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บทคดัย่อ: การทดสอบเทคโนโลยกีารปรบัปรงุบ�ารงุดนิร่วนเหนยีวในพืน้ทีป่ลกูพรกิจงัหวดันครราชสมีา มวีตัถปุระสงค์เพือ่
ทดสอบเทคโนโลยกีารปรบัปรงุบ�ารงุดนิร่วนเหนยีว ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีป่ลกูพรกิจงัหวดันครราชสมีา โดยด�าเนนิการ
ปี 2554 - 2555  ที ่ต.ชวีกึ ต.โนนเมอืง และ  ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา การทดสอบประกอบด้วย 2 
กรรมวธิ ีคอื กรรมวธิทีดสอบ ปรบัปรงุบ�ารงุดนิโดยหว่านปุย๋หมกั อตัรา 500 กก./ไร่ เพือ่ปรบัโครงสร้างของดนิก่อนปลกูพรกิ  
เปรยีบเทยีบกบักรรมวธิขีองเกษตรกรกรทีไ่ม่มกีารปรบัปรงุบ�ารงุดนิก่อนการปลกูพรกิ ผลการทดสอบพบว่าเมือ่เกษตรกรมี
การปรับปรุงบ�ารุงดินก่อนการปลูกพริกตามกรรมวิธีทดสอบท�าให้การเจริญเติบโตของต้นพริกดีกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 
การแผ่กระจายของราก การหยัง่ลกึของราก และความหนาแน่นรวมของดนิ มแีนวโน้มดกีว่ากรรมวธิขีองเกษตรกร รวมทัง้
จ�านวนครัง้เกบ็เกีย่ว  ผลผลติ และรายได้สทุธ ิกรรมวธิทีดสอบให้ผลตอบแทนสงูกว่ากรรมวธิเีกษตรกร ส่วนค่า BCR กรรมวธิี
ทดสอบจะมีค่าน้อยกว่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมี ค่าจ้างเก็บเกี่ยวและปุ๋ยสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร 
ความพึงพอใจของเกษตรพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในการปรับปรุงบ�ารุงดินก่อนการปลูกพริก เนื่องจากท�าให้ดิน
ร่วนซุย ต้นพริกเจริญเติบโตดีและแข็งแรง เกษตรกรบางรายเริ่มน�าอินทรียวัตถ ุเช่น ปุ๋ยหมัก มูลไก่แกลบ ที่สามารถหาได้
ง่ายในท้องถิ่นและในครัวเรือนมาหว่านในแปลงปลูกพริกแล้วไถกลบ เพื่อปรับปรุงบ�ารุงดินในแปลงปลูกพริกของตนเอง
ค�ำส�ำคัญ: พริก,  การปรับปรุงดินร่วนเหนียว

ABSTRACT: The objective of this study was testing technologies to improve clay loam soil in chili planted area of  
Nakhon Ratchasima province. This study was conducted from 2011 to 2012 in Cheewuek, Nonmueang district and 
Kham-Sakae-Sang district, Nakhon Ratchasima Province. There were two treatments of tested including the soil was 
improved by compost fertilizer sowing rate of 500 kg/rai before planting chili compared farmer treatment with no 
improved soil. The results showed that the growth of chili by improved soil treatment better than farmer treatment. 
In addition, the improvement soil also given better impacted on the root extension, root elongation, soil bulk density, 
number of harvested, yield and net income than farmer treatment. However, benefit cost ratio (BCR) of improved 
soil treatment less than farmer treatment because cost of production such as chemical, harvesting and fertilizer higher 
than farmer treatment. Farmer are satisfied in improving soil before planting chili because the chili good growing 
and stronger. Some farmers conducted organic matter that found easily in local and household such as compost or 
manure sown in plots planted chili and plough for improve the soil in their planting chili.
Keywords: Chilli, Improve clay loam
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บทน�ำ

 พรกิเป็นพชืที่มีความส�าคญัและเกีย่วข้องกบัชวีติ

คนไทยมานาน เนื่องจากพริกมีประโยชน์หลายอย่าง 

นอกจากจะใช้ปรุงแต่งอาหารแล้ว ยังใช้เป็นพืช

สมุนไพร เป็นแหล่งให้วิตามิน ใช้ปรุงแต่งสีสันใน

อุตสาหกรรมอาหาร  (มณีฉัตร, 2541) ส�าหรับใน

ประเทศไทยพริกนับเป็นพืชผักที่มีความส�าคัญทาง

เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เนื่องจากพริกนอกจากจะ

ใช้บริโภคภายในประเทศเเล้ว ผลผลิตเเละผลิตภัณฑ์

จากพริกส่วนหนึ่งได้มีการส่งออกไปจ�าหน่ายในต่าง

ประเทศน�าเงินเข้าประเทศปีละประมาณ 1,000 ล้าน

บาท เเละมีเเนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี โดยมีการส่งออกทั้ง

ในรูปของพริกสด พริกเเห้งทั้งผล พริกเเห้งป่นเเละ

ผลติภณัฑ์ต่างๆ พรกินบัเป็นพชืผกัทีส่ร้างรายได้ให้กบั

ผูป้ลกูได้เป็นอย่างด ีมอีายกุารเกบ็เกีย่วสัน้ ให้ผลผลติ

สูง ให้ผลตอบเเทนสูงเเละเร็ว สามารถปลูกได้ตลอดปี

ปัจจุบันจึงมีผู้สนใจปลูกพริกเป็นการค้ามากขึ้น (พร

พิมล, ม.ป.ป.) ซึ่งจากรายงานการส่งออกพริกของ

ประเทศไทยในปี 2553 พบว่ามูลค่าการค้า 3,324.67  

ล้านบาท แยกเป็นการส่งออก 2,597.95 ล้านบาท และ

มีการน�าเข้ามูลค่า 726.72 ล้านบาท ส่วนที่น�าเข้ามีทั้ง

พริกสด พริกแห้ง พริกป่น และผลิตภัณฑ์พริก (กรม

ศุลกากร, 2554) ซึ่งนับว่ามีมูลค่าทางการตลาดค่อน

ข้างมากเมื่อเทียบกับพืชผักชนิดอื่น  นอกจากนี้ใน

ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ประโยชน์จากพริกเพิ่ม

ขึน้ทกุปี แต่ผลผลติทีไ่ด้กม็ปีรมิาณลดลงจนผลผลติไม่

เพียงพอกับความต้องการ อันเนื่องมาจากปัญหาจาก

โรคและแมลงทีจ่ะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ทกุปี ซึง่

สาเหตุการระบาดของโรคและแมลงมีปัจจัยหลาย

อย่างทัง้ปัญหาจากสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป ปัญหา

จากการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องท�าให้โรคและแมลง

เกดิการต้านทาน และปัญหาจากสภาพทีด่นิทีป่ลกูพรกิ

ตดิต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน โดยทีไ่ม่มกีารปรบัปรงุ

บ�ารุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ท�าให้พริกไม่

เจริญเติบโต  อ่อนแอต่อโรคและแมลง โรคและแมลง

จึงเข้าท�าลายได้ง่าย  จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีก

จังหวัดที่มีการปลูกพริกมากเป็นอันดับต้นๆของ

ประเทศ เป็นการปลูกพริกโดยอาศัยน�้าฝนเป็นหลัก 

จากรายงานของส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อปี 2550 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 53,495 ไร่ แต่ในปี 

2554 พบว่าพืน้ทีป่ลกูพรกิในจงัหวดันครราชสมีาลดลง

เหลอืประมาณ 44,533.45 ไร่ (กรมส่งเสรมิการเกษตร, 

2555) ซึ่งลดลงมากเกือบถึง 9,000 ไร่ เนื่องจาก

เกษตรกรประสบปัญหาศตัรพูชืเข้าท�าลายผลผลติพรกิ 

ท�าให้ผลผลิตพริกที่เคยผลิตได้ปริมาณมากมีผลผลิต

ลดลง จนเป็นเหตุให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ต้องใช้

ต้นทุนสูงขึ้นทุกปี เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่

ดูแลรักษาง่ายกว่าการปลูกพริก โดยเฉพาะพื้นที่ใน 

อ.ขามสะแกแสง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกที่มีพื้นที่ปลูก

มากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดนครราชสีมาและมีชื่อ

เสยีงในด้านการผลติพรกิ จนเป็นทีรู่จ้กัในตลาดการค้า

พริกในประเทศไทย นอกจากนี้ อ.ขามสะแกแสง ยังมี

การจัดงานวันพริกและของดี อ.ขามสะแกแสง ทุกปี

เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แหล่งปลกูพรกิให้เป็นทีรู่จ้กั

มากขึ้น แต่ระยะหลังเกษตรกรประสบกับปัญหาการ

ผลิตพริกเนื่องจากพื้นที่ปลูกพริกใน อ.ขามสะแกแสง 

เป็นการปลกูพรกิฤดฝูนเพือ่ผลติพรกิสด พรกิทีผ่ลติฤดู

ฝนและจ�าหน่ายช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน การ

ควบคมุโรคและศตัรพูชือืน่ๆ จงึท�าได้ยาก อกีทัง้ แหล่ง

ปลกูพรกิใน อ. ขามสะแกแสง  จ.นครราชสมีา มสีภาพ

ดนิเป็นดนิร่วนเหนยีว ซึง่เนือ้ดนิจะค่อนข้างแน่น โดยที่

เกษตรกรไม่มีการปรับปรุงบ�ารุงดินตั้งแต่เริ่มปลูกพริก

จนถึงปัจจุบัน เป็นเหตุให้รากพริกไม่เจริญเติบโต หา

อาหารได้น้อย ต้นพริกจึงขาดธาตุอาหาร เมื่อรากพริก

เจริญเติบโตไม่เต็มที่และหาอาหารได้น้อย พริกจึงไม่

เจริญเติบโตและต้นพริกไม่แข็งแรง ท�าให้โรคและ

แมลงเข้าท�าลายพริกได้ง่าย จากปัญหาดังกล่าว

เกษตรกรจึงใช้พื้นที่ปลูกพริกไปปลูกอ้อยและมัน

ส�าปะหลังแทน เนื่องจากดูแลรักษาง่าย ลงทุนน้อยให้

ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกพริก ที่ต้องใช้ต้นทุนการ

ผลิตสู งขึ้นทุกป ี   ท� าให ้พื้นที่ปลูกพริกในพื้นที่ 

อ.ขามสะแกแสง มจี�านวนลดลง โดยในปี 2553 มพีืน้ที่

ปลูก 6,944 ไร่ ในปี 2554 มีพื้นที่ปลูกลดลงเหลือ 
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6,447 ไร่  เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกร กรม

วชิาการเกษตร จงึได้ด�าเนนิการทดสอบเทคโนโลยกีาร

ปรับปรุงบ�ารุงดินร่วนเหนียวในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัด

นครราชสีมา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสภาพดินแน่นใน

พื้นที่ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง และเพื่อทดสอบ

เทคโนโลยกีารปรบัปรงุบ�ารงุดนิร่วนเหนยีว ทีเ่หมาะสม

กับสภาพพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมา ส�าหรับ

เป็นแนวทางให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมาน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรและอุปกรณ์

 ใช้แนวทางด�าเนนิงานตามแนวทางวจิยัระบบการ

ท�าฟาร์ม (Farming  system  research : FSR) ร่วม

กับการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid  

rural  appraisal:  RRA)ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ

 

ขั้นตอนที่  1 กำรเลือกพื้นที่เป้ำหมำย (Selection 

of the Target Area) 

 ได ้คัดเลือกพื้นที่  อ.ขามสะแกแสง จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกพริกมากเป็น

อันดับ 2 รองจากพื้นที่  อ .ด ่านขุนทด จังหวัด

นครราชสมีา และเป็นการผลติพรกิฤดฝูน อาศยัน�้าฝน

เป็นหลัก เนื่องจากไม่มีแหล่งน�้าชลประทาน เกษตรกร

ผูผ้ลติพรกิประสบกบัปัญหาผลผลติพรกิลดน้อยลงทกุ

ปี ต้นพริกแคระแกร็น เจริญเติบโตไม่เต็มที่ เกษตรกร

เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เนื่องจากไม่คุ้มกับการ

ลงทุน จนเป็นเหตุให้พื้นที่ปลูกพริกลดน้อยลงตามไป

ด้วย จากปัญหาดังกล่าวพบว่า สภาพดินปลูกพริกใน 

อ.ขามสะแกแสง มีลักษณะเป็นดินร่วนเหนียว ซึ่ง

ลักษณะดินจะแน่นและแข็ง ประกอบกับเกษตรกรใช้

ปุ๋ยเคมีและปลูกพริกในพื้นที่เดิมเป็นระยะเวลาติดต่อ

กันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการเติมอินทรียวัตถุลงไปใน

ดิน ท�าให้ดินแน่นและแข็ง รากพริกเจริญเติบโตได้ไม่

เต็มที่ ท�าให้ต้นพริกแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต ส่งผล

ให้เก็บผลผลิตได้น้อย 

ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์พื้นที่ (Area Analysis)  

 ใช้วธิกีารวเิคราะห์ระบบนเิวศเกษตร (Agro-eco-

system   Analysis: AA) การประเมินสภาวะชนบท

แบบเร่งด่วน  (Rapid Rural Appraisal: RRA) ร่วมกับ

การท�างานแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Technol-

ogy Development: PTD) การประเมินปัญหาแบบมี

ส่วนร่วม ดังนี้   ได้จากการเสวนากลุ่มเกษตรกร    

 อ.ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา มพีืน้ทีป่ลกู

พริก 6,447 ไร่  ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวพริกที่

นิยมปลูกได้แก่ พริกจินดาบ้าน พริกจินดาด�า พริกซุป

เปอร์ฮอท  โดยจะด�าเนินการเพาะกล้าประมาณเดือน

กมุภาพนัธุ-์เดอืนมนีาคม การเตรยีมกล้าจะใช้วธิหีว่าน

ลงในแปลงเพาะกล้า เมื่อถึงเวลาปลูกจึงถอนไปปลูก

ในแปลง ในช่วงปลายเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 

การเตรยีมแปลงจะไถ 2 ครัง้ ไม่มกีารยกร่องปลกู ระยะ

ปลูก 0.75x0.50 เซนติเมตร การใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ย

สูตร 15-15-15 อัตราประมาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อ

อายุ 1 เดือนหลังปลูก ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ

เดอืนกรกฎาคม – เดอืนกนัยายน ผลผลติทีไ่ด้ขึน้อยูก่บั

ปริมาณน�้าฝนในแต่ละปี การป้องกันก�าจัดแมลงศัตรู

พืชเกษตรกรจะใช้อะบาเมกตินเป็นหลัก ทั้งก�าจัด

หนอนและแมลงศัตรูอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 3 กำรวำงแผนกำรวิจัย (Research  

Planning)  

 ก่อนการการปลกูพรกิด�าเนนิการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ

ด้วยปุ๋ยหมัก อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการหว่าน

ลงในแปลงปลูกพริกแล้วไถกลบ เพื่อเปรียบเทียบกับ

วีธีของเกษตรกรที่ไม่มีการปรับปรุงบ�ารุงดินก่อนการ

ปลูกพริก 

ขัน้ตอนที ่4 กำรด�ำเนนิกำรวจิยั (Experimentation) 

อุปกรณ์

 พันธุ์พืช : พริกพันธุ์จินดา

 ปุ๋ย  : ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ ปุ๋ยอินทรีย์  

 สารเคมีป ้องกันก�าจัดศัตรูพืช: แมนโคเซบ   

อิมิดาคลอพริด ก�ามะถันผง ไวท์ออลย์  อะบาเม็กติน

 เชื้อจุลินทรีย์ : เชื้อไตรโคเดอร์มา, บาซิลลัส  
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ซับทิลิส (บีเอส),  บาซิลลัส ทูริงยินซีส  (Bacillus   

thuringiensis)

 วัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ : กล้องถ่ายรูป เชือกฟาง  

สมุดจดบันทึก

 วิธีปฏิบัติกำรทดลอง ด�าเนินการตามที่ตกลง

ร่วมกนัระหว่างนกัวชิาการและเกษตรกรทีร่่วมทดสอบ 

เปรยีบเทยีบระหว่างวธิผีสมผสานกบัวธิเีกษตรกร ดงันี้

 

กิจกรรม วิธีแนะน�ำ วิธีเกษตรกร

กำรเตรียมพื้นที่ปลูก ไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง ไถกลบ 1 ครั้ง ไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง

กำรปรับปรุงดิน ปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก อัตรา 500 กก./ไร่ ไม่มีการปรับปรุงดิน

พันธุ์ที่ใช้ พันธุ์พริกจินดาพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์พริกจินดาพันธุ์พื้นเมือง

ระยะปลูก 75x50 เซนติเมตร 75x50 เซนติเมตร

กำรดูแลรักษำ ดูแลรักษาตามค�าแนะน�ากรมวิชาการเกษตร
ป้องกันก�าจัดโรคและแมลง โดยใช้ปัจจัยชีวิ
นทรีย์ร่วมกับสารเคมี เช่น แมนโคเซบ (โรค
แอนแทรคโนส)  อิมิดาคลอพริด (เพลี้ยไฟ
พริก) ก�ามะถันผง(ไรขาวพริก) ไวออลย์ น�้า
หมัก(ไล่แมลงและเป็นอาหารเสริม) เชื้อไตร
โครเดอร์มา (โรคที่เกิดจากเชื้อรา)  บาซิลลัส 
ซับทิลิส (BS) (โรคแอนแทร็คโนส),  บาซิลลัส 
ทูริงยินซีส  (BT) (ป้องกันก�าจัดหนอน)

การจดัการดแูลตามกรรมวธิขีองเกษตรกร ใช้
อะบาเม็กตินเป็นหลัก

กำรใส่ปุ๋ย ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราประมาณ 25 กก./ไร่ 
หลังปลูก 1 เดือน

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราประมาณ 25 กก./ไร่ 
หลังปลูก 1 เดือน

กำรให้น�้ำ น�้าฝน น�้าฝน

 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ผล ในระหว่างด�าเนิน

งานวิจัย มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

วิจัย เพื่อสรุปเป็นบทเรียนและประสบการณ์ตลอดจน

การปรับแผนงาน

ขั้นตอนที่ 6 การขยายผล ในขั้นตอนที่ 4 เมื่อ

ด�าเนินการทดลองซ�้าเป็นเวลาประมาณ 2 ปี เป็นที่

ยอมรบัของเกษตรกร จะขยายผลของเทคโนโลยนีัน้ไป

สู่เกษตรกรรายอื่น หรือพื้นที่อื่นที่มีสภาพนิเวศเกษตร

คล้ายคลึงกัน

กำรบันทึกข้อมูล

1.   คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก

2.  ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย

ต้นทุนผันแปรราคาขาย รายได้ รายได้สุทธิ ผล

ตอบแทนค่าใช้จ่ายการลงทุน (Benefit Cost Ratio: 

BCR)

3.   ข้อมลูผลผลติโดยการสุม่เกบ็ตวัอย่างผลผลติ 

ขนาดพื้นที่  24 ตารางเมตร จ�านวน 3 จุด/ไร่  

4.   ข ้อมูลการเจริญเติบโต โดยการสุ ่มเก็บ

ตัวอย่างผลผลิต ขนาดพื้นที่  24 ตารางเมตร จ�านวน 3 

จดุ/ไร่ ความสงูต้น  ความกว้างทรงพุม่  จ�านวนกิง่แขนง 

การแผ่กระจายของราก  และความลึกของราก

5.  ความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density) 

โดยหาได้จากสูตร 

ความหนาแน่นรวม =        มวลของดินแห้ง (g.)

          ปริมาตรรวมทั้งหมดของดิน (g/cm3 )

เวลำและสถำนทีด่�ำเนนิกำร ระยะเวลา (เริม่ต้น 

– สิ้นสุด)   2 ปี  พ.ศ.2554-2555  เริ่มต้น เดือนตุลาคม  

2553  สิน้สดุ เดอืนกนัยายน  2555  สถานทีด่�าเนนิการ 

ต.ชวีกึ  ต.หนองโพธิ ์ ต.ขามสะแกแสง ของ อ.ขามสะแกแสง 

จ.นครราชสีมา



426 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

ผลและวิจำรณ์ผลกำรทดลอง

1.  ผลวิเครำะห์คุณสมบัติของดิน 

การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ�ารุงดินร่วน

เหนยีวในพืน้ทีป่ลกูพรกิจงัหวดันครราชสมีาด�าเนนิการ

ในแหล่งปลกูพรกิ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา เริม่

ด�าเนินการในปี 2554-2555 เกษตรกรร่วมทดสอบ

ทั้งหมดจ�านวน 5 ราย โดยได้ด�าเนินการเก็บตัวอย่าง

ดนิทีร่ะดบั 0-30 เซนตเิมตร ก่อนการด�าเนนิการทดสอบ

พบว่าค่า pH ของดินปี 2554 และ 2555 ในกรรมวิธี

ทดสอบ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 7.7  ทัง้สองปีลกัษณะดนิเป็น

ดนิด่างเลก็น้อย %OM มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1.4 และ 0.96  

อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่า ซึ่งค่า OM  มีค่าลดลงอาจ

เนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยหมักปรับปรุงบ�ารุงดินที่ยังไม่ได้

รับการหมักที่สมบูรณ์ท�าให้จุลินทรีย์ต้องน�าไนโตรเจน

ไปใช้ในการย่อยสลายปุ๋ยหมัก ค่า OM จึงมีค่าต�า่ลง 

ค่า P มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  28.4 และ 40.96 mg/kg  อยู่

ในระดับที่ค่อนข้างสูง  และ K มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 234 

และ 277 mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก (ค

เชนทร์, ม.ป.ป.)  ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรพบว่า pH ของ

ดนิปี 2554 และ 2555 มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 7.8 และ 7.54  

ลักษณะดินเป็นดินด่างเล็กน้อย %OM มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.0 และ 1.02 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่า ซึ่งค่า 

OM  มีค่าใกล้เคียงกรรมกรรมวิธีทดสอบเนื่องจาก

แปลงทดสอบและแปลงเกษตรกรอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั 

ค่า P มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  28.9 และ 34.94 mg/kg  อยู่

ในระดับที่ค่อนข้างสูง  และ K มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 171 

และ 230.83 mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมาก 

(คเชนทร์, ม.ป.ป.)  (Table 1) 

ความหนาแนนรวม =       มวลของดินแหง (g.) 
                                   ปริมาตรรวมทั้งหมดของดิน (g/cm3 ) 

เวลาและสถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา (เร่ิมตน – ส้ินสุด)   2 ป  พ.ศ.2554-2555  เร่ิมตน เดือนตุลาคม  2553  
ส้ินสุด เดือนกันยายน  2555  สถานที่ดําเนินการ ต.ชีวึก  ต.หนองโพธิ์  ต.ขามสะแกแสง ของ อ.ขามสะแกแสง                 
จ.นครราชสีมา 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. ผลวิเคราะหคุณสมบัติของดิน  

การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบํารุงดินรวนเหนียวในพื้นที่ปลูกพริกจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการในแหลง
ปลูกพริก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เร่ิมดําเนินการในป 2554-2555 เกษตรกรรวมทดสอบทั้งหมดจํานวน 5 ราย 
โดยไดดําเนินการเก็บตัวอยางดินที่ระดับ 0-30 เซนติเมตร กอนการดําเนินการทดสอบพบวาคา pH ของดินป 2554 และ 
2555 ในกรรมวิธีทดสอบ มีคาเฉล่ียเทากับ 7.7  ทั้งสองปลักษณะดินเปนดินดางเล็กนอย %OM มีคาเฉล่ียเทากับ 1.4 และ 
0.96  อยูในระดับที่คอนขางต่ํา ซึ่งคา OM  มีคาลดลงอาจเน่ืองมาจากการใชปุยหมักปรับปรุงบํารุงดินที่ยังไมไดรับการ
หมักที่สมบูรณทําใหจุลินทรียตองนําไนโตรเจนไปใชในการยอยสลายปุยหมัก คา OM จึงมีคาตํ่าลง คา P มีคาเฉล่ียเทากับ  
28.4 และ 40.96 mg/kg  อยูในระดับที่คอนขางสูง  และ K มีคาเฉล่ียเทากับ 234 และ 277 mg/kg ซึ่งอยูในระดับที่
คอนขางสูงมาก (คเชนทร, ม.ป.ป.)  สวนกรรมวิธีเกษตรกรพบวา pH ของดินป 2554 และ 2555 มีคาเฉล่ียเทากับ 7.8 และ 
7.54  ลักษณะดินเปนดินดางเล็กนอย %OM มีคาเฉล่ียเทากับ 1.0 และ 1.02 อยูในระดับที่คอนขางตํ่า ซึ่งคา OM  มีคา
ใกลเคียงกรรมกรรมวิธีทดสอบเน่ืองจากแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกรอยูในบริเวณเดียวกัน คา P มีคาเฉลี่ยเทากับ  
28.9 และ 34.94 mg/kg  อยูในระดับที่คอนขางสูง  และ K มีคาเฉล่ียเทากับ 171 และ 230.83 mg/kg ซึ่งอยูในระดับที่
คอนขางสูงมาก (คเชนทร, ม.ป.ป.)  (Table 1)  
Table 1 Average of soil properties analysis 

Soil Properties Analysis  Treatments of tested Farmer treatment 
2554 2555 2554 2555 

pH 7.7 7.7 7.8 7.54 
OM(%) 1.4 0.96 1.0 1.02 
Avai. P(mg/kg) 28.4 40.96 28.9 34.94 
Exch. K(mg/kg) 234 277 171 230.83 
 
2.ผลการเจริญเติบโตและความหนาแนนของดิน  
 จากผลการทดสอบการปรับปรุงบํารุงดินรวนเหนียวกอนการปลูกพริกในกรรมวิธีทดสอบป 2554 และ 2555 
พบวา ความสูงตนมีคา 106.1 และ 75.11 เซนติเมตร ความกวางทรงพุมมีคาเทากับ 73.4 และ 61.1 เซนติเมตร จํานวน
ก่ิงแขนงมีคาเทากับ 12.6 และ 7.81 ก่ิง/ตน และการแผกระจายของรากมีคาเทากับ 46.7 และ 38.09 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ความลึกของรากและความหนาแนนรวมของดินเก็บขอมูลเฉพาะป 2555 มีคาเทากับ 24.67 เซนติเมตร ความ
หนาแนนรวมของดินทั้ง 3 ระดับ ที่ระดับ 0-10 มีคาเทากับ 1.28 ก./ลบ.ซม. ที่ระดับ 10-20 มีคาเทากับ 1.27 ก./ลบ.ซม. ที่
ระดับ 20-30 มีคาเทากับ 1.33 ก./ลบ.ซม. สวนวิธีเกษตรกรพบวา ความสูงตนมีคา 93.6 และ 62.72 เซนติเมตร ความ
กวางทรงพุมมีคาเทากับ 61.9 และ 50.22 เซนติเมตร จํานวนก่ิงแขนงมีคาเทากับ 10.6 และ 6.30 ก่ิง/ตน และการแผ
กระจายของรากมีคาเทากับ 43.2 และ 27.91 เซนติเมตร ความลึกของรากและความหนาแนนรวมของดินเก็บขอมูลเฉพาะ

2. ผลกำรเจรญิเตบิโตและควำมหนำแน่นของดนิ 

 จากผลการทดสอบการปรบัปรงุบ�ารงุดนิร่วน

เหนียวก่อนการปลูกพริกในกรรมวิธีทดสอบปี 2554 

และ 2555 พบว่า ความสูงต้นมีค่า 106.1 และ 75.11 

เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มมีค่าเท่ากับ 73.4 และ 

61.1 เซนตเิมตร จ�านวนกิง่แขนงมค่ีาเท่ากบั 12.6 และ 

7.81 กิ่ง/ต้น และการแผ่กระจายของรากมีค่าเท่ากับ 

46.7 และ 38.09 เซนติเมตร ตามล�าดับ ความลึกของ

รากและความหนาแน่นรวมของดินเก็บข้อมูลเฉพาะปี 

2555 มีค่าเท่ากับ 24.67 เซนติเมตร ความหนาแน่น

รวมของดินทั้ง 3 ระดับ ที่ระดับ 0-10 มีค่าเท่ากับ 1.28 

ก./ลบ.ซม. ทีร่ะดบั 10-20 มค่ีาเท่ากบั 1.27 ก./ลบ.ซม. 

ที่ระดับ 20-30 มีค่าเท่ากับ 1.33 ก./ลบ.ซม. ส่วนวิธี

เกษตรกรพบว่า ความสูงต้นมีค่า 93.6 และ 62.72 

เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มมีค่าเท่ากับ 61.9 และ 

50.22 เซนติเมตร จ�านวนกิ่งแขนงมีค่าเท่ากับ 10.6 

และ 6.30 กิ่ง/ต้น และการแผ่กระจายของรากมีค่า

เท่ากับ 43.2 และ 27.91 เซนติเมตร ความลึกของราก

และความหนาแน่นรวมของดินเก็บข้อมูลเฉพาะปี 

2555 มีค่าเท่ากับ 20.13 เซนติเมตร ตามล�าดับ ความ

หนาแน่นรวมของดินทั้ง 3 ระดับ ที่ระดับ 0-10 มีค่า

เท่ากบั 1.34 ก./ลบ.ซม.ทีร่ะดบั 10-20 มค่ีาเท่ากบั 1.40 

ก./ลบ.ซม. ทีร่ะดบั 20-30 มค่ีาเท่ากบั 1.42 ก./ลบ.ซม. 

เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพริกระหว่าง

กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรพบว่า ความสูง

ต้น ความกว้างทรงพุ่ม วิธีทดสอบมีการเจริญเติบโตดี
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กว่าวิธีเกษตรกร เช่นเดียวกับ จ�านวนกิ่งแขนง การแผ่

กระจายของราก และความลึกของราก พบว่ากรรมวิธี

ทดสอบให้ผลดกีว่ากรรมวธิเีกษตรกร เมือ่วดัความหนา

แน่นรวมของดนิพบว่าเมือ่ปรบัปรงุบ�ารงุดนิร่วนเหนยีว

ด้วยปุ๋ยหมักท�าให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้น โดยปุ๋ย

หมักที่ใส่ลงไปในดินจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทาง

กายภาพของดินให้ดีขึ้น ท�าให้ดินมีโครงสร้างดีมีการ

ระบายน�้าระบายอากาศดีขึ้น และยังช่วยให้ดินมีการ

ซาบซึมน�้าและการอุ้มน�้าที่ดีขึ้นซึ่งจะมีผลทางอ้อมใน

การช่วยลดการกร่อนดิน (soil erosion) ที่เกิดบริเวณ

ผิวหน้าดิน ปุ๋ยหมักยังช่วยปรับปรุงสมบัติทางเคมีของ

ดินเนื่องจากปุ๋ยหมักเป็นแหล่งของสารประกอบฮิวมัส

ในดินซึ่งจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช ท�าให้ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น (สมพร, ม.ป.ป.) ท�าให้ราก

สามารถแผ่กระจายและหยัง่ลกึได้มากขึน้ ซึง่ Weaver 

(1926) อ้างโดย Russell (1982) กล่าวว่าการเจริญ

เติบโตและกิจกรรมทั้งหมดของรากพืช จะถูกควบคุม

โดยตรงจากสภาพของดินที่รากพืชนั้นเจริญอยู่ ดิน

สามารถควบคุมอัตราการเจริญเติบโต รูปร่างและ

ปริมาณของรากได้ และเช่นเดียวกับ Russell (1982) 

พบว่ารากพชืมอีตัราการเจรญิเตบิโตอย่างเป็นสดัส่วน

โดยตรงกับการเจริญเติบโตที่เป็นต้น และรากพืช

สามารถควบคมุการเจรญิเตบิโตของล�าต้นได้ นอกจาก

นี้ Turner (1979, 1986)  ยังได้กล่าวถึงความส�าคัญ

ของรากพืชไว้อีกว่า พืชที่มีรากเจริญได้รวดเร็วแพร่

กระจายได้มาก รวมทั้งสามารถหยั่งลึกลงไปในดินได้

ดีนั้น จะเป็นพืชที่สามารถทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง

ได้ดี ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยหมักใน

ดินร่วนเหนียวท�าให้ดินมีความร่วนซุยขึ้น เมื่อดินมี

ความร่วนซุยท�าให้รากมีการเจริญเติบโตดีสามารถหา

อาหารมาเลี้ยงต้นได้ดี ส่งผลให้ต้นพริกมีการเจริญ

เติบโตดีขึ้น (Table 2) 

ป 2555 มีคาเทากับ 20.13 เซนติเมตร ตามลําดับ ความหนาแนนรวมของดินทั้ง 3 ระดับ ที่ระดับ 0-10 มีคาเทากับ 1.34 
ก./ลบ.ซม.ที่ระดับ 10-20 มีคาเทากับ 1.40 ก./ลบ.ซม. ที่ระดับ 20-30 มีคาเทากับ 1.42 ก./ลบ.ซม. เม่ือเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของพริกระหวางกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรพบวา ความสูงตน ความกวางทรงพุม วิธีทดสอบมีการ
เจริญเติบโตดีกวาวิธีเกษตรกร เชนเดียวกับ จํานวนก่ิงแขนง การแผกระจายของราก และความลึกของราก พบวากรรมวิธี
ทดสอบใหผลดีกวากรรมวิธีเกษตรกร เม่ือวัดความหนาแนนรวมของดินพบวาเม่ือปรับปรุงบํารุงดินรวนเหนียวดวยปุยหมัก
ทําใหดินมีความรวนซุยมากขึ้น โดยปุยหมักที่ใสลงไปในดินจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินใหดีขึ้น ทําให
ดินมีโครงสรางดีมีการระบายนํ้าระบายอากาศดีขึ้น และยังชวยใหดินมีการซาบซึมน้ําและการอุมน้ําที่ดีขึ้นซึ่งจะมีผล
ทางออมในการชวยลดการกรอนดิน (soil erosion) ที่เกิดบริเวณผิวหนาดิน ปุยหมักยังชวยปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน
เนื่องจากปุยหมักเปนแหลงของสารประกอบฮิวมัสในดินซึ่งจะปลดปลอยธาตุอาหารใหแกพืช ทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณสูงขึ้น (สมพร, ม.ป.ป.) ทําใหรากสามารถแผกระจายและหยั่งลึกไดมากขึ้น ซึ่ง Weaver (1926) อางโดย Russell 
(1982) กลาววาการเจริญเติบโตและกิจกรรมทั้งหมดของรากพืช จะถูกควบคุมโดยตรงจากสภาพของดินที่รากพืชนั้น
เจริญอยู ดินสามารถควบคุมอัตราการเจริญเติบโต รูปรางและปริมาณของรากได และเชนเดียวกับ Russell (1982) พบวา
รากพืชมีอัตราการเจริญเติบโตอยางเปนสัดสวนโดยตรงกับการเจริญเติบโตที่เปนตน และรากพืชสามารถควบคุมการ
เจริญเติบโตของลําตนได นอกจากนี้ Turner (1979, 1986)  ยังไดกลาวถึงความสําคัญของรากพืชไวอีกวา พืชที่มีราก
เจริญไดรวดเร็วแพรกระจายไดมาก รวมทั้งสามารถหย่ังลึกลงไปในดินไดดีนั้น จะเปนพืชที่สามารถทนทานตอสภาวะแหง
แลงไดดี ดังนั้นเมื่อมีการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยหมักในดินรวนเหนียวทําใหดินมีความรวนซุยขึ้น เมื่อดินมีความรวนซุย
ทําใหรากมีการเจริญเติบโตดีสามารถหาอาหารมาเล้ียงตนไดดี สงผลใหตนพริกมีการเจริญเติบโตดีขึ้น (Table 2)  
Table 2 Growing of chili and soil bulk density   

Growing of chili and soil bulk 
density 

Treatments of tested Farmer treatment 
2554 2555 2554 2555 

Plant Height (cm.) 106.1 75.11 93.6 62.72 
Plant Canopy (cm.) 73.4 61.1 61.9 50.22 
No. of branch  12.6 7.86 10.6 6.30 
Root  extension (cm.)  46.7 38.09 43.2 27.91 
Root  elongation (cm.)  - 24.67 - 20.13 
Soil bulk density  
           0-10 
          10-20 
          20-30 

 
- 
- 
- 

 
1.28 
1.27 
1.33 

 
- 
- 
- 

 
1.34 
1.40 
1.42 

 
3.ขอมูลผลผลิตและขอมูลเศรษฐศาสตร 

จากผลการทดสอบการปรับปรุงบํารุงดินรวนเหนียวกอนการปลูกพริกในกรรมวิธีทดสอบป 2554 และ 2555 
พบวาผลผลิตมีคา 604 และ 275.78 กิโลกรัม/ไร ตนทุนการผลิตมีคาเทากับ 5,009 และ 6,547.23 บาท/ไร ราคาขายมีคา
เทากับ 26 และ 45 บาท/กิโลกรัม รายไดมีคาเทากับ 15,704 และ 12410.1 บาท/ไร รายไดสุทธิมีคาเทากับ 10,695 และ 
5,862.87  บาท/ไร จํานวนครั้งเก็บเกี่ยวมีคาเทากับ 12 และ 9 คร้ัง คา BCR มีคาเทากับ 3.1 และ 1.9 สวนวิธีเกษตรกร
พบวา ผลผลิตมีคา 489 และ 179.55 กิโลกรัม/ไร ตนทุนการผลิตมีคาเทากับ 3,344 และ 3,811.43 บาท/ไร ราคาขายมีคา

3. ข้อมูลผลผลิตและข้อมูลเศรษฐศำสตร์

จากผลการทดสอบการปรับปรุงบ�ารุงดินร่วน

เหนียวก่อนการปลูกพริกในกรรมวิธีทดสอบปี 2554 

และ 2555 พบว่าผลผลิตมีค่า 604 และ 275.78 

กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตมีค่าเท่ากับ 5,009 และ 

6,547.23 บาท/ไร่ ราคาขายมีค่าเท่ากับ 26 และ 45 

บาท/กโิลกรมั รายได้มค่ีาเท่ากบั 15,704 และ 12410.1 

บาท/ไร่ รายได้สทุธมิค่ีาเท่ากบั 10,695 และ 5,862.87  

บาท/ไร่ จ�านวนครัง้เกบ็เกีย่วมค่ีาเท่ากบั 12 และ 9 ครัง้ 

ค่า BCR มค่ีาเท่ากบั 3.1 และ 1.9 ส่วนวธิเีกษตรกรพบ

ว่า ผลผลิตมีค่า 489 และ 179.55 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุน

การผลิตมีค่าเท่ากับ 3,344 และ 3,811.43 บาท/ไร่ 
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ราคาขายมค่ีาเท่ากบั 26 และ 45 บาท/กโิลกรมั รายได้

มค่ีาเท่ากบั 12,714 และ 8079.75 บาท/ไร่ รายได้สทุธิ

มค่ีาเท่ากบั  9,370 และ 4,268.32 บาท/ไร่ จ�านวนครัง้

เกบ็เกีย่วมค่ีาเท่ากบั 9 และ 6 ครัง้ ค่า BCR มค่ีาเท่ากบั 

3.8 และ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบข ้อมูลทางด ้าน

เศรษฐศาสตร์ระหว่างวิธีทดสอบและวิธีของเกษตรกร

พบว่า จ�านวนครั้งเก็บเกี่ยว ผลผลิต และรายได้สุทธิ 

กรรมวธิทีดสอบสงูกว่ากรรมวธิเีกษตรกร เนือ่งจากเมือ่

รากพริกมีการแผ่กระจายได้ดี  ต้นพริกสามารถเจริญ

เติบโตได้เต็มที่ท�าให้สามารถเก็บผลผลิตได้มาก ในปี 

2555 เกษตรกรสามารถเกบ็ผลผลติได้น้อยกว่าปี 2554 

เนือ่งจากเกษตรกรพบกบัปัญหาฝนทิง้ช่วงต้นพรกิขาด

น�้าท�าให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ส่วนค่า BCR กรรมวิธี

ทดสอบจะมค่ีาน้อยกว่าเนือ่งจากต้นทนุการผลติจากก

การใช้สารเคมี ค่าจ้างเก็บเกี่ยวสูงกว่ากรรมวิธีของ

เกษตรกร  (Table 3)

เทากับ 26 และ 45 บาท/กิโลกรัม รายไดมีคาเทากับ 12,714 และ 8079.75 บาท/ไร รายไดสุทธิมีคาเทากับ  9,370 และ 
4,268.32 บาท/ไร จํานวนครั้งเก็บเก่ียวมีคาเทากับ 9 และ 6 คร้ัง คา BCR มีคาเทากับ 3.8 และ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบขอมูล
ทางดานเศรษฐศาสตรระหวางวิธีทดสอบและวิธีของเกษตรกรพบวา จํานวนครั้งเก็บเกี่ยว ผลผลิต และรายไดสุทธิ กรรมวิธี
ทดสอบสูงกวากรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากเม่ือรากพริกมีการแผกระจายไดดี  ตนพริกสามารถเจริญเติบโตไดเต็มที่ทําให
สามารถเก็บผลผลิตไดมาก ในป 2555 เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตไดนอยกวาป 2554 เนื่องจากเกษตรกรพบกับปญหา
ฝนทิ้งชวงตนพริกขาดน้ําทําใหไดผลผลิตไมเต็มที่ สวนคา BCR กรรมวิธีทดสอบจะมีคานอยกวาเนื่องจากตนทุนการผลิต
จากกการใชสารเคมี คาจางเก็บเก่ียวสูงกวากรรมวิธีของเกษตรกร  (Table 3) 

 
Table 3 Data of plant product and economic   

Data of plant product and 
economic 

Treatments of tested Farmer treatment 
2554 2555 2554 2555 

Fresh yield (kg./rai)  
Cost (baht/rai)  
price(baht/rai) 
Income (baht/rai)  
Net income (baht/rai)  
BCR (income/cost)  
No. of harvested 

604 
5,009 

26 
15,704 
10,695 

3.1 
12 

275 
6547 

45 
12410 
5862 
1.9 
9 

489 
3,344 

26 
12,714 
9,370 

3.8 
9 

179 
3811 

45 
8079 
4268 
2.1 
6 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

1.การปรับปรุงบํารุงดินรวนเหนียวดวยปุยหมักอัตรา 500 กก./ไร ทําใหดินมีความรวนซุยขึ้น รากพืชสามารถ
เจริญเติบโตไดดีขึ้น ทําใหตนพริกเจริญเติบโตไดดีขึ้น ตนพริกแข็งแรงใหผลผลิตไดเต็มท่ี เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตได
ยาวนานขึ้น ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น  

2.จากการสอบถามเกษตรกรผูรวมทดสอบพบวา เกษตรกรพึงพอใจในเทคโนโลยีและมีการนําไปปรับใช โดยมี
การทําปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชภายในกิจกรรมงานเกษตรของตนเอง เพื่อนําปุยหมักไปปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนที่ปลูก
พริกของตนเอง และปลูกพืชชนิดอื่น และบางรายมีการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยคอก ซึ่งปกติปุยคอกเกษตรกรจะเก็บไว
ขาย ไมมีการนํามาใชในกิจกรรมงานดานการเกษตรของตนเอง 
 

คําขอบคุณ  
คณะผูวิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผูรวมดําเนินงานวิจัยที่ใหความรวมมือเปนอยางดี และขอขอบคุณ ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรโนนสูง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ที่ใหความสะดวกในการดําเนินงาน รวมทั้งขอขอบคุณ
ทีมงานและเพื่อนรวมงานของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงทุกทานที่มีสวนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 
เอกสารอางอิง 

กรมศุลกากร.  2554.  สถิติการนําเขา-สงออก. แหลงขอมูล: http://www.customiss.go.th. 
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สรุปและข้อเสนอแนะ

1. การปรบัปรงุบ�ารงุดนิร่วนเหนยีวด้วยปุย๋หมกั

อัตรา 500 กก./ไร่ ท�าให้ดินมีความร่วนซุยขึ้น รากพืช

สามารถเจรญิเตบิโตได้ดขีึน้ ท�าให้ต้นพรกิเจรญิเตบิโต

ได้ดีขึ้น ต้นพริกแข็งแรงให้ผลผลิตได้เต็มที่ เกษตรกร

สามารถเก็บผลผลิตได้ยาวนานขึ้น ท�าให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มมากขึ้น 

2. จากการสอบถามเกษตรกรผูร้ว่มทดสอบพบ

ว่า เกษตรกรพงึพอใจในเทคโนโลยแีละมกีารน�าไปปรบั

ใช้ โดยมีการท�าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ภายใน

กิจกรรมงานเกษตรของตนเอง เพื่อน�าปุ ๋ยหมักไป

ปรบัปรงุบ�ารงุดนิในพืน้ทีป่ลกูพรกิของตนเอง และปลกู

พืชชนิดอื่น และบางรายมีการปรับปรุงบ�ารุงดินโดยใช้

ปุ๋ยคอก ซึ่งปกติปุ๋ยคอกเกษตรกรจะเก็บไว้ขาย ไม่มี

การน�ามาใช้ในกจิกรรมงานด้านการเกษตรของตนเอง

ค�ำขอบคุณ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด�าเนินงาน

วิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง ส�านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ที่ให้ความสะดวกในการ

ด�าเนินงาน รวมทั้งขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนร่วม

งานของศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตรโนนสงูทกุท่าน

ที่มีส่วนท�าให้งานวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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