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การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก�าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสาน 
ในฤดูแล้ง จังหวัดอ�านาจเจริญ
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บทคัดย่อ:  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร  
ด�าเนินการในปี 2553-2555 ในพื้นที่เกษตรกร 5 ราย ของต�าบลจานลาน อ�าเภอจานลาน  ประกอบด้วย 2 กรรมวิธีทดสอบ 
คือ กรรมวิธีแนะน�า และกรรมวิธีเกษตรกร ผลการทดลองพบว่าการเพาะกล้า กรรมวิธีแนะน�าพบอาการรากเน่าและโคน
เน่าร้อยละ 1.7  วิธีเกษตรกรพบอาการรากเน่าและโคนเน่าร้อยละ 39.4  วิธีแนะน�าพบดัชนีการเกิดโรครากปมที่รากพริก
เฉลีย่ 2.7  วธิเีกษตรกร พบดชันกีารเกดิทีร่ากพรกิทีร่ะดบัเฉลีย่ 3.7 ด้านผลผลติกรรมวธิแีนะน�าให้ผลผลติพรกิเฉลีย่ 1,880  
กก./ไร่ ในขณะทีว่ธิเีกษตรกรให้ผลผลติเฉลีย่ 1,741.0 กก./ไร่  นอกจากนีก้รรมวธิเีกษตรกรมต้ีนทนุการผลติเฉลีย่ 28,191.7 
บาท/ไร่ ซึง่สงูกว่ากรรมวธิแีนะน�าทีม่ต้ีนทนุการผลติเพยีง 24,575.0 บาท/ไร่ จงึท�าให้กรรมวธิแีนะน�าให้รายได้สทุธ ิ29,825 
บาท/ไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนสุทธิ 24,038.3 บาท/ไร่  และจากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการป้องกันก�าจัดศัตรูพริกแบบผสมผสานในฤดูแล้ง ตามกรรมวิธี
แนะน�า คือ การเพาะกล้าพริกในถาดเพาะกล้าและการแก้ไขปัญหาไส้เดือนฝอยรากปม
ค�ำส�ำคัญ: ไส้เดือนฝอยรากปม, การผลิตพริกแบบผสมผสาน

ABSTRACT: The objective of this study was conducted in order to search the appropriate production technologies 
in the areas, and had been accepted by the farmers. It was carried out in 2010-2012 in 5 farmers, fields of  Jan Lan 
district. There were 2 treatments; i.e. recommended method and farmer method. The results revealed  that Cultivating 
the recommended treatments for symptoms of root rot and stem rot by 1.7 percent to farmers symptoms of root rot 
and stem rot 39.4 percent.  The recommended way to root knot disease index 2.7 at the root, chili farmers found a 
way to index the root cause peppers to average 3.7. The recommended method yields average chili yield 1,880 kg /rai, 
while the average farmer yield 1,741.0 kg / rai. On the other hand, the method farmers with average production costs. 
28,191.7 baht / rai Higher than the cost of production is only recommended method. 24,575.0 baht / rai Making method 
suggest that net revenues 29,825  baht /rai higher net returns to farmers method. 24,038.3 baht /rai and evaluating 
technology adoption by farmers. Found that farmers are satisfied with the technology, pesticides chili mix in the dry 
season. The recommended method is to cultivation chili Cultivating in trays and Troubleshooting root nematodes.
Keywords: Troubleshooting root nematodes, Production of integrated chili
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บทน�ำ

 พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญและเป็น

อาชีพหลักของเกษตรกรในท้องที่  ต�าบลจานลาน  

อ�าเภอพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ  โดยเริ่มปลูกกลาง

เดือนกรกฎาคม – เดือนมีนาคม  โดยปลูกในที่ดอน  

แหล่งผลิตที่ส�าคัญอยู่ในพื้นที่ ต�าบลจานลาน  โดย

เกษตรจะปลูกพริกขี้หนูผลใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็น

ลูกผสมตระกูลซุปเปอร์ฮอต มีคุณลักษณะ คือ ต้นสูง

ใหญ่ แตกแขนงดี ข้อถี่ ขนาดผลยาว 5-7 ซม. ติดผล

ดก ทนทานโรค ผลดิบสีเขียว- เขียวเข้ม ผลสุก สีแดง-

แดงเข้ม 12-15 เซนติเมตร เนื้อหนาเมล็ดน้อย ช�้าได้

ยาก จึงทนต่อการขนส่ง  สามารถจ�าหน่ายเป็นพริกสด

และน�าไปประกอบอาหารได้ โดยส่วนใหญ่เกษตรกร

จะจ�าหน่ายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลาง

	 ปี	2553	ได้เสวนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกต�าบล

จานลาน	อ�าเภอพนา	จังหวัดอ�านาจเจริญโดยมีผู้ปลูก

พริกเข้าร ่วมเสวนาทั้งหมด	 70	 ราย	 พบว่าการที่

เกษตรกรปลกูพรกิในพืน้ทีเ่ดมิเป็นเวลานาน	ท�าให้เกดิ

การสะสมของโรคและแมลง	ซึง่ปัญหาหลกัในการปลกู

พริก	คือ	 โรคต้นเน่า	 (Phytophthora incognita)	 โรค

รากปมทีเกิดจากไส้เดือนฝอย	 โรครากเน่าโคนเน่า	 ซึ่ง

เกดิขึน้ในแปลงตัง้แต่ระยะเพาะกล้าจนถงึระยะตดิผล	

หนอนแมลงวันเจาะผลพริก	 	 เพลี้ยไฟ	 ไรขาว	 จาก

ปัญหาดังกล่าวท�าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น

มากกว่าเดิม	ปัญหาหลักที่ส�าคัญในพื้นที่ที่เกษตรกร

ต้องการให้แก่ไข	 คือโรครากปมที่มีสาเหตุมาจาก

ไส้เดือนฝอย	 (Meloidogyne	 incognita)	 ท�าให้เก็บ

เกีย่วผลผลติพรกิได้เพยีง	5	ครัง้/รอบการผลติ	ซึง่ลดลง

จากตามปกติที่จะเก็บได้	 14-20	ครั้ง/รอบการผลิต	ที่

ส�าคัญยังท�าให้ผลผลิตพริกลดลง	75-79%	ด้วย	 โดย

เฉพาะแหล่งปลกูพรกิฤดแูล้งทีเ่ป็นดนิร่วนปนทรายซึง่

เหมาะต่อการแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม

	 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสาน	 (IPM)	 เป็นการ

จัดการและเลือกสรรวิธีการมาใช้ร ่วมกันให้เกิด

ประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืชและไดรับผล

ตอบแทนสูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจ	 	 สังคม	และสภาพ

แวดล้อม	การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อจัดการ

โรคและแมลงรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการเตรียมต้น

กล้าพริกในถาดเพาะ	 เป็นการน�าเทคโนโลยีการผลิต

พรกิขีห้นผูลใหญ่ของกรมวชิาการเกษตร	มาปรบัใช้ใน

พื้นที่ปลูก	 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	 ให้แก่

เกษตรกรและเป็นการขยายผลทางเทคโนโลยี	ของกรม

วิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกร		ซึ่งจะสามารถเพิ่มราย

ได้	ทัง้ยงัท�าให้เกษตรกรใช้สารเคมไีด้อย่างถกูต้องและ

ได้ผลผลิตพริกสดที่มีความปลอดภัยและคุณภาพดี

ปรมิาณเพิม่ขึน้	ซึง่เป็นทีต้่องการของตลาดและผูร้บัซือ้

วิธีกำรศึกษำ

	 อปุกรณ์  	เมลด็พรกิขีห้นลูกูผสมพนัธุซ์ปุเปอร์ฮฮต	

ปุ ๋ยมูลไก่	 	 เมล็ดพันธุ ์ปอเทือง	 	 สารปรับปรุงดิน	

(โดโลไมด์)	 	 ถาดเพาะเมล็ด	พลาสติกใส	ขุยมะพร้าว	

กับดักกาวเหนียว	กากน�้าตาล	ขวดพลาสติกสีขาวขุ่น	

สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช

 วธิกีาร	เป็นการศกึษาวจิยัในสภาพพืน้ทีเ่กษตรกร

เพื่อปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้หลักการ

วิจัยระบบการท�าฟาร์ม	 (Farming	 Systems	 Re-

search)	 (อารันต์,	 2535)	 และการพัฒนาเทคโนโลยี

แบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Technology	Develop-

ment	(PTD)	เป็นหลักเป็นกรอบทิศทางการขับเคลื่อน

กระบวนการด�าเนนิงาน	คอื	คดัเลอืกและวเิคราะห์พืน้ที่	

โดยคัดเลือกพื้นที่ที่เกษตรกรมีการปลูกพริกเป็นพืช

เศรษฐกจิส�าคญัของท้องถิน่	และประสบปัญหาในการ

ผลิตและต้องการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตพริก	 คือ	

ต�าบลจานลาน		อ�าเภอพนา	จังหวัดอ�านาจเจริญ	หลัง

จากนั้นวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร	 (Agro-ecosys-

tem	Analysis)	และจดัเวทเีสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วม

กบัเกษตรกรในพืน้ที	่โดยการศกึษาข้อมลูด้านกายภาพ	

ชีวภาพ	 เศรษฐกิจและสังคม	 จากเอกสารแนวทาง

พฒันาการเกษตรระดบัอ�าเภอและระดบัต�าบล	การเกบ็

ตวัอย่างดนิมาวเิคราะห์คณุสมบตัดินิ	ข้อมลูภมูศิาสตร์

ท้องถิน่จากการสมัภาษณ์	พดูคยุกบัเกษตรกร	และจาก

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่	
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เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจร่วมกนัในการเลอืก

ใช้ปัจจยัการผลติและวธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสม	ให้สามารถ

แก้ปัญหาและพัฒนาการผลิต	ได้อย่างเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ	ผลการวิเคราะห์พื้นที่จากการส�ารวจ	

ศกึษาพืน้ที	่การประชมุเสวนาเกษตรกร	จากการเสวนา

เกษตรกร	พบว่าการผลิตพริกของเกษตรกร	มีดังนี้

	 1.		 เกษตรกรปลูกพริกในช่วงเดือนกรกฎาคม-

มีนาคม		ในพื้นที่ดอน	เฉลี่ยรายละ	1-2	ไร่	มีการปลูก

ซ�้าที่เดิมติดต่อกันประมาณ	4-10	ปี	

	 2.		 เมล็ดพันธุ์ใช้พันธุ์ลูกผสม	ซุปเปอร์ฮอตอายุ

กล้า	30-45	วัน		การเพาะกล้าเพาะกล้าในแปลงเพาะ

ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปี	 เริ่มปลูกวันที่	 12	

สิงหาคม	ของทุกปี

	 3.		 ปลกูโดยใช้ระยะปลกู	ระยะระหว่างต้น	25-30	

ซม.	 	 ระหว่างแถว	25-30	ซม.	 /	 แถว/แปลง	 ระหว่าง

แปลง	50	ซม.

	 4.		 ไม่มกีารวเิคราะห์สมบตัดินิ		ใส่ปนูขาวพร้อม

ปลูก

	 5.		 ใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่	อัตรา	4-7	ตัน/ไร่	หลังปลูก	

15	วัน	และเริ่มออกดอก	หลังจากนั้นให้เดือนละครั้ง

	 6.		 ใช้ปุย๋เคมสีตูร	15-15-15	หรอื	16-16-8		อตัรา	

200-250	กก./ไร่		สตูร	46-0-0	อตัรา	25-50	กก./ไร่	และ

ปุ๋ยเกล็ด	อัตรา	10-12	กก./ไร่

	 7.		 การระบาดของแมลงศัตรูพืช

  -  ช่วงเพาะกล้า (สิงหาคม-กันยายน) พบ 

โรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย โรครากเน่าโคนเน่า 

  -   ช ่ ว ง ก ่ อ น อ อ ก ด อ ก  ( กั น ย า ย น -

พฤศจิกายน) พบการท�าลาย โรครากปม  โรครากเน่า

โคนเน่า โรคใบจุดตากบ

  -  ช่วงออกดอก-เก็บเกี่ยว (พฤศจิกายน-

พฤษภาคม) พบหนอนเจาะดอก ผล หนอนกัดกินผล 

หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงวันผลไม้ 

โรครากปม โรคเหี่ยว โรครากเน่าโคนเน่า โรคกุ้งแห้ง 

	 	 8.		 เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมี	 1-2	 สัปดาห์/ครั้ง	

เก็บเกี่ยวหลังพ่นสารเคมี	 5-7	 วัน	มีการผสมสารเคมี

มากกว่า	1	ชนิด	ลงในถังผสม

9.		 เกษตรกรบางรายมีการใช้สมุนไพรในการ

อารักขาพืช	และใช้ปุ๋ยน�้าหมักจากพืช	สัตว์	 และเศษ

อาหาร	จากครัวเรือนในระบบการผลิตพริก

ประเด็นปัญหำคือ

1.		 โรครากเน่าโคนเน่า	 รากปม	 ต้นพริกเหี่ยว

เหลืองในระยะเพาะกล้า

2.		 การระบาดของโรครากปมทีเ่กดิจากไส้เดอืน

ฝอยท�าให้ผลผลิตลดลงร้อยละ	50-100

3.		 การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพริกตั้งแต่

เพาะกล้าจนถึงเก็บเกี่ยวหลากหลายชนิด	ท�าให้มีการ

ใช้สารเคมีมาก	 ใช้ในกลุ่มพิษปานกลางจนถึงพิษร้าย

แรงโดยขาดความรูแ้ละขาดความระมดัระวงั	มกีารเกบ็

เกีย่วก่อนระยะปลอดภยั	ซึง่เป็นการปฏบิตัทิีไ่ม่ถกูต้อง

ตามค�าแนะน�า	 เสี่ยงต่อการตกค้างของาสารเคมีใน

ผลผลิตและสิ่งแวดล้อม	 เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

เกษตรกรและผู้บริโภค

หลังจากนั้นวางแผนการทดสอบ โดยจัดเวที

ประชุมเสวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่เกษตรกร	 นัก

วชิาการ	น�าผลการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาและโอกาส

ในการพัฒนามาพิจารณามาจัดล�าดับความส�าคัญ	

และคัดเลือกเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก	 	 ซึ่ง

ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการแก้ไข	คือ	 โรครากเน่า

โคนเน่า	รากปม	ในระยะต้นกล้า	และไส้เดือนฝอยราก

ปมในแปลงปลูก	 จากนั้นด�าเนินการทดสอบร่วมกับ

เกษตรกร	 5	 ราย2	 กรรมวิธี	 โดยน�าเทคโนโลยีกรม

วิชาการเกษตรมาปรับใช้ผสมผสานกับภูมิปัญญา

เปรียบเทียบกับวิธีเดิมของเกษตรกร	ดังนี้

กรรมวธิทีี ่1 วธิแีนะน�ำ		การเตรยีมเมลด็พนัธุแ์ช่

เมล็ดในน�้าอุ่น	50-55	C	นาน	15-20	นาที	เพาะเมล็ด

พันธุ์พริกในถาดเพาะกล้า	 โดยใช้วัสดุปลูกอย่างง่าย	

ท�าโครงหลังคาด้วยไม้ไผ่เพื่อป้องกันฝน	 การเตรียม

แปลงปลูก	หว่านปอเทืองอัตรา	 5	 กก./ไร่ไถกลบเมื่อ

อายุ	 50	วันทิ้งไว้	 2	สัปดาห์	ก่อนปลูกรองพื้นด้วยปุ๋ย

หมักแห้ง		แมลงศัตรู	เพลี้ยไฟ	ไรแดง	ป้องกันด้วยการ

ตดิกบัดกักาวเหนยีว	กบัดกัเมทลิยจูนีอล		และแมลงวนั

เจาะผลพริก	 ใช้ออโต้ไรเซทร่วมกับสารเคมีพ่นบริเวณ

รอบนอกแปลงจ�านวน	5	–	10	จุด		กับดักกากน�้าตาล
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กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร	การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ไม่มกีารเตรยีมเมลด็พนัธุ	์เพาะเมลด็พนัธุพ์รกิในแปลง

เพาะกล้า	การเตรียมแปลงปลูก	 	 ไถ	1-2	ครั้งตากดิน	

7-14	 วัน	 ไม่รองพื้นก่อนปลูก	 	ปรับสภาพดินด้วยปูน

ขาว	แมลงศัตรูพริกพ่นสารเคมีป้องกันทุก	7-14	วัน

กำรบันทึกข้อมูล

 1. บันทึกความสูงของต้นพริกหลังปลูก 2 เดือน

 2.  ข้อมลูผลผลติพรกิสดและจ�านวนครัง้การเกบ็

เกีย่ว โดยการบนัทกึข้อมลูทัง้แปลงทกุครัง้หลงัการเกบ็

ผลผลติ น�าผลผลติทีไ่ด้ไปวเิคราะห์หาค่าเฉลีย่ (mean)  

 3.  วิเคราะห์หาอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน 

(Benefit Cost ratio: BCR)  ข้อมูลต้นทุนผันแปรการ

ผลิตพริกของแต่ละพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทน

เปรียบเทียบระหว่างวิธีเกษตรกรและวิธีแนะน�า

ค�านวณค่า	BCR			=		รายได้ก่อนหักต้นทุนผันแปร

	 	 	 	 		 			ต้นทุน

BCR	<	1	=		รายได้น้อยกว่ารายจ่าย	กิจกรรมที่

จะด�าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท�าการผลิต

BCR	=	 1	=	 	 รายได้เท่ากับรายจ่าย	กิจกรรมที่

ด�าเนินการนั้นไม่มีก�าไรและไม่ขาดทุนมีความเสี่ยงใน

การผลิตไม่สมควรท�าการผลิต

BCR	>	1	=		รายได้มากกว่ารายจ่าย	กิจกรรมที่

ด�าเนินการนั้นมีก�าไรมีความเสี่ยงน้อย

	 4.		 ข้อมูลคุณภาพพริกสด	 โดยสุ่มเก็บรายละ		

3	จุดๆ	ละ	1	ตารางเมตร	แยกผลดี	(ความยาวฝัก	>3	

เซนติเมตร	ไม่มีรอยท�าลายของโรคแมลง)	และผลเสีย	

นับจ�านวน	(เก็บ	3	ครั้งของการเก็บผลผลิต)

เปอร์เซ็นต์พริกคุณภาพดี						=			จ�านวนผลดี	x	100

																																																จ�านวนผลทั้งหมด					

	 5.		 บนัทกึดชันกีารเกดิปมทีร่ะบบรากตามวธิขีอง	

นุชนารถ	และวราภรณ์	 (2550)	 โดยสุ่มถอนรากแบบ	

systematic	 random	 sampling	และล้างให้สะอาด

กรรมวิธีละ	10	ต้น	เมื่อสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว	แบ่งเป็น	5	

ระดับ	ดังนี้				 	

	 1	=	มีปมเกิดขึ้นเล็กน้อย

	 2	=	เกิดปมน้อยกว่า	25%	ของระบบราก	

	 3	=	เกิดปม	25-50%	ของระบบราก

	 4	=	เกิดปม	51-75%	ของระบบราก

	 5	=	เกิดปมมากกว่า	75%	ของระบบราก	

        BCR > 1 =  รายได้มากกว่ารายจ่าย  กิจกรรมที�ดําเนินการนั �นมีกําไรมีความเสี�ยงน้อย 

 4. ข้อมลูคณุภาพพริกสด โดยสุ่มเก็บรายละ 3 จุด ๆ ละ 1 ตารางเมตร แยกผลดี (ความยาวฝัก >3 เซนติเมตร ไม่มี

รอยทําลายของโรคแมลง) และผลเสยี นบัจํานวน (เก็บ 3 ครั �งของการเก็บผลผลติ)     

               เปอร์เซ็นต์พริกคณุภาพดี           =   จํานวนผลดี x 100 

                                                                     จํานวนผลทั �งหมด      

 5. บันทึกดัชนีการเกิดปมที�ระบบรากตามวิธีของ นุชนารถ และวราภรณ์ (2550) โดยสุ่มถอนรากแบบ systematic 

random sampling และล้างให้สะอาดกรรมวิธีละ 10 ต้น เมื�อสิ �นสดุการเก็บเกี�ยว แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี �      

   1 = มีปมเกิดขึ �นเลก็น้อย            2 = เกิดปมน้อยกว่า 25% ของระบบราก  

  3 = เกิดปม 25-50% ของระบบราก         4 = เกิดปม 51-75% ของระบบราก 

   5 = เกิดปมมากกว่า 75% ของระบบราก  

 

 

 

 

 

   Figure 1   Root gall disease chili index is divided into 5 levels 

 A คือ ระดบั 1, B คือ ระดบั 2, C คือ ระดบั 3, D คือ ระดบั 4, E คือ ระดบั 5 

 6. ประเมินการยอมรับของเกษตรกร โดยจัดเวทีเสวนาสมัภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกร เกี�ยวกับเทคโนโลยีที�

นําเข้าไปทดสอบ และให้เกษตรกรสรุปผลร่วมกนัเมื�อสิ �นสดุการทดสอบ  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลผลิต พบว่า ปี 2553    วิธีแนะนําให้ผลผลิตเฉลี�ย 1,200  กก./ไร่ สงูกว่าวิธีเกษตรกรที�ให้ผลผลิต เฉลี�ย 950 กก./

ไร่   ปี 2554 วิธีแนะนําให้ผลผลติเฉลี�ย 1,240  กก./ไร่ ตํ�ากว่าวิธีเกษตรกรที�ให้ผลผลิต เฉลี�ย 1,400 กก./ไร่  ปี 2555  วิธีแนะนํา

ให้ผลผลติเฉลี�ย 3,200  กก./ไร่ สงูกว่าวิธีเกษตรกรที�ให้ผลผลติ เฉลี�ย 2,873 กก./ไร่ (Table 1) 

2. ด้านการเกิดโรค  พบว่าวิธีแนะนํา พบเปอร์เซ็นต์การเกิดรากเน่า โคนเน่า 1.7 % วิธีเกษตรกร พบเปอร์เซ็นต์การเกิด

รากเน่า โคนเน่า 39.4%  (Table 3) 

3. ดัชนีการเกิดปมที�ราก ปี2553 ทั �งสองกรรมวิธี พบดชันีการเกิดปมที�รากในระดับ 4 ทําให้ผลผลิตลดลงมากกว่าร้อย

ละ 50  ในปี 2554-2555  จงึได้นําเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร คือ การหว่านปอเทืองก่อนปลกูอัตรา 5 กก./ไร่ มาปรับใช้เพื�อ

แก้ปัญหารากปมที�เกิดจากไส้เดือนฝอย (Meloidogyne spp ) พบว่า ปี2554 วิธีแนะนําพบดัชนีการเกิดปมที�รากในระดับ 3 

	 A	คือ	ระดับ	1,	B	คือ	ระดับ	2,	C	คือ	ระดับ	3,	D	

คือ	ระดับ	4,	E	คือ	ระดับ	5

	 6.		 ประเมนิการยอมรบัของเกษตรกร	โดยจดัเวที

เสวนาสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกร	 เกี่ยวกับ

เทคโนโลยทีีน่�าเข้าไปทดสอบ	และให้เกษตรกรสรปุผล

ร่วมกันเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ 

ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง

1. ผลผลิต พบว่า ปี	 2553	 	 	 	 วิธีแนะน�าให้

ผลผลิตเฉลี่ย	 1,200	 	กก./ไร่	 สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้

ผลผลิต	 เฉลี่ย	 950	กก./ไร่	 	 	 ปี	 2554	 วิธีแนะน�าให้

ผลผลิตเฉลี่ย	 1,240	 	กก./ไร่	 ต�่ากว่าวิธีเกษตรกรที่ให้

ผลผลิต	 เฉลี่ย	1,400	กก./ไร่	 	ปี	2555	 	วิธีแนะน�าให้

ผลผลิตเฉลี่ย	 3,200	 	กก./ไร่	 สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้
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ผลผลิต	เฉลี่ย	2,873	กก./ไร่	(Table 1)

2. ด้ำนกำรเกิดโรค  พบว่าวิธีแนะน�า	 พบ

เปอร์เซน็ต์การเกดิรากเน่า	โคนเน่า	1.7	%	วธิเีกษตรกร	

พบเปอร์เซน็ต์การเกดิรากเน่า	โคนเน่า	39.4%		(Table 3)

3. ดัชนีกำรเกิดปมที่รำก ปี2553	 ทั้งสอง

กรรมวิธี	 พบดัชนีการเกิดปมที่รากในระดับ	 4	 ท�าให้

ผลผลติลดลงมากกว่าร้อยละ	50		ในปี	2554-2555		จงึ

ได้น�าเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร	คือ	การหว่านปอ

เทอืงก่อนปลูกอตัรา	5	กก./ไร่	มาปรบัใช้เพือ่แก้ปญัหา

รากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย	 (Meloidogyne	 spp	 )	

พบว่า	ปี2554	 วิธีแนะน�าพบดัชนีการเกิดปมที่รากใน

ระดับ	3	ส่วนวิธีเกษตรกรพบดัชนีการเกิดปมที่รากใน

ระดบั	4	ปี2555		วธิแีนะน�าพบดชันกีารเกดิปมทีร่ากใน

ระดับ	1	วิธีเกษตรกรพบดัชนีการเกิดปมที่รากในระดับ	2

4. คุณภำพของผลผลิต

ปี	2553	กรรมวธิทีี	่1	วธิแีนะน�า		ผลผลติมคีณุภาพ

ตามมาตรฐานร้อยละ	40	 เสียหายจากผลไม่สมบูรณ์

ร้อยละ	25	กรรมวธิทีี	่2	วธิเีกษตรกร		ผลผลติมคีณุภาพ

ตามมาตรฐานร้อยละ	53	 เสียหายจากผลไม่สมบูรณ์

ร้อยละ	17		ปี	2554	กรรมวิธีที่	1	วิธีปรับปรุง		ผลผลิต

มคีณุภาพตามมาตรฐานร้อยละ	45	เสยีหายจากผลไม่

สมบูรณ์ร้อยละ	55		กรรมวิธีที่	2	วิธีเกษตรกร		ผลผลิต

มคีณุภาพตามมาตรฐานร้อยละ	48	เสยีหายจากผลไม่

สมบูรณ์ร้อยละ	 52	ปี	 2555กรรมวิธีที่	 1	 วิธีปรับปรุง		

ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานร้อยละ	 94	 เสียหาย

จากผลไม่สมบูรณ์ร้อยละ	6	กรรมวิธีที่	2	วิธีเกษตรกร	

ผลผลติมคีณุภาพตามมาตรฐานร้อยละ	87เสยีหายจา

กผลไม่สมบูรณ์ร้อยละ13	(Table 1)

5.  ต้นทุนและผลตอบแทน

ปี 2553	 กรรมวิธีที่	 1	 วิธีแนะน�า	 ต้นทุนผันแปร	

26,725	บาท/ไร่	รายได้	30,000	บาท/ไร่	ผลตอบแทน

เหนือต้นทุนผันแปร	3,275		บาท/ไร่	อัตราส่วนของราย

ได้ต่อการลงทุน	 (BCR)	 เท่ากับ	 1.1	 ให้ผลตอบแทน

สูงสุดสามารถด�าเนินการผลิตได้	 กรรมวิธีที่	 2	 	 วิธี

เกษตรกร	 ต้นทุนผันแปร	 22,000	 บาท/ไร่	 รายได้	

28,500	บาท/ไร่	ผลตอบแทนเหนอืต้นทนุผนัแปร	6,500	

บาท/ไร่	 อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน	 (BCR)	

เท่ากับ	1.3	สามารถด�าเนินการผลิตได้	(Table 2)

ปี 2554	 กรรมวิธีที่	1	วิธีปรับปรุง	ต้นทุนผันแปร	

25,000	บาท/ไร่	 รายได้	 37,200บาท/ไร่	 ผลตอบแทน

เหนอืต้นทนุผนัแปร	12,200	บาท/ไร่	อตัราส่วนของราย

ได้ต่อการลงทนุ	(BCR)เท่ากบั	0.5	รายได้น้อยกว่าราย

จ่าย	กิจกรรมที่จะด�าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท�าการ

ผลิต	กรรมวิธีที่	2		วิธีเกษตรกร	ต้นทุนผันแปร	30,000	

บาท/ไร่	 รายได้	 42,000	บาท/ไร่	 ผลตอบแทนเหนือ

ต้นทุนผันแปร	12,000		บาท/ไร่	อัตราส่วนของรายได้

ต่อการลงทุน	(BCR)	เท่ากับ	0.4		รายได้น้อยกว่าราย

จ่าย	กิจกรรมที่จะด�าเนินการนั้นขาดทุนไม่ควรท�าการ

ผลิต	(Table 2)

ปี 2555 กรรมวิธีที่	1	วิธีปรับปรุง	ต้นทุนผันแปร	

22,000	บาท/ไร่	 รายได้	 96,00	บาท/ไร่	 ผลตอบแทน

เหนอืต้นทนุผนัแปร	74,000	บาท/ไร่	อตัราส่วนของราย

ได้ต่อการลงทุน	 (BCR)	 เท่ากับ	 4.4	 ให้ผลตอบแทน

สูงสุดสามารถด�าเนินการผลิตได้	(Table 2)	กรรมวิธีที่	

2		วิธีเกษตรกร	ต้นทุนผันแปร	32,575	บาท/ไร่	รายได้	

86,190	 บาท/ไร่	 ผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปร	

53,615	 	 บาท/ไร่	 อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน	

(BCR)	เท่ากับ	2.6	สามารถด�าเนินการผลิตได้แต่ควร

เลือกกรรมวิธีที่	1	ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า	(Table 2)

ขั้ นตอนที่  5  กำรประเมินกำรยอมรับ

เทคโนโลยี

ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโดยการประชุม

เสวนากลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการและเกษตรกรนอก

โครงการในพืน้ที	่ระหว่างการด�าเนนิการและสิน้สดุการ

ทดลองสรุปได้	ดังนี้

1.	 ยอมรับการเพาะกล้าพริกในถาดเพาะกล้า	

เนื่องจากสามารถลดอาการรากเน่า	 โคนเน่าในระยะ

เพาะกล้าพริกได้	เริ่มมีขยายผลในปี2554

2.	 ยอมรับการจัดการแปลงปลูกด้วยการหว่าน

ปอเทืองแล้วไถกลบ	ท�าให้แก้ปัญหารากปม	และดิน

ร่วนซุย	พริกเจริญเติบโตดี	เริ่มมีขยายผลในปี2555

				 3.		 ยอมรบัการใช้กบัดกักาวเหนยีวร่วมกบัการใช้

สารเคมี	เนื่องจากสามารถลดแมลงศัตรูพืชได้	

	 4.		 ยอมรับกับดักกากน�้าตาล	เนื่องจากสามารถ

ดักผีเสื้อหนอนตัวเต็มวัยของหนอนเจาะผลพริกได้	
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 1.ยอมรับการเพาะกล้าพริกในถาดเพาะกล้า เนื�องจากสามารถลดอาการรากเน่า โคนเน่าในระยะเพาะกล้าพริกได้ 

เริ�มมีขยายผลในปี2554 

2.ยอมรับการจัดการแปลงปลูกด้วยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบ ทําให้แก้ปัญหารากปม และดินร่วนซุย พริก

เจริญเติบโตดี เริ�มมีขยายผลในปี2555 

    3. ยอมรับการใช้กบัดกักาวเหนียวร่วมกบัการใช้สารเคมี เนื�องจากสามารถลดแมลงศตัรูพืชได้  

 4. ยอมรับกบัดกักากนํ �าตาล เนื�องจากสามารถดกัผีเสื �อหนอนตวัเต็มวยัของหนอนเจาะผลพริกได้  

 

Table 1  Chili fruits quality (%) and yield under different pratices in 2010-2013 

 

Table 2 Product cost and economic return of Chili production under different practices in Pana Districe, 

Amnatcharoen  province in 2010 -2013  

Llist 
recommended method 

Average 
Farmer method 

Average 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Yield (kg./rai) 1200 1,240 3,200 1,880.0 950 1,400 2,873 1,741.0 

Harvesting time 8 12 25 15.0 5 9 22 12.0 

Good Quality (%) 40 45 94 59.7 25 48 87 53.3 

Root knots index 4 3 1 2.7 4 4 2 3.7 

List 
recommended method 

Average 
Farmer method 

Average 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Yield (kg./rai ) 1200 1,240 3,200 1,880.0 950 1,400 2,873 1,741.0 

Cost (Baht/rai) 26,725 25,000 22,000 24,575.0 22,000 30,000 32,575 28,191.7 

Price (Baht/kg.) 30 30 30 30.0 30 30 30 30.0 

Total income (Baht/rai) 30,000 37,200 96,000 54,400.0 28,500 42,000 86,190 52,230.0 
 

 

Table 3  Percent the seedling root rot and stem rot  

List recommended method Farmer method 

root rot and stem rot  (%) 1.7 39.4 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การจดัการแปลงปลกูด้วยการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบสามารถลดปริมาณไส้เดือนฝอยรากปม ทําให้ผลผลิตพริกที�

ได้เพิ�มขึ �น การเพาะกล้าพริกในถาดเพาะกล้า เนื�องจากสามารถลดอาการรากเน่าโคนเน่าในระยะเพาะกล้าพริกได้ ควรมีการ

วิจยัหาพืชชนิดอื�นที�สามารถลดจํานวนประชากรหรือตดัวงจรชีวิตไส้เดือนฝอย และจําหน่ายเป็นรายได้เพื�อเป็นการเพิ�มรายได้

ให้กบัเกษตรกร รวมถึงการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ปอเทือง เพื�อจะได้มีเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองไม่ต้องรอทางราชการและเป็นการ

สร้างความเข้มแข็งให้กบักลุม่ 

 

เอกสารอ้างอิง 

นชุนารถ ตั �งจิตสมคิด และวราภรณ์   ประกอบ. 2550. เทคนิคการคดัเลอืกและประเมินพนัธุ์พริกต้านทานไส้เดือนฝอยรากปม. 

วารสารอารักขาพืช. 2(1-2): 31-40. 

สรศกัดิ�  มณีขาว  และคณะ.  2551.  การทดสอบระบบปลกูพืชเพื�อจัดการศัตรูพืชเพื�อจัดการศัตรูพืชเพื�อแก้ปัญหาโรครากปม

พริกที�เกิดจากไส้เดือนฝอยในเขตพื �นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง.  เอกสารประกอบการสมัมนา  การรายงาน

ความก้าวหน้าโครงการวิจัยด้านการเกษตร  ครั �งที�  6 พ.ศ. 2551 จากเงินรายได้การดําเนินงานวิจัยด้านการเกษตร 

วนัที� 17-19  ธันวาคม 2551. กองแผนงาน กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.    

สรศกัดิ�  มณีขาว  และคณะ.  2552.  การทดสอบระบบการปลกูพืชเพื�อแก้ปัญหาโรครากปมพริกที�เกิดจากไส้เดือนฝอย  ในเขต

พื �นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง.  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ  ครั �งที�  5  วันที�  

2-4  กรกฎาคม  2552  ณ โรงแรมอบุลอินเตอร์เนชั�นแนล. 

Net income (Baht/rai) 3,275 12,200 74,000 29,825.0 6,500 12,000 53,615 24,038.3 

BCR 1.1 0.5 4.4 2.0 1.3 0.4 2.6 1.4 
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สรุปและข้อเสนอแนะ

 การจัดการแปลงปลูกด้วยการหว่านปอเทืองแล้ว

ไถกลบสามารถลดปริมาณไส้เดือนฝอยรากปม ท�าให้

ผลผลติพรกิทีไ่ด้เพิม่ขึน้ การเพาะกล้าพรกิในถาดเพาะ

กล้า เนื่องจากสามารถลดอาการรากเน่าโคนเน่าใน

ระยะเพาะกล้าพริกได้ ควรมีการวิจัยหาพืชชนิดอื่นที่

สามารถลดจ�านวนประชากรหรือตัดวงจรชีวิตไส้เดือน

ฝอย และจ�าหน่ายเป็นรายได้เพือ่เป็นการเพิม่รายได้ให้

กับเกษตรกร รวมถึงการรวมกลุ ่มผลิตเมล็ดพันธ ์

ปอเทือง เพื่อจะได้มีเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองไม่ต้องรอทาง

ราชการและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
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