการปองกันกําจัดโรคและแมลงในพริก”ณ 
หองประชุม อ.ทาวังผา จ.นาน วันที่ 19 กันยายน 2551  มีเกษตรกรเขารับการฝกอบรมจํานวน  3  อําเภอ  9  
ตําบล รวมเกษตรกรทั้งหมด  143   คน คือ  เกษตรกรจาก  ต.ศรีภูมิ   จอมพระ ผาตอ  ยม  ปาคา  ริม  อ.
ทาวังผา  จ.นาน รวม 122 คน   เกษตรกรจาก ต.ปว  ต.ศิลาเพชร  อ.ปว  จ.นาน  จํานวน  10  คน  
เกษตรกรจากตําบลผาสิงห อ.เมืองนาน จ.นาน  จํานวน  8  คน  ผูรวมเสวนาจากหนวยงานราชการ  ตัวแทน
บริษัทผูคา  ตัวแทนจากสหกรณ  ตัวแทนเกษตรกร ซึ่งในการฝกอบรมครั้งน้ีไดมีการทําแบบทดสอบการ

ภาพท่ี 1คณะเจาหนาที่ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรไปตรวจเยี่ยม
เกษตรกรโครงการพัฒนาเครือขายเกษตรกร วันที่ 1 สิงหาคม  2551 



 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 530 

ฝกอบรมเพื่อประเมินความรูของเกษตรกรที่เพิ่มข้ึนภายหลังการฝกอบรมพบวาคะแนนเฉลี่ยความรูกอนการ
อบรมของเกษตรกรไดคะแนนแบบทดสอบเฉลี่ย 12.60  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีคะแนน
แบบทดสอบหลังการฝกอบรมเฉลี่ย 16.77  คะแนน  น่ันคือมีคะแนนเพิ่มข้ึนรอยละ 13.90  แตอยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาเกษตรกรรายบุคคลพบวาเกษตรกรมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 93.98  และรอยละ 6.02  มีความ
รูเทาเดิม 

3. ผลการดําเนินงานทดลองรวมกับเกษตรกร 
3.1  การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ  จากการเสวนารวมกับเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการได
คัดเลือกเกษตรกรที่เขารวมโครงการ จํานวน  20  ราย ประกอบดวยเกษตรกรหมูที่ 4 ต.ปาคา อ.ทาวังผา 
จํานวน 15 รายและเกษตรกรหมูที่ 5 ต.ปว อ.ปว จํานวน  5  ราย  เกษตรกรแตละรายทําการทดลอง 6 แปลง 
คือ 3 กรรมวิธี 2 ซ้ํา พบวามีพื้นที่งานทดลองตํ่าสุด 341.29  ตารางเมตร จนถึงพื้นที่งานทดลองสูงสุด 553.71  
ตารางเมตร  เหตุที่มีพื้นที่ไมเทากันเน่ืองจากตองจัดกรรมวิธี 3  กรรมวิธี และ 2 ซ้ําใหแตละคนโดยตอง
คํานึงถึงสภาพพื้นที่ของเกษตรกรทั้งขนาดและรูปรางแปลง (ในแตละกรรมวิธีประกอบดวยพื้นที่อยางตํ่า
ประมาณ 60 ตารางเมตรและสูงสุดประมาณ 100 ตารางเมตร 
 
ตารางท่ี 1  ปญหาที่เกิดข้ึนในการปลูกพริกจากการเสวนาของเกษตรกรในจังหวัดนาน 
ปญหาที่ไดจาก
การเสวนา 

การเสวนาบานหนองมวง 
ต.ปาคา อ.ทาวังผา จ.นาน 

การเสวนาบานปาตอง ต.ศิลา
เพชร  อําเภอปว จ.นาน 

การเสวนาบานกง ต.ยม อ.ทาวังผา   
   จ.นาน 

1. โรครากเนาโคน
เนาและโรคอ่ืน ๆ 

- ตนกลาพริกเนา (5.64 
คะแนน)             
- โคนพริกเนาหลังยายปลูก 
(5.24 คะแนน)        - 
โรคติดตอไปกับนํ้า (5.19 
คะแนน)                - 
ปลูกพืชชนิดเดียวซํ้าในที่เดิม 
(5.18 คะแนน)        - ตน
พริกเหี่ยวตายในชวงออก
ดอก(3.02 คะแนน) 

- โรครากเนา โคนเนา เกิดใน
ระยะหลังจากยายตนกลาลง
แปลงปลูก (6.00 คะแนน)        
- เนาและตายในระยะออกดอก 
(6.00 คะแนน)             - เนา
ตายหลังจากการใหนํ้า    4-10 
วัน (6.00 คะแนน)            - 
โรคกุงแหง (5.22 คะแนน)  - โรค
ใบดาง (3.56 คะแนน) 
 

- รากเนาโคนเนา (3.74 คะแนน)           - 
ตนเปนแผล หลังปลูกไดในระยะ 1 เดือนครึ่ง  
( 3.40 คะแนน)                   - โรคตากบ 
(3.39 คะแนน)                   - ใบเหลือง
หลังจากการใหปุย (3.38 คะแนน)                                             
- ใบกรอบ เน่ืองจากโดนหมอก(รานํ้าคาง?) 
(3.35 คะแนน)                       - ใบเหลือง
รวง (เหี่ยวเหลือง) (3.32 คะแนน)                                             
- กลาพริกเนา  (2.84 คะแนน)              - 
โรคเหี่ยวเขียว  (2.68 คะแนน)            - 
โรคใบดาง  (2.38 คะแนน) 

2. แมลงและ
สารเคมี 

- พริกมีอาการใบหงิกงอ  
(5.27 คะแนน)              - 
สารเคมีมีราคาแพง (4.83 
คะแนน) 
 

- หนอนแมลงวันทอง  (6.00 
คะแนน)                              
- เพล้ียออน และมด (4.20 
คะแนน)                              
- เพล้ียไฟ (3.12 คะแนน)         
- ไร (2.81 คะแนน) 

- ใบหงิกลง (เพล้ียออน-ไร)   (4.05 คะแนน)                                             
- ใบหงิกขึ้น (เพล้ียไฟ)  (3.94 คะแนน)  - 
แมลงวันทอง  (3.26 คะแนน) 

3. เมล็ดพันธุ - เมล็ดพันธุพริกไมงอก 
(5.09 คะแนน) 

  

4. ปญหา อ่ืน ๆ - ดินเส่ือมสภาพ (5.60 
คะแนน) 

- ดินเหนียวไมรวนซุย   (5.52 
คะแนน) 
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ในแตละซ้ํา) ทําการเตรียมกลาและดูแลรักษา เตรียมแปลงและทําการปลูกตามกรรมวิธี (ภาพที่ 1) จนครบ 20
ราย  ทุกแปลงทําการเก็บขอมูลผลผลิตทั้งแปลงยกเวนแปลงที่เปนแถวกั้น (Guard Row) 
3.2  การเจริญเติบโตและความกวางทรงพุม ของตนพริกในแตละกรรมวิธี พบวา การเจริญเติบโตของกรรมวิธี
ที่ 1 มีแนวโนมสูงกวากรรมวิธีอื่นในแปลงของเกษตรกรสวนมาก มีเพียงเกษตรกรบางรายเทาน้ันที่มีความสูง
ของตนพริกในกรรมวิธีที่ 3 มากกวากรรมวิธีที่ 1 คือ นายเสาร ไชยศิลป  (ภาพที่ 3)  และนางศรีจันทร  พุฒ
หมื่น    ขณะที่ความกวางของทรงพุมพบวากรรมวิธีที่ 1   มีความกวางมากกวากรรมวิธีที่ 3 ทุกแปลง (ภาพที ่
2) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา  การที่เกษตรกรใชระยะปลูกชิดกวาคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรจะทําใหทรง
พุมของตนพริกสูงกวาได  เน่ืองจากการแออัดยัดเยียดของตนพริกและมีผลทําใหความกวางของทรงพุมเล็กลง  
3.3 เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกเดือนมกราคม 2552  จนถึงเดือนพฤษภาคม 2552 พบวาเกษตรกรแตละรายมี
จํานวนครั้งในการเก็บเกี่ยวไมเทากัน (มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้ังแต 1 ครั้งถึง 11 ครั้ง เฉลี่ย 4-10 ครั้งในแตละ
แปลง)  ซึ่งเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยผลผลิตพริกของแตละกรรมวิธีพบวากรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2  ไดผลผลิต
ตอไรเฉลี่ย 4,873.04 กิโลกรัมและ 4,602.61 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ  ขณะที่กรรมวิธีที่ 3  ไดผลผลิต 
4,045.37 กิโลกรัมตอไร  กรรมวิธีที่ใชเทคโนโลยีของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. ก. 

ข. ค. 

ภาพท่ี 1 การเตรียมแปลง และการปลูกพริก      ก. การเตรียมแปลงพรอมทั้งยกรอง    ข.การคลุมพลาสติกในแปลงปลูก     
ค. การยายกลาพริกปลูกในแปลง  
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กรมวิชาการเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตได 827.67 กิโลกรัมตอไร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร
ขณะที่กรรมวิธีประยุกตระหวางกรรมวิธีของเกษตรกรและของกรมวิชาการเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ของเกษตรกรทั้งหมดพบวาเพิ่มผลผลิตได 557.24 กิโลกรัมตอไร จะเห็นไดวากรรมวิธีที่ 1 ซึ่งเปนเทคโนโลยี
ของกรมวิชาการเกษตรน้ัน นางศรีจันทร พุฒหมื่น สามารถผลิตพริกไดมากที่สุด 12,235 กิโลกรัมตอไร และ
กรรมวิธีของเกษตรกรผลิตไดมากที่สุด 9,033 กิโลกรัมตอไร ขณะที่นายศักด์ิ ไชยศิลป  ไดผลผลิตนอยที่สุด 
2,637 กิโลกรัมตอไร ขณะที่กรรมวิธีของเกษตรกรนางบัวผัน ภูคา ผลิตไดนอยที่สุด 2,144  กิโลกรัมตอไร แต
เห็นไดชัดเจนวาเกษตรกรที่ไดผลผลิตสูงจะไดผลผลิตสูงทุกกรรมวิธีและถาไดผลผลิตตํ่าก็ตํ่าทุกกรรมวิธีเชนกัน   
(ตารางที่ 3) 
             3.4 ตนทุนคาใชจายในแตละกรรมวิธี ไดแบงกลุมคาใชจายออกเปน 4 กลุม คือ กลุมคาสารเคมีทีใช
ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช กลุมคาวัสดุตาง ๆ  เชน ปุยคอก ปุยเคมี ปูนขาว พลาสติกคลุมแปลง เมล็ดพันธุ 
ฟางขาว ไมหลัก เชือกฟาง 
กลุมคาแรงงานคิดเปนช่ัวโมงละ 25 บาท (200 บาทตอคนตอวัน) และคานํ้า (รวมคานํ้ามันเช้ือเพลิงในการสูบ
นํ้า)  พบวา กรรมวิธีที่ 1 มีคาใชจายเฉลี่ยภายในกรรมวิธีคือ สารเคม1ี,962 บาทตอไร  คาวัสดุการเกษตรตาง 
ๆ 10,212 บาทตอไร คาแรงงาน 18,216 บาทตอไร คานํ้า 1,153 บาทตอไร  กรรมวิธีที่ 2 มีคาใชจายเฉลี่ย
ภายในกรรมวิธีคือ สารเคม ี2,568 บาทตอไร  คาวัสดุการเกษตรตาง ๆ 10,324 บาทตอไร คาแรงงาน 18,352 
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ความกวาง(เซ็นติเมตร)

ความกวางทรงพุมเฉล่ียของตนพริกในแตละกรรมวิธี

นางสุภาพ นายเพชร นายกาบ นางศรีแพร นายประดุล
นางอําพันธ นายเสาร จักรแกว นายไสว นายพันธุ นายพนา
นางบัวเงา นายเคียน นางศรีจันทร นางสาย นางบัวผัน
นายทรง นายเสาร ไชยสิน นายสมบูรณ นายศักด์ิ นายสมศักด์ิ
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ความสูง(เซ็นติเมตร)
ความสูงเฉล่ียของตนพริกในแตละกรรมวิธี

นางสุภาพ นายเพชร นายกาบ นางศรีแพร นายประด ุล
นางอําพ ันธ นายเสาร  จักรแกว นายไสว นายพันธุ นายพนา
นางบัวเงา นายเคียน นางศรีจันทร นางสาย นางบัวผัน
นายทรง นายเสาร  ไชยสิน นายสมบูรณ นายศักด ิ์ นายสมศ ักดิ์

ภาพท่ี 2 ความกวางของทรงพุมเฉลี่ยของตนพริกในแตละกรรมวิธี 

ภาพที่ 3  ความสูงเฉล่ียของตนพริกในแตละซํ้าของแตละกรรมวิธี 
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บาทตอไร คานํ้า 1,801 บาทตอไร และกรรมวิธีที่ 3 มีคาใชจายเฉลี่ยภายในกรรมวิธีคือ สารเคมี 3,631 บาท
ตอไร  คาวัสดุการเกษตรตาง ๆ 14,165 บาทตอไร คาแรงงาน 17,493 บาทตอไร คานํ้า 2,306 บาทตอไร 
สรุปโดยรวมจะเห็นวากรรมวิธีที่ 1 มีตนทุนการผลิตตอไรเฉลี่ย 31,344.90 บาท  กรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ย 
31,715.32 บาทตอไร กรรมวิธีที่ 3 มีตนทุนการผลิตตอไร เฉลี่ย สูงที่สุด 35,215.85 บาทตอไร(ตารางที่ 4) 

4. ผลการสํารวจการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร  ผลการสํารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตพริกจากเกษตรกรทั้งสิ้น 95 คน แยกออกเปน 3 กรณี คือ 
 4.1 ความพึงพอใจของเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตพริก พบวาเทคโนโลยี ที่ไดรับการยอมรับอยาง
มากถึงมากที่สุด ในระดับสูงสุดถึงรอยละ 96.79 คือการปองกันกําจัดศัตรูพืช รองลงมาคือ วิธีการถายทอด
เทคโนโลยี (รอยละ 96.55) และการเสวนา รอยละ 93.10 นอกจากน้ีการเตรียมตนกลากอนการปลูกคือเพาะ
ลงในถาดเพาะหรือถุงพลาสติกไดรับการยอมรับรอยละ 85.18 และการใชปูนขาวปรับ pH  ดินกอนการปลูก
ไดรับการยอมรับจากเกษตรกรดวยคะแนนการยอมรับระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 79.31  ขณะที่พันธุพริก
หัวเรือ ศก. 13ไดรับการยอมรับ(มากถึงมากที่สุด) นอยที่สุด เพียงรอยละ 58.33 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 3  ผลผลิตพริกตอไรในแตละกรรมวิธีและการเปรียบเทียบผลผลิตพริกระหวางกรรมวิธี  

ชื่อ-สกุลเกษตรกร 
ผลผลิต (กก./ไร) Yield Gap (กก./ไร) 

T1 T2 T3 T1-T2 T1-T3 T2-T3 
นางสุภาพ ขําชัยภูมิ 4,364.75  4,617.65  5,267.37  -252.90 -902.62 -649.72 
นายเพชร แปงใจ 6,525.29  6,146.14  5,227.74  379.15  1,297.55  918.40  
นางกาบ ธรรมราช 5,758.12  4,628.72  3,828.29  1,129.40  1,929.83  800.43  
นางศรีแพร จิณชิต 4,083.27  3,024.31  3,730.88  1,058.96  352.39  -706.57 
นายประดุล พุฒหม่ืน 3,226.01  3,089.54  3,070.00  136.47  156.01  19.54  
นางอําพันธ อินตะนัย 5,353.58  6,989.72  2,823.59  -1,636.14 2,529.99  4,166.13  
นายเสาร จักรแกว 5,024.94  3,840.94  4,774.40  1,184.00  250.54  -933.46 
นายไสว หลาตุย 4,310.06  4,110.88  3,649.26  199.18  660.80  461.62  
นายพันธ แปงใจ 3,920.30  4,018.93  3,304.56  -98.63 615.74  714.37  
นายพนา ธนะใจ 3,108.05  2,509.17  2,268.43  598.88  839.62  240.74  
นางบัวเงา พุฒหม่ืน 8,057.19  7,336.47  6,669.33  720.72  1,387.86  667.15  
นายเคียน อินตะนัย 4,240.87  4,532.39  4,470.44  -291.52 -229.57 61.95  
นางศรีจันทร พุฒหม่ืน 12,235.62  13,328.48  9,033.02  -1,092.86 3,202.61  4,295.46  
นางสาย หลาตุย 2,725.72  2,678.35  3,973.62  47.37  -1,247.90 -1,295.27 
นางบัวผัน ภูคา 8,183.53  5,680.47  2,144.85  2,503.06  6,038.69  3,535.63  
นายทรง วีระวงศ 4,580.53  4,469.56  4,036.25  110.97  544.29  433.32  
นายเสาร ไชยศิลป  2,667.77  2,793.38  4,944.54  -125.61 -2,276.77 -2,151.16 
นายสมบูรณ ไชยศิลป  3,162.20  3,496.87  2,553.75  -334.67 608.45  943.12  
นายศักดิ ์ไชยศิลป  2,673.75  2,472.13  2,210.00  201.62  463.75  262.13  
นายสมศักดิ์ วีระวงศ 3,259.30  2,288.11  2,927.13  971.19  332.17  -639.03 

คาเฉล่ีย 4,873.04  4,602.61  4,045.37  270.43  827.67  557.24  
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ตารางท่ี 4  ตนทุน ผลตอบแทน กําไร ตอไรของเกษตรกรที่ปลูกพริกในแตละกรรมวิธี(ตัดตนทุนที่ใชสําหรับ
พืชแซม) 

ชื่อ-สกุลเกษตรกร 
ตนทุน (บาท/ไร) กําไร (บาท/ไร) Benefit-Cost 

Ratio T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 
นางสุภาพ ขําชัยภูมิ 30,770.04  31,608.82  38,273.01  35,978.23  25,432.35  27,852.17  2.17  1.80  1.73  
นายเพชร แปงใจ 31,955.48  47,589.65  46,787.52  40,103.08  57,606.54  29,703.08  2.25  2.21  1.63  
นางกาบ ธรรมราช 32,689.57  32,396.47  32,800.53  52,781.68  33,142.36  18,225.61  2.61  2.02  1.56  
นางศรีแพร จิณชิต 34,258.91  27,934.05  51,015.26  8,506.17  25,383.15  -15,980.70 1.25  1.91  0.69  
นายประดุล พุฒหม่ืน 26,140.49  25,543.82  39,658.96  24,792.32  22,302.17  40,339.82  1.95  1.87  2.02  
นางอําพันธ อินตะนัย 32,400.30  43,207.63  29,176.10  32,098.95  39,370.50  -13,450.97 1.99  1.91  0.54  
นายเสาร จักรแกว 28,180.42  24,885.46  32,584.87  41,914.64  19,240.66  43,063.48  2.49  1.77  2.32  
นายไสว หลาตุย 27,743.91  27,242.67  39,544.20  42,020.56  39,333.98  39,076.76  2.51  2.44  1.99  
นายพันธ แปงใจ 26,975.08  27,922.92  30,818.73  22,411.07  21,446.56  5,396.31  1.83  1.77  1.18  
นายพนา ธนะใจ 21,408.06  18,032.86  23,014.65  16,204.00  10,288.00  1,652.02  1.76  1.57  1.07  
นางบัวเงา พุฒหม่ืน 45,902.47  41,119.34  39,206.75  90,095.26  76,356.65  54,224.42  2.96  2.86  2.38  
นายเคียน อินตะนัย 32,380.63  32,492.50  36,427.83  40,170.22  42,652.11  59,661.06  2.24  2.31  2.64  
นางศรีจันทร พุฒหม่ืน 69,021.09  76,823.48  59,726.48  111,903.31  78,862.02  64,931.70  2.62  2.03  2.09  
นางสาย หลาตุย 22,669.16  20,869.59  32,068.22  8,487.55  7,537.37  12,238.85  1.37  1.36  1.38  
นางบัวผัน ภูคา 40,782.60  33,252.83  35,353.77  77,344.97  45,469.81  4,230.74  2.90  2.37  1.12  
นายทรง วีระวงศ 31,973.80  44,053.00  32,991.76  42,075.37  60,666.95  29,178.91  2.32  2.38  1.88  
นายเสาร ไชยศิลป  21,990.95  21,401.45  44,742.90  33,138.87  38,502.50  56,455.49  2.51  2.80  2.26  
นายสมบูรณ ไชยศิลป  25,745.81  21,465.90  18,930.74  23,298.50  16,249.39  13,021.41  1.90  1.76  1.69  
นายศักดิ ์ไชยศิลป  21,294.47  18,535.27  18,512.21  10,206.96  10,998.89  8,028.89  1.48  1.59  1.43  
นายสมศักดิ์ วีระวงศ 22,614.70  17,928.77  22,682.61  12,563.31  9,498.12  16,970.49  1.56  1.53  1.75  

คาเฉล่ีย 31,344.90  31,715.32  35,215.85  38,304.75  34,017.00  24,740.98  2.13  2.01  1.67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 535 

ตารางท่ี 5  ความพึงพอใจของเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตพริก 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น(%) 

4 3 2 1 0 
1.1   การตัดแตงก่ิง 37.04 33.33 18.52 7.41 3.70 
1.2   การใชปูนขาว 72.41 6.90 17.24 3.45 0.00 
1.3   การใชพันธุ ศก.13 45.83 12.50 12.50 20.83 8.33 
1.4   การเตรียมตนกลากอนปลูก 70.37 14.81 14.81 0.00 0.00 
1.5   การปองกันกําจัดศัตรูพืช                              55.17 41.38 3.45 0.00 0.00 
1.6   วิธีการถายทอดเทคโนโลยี(อบรม)                                   65.52 31.03 3.45 0.00 0.00 
1.7   การเสวนา                                                          55.17 37.93 6.90 0.00 0.00 

 
4.2 ความพึงพอใจของพันธุพริกท่ีใช(หัวเรือ ศก.13)  พบวาความเผ็ดไดรับการยอมรับมากถึงมากที่สุด

รอยละ 93.75 รองลงมาคือความดกของพริกถูกใจเกษตรกรมากถึงมากที่สุด รอยละ 90.63 และระยะเวลา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตไดนานกวาพันธุอื่น รอยละ 84.38  ขณะที่ลักษณะพันธุพริกเปนที่ตองการของตลาดได 
คะแนนการยอมรับในระดับ มากเพียงรอยละ 6.25 (ไมมีคะแนนการยอมรับมากที่สุด) ซึ่งเปนเพราะวาตลาด
ทองถ่ินตองการพันธุพริกที่มีผลสีเขียวเขมโดยเฉพาะอยางย่ิงพันธุ Super Hot ซึ่งผลสดเขียวจะมีราคาแพงกวา
พันธุหัวเรือ ศก. 13 อยางนอย 2 บาท ตอกิโลกรัม (ปกติพริกหัวเรือ ศก.13จะมีราคาประมาณ 10 บาท ตอ
กิโลกรัม แต Super Hot จะมีราคาประมาณ 12 บาท ตอกิโลกรัมในรูปของพริกสดเขียว)(ตารางที่ 6) 

 
ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของพันธุพริกที่ใช(หัวเรือ ศก.13) 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
4 3 2 1 0 

1.1   ลักษณะพันธุพริกเปนที่ตองการของตลาด 0 6.25 62.5 31.25 0 
1.2   ความสูงของตนมีความเหมาะสม 9.38 56.25 34.38 0.00 0.00 
1.3   ความดกของพริก  ถูกใจเกษตรกรมาก 68.75 21.88 9.38 0.00 0.00 
1.4   การปลูกและดูแลรักษางาย 18.75 43.75 34.38 3.13 0.00 
1.5   การเก็บเก่ียวงายไมเสียเวลา 25.00 37.50 37.50 0.00 0.00 
1.6   ระยะพริกสุกพรอมกัน                               6.25 18.75 75.00 0.00 0.00 
1.7   เก็บเก่ียวไดเร็วกวาพันธุอ่ืน                                           18.75 31.25 50.00 0.00 0.00 
1.8   ระยะเวลาการเก็บเก่ียวผลผลิตไดนานกวาพันธุอ่ืน                                                         28.13 56.25 15.63 0.00 0.00 
1.9   สีผลผลิต  ผิวผลมัน  ตรงตามพันธุ / ตลาด 3.13 28.13 40.63 28.13 0.00 
1.10 มีความเผ็ดตรงตามพันธุ 56.25 37.50 6.25 0.00 0.00 
1.11 เม่ือสุกแกเกิดการหลุดรวงของพริกจากตนไดโดยงาย                                                       6.45 48.39 41.94 3.23 0.00 
1.12 ระหวางการเก็บเก่ียว สัมผัสพริกเกิดอาการแสบรอน                                                                                                        6.25 46.88 40.63 6.25 0.00 
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ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจตอเจาหนาที ่

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 2 1 0 
2.1  มีความเอาใจใส  กระตือรือรนและมีความพรอม
ใหบริการ 81.82 18.18 0.00 0.00 0.00 

2.2  เจาหนาที่มีความรูที่จะใหบริการ  สามารถตอบ
คําถาม  ชี้แจงขอสงสัย  ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 58.33 33.33 8.33 0.00 0.00 

2.3  เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ซ่ือสัตยไมเรียกส่ิงตอบแทน  
ไมหาประโยชน  ในทางมิชอบ 73.91 13.04 8.70 0.00 0.00 

2.4  ความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งพันธุพริกและการ
บริการของเจาหนาที่ 45.83 33.33 20.83 0.00 0.00 

หมายเหตุ  * 5 = พอใจมากที่สุด   4 = พอใจมาก   3 = พอใจปานกลาง   1 =ไมพอใจ  0 = ไมแสดงความคิดเห็น 
  
4.3 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ี   พบวาเกษตรกรใหคะแนนความเอาใจใส  กระตือรือรนและมีความ

พรอมใหบริการของเจาหนาที่ในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 100  คะแนนสําหรับขอเจาหนาที่มีความรูที่จะ
ใหบริการ  สามารถตอบคําถาม  ช้ีแจงขอสงสัย  ชวยแกปญหาไดอยางถูกตองใหคะแนนในระดับมากถึงมาก
ที่สุดรอยละ  91.66ใหคะแนนสําหรับขอเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  ซื่อสัตยไมเรียกสิ่งตอบแทน  ไมหาประโยชน  
ในทางมิชอบในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ   86.95และความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งพันธุพริกและการ
บริการของเจาหนาที่ในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ   79.16 (ตารางที่ 7) 

4.4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  พบวาเกษตรกรใหขอเสนอแนะคือ 
§ ขอเสนอแนะเทคโนโลยีที่ตองการเชน ตองการพันธุพริกที่ดี    มีสีเขียวเขมตามที่ตลาด
ตองการ เชน พันธุ Super Hot และตองการ การสนับสนุนปูนขาว  เพื่อนํามาใชในแปลง 
§ จุดดอยของเทคโนโลยีที่เกษตรกรนําไปใชในครั้งน้ีมีขอเสนอแนะคือ พริกไมทนอากาศหนาว
(พบวาถาอากาศหนาวมากจะชะงักการเจริญเติบโต)  และผิวไมมันสีไมเขียวเขม   
§ จะแนะนําเพื่อนบานใชเทคโนโลยีใชปูนขาวและใชพลาสติกคุมแปลง 

ขอเสนอแนะการบริการของเจาหนาที ่   ติดตามผลงานและอํานวยความสะดวกดีมาก 
 
วิจารณและสรุปผล  

1. ผลการเสวนา จากการเสวนา 5 ครั้ง กับเกษตรกร  3 หมูบาน จํานวน 103 ราย พบวาปญหาที่สําคัญ
ที่เกิดข้ึนในการปลูกพริกของเกษตรกรในเขตอําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน คือ โรครากเนาโคน
เนาและโรคอื่น ๆ ซึ่งเกษตรกรทุกกลุมใหคะแนนสูงที่สุด (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) ไดคะแนนเฉลี่ย 5.2 – 6.0 
คะแนน ปญหารองลงไปคือปญหาการใชสารเคมีและแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีคะแนนต้ังแต 4.1 – 6.0 คะแนน 
นอกจากน้ีเรื่องเมล็ดพันธุพริกพันธุการคา ซึ่งมีราคาแพงมีเปอรเซ็นตความงอกไมดี ไดคะแนน 5.1 คะแนน 
ปญหาตาง ๆ เหลาน้ี จึงนําไปสูกรรมวิธีในการทดลองครั้งน้ี 

2. การฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรม ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนานไดดําเนินการ
ฝกอบรม เรื่อง “การลดการใชสารเคมีเพื่อการปองกันกําจัดโรคและแมลงในพริก” ณ หองประชุม อ.ทาวังผา 
จ.นาน วันที่ 19 กันยายน 2551 มีเกษตรกรและผูสนใจเขารวมการฝกอบรม จํานวน 143 คน มีผลการ
ประเมินแบบทดสอบกอนการอบรมและหลังการอบรมพบวา เกษตรกรมีความรูเพิ่มข้ึนรอยละ 94 โดยมี
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คะแนนแบบทดสอบกอนการอบรมเฉลี่ย 12.6 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) และคะแนนทดสอบหลัง
การฝกอบรมเฉลี่ย 16.8 คะแนน แสดงใหเห็นวาเกษตรกรไดรับความรูจากการฝกอบรมครั้งน้ีเปนอยางดี 

3. ผลการดําเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร พบวา กรรมวิธีที่ใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ซึ่ง
ประกอบดวยการใชพลาสติกคลุมแปลง  การใชปูนขาวปรับปรุงดิน การเตรียมตนกลายายปลูก การตัดแตงกิ่ง
และอื่น ๆ สามารถเพิ่มผลผลิตไดเฉลี่ย 828 กิโลกรัมตอไร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งมี
ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่กรรมวิธีประยุกตระหวางกรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตรและ
กรรมวิธีของเกษตรกรไดผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีขางตน โดยผลผลิตแตละ
กรรมวิธีคือ 4,873 4,603 และ 4,045  กิโลกรัมตอไร ในกรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร กรรมวิธีประยุกตและ
กรรมวิธีของเกษตรกรตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอพื้นที่ (Benefit-Cost Ratio) พบวา ได
ผลตอบแทนตอพื้นที่ 2.13, 2.01 และ 1.67 ในแตละกรรมวิธีตามลําดับ สวนตนทุนการผลิตพบวา ในกรรมวิธี
ของกรมวิชาการเกษตรมีตนทุนการผลิตตอไรเฉลี่ยตํ่าที่สุด 31,345 บาท และกําไรตอไร 38,305 บาท ขณะที่
กรรมวิธีของเกษตรกรตนทุน 35,216 บาทตอไร และกําไร 24,741 บาทตอไร แสดงใหเห็นวาการเพิ่ม
เทคโนโลยีในแปลงผลิตพริกไมไดทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองจากการใชพลาสติกคลุมแปลงแมวาจะ
เพิ่มตนทุนคาพลาสติกแตสามารถลดตนทุนดานแรงงานในการกําจัดวัชพืช การใหนํ้าซึ่งทําใหจํานวนครั้งในการ
ใหนํ้าลดลงนอกจากลดคาแรงในการใหนํ้าแลวยังสามารถลดคานํ้ามันเช้ือเพลิงในการสูบนํ้าเขาแปลงอีกดวย 
จึงมีผลทําใหตนทุนการผลิตไมสูงข้ึนและยังสะดวกตอเกษตรกรเน่ืองจากไมตองใชเวลาในการกําจัดวัชพืช 
การสํารวจการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ซึ่งไดทําการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอ
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตพริก สายพันธุพริกข้ีหนูผลใหญหัวเรือ ศก.13 ที่ใชในการทดลอง และความพึงพอใจ
ตอเจาหนาที่ พบวา เทคโนโลยีทุกดานที่ใชในการทดลองน้ีคือการตัดแตงกิ่ง การใชปูนขาว การเตรียมตนกลา
กอนปลูก การปองกันกําจัดศัตรูพืช การอบรมถายทอดเทคโนโลยีและการเสวนาไดรับการยอมรับดวยคะแนน
ในระดับมากถึงมากที่สุดรอยละ 79 ถึง รอยละ 97 ขณะที่พันธุพริกหัวเรือ ไดรับการยอมรับในระดับมากถึง
มากที่สุดเพียงรอยละ 58 และพบวาลักษณะพันธุพริกยังไมเปนที่ตองการของตลาดเน่ืองจากผิวผลพริกมีสี
เขียวออน แตความเผ็ด ความดก และผลผลิตสูงเปนที่ถูกใจของเกษตรมากถึงมากที่สุดรอยละ 84 ถึงรอยละ 
94 สวนความพึงพอใจตอเจาหนาที่พบวา เกษตรกรใหคะแนนในระดับมากถึงมากที่สุดในแตละดานรอยละ 79 
ถึงรอยละ 100 
 
กิตติกรรมประกาศ   
             ขอขอบคุณทานอดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางเมทนี  สุคนธรักษ ที่อนุมัติ สนับสนุน
งบประมาณสําหรับการดําเนินงานในสามเดือนแรกของโครงการ (กรกฏาคม 2551 – กันยายน 2551 )  
ขอบคุณทีมงานที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร คุณณัฐวุฒิ  ภาษยวรรณ  คุณนิชัย ไทยพาณิชย คุณมรกต  อักษร
สวาสด์ิ    ดร.สาทร  สิริสิงห  รวมถึงผชช.พัชรี  เนียมศรีจันทร ที่จุดประกายความคิดและแนวทางการทํางาน
ในพื้นที่รวมกับเกษตรกร และขอขอบคุณทีมงานจากหนวยงานอื่น ๆ เชน คุณอุดม   คําชา คุณรัตนติยา  
สืบสายบุญสง คุณธวัชชัย  น่ิมกิ่งรัตน  คุณพุฒนา  รุงระวี คุณพะเยาว  พรหมพันธุใจ คุณจิรภา  ออสติน คุณ
สุทธินี  เจริญคิด รวมทั้งเกษตรกร 20 ราย ที่ใหความรวมมือในการดําเนินงานทั้งหมดโดยเฉพาะอยางย่ิง นาง
สุภาพ   ขําชัยภูมิ ประธานกลุมเกษตรกรฯ ที่ชวยเปนหลักในการดําเนินงานทดลองตามกรรมวิธีและใหกําลังใจ
สมาชิกในโครงการฯ จนประสบความสําเร็จตลอดงานทดลอง รวมทั้งคุณสุชาติ วีระวงค  ที่ทําหนาที่ติดตามผล
และเก็บขอมูลทั้งหมด 
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