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บทคัดยอ 
 พริกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ประสบปญหาโรครากปมที่ เกิดจากไส เ ดือนฝอย 
(Meloidogyne incognita) โรคตนเนา (Phytophthora parasitica Dastur)โรคแอนแทรคโนส 
(Colletotrichum sp.) และการใชสารเคมีที่ไมถูกตอง เปนสาเหตุหลักที่ทําใหคุณภาพและผลผลิตลดลง จึง
ทดสอบเทคโนโลยีการแกปญหาโรครากปม คือการเตรียมกลาที่ปราศจากตัวออนของไสเดือนฝอยรากปมพริก 
โดยการเผาแปลงเพาะกลา การวางถาดเพาะกลาใหสูงกวาระดับผิวดินหรือเผาแปลงกอนวางถาดเพาะชําดวย
แกลบ และการเตรียมแปลงปลูกดวยการถอนตนพริกออกนอกแปลงแลวเผาทิ้ง  จากน้ันหวานปอเทืองอัตรา  
5 กก./ไร ไถกลบปอเทืองเมื่อออกดอก กอนปลูกพริก 2 สัปดาห รวมกับการผลิตพริกแบบผสมผสานต้ังแตการ
เตรียมเมล็ดพันธุ การใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย การปองกันกําจัดศัตรูพริกแบบผสมผสาน ที่จังหวัด
อุบลราชธานีในป 2551-2552  พบวาผลผลิตพริกสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 19.8  พบดัชนีการเกิดโรครากปม
เพียง 0.8ที่จังหวัดยโสธรการผลิตฤดูแลงป 2553 ใหผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 37.2 ไมพบโรครากปม 
การมุงหลังคาพลาสติค ชวยลดโรคตนเนา และตนกลาแข็งแรง การเจริญเติบโตดีกวากลามาจากกลางแจงรอย
ละ 27.5 สวนพริกฤดูฝนจังหวัดนครราชสีมา ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพริกแบบผสมผสานป 2551-2552  
พริกใหผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ24.8สามารถลดโรคแอนแทรคโนสไดรอยละ 20พริกสดมีคุณภาพ
ดีกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 14 ไมพบสารพิษตกคางรอยละ 73 จึงสามารถเช่ือมโยงกับตลาดพริกคุณภาพไดโดย
ผานผูประกอบการ (contract farming) กลุมเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครราชสีมาสามารถ
สงพริกสดไปยังตางประเทศได 30 และ 60 ตันในป 2552 และ 2553 ตามลําดับ 
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Abstract   
Root-knot Nematodes (Meloidogyne incognita), stem rot (Phytophthora parasitica 

Dastur), anthraonose (Colletotrichum sp.), and incorrect utilizationof pesticide are major 
problems, cause the reduction of yield and quality of chili in the lower northeast of 
Thailand. Various technologies were introduced to the growing areas in 2008-2010 in Ubon 
Ratchathani, Yasothorn, Amnartcharoen and Nakorn Ratchasima Provinces,in order to solve 
these problems. Root-knot Nematodes eradiation by burning rice husk on seeding-plot 
,cleaning disease infested plants,and crop rotation with sunhemp, integrated pest control, 
organic and inorganic fertilizer application. These package technologies could reduce root 
gall and increase chili yield by 19.8-37.2%. Plastic shading in rainy season reduced stem rot 
incidence and enhancing seedling strength about 27.5% over conventional practice. 
Integrated chili production in antracnose infested areas could reduce the disease incidence 
by 20% increase chili yield by 24.8%, and enhance 14% of quality yield. Integrated pest 
control method decrease insecticide so not detect residue 73%. According to the outcome 
of this project, farmers could export chili yield about 30 and 60 tons in 2009 and 2010, 
respectively. 
 
Keywords: chili, root-knot nematodes (Meloidogyne incognita), stem rot (Phytophthora 

parasitica Dastur),antracnose (Colletotrichum sp.), integrated pest control, 
residue 

 
บทนํา  
 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีพื้นที่ปลูกพริกประมาณ 100,000 ไร ปลูกพริกข้ีหนูผล
ใหญ 68% ไดแกพันธุหัวเรือ จินดา ชอไสว ซุปเปอรฮอท จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ ยโสธร 
และรอยเอ็ด  เปนการปลูกพริกฤดูแลงในที่ดอนและหลังนา เพื่อผลิตพริกสดและพริกแหง (กรกฎาคม-
พฤษภาคม) มีดินรวนปนทราย สวนจังหวัดนครราชสีมาและบางสวนของจังหวัดอุบลราชธานี ปลูกพริกฤดูฝน
เพื่อผลิตพริกสด (เมษายน-กันยายน) จากการที่เกษตรกรปลูกพริกในพื้นที่เดิมเปนเวลานาน ทําใหสะสมโรค
และแมลงศัตรูพริก  เชน โรครากปมเกิดจากไสเดือนฝอย (Meloidogyne incognita) โรครากเนาโคนเนา 
(Sclerotium rolfsii) โรคเหี่ยว (Fusarium oxysporum) โรคตนเนา (Phytophthora parasitica Dastur))  
โรคตนไหม (Phytophthora capcisi) โรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) โรคแอนแทรคโนส 
(Colletotrichum sp.) การขาดธาตุอาหาร และโรคใบหงิกที่เกิดจากเช้ือไวรัส การระบาดของแมลงศัตรูพริก 
เชน เพลี้ยไฟ ไรขาว หนอนแมลงวันเจาะผลพริก หนอนเจาะผล จากปญหาดังกลาวเกษตรกรตัดสินใจพน
สารเคมีปองกันกําจัด 96.6% มีการผสมสารเคมีมากกวา 1 ชนิดถึง 41% โดยใชกลุมออรแกโนฟอสเฟตรวม
ดวยทุกครั้ง (โสภิตาและพเยาว, 2549) พริกจึงมีปญหาสารพิษตกคางคอนขางมาก จากรายงานของนาตยา
และคณะ (2552) ผลการตรวจสารพิษตกคางในตัวอยางพริกจากแหลงผลิต GAP ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 9 จังหวัดป 2549-2552 จํานวน 1,863 ตัวอยาง พบสารพิษตกคาง 831 
ตัวอยาง เกินคาความปลอดภัย (MRLs) 197 ตัวอยางและเพิ่มมากข้ึนทุกป สารพิษที่พบเกินคาความปลอดภัย
มากข้ึนทุกป ไดแก ไซเปอรเมทริน โปรฟโนฟอส คลอไพรีฟอส  ปญหาสําคัญที่สมควรไดรับการแกไขอยาง
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รีบดวน  คือ  การลดการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับไรนา ตามนโยบายความปลอดภัย
อาหารดานพืชของกรมวิชาการเกษตร  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จึงตองดําเนินการแบบบูรณา
การอยางตอเน่ือง ระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ และเกษตรกร ทั้งพริกฤดูฝนและฤดูแลง โดยเนนให
เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเปนเจาของปญหาเห็นความสําคัญของระบบ GAP เริ่มต้ังแต การเตรียมเมล็ดพันธุ การ
เตรียมแปลงเพาะกลาใหปราศจากโรค การปรับสภาพดินใหเปนกลาง การปลูกพืชบํารุงดิน การใสปุยเคมี
รวมกับการใสปุยอินทรีย นํ้าหมักชีวภาพ (ผัก ผลไม ปลา สมุนไพร)  และเช้ือจุลินทรียที่มีประโยชน   หาก
เกษตรกรมีวิธีการจัดการดินที่ดีจะทําใหตนพริกแข็งแรง และตานทานโรคและแมลงได  สําหรับแนวทางในการ
จัดการโรคและแมลงจะมุงเนนวิธีปองกันกําจัดแบบผสมผสาน ความสะอาดแปลง รวมกับการใชสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองและเหมาะสมตามหลักการจัดการคุณภาพ (GAP) พริก นอกจากน้ียังใหบริการตรวจ
วิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพริกจากแปลงเกษตรกรที่ผานกระบวนการผลิตแบบ GAP ในโครงการ
พัฒนาและสงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ(พริก GAP) และพัฒนาระบบตลาดพืชปลอดภัยจาก
สารพิษ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเกษตรกรผานการรับรองระบบคุณภาพ (GAP) พริกมากข้ึน 
สามารถรวมกลุมและเปนเครือขายกันเพื่อผลิตพริกคุณภาพ เช่ือมโยงกับผูประกอบการและพอคาสงออก
ตางประเทศ (contract farming) การศึกษาใชแนวทางวิจัยระบบการทําฟารม (Farming System 
Research) (อารันต, 2543) และ PTD (participatory technology development) 
 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อลดความเสียหายของตนกลาพริกที่เพาะในฤดูฝน โรครากปมในพริกฤดูแลง และโรคแอนแทรคโนส
ในพริกฤดูฝน 
 2. เกษตรกรนําเทคโนโลยีไปปรับใชไดผลผลิตปลอดภัยสามารถเช่ือมโยงกับตลาดพริกคุณภาพ 
 3. เพื่อใหบริการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง 
 
วิธีการศึกษา  
สวนท่ี 1 การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือแกปญหาในพ้ืนท่ีแบบเกษตรกรมีสวนรวม ใชแนวทางการทํางานวิจัย
ระบบการทําฟารม (Farming System Research : FSR) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1   การคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย     
 การผลิตพริกฤดูแลง ไดคัดเลือกพื้นที่ปลูกพริกในที่ดอน ดินรวนปนทราย  
 การผลิตพริกฤดูฝน ไดคัดเลือกพื้นที่ปลูกพริกในฤดูฝน  ดินรวนเหนียว   
ขั้นตอนท่ี 2  การศึกษาสภาพพ้ืนท่ีเปาหมาย  โดยศึกษาขอมูลมือ 2 จัดประชุมเสวนาเพื่อประเมินปญหา
แบบเกษตรกรมีสวนรวม (Participatory Appraisal : PRA)  ดังน้ี 
        2.1 พริกฤดูแลง ปลูกมากในจังหวัดอุบลราชธานีปลูก 14,275 ไร (สํานักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธานี,  2552) ยโสธรปลูก 904 ไร และอํานาจเจริญปลูก 500 ไร เพาะกลาเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
ปลูกกันยายน-ตุลาคม เก็บเกี่ยวพฤศจิกายน-พฤษภาคม ใชนํ้าใตดิน               
       2.1.1  ประเด็นปญหาการผลิตพริกฤดูแลง 

1) การระบาดของไสเดือนฝอยรากปม ซึ่งดินรวนปนทรายเหมาะสมตอการระบาดของโรค (นุช
นารถและสรศักด์ิ, 2551) 
                2)   การเพาะกลาในฤดูฝน (กรกฎาคม-สิงหาคม) ทําใหตนกลาเปนโรคตนเนา (ศุภลักษณ, 
2536) 
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                3)   สารพิษตกคางในผลผลิต (นาตยาและคณะ, 2552) 
        2.2 พริกฤดูฝน ปลูกมากในจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ปลูก 53,495 ไร ซึ่งมากอันดับ 1 ของประเทศ
ไทย  
(สุชีลา, 2546) ปลูกสภาพไรรายละ 3-8 ไร เพาะกลาเดือนมีนาคม-เมษายน ปลูกพฤษภาคม เก็บเกี่ยว
สิงหาคม-พฤศจิกายน อ.ขามสะแกแสง พื้นที่ปลูกมกีลุมชุดดินที่ 1 และ 55 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ
การเกษตร, 2550) 

 2.2.1 ประเด็นปญหาการผลิตพริกฤดูฝน 
     1)  โรคแอนแทรคโนส (พรทิพย,  2549) โรคยอดและดอกเนา  
     2) กลุมชุดดินที ่1 และ 55 ดินบนเปนดินรวนปนดินเหนียว ดินลางเปนดินเหนียวปนทรายแปง 

เมื่อมีความช้ืน  คุณสมบัติทางกายภาพดินแนน เหนียว รากไมเจริญเติบโต ทําใหพริกเจริญเติบโตชา  
ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการทดลอง คัดเลือกเกษตรกรจากเวทีประชุมเสวนาเปนผูวิจัย ซึ่งประสบปญหาใน
การปลูกพริก และตองการทดลองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใชเทคโนโลยีที่รวมกันคัดเลือกไว เปรียบเทียบ
กับระบบเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติ  วางแผนการทดลองดังน้ี 
               การแกปญหาไสเดือนฝอยรากปม  วางแผนการทดลอง 2 วิธี คือวิธีปรับใช (หวานปอเทือง+ผลิต
พริกแบบผสมผสาน) และวิธีเกษตรกร (ไมหวานปอเทือง) (ตารางภาคผนวก 1) 
               การลดความเสียหายของตนกลาในฤดูฝน วางแผนการทดลอง 2 วิธี คือการเพาะกลาพริกใต
หลังคาพลาสติกโครงรูปหลังเตา เพื่อปองกันฝน และเพาะกลาพริกโดยไมมุงพลาสติก (ตาราง 2)    
               การแกปญหาโรคแอนแทรคโนส วางแผนการทดลอง 2 วิธี วิธีปรับใช (การผลิตพริกแบบ
ผสมผสานและวิธีเกษตรกร (ตารางภาคผนวก 3) 
ขั้นตอนท่ี 4  การดําเนินการทดลอง 
 4.1 อุปกรณ 
 1. พันธุพืช  : พริกข้ีหนูผลใหญพันธุหัวเรือ จินดา ซุปเปอรฮอต  พันธุปอเทือง 
 2. วัสดุปรับปรุงดิน : ปูนโดโลไมท   แกลบดิบ  แกลบดํา  
 3. ปุยบํารุงดิน: ปุยเคมี N-P2O5-K2O สูตร 13-13-21 และ15-15-15 ปุยอินทรีย:ปุยหมักแหง  ปุย
คอกปุยมูลไก  
 4. สารเคมีปองกันกําจัดโรค : prochloraz อัตรา 20-30 มล./นํ้า 20 ลิตร  mancoseb 80 % WP 
อัตรา 40-50 กรัม/นํ้า 20 ลิตร iprodione อัตรา 20-30 มล./นํ้า 20 ลิตร 
 5. สารปองกันกําจัดแมลง : fipronyl 5 % SC อัตรา 10-20 มล./นํ้า 20 ลิตร imidachlopid 10% 
SL อัตรา 20-40 มล./นํ้า 20 ลิตร abamectin 1.8 % EC อัตรา 20-30 มล./นํ้า 20 ลิตร  cypermethrin 
35%W/V EC อัตรา 40-60 มล./นํ้า 20 ลิตร  ปโตรเลียมออยด  เมทธิลยูจีนอล สมุนไพร กํามะถันผง 

6. เช้ือชีวินทรีย  : เช้ือราไตรโคเดอรมา, บาซิลลัส ซับทีลิส (บีเอส), บาซิลลัส ทูริงยินซีส (บีท)ี 
 7. วัสดุอื่นๆ : พลาสติกใสขนาด 1.5 มม. ไมไผ ฮอรโมนแคลเซียมโบรอน ขวดพลาสติค รํา 
กากนํ้าตาล ถังพลาสติกความจ ุ 30 แกลลอน อุปกรณบันทึกขอมูล  เครื่องแกวเครื่องมือและสารเคมีตรวจ
สารพิษตกคาง 
 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 543 

 4.2 วิธีการทดลอง  (ตารางผนวก 1-3) 
 4.3 การบันทึกขอมูล 
 1. ผลผลิตพริกสดและจํานวนครั้งการเก็บเกี่ยว โดยการบันทึกขอมูลทั้งแปลงทุกครั้งหลังการเก็บ
ผลผลิต นําผลผลิตที่ไดไปหาคาเฉลี่ย (mean)  ความสูงของตนพริกหลังปลูก 2 เดือนในพื้นที่จังหวัด
อํานาจเจริญ 
            2. วิเคราะหหาอัตราสวนรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) ตนทุนผันแปรการผลิต
พริกของแตละพื้นที่ เพื่อวิเคราะหผลตอบแทนเปรียบเทียบระหวางวิธีเกษตรกรและวิธีปรับใช          
                สูตรคํานวณคา BCR       =      รายไดกอนหักตนทุนผันแปร 
                                                                             ตนทุน 

3. คุณภาพพริกสด โดยสุมเก็บรายละ 3 จุด ๆละ 1 ตารางเมตร แยกผลดี (ความยาวฝก>3 ซม. ไมมี
รอย 

ทําลายของโรคแมลง) และผลเสีย นับจํานวนผลดี ผลเสีย  
               เปอรเซ็นตพริกคุณภาพดี           =            จํานวนผลดี x 100 
                                                                        จํานวนผลทั้งหมด      

4.   บันทึกการเกิดโรคดังน้ี 
        4.1 จํานวนตนกลาตายในพื้นที่ 10 ตารางเมตร  โดยการนับจํานวนตนทั้งหมดใน 1 ตารางเมตร 

จํานวน 2 จุดตอกรรมวิธี นับตนแข็งแรงและตนเนาเมื่ออายุ 1 เดือน 
                   4.2 จํานวนตัวออนของไสเดือนฝอยระยะที่ 2 ในพื้นที่ จ.ยโสธร โดยเก็บตัวอยางดินบริเวณราก
พริกกรรมวิธีละ 5 จุดๆละ 100 กรัมนําดินมาคลุกรวมกันนําไปรอนหาจํานวนไสเดือนฝอยในหองปฏิบัติการ
จํานวน 5 ครั้ง คือครั้งที่ 1 กอนทําการทดสอบ ครั้งที่ 2  กอนปลูกพริก ครั้งที่ 3-5 พริกอายุ 45  90 และ 120 
วัน 
                   4.3  บันทึกดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากตามวิธีของ นุชนารถ และวราภรณ (2550) ดัดแปลง
จากวิธีของ Hussey and Janssen (2001)  แบงเปน 5 ระดับดังน้ี :- 1 = มีปมเกิดข้ึนเล็กนอย;  2 = เกิดปม
นอยกวา 25% ของระบบราก; 3 = เกิดปม 25-50% ของระบบราก; 4 = เกิดปม 51-75% ของระบบราก; 
และ 5 = เกิดปมมากกวา 75% ของระบบราก  ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.ยโสธร โดยสุมถอนรากแบบ 
systematic random sampling และลางใหสะอาดกรรมวิธีละ 10 ตน เมื่อสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว                   
                   4.4  บันทึกการเกิดโรคแอนแทรคโนส   ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาโดยเก็บพรอมกับคุณภาพพริก
สด 

5.  ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร โดยจัดเวทีเสวนาสัมภาษณความคิดเห็นของ
เกษตรกรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นําเขาไปทดสอบและใหเกษตรกรสรุปผลรวมกันเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ   
 สวนท่ี 2 การใหบริการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพริกสด ในโครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ (พริก GAP) และพัฒนาระบบตลาดพืชปลอดภัยจากสารพิษ ภายใตแผนพัฒนา
จังหวัดอุบลราชธานี ป 2553 ในพื้นที่ 4 อําเภอไดแก เข่ืองใน เหลาเสือโกก มวงสามสิบ และโขงเจียม โดย
หองปฏิบัติการของกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได
วิเคราะหสารพิษตกคางรวม 192  ตัวอยางๆละ 1 กก. โดยสุมเก็บตัวอยางผลผลิตพริกแบบทแยงมุมในชวงการ
เก็บผลผลิตครั้งที่ 2-3  มีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 
 1. การสกัดสารพิษตกคางในตัวอยางพริก  
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 2. การวิเคราะหสารพิษตกคางในตัวอยางพริก ในกลุมออรแกโนฟอสเฟต กลุมออรแกโนคลอรีนและกลุม
ไพรีทรอยด โดยใชวิธีวิเคราะหรวมของ Steinwandter (1985)  
 3. การคํานวณหาปริมาณสารพิษตกคางในตัวอยางจากการวิเคราะหดวยเครื่อง GC 
 4. การหาประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห 
 5. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห 
เวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 ระยะเวลา  3   ป  2551-2553  เริ่มตนเดือน  ตุลาคม  2550  สิ้นสุดเดือน  กันยายน  2553  
สถานท่ีดําเนินการ 
  แกปญหาไสเดือนฝอยรากปม  ป 2551-2552 ที่ บานเดือยไก ต.หนองเหลา อ.มวงสามสิบ จ. 
อุบลราชธานี  และ  
ป 2553 ที่บานโพธิญาณ ต.โพธ์ิไทร อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร  
  การลดความเสียหายของตนกลาในฤดูฝน ป 2553 ที่บานจานลานและบานนอยหมอทอง ตําบลจาน
ลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  
  แกปญหาโรคแอนแทรคโนส ป 2551-2552 ที่บานหนองจาน บานหวยฉลุง ต.ขามสะแกแสง อ.ขาม
สะแกแสง จ.นครราชสีมา  
 หองปฏิบัติการวิเคราะหสารพิษตกคาง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
 
ผลการศึกษา  
        1.  จังหวัดอุบลราชธานี  ปลูกพริกพันธุหัวเรือ ศก.13 วิธีปรับใช (การหวานปอเทือง) ใหผลผลิต 2,828 
กก./ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 19.8 เก็บผลผลิตได 20 ครั้ง ตนทุนการผลิต  24,746 บาท/ไร และรายได
ตอตนทุน (BCR) = 2.41 ขณะที่วิธีเกษตรกร (ไมหวานปอเทือง) ใหผลผลิตเฉลี่ย 2,269  กก./ไร เก็บผลผลิตได 
15 ครั้ง ตนทุนการผลิต  23,033 บาท/ไร และรายไดตอตนทุน (BCR) = 1.89 (ตารางที่ 1)       
              2. จังหวัดยโสธร นําผลการทดสอบจากจังหวัดอุบลราชธานีไปขยายผลที่ จ.ยโสธร พริกซุปเปอร
ฮอตในป 2553 วิธีปรับใชใหผลผลิต 2,421 กก./ไร ผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 37.2 เก็บผลผลิตได 20 
ครั้ง ตนทุนการผลิต  24,455 บาท/ไร และรายไดตอตนทุน (BCR) = 2.3 ขณะที่วิธีเกษตรกรใหผลผลิต 1,521  
กก./ไร เก็บผลผลิตได 13 ครั้ง ตนทุนการผลิต  19,729 บาท/ไร และรายไดตอตนทุน(BCR) = 1.8 (ตารางที่ 
2) 
              3.ดัชนีการเกิดปม ดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากพริกหลังเก็บเกี่ยวของกรรมวิธีปลูกปอเทืองเทากับ 
0.8 ขณะที่ไมปลูกปอเทืองเทากับ 4.2 (เกิดปม 51-75% ของระบบราก) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (ตารางที่ 
1 ภาพที่ 1) สวนจังหวัดยโสธร กรรมวิธีปลูกปอเทืองเทากับ 0 ขณะที่ไมปลูกปอเทืองเทากับ 4.4 (ตารางที่ 2) 
 4. จังหวัดอํานาจเจริญ พบวาตนกลาพริกจากการมุงหลังคาพลาสติก มีระบบรากที่แข็งแรง  เมื่อยาย
มาปลูกในแปลงปลูกจะต้ังตัวไดเร็วกวาตนกลาที่ไมมีการมุงพลาสติก   เมื่อวัดการเจริญเติบโตหลังปลูก 2 
เดือนพบวาสูงเฉลี่ย 25.8 ซม.  ขณะที่ตนกลาจากการไมมุงพลาสติก  สูงเฉลี่ย 18.7 ซม. (ตารางที่ 3 )  แตมี
ตนทุนการผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร 275 บาท/10 ตารางเมตร ซึ่งเปนคาพลาสติคและคาไมไผ   
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      ภาพท่ี  1  ดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากของพริกแบงเปน 5 ระดับ  (นุชนารถ และวราภรณ, 2550) 
                   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    
 
              5.  การผลิตพริกแบบผสมผสานในฤดูฝน จ.นครราชสีมา ใหผลผลิต 828  กก./ไร  ตนทุนการผลิต  
7,067 บาท/ไร และรายไดตอตนทุน (BCR) = 3.0 ขณะที่วิธีเกษตรกรใหผลผลิต 623  กก./ไร  ตนทุนการผลิต  
5,421 บาท/ไร และรายไดตอตนทุน (BCR) = 2.7 ตนทุนการผลิตแบบผสมผสานสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 
23  ลดโรคกุงแหงไดรอยละ 20 (ตารางที่ 4) 
             6. จํานวนตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอย M. incognita ในดินของแปลงที่มีการปลูกปอเทือง
กอนปลูกพริกต้ังแตกอนทดสอบจนถึงพริกอายุ 120 วันยังคงเพิ่มข้ึนจาก 14 ตัว เปน 17 ตัว/ดิน 500 กรัม
เพิ่มรอยละ 21  แตแปลงไมปลูกปอเทืองเพิ่มข้ึนจาก 10 ตัว เปน 38 ตัว/ดิน 500 กรัม เพิ่มรอยละ 280 
(ตารางที่ 5) 
             7. จากการตรวจสารพิษตกคางในพริกสดของเกษตรกรที่รวมโครงการพัฒนาและสงเสริมการผลิต
พืชปลอดภัยจากสารพิษ(พริก GAP) และพัฒนาระบบตลาดพืชปลอดภัยจากสารพิษ ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี 192 ตัวอยาง ตรวจพบสารพิษตกคางรอยละ 76.56  พบสารพิษ>MRL รอยละ 43.23 ตรวจพบ
สารรวมกัน 2 ชนิดคือ chlorpyrifos+cypermethrin จํานวน 56 ตัวอยาง พบสารพิษตกคางในพริกฤดูแลง   
ซึ่งพบไซเปอรเมทรินมากที่สุด 0.005-4.49 มก./กก. รองลงมาคือคลอไพรีฟอส 0.001-12.87 มก./กก. และ
โปรฟโนฟอส 0.02-60.32 มก./กก. ดังน้ันเกษตรกรตองระวังการใชสารเคมีใหมากข้ึน (ตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 1   ผลผลิตและขอมูลทางเศรษฐศาสตร ของการผลิตพริกเพื่อแกปญหาโรครากปม ที่  ตําบล หนอง
เหลา  อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ป   2551-2552 

ผลผลิตและขอมูล วิธีปรับใช วิธีเกษตรกร 
ทางเศรษฐศาสตร 2551 

(4 ราย) 
2552 

(3 ราย) 
เฉล่ีย 2551 

(3 ราย) 
2552 

(3 ราย) 
เฉล่ีย 

ผลผลิต(กก./ไร) 
ตนทุนผันแปร(บาท/ไร) 
ราคาขาย(บาท/กก.) 
รายได(บาท/ไร) 
ผลตอบแทน(บาท/ไร) 
คา BCR 
เก็บเก่ียว(ครั้ง) 
พนสารเคมี(ครั้ง) 
คุณภาพดี(%) 
ดัชนีการเกิดปม 

2,990 
23,295 

13 
38,870 
15,575 
1.67 
20 
14 
84 
- 

2,667 
26,197 

31 
82,677 
56,480 
3.16 
20 
15 
84 
0.8 

2,828 
24,746 

22 
60,773 
36,027 
2.41 
20 

14.5 
84 

3,060 
25,468 

13 
39,780 
14,312 
1.56 
17 
17 
87 
- 

1,478 
20,599 

31 
45,818 
25,219 
2.22 
13 
16 
51 
4.2 

2,269 
23,033 

22 
42,799 
19,765 
1.89 
15 

16.5 
69 

หมายเหตุ   ดัชนีการเกิดปม 0.8 = ไมมีปม-มีปมเกิดขึ้นเล็กนอย      4.2 = เกิดปม  51-75% ของระบบราก 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตและขอมูลทางเศรษฐศาสตร ของการทดสอบเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการผลิตพริก  
              บานโพธิญาณ ตําบลโพธ์ิไทร อําเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร ป 2553 
   ผลผลิตและขอมูลทางเศรษฐศาสตร วิธีปรับใช(5 ราย) วิธีเกษตรกร(5 ราย) 

ผลผลิต(กก./ไร) 
ตนทุนผันแปร(บาท/ไร) 
ราคาขาย(บาท/กก.) 
รายได(บาท/ไร) 
ผลตอบแทน(บาท/ไร) 
คา BCR 
เก็บเก่ียว(ครั้ง) 
พนสารเคมี(ครั้ง) 
คุณภาพดี(%) 
ดัชนีการเกิดปม 

2,421 
24,455 

23 
55,683 
31,228 

2.3 
20 
13 
92 
0 

1,521 
19,729 

23 
34,983 
17,850 

1.8 
13 
13 
85 
4.4 

หมายเหตุ   ดัชนีการเกิดปม 0 = ไมมีปม      4.4 = เกิดปม  51-75% ของระบบราก 
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ตารางท่ี 3  เปอรเซ็นตโรคตนเนาของกลาพริก ความสูงตนพริกหลังปลูก 2 เดือน ตนทุนการผลิตของการผลิต
พริกฤดูแลง   อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2553        

             ขอมูล วิธีคลุมหลังคาพลาสติก 
(9 ราย) 

วิธีไมคลุมหลังคาพลาสติก 
(9 ราย) 

โรคตนเนา (%) 
ความสูงตนพริก (ซม.) 
ตนทุนการเพาะกลา (บาท/10 ตร.ม.) 

1.7 
25.8 
1,725 

39.4 
18.7 
1,450 

หมายเหตุ  พื้นที่ 10 ตารางเมตร เพาะกลาปลูกพื้นที่ 1 ไร 
 
ตารางท่ี 4  ผลผลิตและขอมูลทางเศรษฐศาสตรของการผลิตพริกฤดูฝนแบบผสมผสาน  อําเภอขามสะแกแสง         
               จังหวัดนครราชสีมา   ป 2551-2552 
ผลผลิตและขอมูล วิธีปรับใช วิธีเกษตรกร 
ทางเศรษฐศาสตร  2551 

( 5 ราย) 
 2552 
( 5 ราย) 

เฉล่ีย  2551 
(5 ราย) 

 2552 
(5 ราย) 

เฉล่ีย 

ผลผลิต(กก./ไร) 
ตนทุนผันแปร(บาท/ไร) 
ราคา(บาท/กก.) 
รายได(บาท/ไร) 
ผลตอบแทน(บาท/ไร) 
คา BCR 
เก็บเก่ียว(ครั้ง) 
คุณภาพดี(%) 
สารพิษตกคาง 

662 
5,148 
25 
16,550 
11,402 
3.2 
15 
78 

993 
8,985 
24 
23,832 
14,847 
2.7 
13 
74 
ND 

828 
7,067 
25 
20,191 
13,125 
3.0 
14 
76 

686 
5,418 
25 
17,150 
11,732 
3.2 
15 
55 

560 
5,423 
21 
11,760 
6,337 
2.2 
10 
56 
ND 

623 
5,421 
23 
14,455 
9,035 
2.7 
13 
56 

 
ตารางท่ี  5  จํานวนตัวออนระยะที่ 2 ของไสเดือนฝอย Meloidogyne incognita ในดินแปลงเกษตรกรที่

ปลูกและไมปลูกปอเทือง  ที่ บานโพธิญาณ ตําบลโพธ์ิไทร  อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร  ป 2553 

เก็บตัวอยาง 
วิธีหวานปอเทือง 

(ตัว/ดิน 500 กรัม) 
วิธีไมหวานปอเทือง 
(ตัว/ดิน 500 กรัม) 

กอนทดลอง 
กอนปลูกพริก 
พริกอายุ  45 วัน 
พริกอายุ 90 วัน 
พริกอายุ 120 วัน 
การเปล่ียนแปลงจํานวนของไสเดือนฝอย
เปรียบเทียบกับกอนทดลอง(%) 

14 
14 
10 
19 
17 

เพิ่ม 21 
 

10 
15 
28 
30 
38 

เพิ่ม 280 
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สวนท่ี 2  การใหบริการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพริกสด 
1. ผลการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางจํานวน 192 ตัวอยาง จากพริกฤดูแลงพื้นที่อําเภอเข่ืองใน  

เหลาเสือโกก มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จํานวน 177 ตัวอยาง พริกฤดูฝนในพื้นที่อําเภอโขงเจียม จ.
อุบลราชธานี จํานวน 15 ตัวอยาง พบสารพิษตกคางในพริกฤดูแลงทั้งหมดจํานวน 147 ตัวอยาง คิดเปน 
76.56% พบสารพิษตกคางเกินคาความปลอดภัย (Maximum Residue Limit:MRL) ที่อางอิงตามคา MRL 
ของ Codex (http://www. codexalimentarius. net/ pestres/pesticide/details.html?id=17) และ 
MRLของ มกอช.(http://www.acfs.go.th/standard/searchMRL.php) จํานวน 83 ตัวอยางคิดเปน 
43.23% (ตารางที่ 6) การพบสารพิษตกคางในพริกฤดูแลงมาก เพราะมีการระบาดของแมลงศัตรูในชวงใหผล
ผลิต (reproductive growth) ไดแก เพลี้ยไฟ ไรขาว หนอนเจาะผล แมลงวันผลไม แตพริกฤดูฝนประสบ
ปญหาโรคแอนแทรคโนสและยอดเนามากกวาแมลงศัตรู 

2. ในตัวอยางเดียวกันตรวจพบสารพิษตกคางชนิดเดียว 40.14% และตรวจพบสารพิษตกคาง 
มากกวา 1ชนิด 59.36% ในจํานวนน้ีตรวจพบสารรวมกัน 2 ชนิดมากที่สุด 38.10% รองลงมา คือ ตรวจพบ
สารรวมกัน 3 ชนิด 20.41% และตรวจพบสารรวมกัน 4 ชนิด 1.36% ตามลําดับ และในตัวอยางพริกที่ตรวจ
พบสารพิษรวมกันมากกวา 1 ชนิด พบสารเกินคา MRL ทุกชนิดสารในตัวอยางเดียวกัน ถึง 9 ตัวอยางซึ่งถือวา
เปนอันตรายมาก (ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในพริกสด จังหวัดอุบลราชธานี  ป 2553 

  จํานวนตัวอยางพริก
ทั้งหมด 

ผลการวิเคราะห 
      ไมพบสารพิษ                 พบสารพิษ 

         จํานวนตัวอยางพบ 
สารพิษเกินคา   MRL1/   

192 45(23.44%) 147(76.56%) 83(43.23%)2/   
หมายเหตุ      1/  อางอิงตามคา Codex MRL  

   2/  คิด % จากจํานวนตัวอยางทั้งหมด 
 
ตารางท่ี 7  ชนิดและปริมาณสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ตรวจพบในพริกสด ป 2553 

ลําดับที่ ชนิดสาร กลุมสาร จํานวนตัวอยาง 
ที่พบสาร 

ปริมาณที่พบ 
(มก./กก.) 

จํานวนตัวอยางพบ
สารเกิน 
คา MRL 

คา Codex MRL 
(มก./กก.) 

1 cypermethrin Pyrethroid 99 (67.35%)2/ 0.005- 4.49 41 (41.41%)3/ 0.5 
2 chlorpyrifos Organophosphate 86 (58.50%) 0.001-12.87 29 (33.72%) 0.5 
3 profenofos Organophosphate 71 (48.30%) 0.02- 60.32 24 (33.80%) 5.0 
4 cyfluthrin Pyrethroid 5 0.016-0.107 0 0.2 
5 lamda –

cyhalothrin 
Pyrethroid 3 0.063-0.59 2 0.2 

6 deltamethrin Pyrethroid 2 0.014-0.028 0 0.2 
7 triazophos Organophosphate 1 0.67 1 0.5 

หมายเหตุ      1/  คิด % จากจํานวนตัวอยางที่พบสารทั้งหมด 147 ตัวอยาง 
  2/  คิด % จากจํานวนตัวอยางที่พบสารชนิดน้ี 
 
 
 

http://www.acfs.go.th/standard/searchMRL.php
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วิจารณและสรุปผล  
ตนกลาพริกที่ดีตองเตรียมกลาที่ปราศจากตัวออนของไสเดือนฝอยรากปมพริก เพาะกลาใตหลังคา

พลาสติก และตองแชเช้ือไตรโคเดอรมาสดปองกันโรครากเนาโคนเนา  (จิระเดช และวรรณวิไล, 2546) 
ดัชนีการเกิดปมที่ระบบรากพริกหลังเก็บเกี่ยวของกรรมวิธีปลูกปอเทืองเทากับ 0-0.8 ขณะที่ไมปลูก

ปอเทืองเทากับ 4.2-4.4 (เกิดปม 51-75% ของระบบราก) จากรายงานของนุชนารถ (2550) ปอเทืองไมใชพืช
อาศัยและพืชอาหารของไสเดือนฝอย สามารถตัดวงจรชีวิตของไสเดือนฝอย จึงพบปมที่รากพริกตํ่ามาก  (สร
ศักด์ิและคณะ, 2553)   แปลงไมปลูกปอเทืองทําใหตนพริกแคระแกร็นและทรุดโทรมหรือแหงตายเปนหยอมๆ 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการปลูกปอเทืองชวยลดจํานวนประชากรไสเดือนฝอย ซึ่งตรงกับรายงาน Wang and 
McSorley (2001) พบวาการปลูกปอเทืองหรือการไถกลบปอเทืองลงไปในดิน ชวยปรับสภาพแวดลอมภายใน
ดินใหเหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณของไสเดือนฝอยที่หากินอยางอิสระ (free-living nematodes) ซึ่งไสเดือน
ฝอยเหลาน้ีมีความสามารถในการแขงขันหรือกินไสเดือนฝอยศัตรูพืชไดเชนกัน และในแปลงที่มีการปลูกหรือ
การไถกลบปอเทืองลงดิน พบรา Monocosporium ellipsospora และ Arthrobotrys dactyloides ซึ่งเปน
ราปฎิปกษของไสเดือนฝอย  และปอเทืองสรางสาร monocrotaline ที่เปนพิษตอไสเดือนฝอยเมื่อทําปฏิกิริยา
กับเอ็นไซม myrosinase หลังจากที่มีการไถกลบ (Brown et al., 1991 
 คุณภาพพริกสด พริกหัวเรือเสียเกิดจากการขาดธาตุอาหารมากที่สุดเพราะโรครากปม รากไมสามารถ
ดูดธาตุอาหารได ผลพริกมีลักษณะปลายเหี่ยว ผลสุกสีแดงไมสม่ําเสมอ แตพริกฤดูฝนมีรอยทําลายของโรค
แอนแทรคโนส (กุงแหง) พบมากเดือนสิงหาคม-กันยายน จากรายงานของพรทิพย (2549) โรคกุงแหงทําลาย
พริกข้ีหนูสายพันธุซุปเปอรฮอตที่ อ.ภูผามาน จ.ขอนแกน ผลผลิตเสียหายมากชวงเก็บเกี่ยวในปลายรุนแรกถึง
เริ่มรุนที่ 2 เปนชวงเขาพรรษา (พริกฤดูฝน             
 การนําไปใชประโยชน  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (สว.พ.4) เปนตัวกลางของเกษตรกร
และผูประกอบการ โดยใชเทคโนโลยีเปนตัวนําใหเกษตรกรเลือก เมื่อเกษตรกรทําไดและรวมกลุมกัน สว.พ.4 
จะเปนผูเช่ือมโยงและเลือกผูประกอบการใหกลุมเกษตรกรน้ันๆ เรียกโมเดลการผลิตพืชคุณภาพวา “มวง
สามสิบโมเดล” เน่ืองจากเริ่มดําเนินการครั้งแรกที่ อ.มวงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (ภาพที่ 2)  เปนการทํางานที่
มีความพรอมทั้ง 3 ฝาย ความรวมมือกันกอใหเกิดตนแบบของการดําเนินการแบบ 3 ประสาน เปนการ
แกปญหาที่ถูกจุดไดตนแบบการผลิตที่ย่ังยืนและยาวนานเพราะมีตลาดที่แนนอน และนักวิจัยสามารถใช
เทคโนโลยีอื่นๆ กับกลุมเกษตรกรไดอีกดวย 
                

          
 
 
 
 
                              
 

ภาพท่ี 2 โมเดลการจัดการพริกคุณภาพ”มวงสามสิบโมเดล” 
 
 ในป 2552-2553 กลุมอําเภอมวงสามสิบไดนําเทคโนโลยีการแกปญหาโรครากปมและการผลิตพริก
แบบผสมผสานไปปรับใช ทําใหผลผลิตปลอดภัยและสามารถสงออกได 60 ตัน 
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การรับรองระบบ GAP การประชุมแถลงผลงานวิจัยประจําป 2552 วันนที่ 17-18 กุมภาพันธ 2553  
ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี  3 หนา  

นุชนารถ  ต้ังจิตสมคิด.  2550.  การควบคุมโรครากปมในพริก.  กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 4 หนา. 
นุชนารถ ต้ังจิตสมคิด และวราภรณ ประกอบ. 2550. เทคนิคการคัดเลือกและประเมินพันธุพริกตานทาน

ไสเดือนฝอยรากปม.  วารสารอารักขาพืช  2 (1-2)  : 31-40. 
นุชนารถ ต้ังจิตสมคิด และสรศักด์ิ มณีขาว. 2551. การทดสอบวิธีปองกันกําจัดโรครากปมพริกในสภาพ

โรงเรือน. วารสารอารักขาพืช  2 (1-2)  : 1-8. 
พเยาว พรหมพันธุใจ. 2550. ปลูกปอเทืองเพิ่มผลผลิตพริก  จดหมายขาวผลิใบ. มี.ค. 2550, 10(2) หนา 11-

12 
พรทิพย  แพงจันทร.  2549.  เทศกาลเขาพรรษาเทศกาลกุงแหง  น.ส.พ. กสิกร ปที่ 79 ฉบับที่ 5 กันยายน–

ตุลาคม  2549  หนา 84-88. 
พรทิพย  แพงจันทร  ศักด์ิสิทธ์ิ  จรรยากร  ศศิธร ประพรม  จารุรัตน พุมประเสริฐ  จุฑามาศ  ศรีสําราญ 

อรัญญา ลุนจันทา   วัชราพร ศรีสวางวงศ และ อรพรรณ วิเศษสังข. 2552. การพัฒนา
เทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนส (โรคกุงแหง)โดยใชแนวทางการผลิตพริกแบบ
ผสมผสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใน การประชุม วิชาการระบบเกษตรแหงชาติ
ครั้งที่ 5 (พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนุษยชาติ) โรงแรมอุบล อิ น เ ต อ ร
เนช่ันแนล จ. อุบลราชธานี วันที ่ 2-4 กรกฎาคม 2552  หนา 439-445 

ศุภลักษณ  ฮอกะวัต.  2536.  โรคผักตระกูลพริกและมะเขือเทศ. ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร
 มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน. 249 หนา. 
ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี. 2541.  การปลูกพืชตระกูลถ่ัวบํารุงดิน  20 หนา 
สรศักด์ิ  มณีขาว   นุชนารถ  ต้ังจิตสมคิด   พเยาว  พรหมพันธุใจ  นวลจันทร  ศรีสมบัติ วันเพ็ญ  ศรีทองชัย  

 นฤทัย  วรสถิตย  นาตยา  จันทรสอง บุญชู  สายธนู  ธวัชชัย  น่ิมกิ่งรัตน  เสาวนี  เขตสกุล และอุดม 
คําชา.  2553.  การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชเพื่อแกปญหาโรครากปมพริกที่เกิดจาก

http://www.acfs.go.th/standard/searchMRL.php
http://www.codexalimentarius.net/
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ไสเดือนฝอยในเขต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการกรมวิชาการเกษตรป 2553 วันที่  31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2553  ณ โรงแรมวังใต จ.
สุราษฎธานี หนา 5-20   

สุชีลา  เตชะวงคเสถียร.  2546.  พริก: การผลิต การจัดการ และการปรับปรุงพันธ  ภาควิชาพืชสวน คณะ
เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน . 145 หนา             

โสภิตา  สมคิด และ พเยาว  พรหมพันธุใจ.  2549.  ศักยภาพการผลิตพริกในจังหวัดอุบลราชธานี  ใน การ
ประชุม วิชาการ พืชสวนแหงชาติครั้งที่ 6   7-10 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จ. 
เชียงใหม 4 หนา 

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี.  2552. แบบสํารวจขอมูลการปลูกพริกรายอําเภอ ป 2552/2553 
อารันต  พัฒโนทัย.  2543. หลักการและข้ันตอนของงานวิจัยและทดสอบในไรนาเกษตรกร. เอกสาร
ประกอบการ ฝกอบรม การวิเคราะหพื้นที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม โครงการ
พัฒนาเกษตรย่ังยืน วันที ่25-28 เมษายน 2543.  ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  
จังหวัดขอนแกน หนา 36-82.  

Brown, P.D., M. J. Morra, J.P. McCaffrey, D.L. Auld and L. WilliamsIII. 1991. Allelochemicals 
produced during glucosinolate degradation in soil. Journal of Chemical Ecology 17: 
2021-2034. 

Steinwandter,H.1985. Universal 5 min on –line Method for Extracting and Isolating Pesticide 
Residue and  

            Industrial  Chemicals. Fresenius .Z.Anal. Chem.No.1155. 
Wang, K.H. and R. McSorley. 2001. Multiple cropping systems for nematode management.       
           Phytopathology  91 : S145 (Abstract). 
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ภาคผนวก 
ตารางภาคผนวก 1 วิธีการทดสอบเทคโนโลยีการแกปญหาไสเดือนฝอยรากปมในการผลิตพริกฤดูแลง จ. 

อุบลราชธานี   ป 2551-2552 และจังหวัดยโสธร  ป 2553 
 วิธีปรับใช(หวานปอเทือง+ผลิตแบบผสมผสาน) วิธีเกษตรกร(ไมหวานปอเทือง) 

พันธุ จ.อุบลฯ-หัวเรือ ศก.13   จ.ยโสธร-ซุปเปอรฮอต จ.อุบลฯ-หัวเรือ ศก.13  จ.ยโสธร-ซุปเปอรฮอต 
การเตรียม
ดิน 

- ถอนตนพริกออกจากแปลงปลูก แลวเผาตนพริก 
- ไถพรวนในเดือนมิถุนายน ทิ้งไว 2 สัปดาห หวานปอเทืองในเดือน
กรกฎาคม อัตรา 5 กก./ไร เม่ือปอเทืองอายุ 45-50 วัน หรือออกดอกเต็มที่
ไถกลบ ทิ้งไว 2 สัปดาห 
-หวานปูนโดโลไมทตามคาวิเคราะหดินไถพรวนทิ้งไว 2 สัปดาห กอนปลูก
พริก 

-ไถกลบเศษซากพริกในเดือนสิงหาคม 
-ไมหวานปอเทือง 
- ไมปรับสภาพดินดวยปูนขาว 

การเพาะ
กลา 

จ.อุบลฯ-เผาแปลงเพาะกลาดวยแกลบดิบหนา 10 ซม. นาน 8 ชั่วโมง 
- แชเมล็ดพันธุพริกในนํ้าอุน 50-55 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที เพื่อ
ปองกันกําจัดโรคกุงแหง 
- คลุกเมล็ดพันธุพริกในเชื้อไตรโคเดอรมาสด กอนหวาน เพื่อปองกันกําจัด
โรครากเนาโคนเนา  
จ.ยโสธร  เพาะกลาในถาดโดยเผาดินกอนเพาะ 

จ.อุบลฯ ไถพรวนดินในเดือนสิงหาคม 
- หวานปุยหมัก ปุยคอกหรือปุยอินทรียอัดเม็ด 5 
กิโลกรัม/พื้นที่ 1 ตารางเมตร 
-หวานเมล็ดพริกลงแปลงกลบดินบางๆ 
จ.ยโสธร เพาะกลาในถาดโดยเผาดินกอนเพาะ 
 

การปลูก - ยกแปลงสูง 20 เซนติเมตร กวาง 140 เซนติเมตร  
- ใชกลาพริกอาย ุ 30-45 วัน แชรากพริกในนํ้าละลายเชื้อไตรโคเดอรมาสด 
30 นาที กอนปลูก (เชื้อไตรโคเดอรมาสด 1 ถุง  250 กรัม /นํ้า 20 ลิตร  
- ใชระยะปลูก 40x40 ซม. 4 แถว/แปลง เวนทางเดินกวาง 50 ซม. 

- ยกแปลงสูง 20 ซม. กวาง 3-4 เมตร เวนระยะ
ระหวางแปลง 50 ซม. 
-หวานปูนขาวอัตรา200 กก./ไร ในวันปลูกพริก 
- ใชระยะ 30x30 ซม. ปลูกได 4-5 แถว/แปลง 
เวนทางเดินกวาง 50 ซม.  

 
ตารางภาคผนวก 2 วิธีการทดสอบเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาตนกลาตายในฤดูฝน  จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2553 

 วิธีปรับใช วิธีเกษตรกร 
พันธุ ซุปเปอรฮอต ซุปเปอรฮอต 
การเตรียม
เมล็ดพันธุ 

-ทําความสะอาดเมล็ด   
-แชเมล็ดพันธุในนํ้าอุน ประมาณ 15-20  นาที   
-ผาหอเมล็ดแชเชื้อไตรโคเดอรมาสด 1 คืน  
-รดนํ้าใหเมล็ดพันธุ ไดรับความชื้นจนเมล็ดเริ่มงอก  มีตุมรากสี
ขาวเล็กๆนําเมล็ดไปโรยลงในแปลงเพาะใหสมํ่าเสมอ 

- ทําความสะอาดเมล็ด   
- แชเมล็ดพันธุในนํ้าอุน ประมาณ 15-20 นาที   
- ผาหอเมล็ดแชเชื้อไตรโคเดอรมาสด 1 คืน  
- รดนํ้าใหเมล็ดพันธุ ไดรับความชื้นจนเมล็ดเริ่มงอก มีตุม
รากสีขาวเ ล็กๆ นําเมล็ดไปโรยลงในแปลงเพาะให
สมํ่าเสมอ 

การเตรียม
แปลงกลา 

-ไถดะลึกประมาณ  30-40  ซม. ตากดินไว  7-10 วัน แลวไถ
พรวนอีก 1-2 ครั้ง พรอมปรับสภาพดินดวยปูนขาว   
-ทําโครงหลังคารูปหลังเตาดวยไมไผ มุงหลังคาดวย พลาสติก 
หนา 1.5 มม. เพื่อปองกันฝน 

-ไถดะลึกประมาณ 30-40 ซม. ตากดินไว 7-10 วัน แลว
ไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง พรอมปรับสภาพดินดวยปูนขาว   
-ไมมีการมุงหลังคาพลาสติก 

การเตรียม
แปลงปลูก 

- ไถ 1-2 ครั้ง ตากดิน 7-14 วัน กอนปลูกรองพื้นดวยปุยหมัก
แหง+เชื้อไตรโคเดอรมาสด+รําออน  

- ไถ 1-2 ครั้ง ตากดิน 7-14 วัน ไมรองพื้นปลูก 
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ตารางภาคผนวก 3 วิธีการทดสอบเทคโนโลยีการแกปญหาโรคแอนแทรคโนสในการผลิตพริกฤดูฝนแบบ
ผสมผสาน จ.นครราชสีมา ป 2551-2552 

 วิธีปรับใช(การผลิตแบบผสมผสาน) วิธีเกษตรกร 
พันธุ จินดา จินดา 
การเตรียมเมล็ดพันธุ แชนํ้าอุน 55 องศา ซ. นาน 20 นาที ไมแชนํ้าอุน 
การเตรียมแปลงกลา ตากดิน และหวานปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน แลวใชเชื้อไตรโคเดอรมาสดผสม

ปุยหมักแหงใสแปลงเพาะกลาพริก 
ตากดินและหวานปูนขาวเพื่อ
ปรับสภาพดินหวานปุยเคมี
สูตร 46-0-0 รองพื้น เม่ือพริก
แตกยอดจะพนสารเคมีคอไพรี
ฟอสอายุกลารอฝน ประมาณ 
45-60 วัน 

การเตรียมแปลงปลูก -หวานปอเทืองปรับปรุงบํารุงดินกอนปลูกอัตรา 5 กก./ไร ไถกลบทิ้งไวใหยอย
สลาย 14 วันจึงเตรียมดิน  
- ไถ 1-2 ครั้ง ตากดิน 7-14 วัน กอนปลูกรองพื้นดวยปุยหมักแหง+เชื้อไตรโค
เดอรมาสด+รําออน ใสโคนตนพืชหรือผสมกับดินในหลุมปลูก  

ไมมีการปรับปรุงบํารุงดิน 

การใชเชื้อราไตรโคร
เดอรมาสด 

แชเมล็ดพันธุ 1 คืนกอนเพาะกลา รดบนแปลงเพาะกลา และแชรากกอนปลูก ไมมี 

การดูแลรักษา พริกอายุ 60 วัน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 พริกอายุ 60 วัน ใสปุยเคมี
สูตร 15-15-15 

ใชสารชีวินทรีย บาซิลลัส ซับทิลิส และบาซิลลัส ทูริงเย็นซีส ใชสารเคมี 
ใชนํ้าหมักชีวภาพ และ
ออรโมน 

ใชนํ้าหมักชีวภาพ และออรโมน ใชฮอรโมน 

การดูแลสุขลักษณะแปลง   - การทําความสะอาดแปลงโดยเก็บทําลายผล  เปนโรค ไปเผาทิ้ง ปลอยไวในแปลง 
การดูแลบํารุงรักษา  ใสปุยหมักชีวภาพรวมกับปุยเคมี ใสปุยเคมี 
การปองกันกําจัดโรค
และแมลงศัตร ู 

- พนนํ้าหมักสมุนไพร  
- พนสารเคมีที่แนะนํา และถูกชวงเวลา 
- ทํากับดักกากนํ้าตาลลอแมผีเส้ือ  
- พนแคลเซียมไนเตรท ชวงติดผลเล็ก เพื่อแกปญหาเกิดผลน่ิมเหมือนนํ้ารอน
ลวก  เน่ืองจากการขาดธาตุแคลเซียม (Ca)   
- ใชเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงยินซีส  Bacillus  thuringiensis หรือ Bt  
ปองกันกําจัดหนอน เจาะผล 
- ใชเชื้อแบคทีเรีย  บาซิลลัส ซับทิลิส หรือ Bs ชวงติดผลเล็ก เพื่อปองกัน
กําจัดโรคแอนแทรคโนส 
- กรณีที่การระบาดของโรคโรคกุงแหงรุนแรง ใหเกษตรกรเก็บผลพริกที่เปน
โรคเผาทําลายทิ้ง แลวพนสาร Bs สลับกับการใชสารเมนโคเซบ หรือ ใชโปร
คลอราช อัตรา 20-30 กรัม/นํ้า 20 ลิตร 1-2  ครั้ง 

ใชสารเคมี 
อะบาเม็กติน , คาบาริล   
คารเบนดาซิม, เบนโนมิล  
-กรณีโรคกุงแหงระบาดรุนแรง
จะปลอยทิ้งไวในแปลง 

 
 
 
 
 
 


