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การพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนส (โรคกุงแหง)  
โดยใชแนวทางการผลิตพริกแบบผสมผสาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

Technology Development on Anthracnose (Colletotrichum spp.)1   
of Chilli Production by Integrated Management in The Upper North-East 

 
พรทิพย  แพงจันทร2 ศักด์ิสิทธิ์ จรรยากรณ2 ศศิธร ประพรม2 จารุรัตน พุมประเสริฐ2 

อรัญญา ลุนจันทา2 จุฑามาส ศรีสําราญ2 ปราณี วรเนตรสุดาทิพย2 วัชราพร ศรีสวางวงศ2 อรพรรณ วิเศษสังข3 
 

บทคัดยอ 
ดําเนินการพัฒนาการผลิตพริกแบบผสมผสานโดยมุงพัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกใหสูงขึ้น มีความ

ปลอดภัยโดยเนนใหเกษตรกรมีสวนรวม เมื่อไดผลดีในระดับหนึ่งแตยังพบประเด็นปญหาในเรื่องของโรคแอนแทรค
โนสหรือโรคกุงแหงโดยเฉพาะการผลิตพริกในฤดูฝนจึงไดดําเนินการทดสอบเชิงทาบซอน(Super Impose)เพื่อ
แกปญหาการระบาดของโรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุงแหงในผลพริก อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  อําเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2551  ดําเนินการ
ทดสอบกับเกษตรกร 15 รายเพื่อศึกษากรรมวิธีผสมผสานเปรียบเทียบกับวิธีเดิมของเกษตรกร ทําการผลิตพริกโดย
ใชวิธีการจัดการแบบผสมผสาน คือ แชเมล็ดพริกในน้ําอุน 50-55 องศาเซลเซียส นาย 15-20 นาทีใสปูนขาวรองพื้น
อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร เก็บพริกที่เปนโรคแอนแทรคโนสออกนอกแปลงและเผาทิ้ง พนแคลเซียมไนเตรท หรือ
แคลเซียมโบรอนอัตรา 60-80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร  พนสารแมนโคเซบสลับกับโปรคลอราชอัตรา 30-40 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร 
พื้นที่จังหวัดสกลนคร พบวาผลผลิตพริกเปนโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย 6 %(ผลผลิตดี 94%) ไมพบสารพิษตกคางใน
ผลผลิต พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  พบวาผลผลิตพริกเปนโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย 18 %(ผลผลิตดี 82 %) ไมพบสารพิษ
ตกคางในผลผลิต สวนพื้นที่จังหวัดขอนแกน พบวาผลผลิตพริกเปนโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ย 16 %(ผลผลิตดี 84%) 
เมื่อตรวจสารพิษตกคางในผลผลิตไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต 4 ราย มีเพียง 1 รายที่พบแตไมเกินคา MRL 
ในขณะที่วิธีเกษตรกรพบผลพริกที่เปนโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ และขอนแกน เปน    
35 % (ผลผลิตดี 65%) 24% (ผลผลิตดี 76%) และ 26% (ผลผลิตดี 74%) ตามลําดับ  เมื่อดูรายได ตนทุน และ
ผลตอบแทน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ และขอนแกน พบวา กรรมวิธีผสมผสานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให
ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 50,954 บาท/ไร รองลงมาคือ พื้นที่ขอนแกนและชัยภูมิไดผลตอบแทนเฉลี่ย 43,350 
บาท/ไร  8,709 บาท/ไร ตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกรใหผลตอบแทนเฉลี่ย 28,200 บาท/ไร  8,651 บาท/ไร และ 
16,425 บาท/ไร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ และขอนแกน ตามลําดับ  

 
คําสําคญั โรคแอนแทรคโนส(โรคกุงแหง)  การผลิตพริกแบบผสมผสาน 
 

 
1 สนับสนุนงานวิจัยโดย กรมวิชาการเกษตร 
2 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแกน กรมวิชาการเกษตร 
3 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   กรมวิชาการเกษตร 
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บทนํา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 53 ลานไร มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 25.5 ลาน

ไร สวนใหญเกษตรกรทําการปลูกขาวนาปในพื้นที่ลุม สวนพื้นที่ดอนมีการทําไรมันสําปะหลังและปลูกออยเปนสวน
ใหญปจจุบันพื้นที่ดอนบางสวนที่มีการทําไรและปลูกไมผลไมยืนตน เกษตรกรเปลี่ยนเปนการปลูกยางพารา สําหรับ
การผลิตพืชผักสวนใหญจะปลูกในพื้นที่เขตชานเมือง เขตที่ราบริมแมน้ําโขง การผลิตพืชผักหลังนา และที่สูงในฤดู
หนาว พืชผักที่ผลิตสวนใหญคุณภาพไมไดมาตรฐาน พบสารพิษตกคางในผลผลิต พริกก็เปนพืชผักชนิดหนึ่งที่มีการ
ปลูกในทุกจังหวัด พื้นที่รวมประมาณ 1.1-1.4 แสนไร (พรทิพย, 2549) พื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัด ชัยภูมิ เลย 
หนองคาย ขอนแกน สกลนคร และนครพนม มีพื้นที่ขอจดทะเบียนแหลงผลิตพริก 17,594 ไร เกษตรกร 8,320 ราย 
ไดรับการรับรองแปลงเกษตรกรดีที่เหมาะสม(GAP)เพียง 1,733 ไร เกษตรกร 323 ราย ผลผลิตพริกนอกจากการสง
ขายทั้งระดับทองถิ่น ในประเทศ แลวยังมีการสงออก ในรูปแบบการขายทั้งพริกสด แหง หรือผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ 
และพริกยังใชเปนสวนประกอบของยารักษาโรคบางชนิด มีมูลคาสงออกประมาณปละ 2,000 ลานบาท และนําเขาสวน
ใหญในรูปพริกแหงประมาณ 700 ลานบาท จากการวิเคราะหพื้นที่ระบบการผลิตพริก และประเด็นปญหาที่ยังไมได
รับการพัฒนาแกไข กลุมพัฒนาและตรวจสอบปจจัยการผลิตสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 ทําการสุม
ตรวจสารพิษตกคางในผลผลิตพบวารอยละ 80 พบสารพิษตกคางเกินคามาตรฐาน สาเหตุเนื่องจากพริกเปนพืชที่มี
ปญหาโรคและแมลงศัตรูรบกวนมาก เชน ปญหาโรคแอนแทรคโนสมากที่สุด รองลงมาคือ โรคเหี่ยว เพี้ยออน เพลี้ย
ไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว และ และหนอนแมลงวัน โรคแอนแทรคโนส หรือชาวบานนิยมเรียกโรคกุงแหง ในแตละปทํา
ความเสียหายใหกับเกษตรกรมากกวา 80 เปอรเซ็นต(พรทิพย, 2549)   โรคกุงแหงเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum 
gloeosporoides และ C. capcisi เมื่อผลพริกถูกเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสเขาทําลาย จะเกิดจุดฉํ่าน้ําเล็กๆ 
ตอมาแผลขยายขนาดออกไปเปนลักษณะวงรี หรือ กลม เกิดเปนวงซอนกันเปนชั้นๆ บริเวณกลางแผล (อรพรรณ 
และจุมพล, 2547)จากปญหาเหลานี้ ทําใหเกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพริกปริมาณสูงมาก 
จนเกิดปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตเกินคามาตรฐาน ทั้งยังสงผลกระทบตอสุขภาพเกษตรกรและสิ่งแวดลอม 
การศึกษาวิธีการจัดการโรคแอนแทรคโนสโดยเกษตรกรมีสวนรวมเพื่อชวยลดความเสียหายเนื่องจากการระบาดของ
โรคแอนแทรคโนสในพื้นที่และเปนแนวทางการปฏิบัติแกเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆดวย 

 
วัตถุประสงค 
เพื่อ พัฒนามาตรฐานคุณภาพพริกใหมากกวา 80 เปอรเซ็นต ผลผลิตไมมีโรคแมลงทําลาย และปลอดภัยจากสารพิษ 

 
วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ  พริกขี้หนู เชื้อไตรโคเดอรมา  บาซิลัส ซับทิลิส (Bs)  บาซิลัส  ทูริงยินซีส (Bt) สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ปุยหมักแหง น้ําหมัก กากน้ําตาล สมุนไพร เชน สะเดา ขา บอระเพ็ด หางไหล เปนตน และ กับดักชนิด
ตางๆ 

วิธีการ  เปนการวิจัยเพื่อปรับใชเทคโนโลยีใหเหมะสมในพื้นที่  โดยดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยระบบ
การทําฟารม (อารันต, 2543) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม(PTD) คือ ทําการคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกนหลังจากนั้นทําการ
วิเคราะหพื้นที่รวมกับเกษตรกรและคนหาประเด็นปญหาที่สําคัญที่สุดในการผลิตพริก หลังจากนั้นคัดเลือกเกษตรกร
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ที่จะรวมทดสอบ วางแผนการทดสอบตามกรรมวิธีตางๆ โดยกลุมเกษตรกรที่อาสาทดสอบรวมกับเจาหนาที่โดยเนน
การพัฒนาเพื่อปองกันกําจัดโรคกุงแหง เนื่องจากเปนปญหาที่สําคัญที่สุด โดยปญหาดานอื่นๆเกษตรกรจะเนนใชวิธีการ
ควบคุมปองกันกําจัดเหมือนกันหมดมีเพียงปญหาโรคกุงแหงที่เกษตรกรแยกเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา โดย
ใชวิธีผสมผสานเปรียบเทียบกับวิธีเดิมของเกษตรกร มีการฝกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อ
แกไขปญหาเรื่องศัตรูพริก โดยใชวิทยากรจากสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของเกษตรกรที่
เกงในการผลิตพริกจาพื้นที่เลยและเกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ จากนั้นดําเนินการทดสอบกับ เกษตรกรจํานวน 15 ราย 2 
กรรมวิธี โดยนําเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํามาปรับใชผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น เปรียบเทียบกับวิธีเดิมของ
เกษตรกร ทําการบันทึกขอมูลดานผลผลิตคุณภาพของผลผลิต เชน เปอรเซ็นตผลผลิตดี โดยตองเปนผลที่ไมมีโรคแมลงทําลาย 
ขอมูลดานเศรษฐศาสตร เชน ตนทุน ผลผลิตเฉลี่ยตอไร และรายได เพื่อนําไปวิเคราะหผลตอบแทน เก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะห
สารพิษตกคางและประเมินการยอมรับเทคโนโลยีที่นําไปทดสอบ วิธีปฏิบัติการทดลองมีรายละเอียด ดังนี้  

 
 

กิจกรรม วิธีผสมผสาน วิธีเกษตรกร 
1. การเตรียมดิน -ไถดิน1-2 ครั้งแตละครั้งตากดินทิ้งไว  7-14 

วัน 
-ใสปูนขาวอัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร 

- พริกฝนไถดิน1-2 ครั้งตากดิน 7-14 วัน 
   
- ไมมีการใสปูนขาว 

2. การเตรียมเมล็ด
พันธุ 

- แชเมล็ดในน้ําอุน 50-55 องศาเซลเซียส 
  นาน 15-20 นาที 

- ไมมีการเตรียมเมล็ดพันธุ 

3. การยายกลา - แชรากดวยเชื้อไตรโคเดอรมาสด 
- ฤดูฝนกลาอายุตั้งแต 30-45 วัน 

- ตัดยอดและแชรากดวยเมทาแลกซิล  
- ฤดูฝนกลาอายุตั้งแต 30-45 วัน 

4. การใสปุย 
  4.1 การใสปุยรองพื้น 

 
- ใสปุยหมักแหงผสมเชื้อไตรโครเดอรมา 
   อัตรา 150-250 กิโลกรัม/ไร 

 
- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25-50  
   กิโลกรัม/ไร 

  4.2 ปุยหมักแหง -กอนออกดอกใสปุยหมักผสมเชื้อไตรโคร เดอร
มาอัตรา 150-250 กิโลกรัม/ไร 

-ไมมีการใสปุยหมัก 

  4.3 ปุยเคมี - หลังปลูก 15 วันใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 
  อัตรา 20-50 กิโลกรัม/ไร ทุกๆ 20-30 วัน  
 จํานวน 2-4 ครั้ง 

- ใสปุย 15-15-15 หรือ 16-20-0 หรือ  
16-16-8 อัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร 
ทุก 20 วันจํานวน 4-5 ครั้ง 

  4.4 ปุยเสริมทางใบ - พนสารแคลเซียมไนเตรท อัตรา 60-80 ซีซี/ 
  น้ํา 20 ลิตรชวงติดผลเล็ก  

- พนแคลเซียมโบรอนอัตรา 20 ซีซี/น้ํา 
20   ลิตร ในชวงติดผลเล็ก ทุก 7-10 วัน 
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กิจกรรม วิธีผสมผสาน วิธีเกษตรกร 
5. การปองกันกําจัด
โรค 
5.1 โรคแอนแทรคโนส   
(กุงแหง) 

 
 
- พนแคลเซียมไนเตรทอัตรา 40-60 กรัม/ 
  น้ํา 20 ลิตร ระยะติดผลเล็ก 2 ครั้ง หรือเมื่อ
ผลพริกเริ่มแสดงอาการขาดธาตุอาหารรอง 
- เก็บชิ้นสวนพืชที่ถูกโรคทําลายออกไป 
  เผาทิ้งนอกแปลง 

 
 
- คารเบนดาซิม หรือสารแมนโคเซบ  
  อัตรา 40-50 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร ทุก 5-7 
วันจํานวน 4-6  ครั้ง 
- ไมมีการเก็บช้ินสวนพืชที่ถูกโรค 
  ทําลายออกไปเผาทิ้งนอกแปลง 

 - พนแมนโคเซบอัตรา 30-40 ซีซี/น้ํา 20   ลิตร 
สลับกับสารโปรคลอราช อัตรา20-  30 ซีซี/น้ํา 
20 ลิตร ระยะติดผลออน จนถึงกอนเก็บเกี่ยว 7 
วัน จํานวน 2 ครั้ง 

 

 - บาซิลัส ซับทิลิส 20-40 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร  
จํานวน 1-2  ครั้ง 

 

 - พนน้ําหมักสมุนไพร(ขา บอระเพ็ด และ 
 หางไหล) อัตรา30 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร พนทุก  
5-7วัน ระยะติดผล จํานวน 6-8 ครั้ง  

 

 -พนน้ําหมักปลาหรือหอยเชอรี่อัตรา30-40 ซีซี/ 
น้ํา 20 ลิตรทุกๆ 5-7 วัน ระยะติดผล 6-8 ครั้ง 

 

6. การปองกันกําจัด
แมลง 

-ปรับใชตามแนวทางตาม GAP -ปรับใชตามแนวทางตาม GAP 

 
เวลาและสถานที่ดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2550-ธันวาคม 2551 
พ้ืนที่ดําเนนิการ อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 
 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 
  จากผลการดําเนินงานทดสอบ ไดผล ดังนี้ 

1. ผลผลิต พบวา การแกไขปญหาโรคแอนแทรคโนสดวยวิธีผสมผสานและวิธีเกษตรกร ใหผลผลิตคอนขาง
แตกตางกันมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และขอนแกน วิธีผสมผสานใหผลผลิตเฉล่ีย 1,583 และ 1,428  
กิโลกรัม/ไร วิธีเกษตรกรใหผลผลิตเฉลี่ย 670 และ1,009 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ สวนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ใหผลผลิตไม
แตกตางกันมากนัก วิธีผสมผสานใหผลผลิตเฉล่ีย 555 กิโลกรัม/ไร ซึ่งสูงกวาวิธีเกษตรกรที่ไดผลผลิตเฉล่ีย 514 
กิโลกรัม/ไร (ตารางที่ 1) 

2. เปอรเซ็นตผลผลิตดี คือ ผลที่ไมเปนโรคแอนแทรคโนส พบวา พริกที่ผลิตโดยวิธีผสมผสาน มีปญหาโรค
แอนแทรคโนสในชวงปลายฤดูเก็บเกี่ยวในระดับเล็กนอย โดยพบผลพริกเปนโรคแอนแทรคโนสเฉลี่ยในพื้นที่จังหวัด
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สกลนคร ชัยภูมิ และขอนแกนคิดเปน 6 % (ผลผลิตดี 94%) 18% (ผลผลิตดี 82%) และ 16% (ผลผลิตดี 84%) 
ตามลําดับ สําหรับวิธีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครพบปญหาโรคแอนแทรคโนส (ในระดับปานกลาง) ทําใหมีผล
พริกที่เปนโรคแอนแทรคโนสสูงที่สุดคือ 35% (ผลผลิตดี 65%) (ตารางที่ 1)  

3.  การตรวจสารพิษตกคางในผลผลิต จากการสุมตัวอยางพริกเพื่อตรวจสารพิษตกคางในผลผลิตโดยใช
วิธี GC ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและชัยภูมิ ผลผลิตจากแปลงทดสอบทั้งวิธีผสมผสานและวิธีเกษตรกร ตรวจไมพบ
สารพิษกลุมตาง ๆ ตกคางในผลผลิตของพริก สวนในพื้นที่จังหวัดขอนแกน เกษตรกร 4 ราย ตรวจไมพบสารพิษ
ตกคางมีเพียง 1 รายที่พบแตไมเกินคา MRL (ตารางที่ 1) 
 4.  ตนทุนการผลิต พบวา สวนใหญเปนตนทุนที่ไมเปนเงินสดโดยเฉพาะคาแรงงานในการเก็บเกี่ยวสวน
ใหญเกษตรกรจะเก็บผลผลิตพริกโดยใชแรงงานในครัวเรือน สวนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีตนทุนในการผลิตเฉลี่ยทั้ง
วิธีผสมผสานและวิธีเกษตรกรต่ําที่สุด คือ 5,175 และ 4,192 บาท/ไร ตามลําดับ  สําหรับพื้นที่จังหวัดสกลนคร พบวา 
วิธีเกษตรกรมีตนทุนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 26,800 บาท/ไร  ในขณะที่พื้นที่จังหวัดขอนแกน วิธีผสมผสานและวิธีเกษตรกร
มีตนทุนเฉลี่ยไมแตกตางกันมากนัก คือ13,825 และ 13,845 บาท/ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

5. รายไดและผลตอบแทน พบวา การผลิตพริกขี้หนูในฤดูฝนพื้นที่จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ และขอนแกน 
การจัดการโรคแอนแทรคโนสโดยวิธีผสมผสานเกษตรกรมีรายไดและไดรับผลตอบแทนมากกวาวิธีการปฏิบัติเดิมของ
เกษตรกร พื้นที่จังหวัดสกลนครเกษตรกรผลิตพริกโดยวิธีผสมผสานมีรายไดเฉล่ียและผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
75,147 และ 50,954 บาท/ไร ตามลําดับ รองลงมา คือพื้นที่จังหวัดขอนแกนและชัยภูมิ มีรายไดและผลตอบแทน คือ 
57,130บาท/ไร 43,350 บาท/ไร และ 13,884 บาท/ไร 8,709 บาท/ไร ตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกรก็มีแนวโนม
เชนเดียวกัน (ตารางที่2)  การผลิตที่สามารถเก็บผลผลิตไดยาวนานมากกวาทําใหเกษตรกรมีโอกาสขายผลผลิตไดใน
ราคาที่สูงชวงปลายฤดูทําใหมีรายไดและผลตอบแทนมากกวา 

6. การยอมรับของเกษตรกร จากการจัดเวทีสรุปบทเรียนเพื่อเปนแนวทางในการปรับวิธีการผลิตพริกให
เหมาะกับสภาพเกษตรกรในแตละพื้นที่หลังส้ินสุดการเก็บขอมูลในเบื้องตน พบวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการ 66.7 
เปอรเซ็นต พึงพอใจวาการผลิตพริกแบบผสมผสานชวยลดปญหาโรคแอนแทรคโนส(กุงแหง)ในระดับมาก 33.3 
เปอรเซ็นต พึงพอใจวาการผลิตพริกแบบผสมผสานชวยลดปญหาโรคแอนแทรคโนส(กุงแหง)ในระดับปานกลาง โดย
ภาพรวมแลวเกษตรกรมีความพึงพอใจตอเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดในระดับมาก และที่สําคัญ คือเกษตรกรเห็น
วาเมื่อมีการผลิตพริกแบบผสมผสานแลวทําใหพบศัตรูธรรมชาติในแปลงมากขึ้นและทําใหเกษตรกรมีความ
ปลอดภัยมากขึ้นทุกราย  

จากการทดสอบเชิงทาบซอนเพื่อพัฒนาการจัดการโรคแอนแทรคโนสในผลพริกนี้ พบวา วิธีการจัดการแบบ
ผสมผสานโดยลดอัตราการใชปุยเคมี ลดการใชสารเคมี ก็ไมทําใหผลผลิตลดลง และยังลดปญหาโรคแอนแทรคโนส
ไดมากกวาวิธีที่ใชปจจัยเคมีในอัตราที่สูงอีกดวย  ซึ่งสอดคลองกับ อรพรรณ และจุมพล (2547) ที่กลาววา การแกไข
ปญหาโรคแอนแทรคโนส หากทราบสาเหตุที่แนนอน เชน การขาดธาตุอาหารรอง การดูแลรักษาความสะอาดใน
แปลงไมถูกตอง อาจไมเกิดการระบาดของโรค หรือเมื่อสังเกตวาโรคเริ่มระบาดแลว หากเกษตรกรดูแลความสะอาด
ในแปลงปลูกมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพอยางถูกวิธี ทําใหลดปญหา
การสูญเสียผลผลิตพริกเนื่องจากโรคแอนแทรคโนสไดมากถึง 80 % 
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ตารางที่ 1 ผลผลิต คุณภาพผลผลิต เปอรเซ็นตผลพริกที่ไมเปนโรคกุงแหง (ผลผลิตดี) และการตรวจสารพิษ
ตกคางในผลผลิต พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

คุณภาพผลผลิต พื้นที่/กรรมวิธี ผลผลิต 
(กก./ไร) %ผลผลิตดี สารพิษตกคาง 

พื้นที่สกลนคร      วิธีผสมผสาน 1,583 94 ไมพบสารพิษตกคาง 
                             วิธีเกษตรกร 670 65 ไมพบสารพิษตกคาง 
พื้นที่ชัยภูมิ           วิธีผสมผสาน 555 82 ไมพบสารพิษตกคาง 
                             วิธีเกษตรกร 514 76 ไมพบสารพิษตกคาง 
พื้นที่ขอนแกน      วิธีผสมผสาน 1,428 84 ไมพบ4 ราย/ พบไมเกินคา1ราย 
                             วิธีเกษตรกร 1,009 74 ไมพบ4 ราย/ พบไมเกินคา1ราย 

 
ตารางที่ 2  รายได ตนทุน และผลผลตอบแทนในการผลิตพริก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

พื้นที่/กรรมวิธี รายได ตนทุน ผลตอบแทน 
 (บาท/ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร) 
พื้นที่สกลนคร      วิธีผสมผสาน 75,147 24,193 50,954 

                             วิธีเกษตรกร 55,000 26,800 28,200 

พื้นที่ชัยภูมิ           วิธีผสมผสาน 13,884 5,175 8,709 

                             วิธีเกษตรกร 12,843 4,192 8,651 

พื้นที่ขอนแกน      วิธีผสมผสาน 57,130 13,825 43,350 

                             วิธีเกษตรกร 30,270 13,845 16,425 

 
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

1. พริกขี้หนูที่ผลิตโดยวิธีผสมผสานใหผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร 38.5 เปอรเซ็นต การปลูกพริกในฤดูฝน 
หากเกษตรกรมีการพัฒนาระบบน้ําเพิ่มเติม และการจัดการดินและพืชอยางเหมาะสมจะทําใหการจัดการปญหาการ
ขาดธาตุอาหารรองและโรคกุงแหงไดดีมากขึ้น ทําใหเกษตรกรมีโอกาสเก็บผลผลิตไดมากครั้งขึ้น 
 2. ตนทุนรวมการผลิตพริก วิธีผสมผสานตํ่ากวาวิธีเกษตรกร 3.7 เปอรเซ็นต สวนใหญเปนตนทุนดานแรงงานเก็บ
เกี่ยว วิธีผสมผสานใหผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร 48.3 เปอรเซ็นต  
 3. คุณภาพผลผลิต การผลิตพริกแบบผสมผสานทําใหผลพริกไมเปนโรคกุงแหง 82.0- 94.0 เปอรเซ็นต เกษตรกรควร
สนใจเรื่องสุขอนามัยแปลงจะชวยลดปญหาของโรคแมลงไดมากขึ้น 

4. วิธีการผลิตพริกแบบผสมผสาน ผลผลิตไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต  
 

การนําไปใชประโยชน 
1. จัดทําคูมือการปฏิบัติเพื่อการผลิตพริกแบบผสมผสาน และคูมือการจัดการโรคแอนแทรคโนส (โรคกุงแหง) 

สําหรับเกษตรกร ผูประกอบการ และหนวยงานราชการที่ทําหนาที่สงเสริม 
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 2. จัดฝกอบรมหลักสูตร “การผลิตพริกแบบผสมผสานรุนที่ 1” ในวันที่ 2-6-27 กุมภาพันธ 2552 ใหกับ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร และกลุมเกษตรกรผูนํา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 
72 ราย เพื่อนําไปพัฒนาขยายเครือขายในเรื่องการผลิตพริกและพืชผักอื่นในระบบ GAP 
 3. มีแหลงศึกษาดูงานและสถานีการเรียนรูของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 6 แหง 
ไดแกแปลงของนางสุพัฒ คลังระหัด ที่อําเภอเมือง จังหวัดเลย 1 แหงคือ แปลงนายเมฆ ขะพินิจ และ อําเภอภูผามาน 
จังหวัดขอนแกน 1 แหง ไดแก แปลงนางวารี จันดี 
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ภาพที่ 1 เกษตรกรเรียนรูเรื่องศัตรู
พริกในแปลงปลูกพริก 

ภาพที่ 2 การใชปูนขาวปุยหมัก 
             รองพื้นกอนปลูกพริก 

ภาพที่ 3  สภาพแปลงพริกขี้หนู 
              

ภาพที่ 4  อาการโรคกุงแหง 
           รุนแรง(วิธีเกษตรกร) 

ภาพที่ 5 เก็บช้ินสวนที่เปนโรคออก  ภาพที่ 6 หลังแกไขปญหาและ 
              มีการบํารุงรักษาแลว 


