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คำำานิิยม

 ภัาค์การู้เกษตรู้ของไทย มีโค์รู้งสรู้�างที�ปรู้ะกอบด�วย ผ้�เกี�ยวข�องจำานวนมากโดยเฉีพาะ

อย่างยิ�งเกษตรู้กรู้ที�ทำาการู้เกษตรู้มาอย่างต่อเน่�อง ยาวนาน ตั�งแต่บรู้รู้พบุรุู้ษจนถึงปัจจุบัน  

ในแง่ของผลผลิต ผลิตภัาพ สรู้�างรู้ายได�ในแง่ของ ผลิตภััณ์ฑ์์มวลรู้วมของปรู้ะเทศึ (GDP) ใน

สาขานี�อย่างค์งที�และมีแนวโน�มลดลงอย่างมากด�วยการู้เปลี�ยนแปลงอย่างรู้วดเร็ู้ว ทั�งด�าน

ปรู้ะชุากรู้ และค์วามเป็นเม่อง ตลอดจนเทค์โนโลยี สิ�งแวดล�อม ปัจจัยการู้ผลิตเบ่�องต�นปรู้ะกอบ

กับค์นเดิมและค์นรุู่้นใหม่ไม่เข�าส่้ภัาค์เกษตรู้ เป็นวงจรู้ที�น่าเป็นห่วงและทุกฝ่่ายค์วรู้พิจารู้ณ์า 

ยกรู้ะดับเรู่้�องนี�ให�เกิดผลในเชิุงปฏิิบัติ แม�ว่าจะมีนโยบายหลายอย่างจากภัาค์รัู้ฐที�วางไว�แล�ว

  เอกสารู้เล่มนี�เป็นส่วนหนึ�งของการู้เสนอแนวทางการู้ยกรู้ะดับเกษตรู้กรู้และกลุ่ม

เกษตรู้กรู้ด�วยการู้นำาองค์์ค์วามรู้้� เทค์โนโลย ีและนวัตกรู้รู้ม จากสถาบนัการู้ศึึกษาส่้การู้ปฏิิบัติ

จริู้งในพ่�นที� โดยใชุ�กรู้ณี์ศึึกษาเรู่้�องพริู้กปลอดภััย มาเผยแพรู่้และแลกเปลี�ยนปรู้ะสบการู้ณ์์  

ให�สาธารู้ณ์ะชุนทรู้าบในวงกว�าง

 ท่านอาจารู้ย์วีรู้ะ ภัาค์อุทัย เป็นอาจารู้ย์ของค์ณ์ะเกษตรู้ศึาสตร์ู้ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ท่านหนึ�งที�เป็นตัวอย่างของนักวิชุาการู้ที�มีองค์์ค์วามรู้้�ที�ลุ่มลึก รู้อบด�าน จากการู้

ศึึกษาและเรีู้ยนรู้้�จากการู้ปฏิิบัติรู่้วมกบัเกษตรู้กรู้ในพ่�นที�มาหลายจังหวดั โดยเฉีพาะอยา่งยิ�ง

เรู่้�องพรู้กิปลอดภััยที�ถ่อว่าเปน็ผ้�รู้อบรู้้� ที�ไม่ชุอบเปดิเผยตัว ทั�งที�เป็นข�ารู้าชุการู้พลเรู่้อนดีเด่น 

(ค์รุู้ฑ์ทองค์ำา) สำานักงาน กพ. ปรู้ะจำาปี 2550 ซึึ่�งเชุ่�อว่ายังมีนักวิชุาการู้เชุ่นนี�อีกมาก หากแต่

สังค์มวิชุาการู้และในวงการู้สถาบันอุดมศึึกษาจะมองเห็นหรู่้อไม่ นับว่าเป็นเกียรู้ติของ

สถาบันวิจัยยุทธศึาสตร์ู้และปรู้ะสานค์วามรู่้วมม่อเพ่�อพัฒนาภัาค์ตะวันออกเฉีียงเหน่อ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที�มีโอกาสรู่้วมทำางาน รู่้วมทุกข์รู่้วมสุข กับเกษตรู้กรู้ในโค์รู้งการู้แก�ไข

ปัญหาค์วามยากจนตามแนวคิ์ดเศึรู้ษฐกิจพอเพียง (มข.แก�จน) มาตั�งแต่ปี 2557 และโค์รู้งการู้

ยกรู้ะดับอาชีุพเกษตรู้กรู้เพ่�อสรู้�างรู้ายได�ด�วยเทค์โนโลยแีละนวัตกรู้รู้ม ปี 2563 และโค์รู้งการู้

พัฒนาเชิุงพ่�นที�หลายโค์รู้งการู้ 

 เอกสารู้นี�จึงเป็นเค์รู่้�องย่นยันผลวิชุาการู้ที�สามารู้ถนำาไปปฏิิบัติได�จริู้ง

 รู้องศึาสตรู้าจารู้ย์รัู้งสรู้รู้ค์์ เนียมสนิท

 สถาบันวิจัยยทุธศึาสตร์ู้และปรู้ะสานค์วามรู่้วมม่อ

 เพ่�อพัฒนาภัาค์ตะวันออกเฉีียงเหน่อ 

 สิงหาค์ม 2564
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ปััจจัยที่่�สำาคำัญในิการที่ำาการเกษตรให้้ได้้ผลสำาเร็จ

 1. พันธ์ุ พ่ชุ สัตว์

 2. ค์วามอุดมสมบ้รู้ณ์์ของดิน

 3. ค์วามสมบ้รู้ณ์์ของแหล่งนำ�า

 4. สภัาพภ้ัมิสังค์ม ภ้ัมิปรู้ะเทศึ สภัาพพ่�นที� ฤด้กาล ปริู้มาณ์และจำานวนวันฝ่นตก 

ในแต่ละเด่อน อุณ์หภ้ัมิ แสงแดด ทิศึทางลม พายุ ค์วามสามัค์คี์ในชุุมชุน เป็นต�น

 5. การู้ป้องกันกำาจัดศัึตรู้้พ่ชุ/สัตว์

 6. การู้บริู้หารู้จัดการู้ตลอดห่วงโซ่ึ่อุปทาน ตั�งแต่การู้ผลิต การู้ตลาด จนถึง 

ผ้�ซ่ึ่�อหรู่้อผ้�บริู้โภัค์ ทำาอย่างไรู้จะสอดค์ล�องกัน เพ่�อรัู้กษาสมดุลไม่ให�พริู้กออกส่้ตลาดมาก 

หรู่้อน�อยกว่าค์วามต�องการู้ของตลาด เพรู้าะจะมีผลต่อรู้าค์า ถ�าปล้กพริู้กมากเกินไปและ 

ไม่ต�องกับค์วามต�องการู้ของตลาด รู้าค์าพริู้กที�เกษตรู้กรู้จะขายได�จะมีรู้าค์าตกตำ�า

 7. รู้าค์าผลผลิตที�เกษตรู้กรู้ขายได�/มีตลาดรัู้บซ่ึ่�อ ตลาดนำาการู้ผลิต

 8. การู้รู้วมกลุ่มและการู้บริู้หารู้จัดการู้กลุ่มให�มั�นค์งและชุ่วยเหล่อตัวเองได�และ

ชุ่วยเหล่อซึึ่�งกันและกัน เพรู้าะขนาดพ่�นที�เพรู้าะปล้กของเกษตรู้กรู้มีขนาดเล็ก เชุ่น เกษตรู้กรู้

ปล้กพริู้กพ่�นที�ปล้กพริู้กต่อค์รัู้วเรู่้อนปรู้ะมาณ์ 0.5-3.0 ไรู่้ ถ�าไม่รู้วมตัวกัน และให�มีจำานวน

ไม่มากพอ พริู้กที�เก็บได�แต่ละรุู่้นก็จะไม่มากพอที�พ่อค์�ารู้ายใหญ่จะมารัู้บซ่ึ่�อ 

 9. คุ์ณ์ภัาพมาตรู้ฐานสินค์�า ค์วามสามารู้ถในการู้ตรู้วจสอบย�อนกลับแหล่งที�มา

ของสินค์�า เชุ่น พริู้กรู้ะบบการู้ผลิตที�ได�มาตรู้ฐาน GAP แล�วยงัต�องมีการู้คั์ดเกรู้ด เชุ่น ผลตรู้ง 

ยาวไม่เกินกี�เซึ่นติเมตรู้ สีจะต�องสีแดงหรู่้อเขียวอย่างไรู้ เพรู้าะถ�าพริู้กเข�าส่้โรู้งงานอุตสาหกรู้รู้ม 

การู้หั�น ซึ่อย ใชุ�เค์รู่้�องจักรู้ เป็นต�น

 10.  การู้บริู้หารู้ค์วามเสี�ยง/ลดค์วามเสี�ยง เพรู้าะการู้ทำาการู้เกษตรู้จะเสี�ยงอย่างน�อย 

2 อย่าง ค่์อ เรู่้�องรู้าค์าตกตำ�าและผลผลิตเสียหาย เสี�ยงจากธรู้รู้มชุาติ หรู่้อปัญหาจากโรู้ค์และ

แมลง เกษตรู้กรู้จึงค์วรู้ปล้กพ่ชุหรู่้อ ทำาการู้เกษตรู้ผสมผสานที�สนับสนุนส่งเสริู้มกัน

 11. การู้นำาองค์์ค์วามรู้้� นวัตกรู้รู้ม เทค์โนโลยีสมัยใหม่มาปรัู้บใชุ�ให�เหมาะสม เพรู้าะ

จะเป็นการู้ลงทุนเพิ�ม เชุ่น จากเดิมเค์ยจ�างรู้ถไถไรู่้ละ 300 บาท ถ�าจะตัดสินใจซ่ึ่�อรู้ถไถ 

คั์นละ 700,000 บาท จะต�องส่งให�หมดภัายใน 7 ปี ปีละ 100,000 บาท จะเอาเงินจากไหน 

ขับรู้ถไถและซ่ึ่อมบำารุู้งเก่งหรู่้อเปล่า ไปขับรู้ถรัู้บจ�างได�หรู่้อเปล่า ค์วรู้คิ์ดให�ดีก่อน

 12. เกษตรู้กรู้มีค์วามขยันเป็นทุนเดิมอย้่แล�ว และชุอบเรีู้ยนรู้้�หาค์วามรู้้�ใหม่ และ 

เชุ่�อมั�นในการู้ทำาการู้เกษตรู้รู้ะบบปลอดภััย 

 13. “ต�องการู้จะเปลี�ยนแปลงจากเดิม ก็ต�องเอานวัตกรู้รู้มเข�าชุ่วย” 
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ข้้อกำาห้นิด้ 8 ปัระการ เพื่่อได้้การรับัรองแห้ล่งผลิต GAP พืื่ช : 

กรมวิิชาการเกษตร

 เกษตรู้กรู้ที�จะเข�าส่้รู้ะบบเกษตรู้ปลอดภััย เพ่�อค์วามปลอดภััยของตนเอง ผ้�บรู้โิภัค์ 

และสงัค์มสิ�งแวดล�อม โดยเฉีพาะเกษตรู้กรู้ที�ปล้กพรู้กิรู้ะบบปลอดภััย เพรู้าะเกษตรู้กรู้เสนอ

ข่าวการู้ตรู้วจสอบสารู้เค์มีอันตรู้ายที�ตกค์�างในพ่ชุผักและผลไม� มักจะปรู้ากฏิว่ามีพริู้กแดง

ปรู้ากฏิอย้่ในรู้ะดับต�น ๆ ของพ่ชุผักและผลไม�ที�ตรู้วจ ดังนั�นเกษตรู้กรู้จึงค์วรู้รู้้�ข�อกำาหนด 8 

ปรู้ะการู้ ที�กรู้มวิชุาการู้เกษตรู้ได�กำาหนดขึ�น

 1. นำ�า ที�จะใชุ�ในกรู้ะบวนการู้ผลิต ต�องปรัู้บที�ไม่มีสภัาพแวดล�อมที�ก่อให�เกิดการู้

ปนเป้�อนต่อการู้ผลิต

 2. พ่�นที�ปล้ก ไม่อย้่ในสภัาพแวดล�อมซึึ่�งก่อให�เกิดการู้ปนเป้�อนวัตถุหรู่้อสิ�งที�เป็น

อันตรู้ายต่อผลผลิต

 3. วัตถุอันตรู้ายทางการู้เกษตรู้ จัดเก็บเป็นหมวดหม่้ในสถานที�เก็บที�มิดชิุด และ

ใชุ�ตามค์ำาแนะนำาของกรู้มวิชุาการู้เกษตรู้ 

 4. การู้จัดการู้ในคุ์ณ์ภัาพในกรู้ะบวนการู้ผลิตก่อนการู้เก็บเกี�ยวมีแผนค์วบคุ์มการู้

ผลิต โดยใชุ�หลักการู้ปฏิิบัติทางการู้เกษตรู้ที�ดี

 5. การู้เก็บเกี�ยวและการู้ปฏิิบัติหลังการู้เก็บเกี�ยว เก็บเกี�ยวผลผลิตที�มีอายุเหมาะ

สม ผลผลิตมีคุ์ณ์ภัาพตามค์วามต�องการู้ของตลาด และข�อตกลงของล้กค์�า

 6. การู้พักการู้ผลิต การู้ขนย�ายในแปลงปล้กและการู้เก็บรัู้กษาผลผลิต มีการู้จัดการู้

ด�านสุขลักษณ์ะเพ่�อป้องกันการู้ปนเป้�อนที�มีผลต่อค์วามปลอดภััยของผ้�บริู้โภัค์ 

 7. ลักษณ์ะส่วนบุค์ค์ล ผ้�ปฏิิบัติงานต�องมีค์วามรู้้� ค์วามเข�าใจในสุขลักษณ์ะส่วน

บุค์ค์ล เพ่�อสามารู้ถปฏิิบัติงานได�อย่างถ้กสุขลักษณ์ะ

 8. การู้บันทึกข�อม้ลและการู้ตรู้วจสอบ มีการู้บันทึกข�อม้ลการู้ปฏิิบัติงาน การู้ใชุ� 

สารู้เค์มี ข�อม้ลผ้�รัู้บซ่ึ่�อ และปริู้มาณ์ผลผลิต เพ่�อปรู้ะโยชุน์ต่อการู้ตามสอบ  

(อ้้างอิ้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์, กรมวิชาการเกษตร, 2558. ข้้อ้กำาหนด 8 ประการ เพ่ื่�อ้ได้การ

รับรอ้งแหล่งผลิต GAP พ่ื่ช)
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ต้องเข้้าใจธรรมชาติข้องพื่ริก 

 จะทำาการู้เกษตรู้เรู่้�องพริู้ก “ต�องรู้้�ธรู้รู้มชุาติหรู่้อนิสัยของพริู้กก่อนว่าพริู้กชุอบอะไรู้ 

และพริู้กไม่ชุอบอะไรู้ ในแต่ละชุ่วงการู้เจริู้ญเติบโตในแต่ละเด่อน” 

 มุมมอง อย่าคิ์ดว่าจะปล้กพริู้กอย่างไรู้ให�ได�ผลผลิตส้งสุด แต่ให�มองว่าพริู้กมีค์วาม

สำาคั์ญกับวิถีชีุวิตเกษตรู้กรู้และชุุมชุนอย่างไรู้

 ค์นปล้กพริู้กปลอดภััยได�อะไรู้ ได�สุขภัาพรู่้างกายที�ดี ได�เงิน ก่อให�เกิดการู้ 

จ�างงานในชุุมชุนที�ปล้กพริู้ก 3-4 เด่อน ในชุ่วงปล้กพริู้กและเก็บพริู้ก ทำาให�มีเงินหมุนเวียน  

มีกำาลังซ่ึ่�อ มีเงินใชุ�หนี� มีเงินออม มีเงินส่งล้กเรีู้ยน มีเงินลงทุนในการู้ปล้กพ่ชุอ่�นต่อไป 

 พริู้กปลอดภััยชุอบอะไรู้ ชุอบดินรู่้วนปนทรู้าย การู้รู้ะบายนำ�าดี ดินมีค์วามอุดม

สมบ้รู้ณ์์ ค์วามเป็นกรู้ดด่างอย้่ในชุ่วง 6.0-6.8 หรู่้อเป็นกรู้ดอ่อน ๆ ไม่ปล้กพริู้กซึ่ำ�าที�เดิมเกิน 

3 ปี เพรู้าะปัญหาโรู้ค์และแมลงที�สะสมอย้ใ่นดินและบริู้เวณ์ใกล�เคี์ยง ไม่ชุอบนำ�าท่วม นำ�าขัง 

เกษตรู้กรู้มคี์วามขยนัเข�าสวนพรู้กิได�ทกุวนั เกษตรู้กรู้จงึไม่ค์วรู้ปล้กพรู้กิมากเกนิกำาลังแรู้งงาน

ในค์รัู้วเรู่้อน โดยเฉีพาะชุว่งเก็บพริู้ก เกษตรู้กรู้เป็นผ้�รัู้กษาสุขภัาพ มีค์วามซ่ึ่�อสัตย ์และทำางาน

เป็นกลุ่มได�

 จากการู้ถอดบทเรีู้ยนเกษตรู้กรู้ปล้กพริู้กที�อำาเภัอเกษตรู้สมบ้รู้ณ์์ จังหวัดชัุยภ้ัมิ ก่อน

รู่้วมโค์รู้งการู้วิจัย “ค์นรัู้บจ�างเก็บพริู้กได�ใส่ทอง เจ�าของสวนได�ใชุ�หนี�” แต่หลังเข�ารู่้วม

โค์รู้งการู้วิจัย “ปล้กพริู้กพ่�นที�น�อยเหล่อเงินมาก ปล้กพริู้กพ่�นที�มากไม่เหล่อเงินเลย”

 จะวางแผนอย่างไรู้ จะปล้กพริู้กพันธ์ุอะไรู้ เด่อนไหน กี�ไรู่้ แล�วให�พริู้กเก็บขายได�

ในชุ่วงเวลาดี 

 พริู้ก เพาะกล�าอายุได� 28-30 วัน ย�ายกล�าลงแปลงปล้กด้แลรัู้กษา 2-3 เด่อน หลัง

จากนั�นเริู้�มเก็บพริู้กขาย ชุ่วงเวลาเก็บพริู้กขายตั�งแต่ 0-4 เด่อน ถ�าด้แลไม่ดีพริู้กเป็นโรู้ค์ แมลง

เข�าทำาลายมากหรู่้อฝ่นตกหนักจนเสียหายหมดก็ไม่ได�ขายพริู้ก แต่ถ�าด้แลรัู้กษาดี โชุค์ดี ก็จะ

เก็บพริู้กได�นาน และถ�าขายได�รู้าค์าส้งก็จะมีรู้ายได�มาก

3 กรณีศึกษา : พริกปลอดภัยนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

rIS
NED KKU



ปััจจัยสำาคำัญในิการปัลูกพื่ริกข้องเกษตรกร

ปััญห้�ที่่�สำำ�คััญ	ได้้แก่

 1. โรู้ค์ที�เกิดจากเชุ่�อรู้า ซึึ่�งเชุ่�อรู้าชุอบค์วามชุ่�น เชุ่�อรู้ามีหลายชุนิด แต่ละชุนิดจะ

ก่อให�เกิดโรู้ค์พริู้กแต่ละอย่างและการู้ใชุ�สารู้เค์มีต่าง ๆ นั�นจะไม่กล่าวถึงมาก แต่ถ�าสนใจ

สามารู้ถส่บค์�นข�อม้ลจากเว็บไซึ่ต์ของกรู้มวิชุาการู้เกษตรู้ได� (www.doa.go.th) เรู่้�องค่้์ม่อศัึตรู้้

พริู้ก (ปรู้ะมาณ์ 97 หน�า) โรู้ค์ที�เกิดจาเชุ่�อรู้า ได�แก่

  -  โรู้ค์ยอดเน่าหรู่้อโรู้ค์ยอดไหม� อาการู้ที�พบจะพบที�ใบอ่อนของพรู้ิกส่วนยอด  

จะเกิดขึ�นในพริู้กที�ปล้กหลังฤด้กาลทำานาเป็นส่วนมาก เม่�ออากาศึรู้�อนอบอ�าวติดต่อกัน 

หลายวัน วันต่อมาฝ่นตก ตอนเชุ�าจะมีนำ�าค์�างหรู่้อหมอกลงจัด นำ�าจะเปียกยอดต�นพริู้ก  

พอสายอากาศึรู้�อน ยอดพริู้กก็จะแห�งและชุ่�นเชุ่�อรู้าก็จะเจริู้ญเติบโต จนบางค์รัู้�งมองเห็น 

สปอร์ู้ของเชุ่�อรู้าเป็นเส�นขาว ๆ ถ�าปล่อยไว� การู้แพรู่้กรู้ะจายของเชุ่�อรู้าก็จะไปส่้ต�นที�ยัง 

ไม่เปน็ แล�วเปน็ไปทั�งสวน การู้ลดปญัหามีเกษตรู้กรู้หลายรู้ายฉีีดนำ�ารู้ดต�นพรู้กิกอ่นที�พรู้กิจะ

แห�ง และวิธีที�น่าจะได�ผลค่์อการู้ใชุ�กรู้รู้ไกรู้ตัดยอดพริู้กที�เป็นโรู้ค์แต่ตัดให�ตำ�าลงมาปรู้ะมาณ์  

1 ค่์บ แล�วนำาใส่ถุงป้องกันเชุ่�อรู้ากรู้ะจาย แล�วนำาไปเผา หลังจากนั�นฉีีดพ่นด�วยนำ�าผสมเชุ่�อรู้า

ไตรู้โค์เดอร์ู้มาที�ขยายแล�ว ในชุ่วงเย็นปรู้ะมาณ์ 3-7 วันต่อค์รัู้�ง ถ�าหยุดการู้แพรู่้รู้ะบาดก็ฉีีด

พ่นป้องกัน ทุก 10 วัน ถ�าเอาไม่อย้่หรู่้อรัู้กษาไม่หายก็ใชุ�สารู้เค์มีได� เพรู้าะเกษตรู้ปลอดภััย

ใชุ�ปุ�ยเค์มีใชุ�สารู้เค์มีกำาจัดศัึตรู้้พ่ชุได� แต่ต�องเป็นสารู้เค์มีที�กรู้มวิชุาการู้เกษตรู้อนุญาตให�ใชุ�มี

เอกสารู้ขึ�นทะเบียน เอกสารู้แนะนำาการู้ใชุ� มีแถบสีขอบล่างของฉีลากที�บอกถึงรู้ะดับค์วาม

ปลอดภััยในการู้ใชุ� เชุ่น สีนำ�าเงินรู้ะดับปลอดภััย สีเหล่อรู้ะดับปานกลาง และต�องรู้ะมัดรู้ะวัง

ในการู้ใชุ� และสีแดงเป็นรู้ะดับที�ต�องรู้ะวังในการู้ใชุ�สารู้เค์มีในการู้กำาจัดศึัตรู้้พ่ชุให�เริู้�มจาก 

ออกฤทธิ�เบา (หรู่้อแถบล่างฉีลากสีนำ�าเงิน) ขึ�นไปออกฤทธิ�แรู้ง และไม่ค์วรู้ฉีีดสารู้เค์มีชุนิด 

(ตามชุ่�อสามัญไม่ใชุ่ชุ่�อทางการู้ค์�าหรู่้อยี�ห�ออะไรู้) ซึ่ำ�าเกิน 2 ค์รัู้�ง ค์วรู้สลับสารู้เค์มีที�มีชุ่�อสามัญ 

ต่างกันแต่กำาจัดเชุ่�อรู้าหรู่้อแมลงนั�นได�เหม่อนกัน เพ่�อป้องกันการู้ด่�อยา

  -  โรู้ค์กุ�งแห�ง มักจะเกดิหลงัจากโรู้ค์ยอดไหม� เพรู้าะต�นพรู้กิเริู้�มออ่นแอ อาการู้

ถ�าสังเกตให�ดีจะเห็นเป็นจุดดำา ๆ และบุ�มฉีำ�านำ�า ลำาต�น ก�านผล และผลสีเขียว แต่จะสังเกต

เห็นชัุดตอนผลสีแดงจะเป็นแผลบุ�มฉีำ�านำ�าซึ่�อนกันเป็นชัุ�น ๆ ทั�งสีนำ�าตาล และสีดำา ซึึ่�งเป็น

กุ�งแห�งแท� แต่ถ�าเป็นแผลบุ�มขอบแผลเป็นสีขาว มักจะเป็นกุ�งแห�งเทียม ที�เกิดจากการู้ขาด

ธาตุอาหารู้ แค์ลเซีึ่ยม-โบรู้อน การู้ลดปัญหากุ�งแห�ง เกษตรู้กรู้เวลาเข�าสวนทุกวันต�องมีกรู้รู้ไกรู้
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กับถุงดำา ถ�าสังเกตเห็นผลพริู้กมีอาการู้ดังกล่าวซึึ่�งมักจะเกิดเป็นหยอ่ม ๆ  บริู้เวณ์ที�ลุ่มก่อน ก็

ทำาการู้เก็บเมล็ดพริู้กที�เป็นโรู้ค์กุ�งแห�งใส่ถุงดำาแล�วนำาไปเผานอกแปลง แตเ่กษตรู้กรู้ส่วนมาก

ไม่เกบ็พรู้กิที�ภัายในเวลาวนัเดยีว ถ�าเริู้�มเปน็ใหมแ่ละสงัเกตเกบ็พรู้กิที�เปน็โรู้ค์กุ�งแห�งออกทนั 

ก็จะรัู้กษาโรู้ค์กุ�งแห�งอย้่ โดยใชุ�สารู้ชีุวภััณ์ฑ์์ไตรู้โค์เดอร์ู้มา หรู่้อสารู้เค์มี เกษตรู้กรู้บางสวน

ยอมเก็บพริู้กทิ�งทั�งสวนทั�งแดงและเขียวทั�งสวนแล�วนำาไปเผา แล�วทำาการู้บำารุู้งต�นพริู้กให� 

แข็งแรู้ง ต�นพริู้กก็จะติดตาและออกดอกชุุดใหม่

    แต่ก็มีเกษตรู้กรู้หลายรู้ายที�เก็บพริู้กที�เป็นโรู้ค์หรู่้อแมลงเจาะผลนำาไป 

ตากแห�งและตากในบริู้เวณ์สวนพริู้ก ซึึ่�งเป็นเรู่้�องผิดวิธี เพรู้าะเป็นแหล่งแพรู่้กรู้ะจายของโรู้ค์

และแมลง เกษตรู้กรู้ค์วรู้นำาไปเผานอกแปลงพริู้ก

  -  โรู้ค์รู้ากเน่าโค์นเน่า โดยเฉีพาะเกษตรู้กรู้ที�ค์ลุมแปลงด�วยฟางข�าว ต�นพริู้ก

เม่�อมีอาการู้เหี�ยว เม่�อเกลี�ยด้ที�โค์นต�นพริู้กแล�วเห็นเป็นสปอร์ู้สีขาวหรู่้อเป็นเม็ดขาว ๆ หรู่้อ 

เทา ๆ แสดงว่าเป็นรู้าเม็ดผักกาด เกษตรู้กรู้ค์วรู้ลดการู้ให�นำ�าให�แปลงพริู้กบริู้เวณ์นั�นแห�ง  

แล�วใชุ�นำาผสมไตรู้โค์เดอร์ู้มารู้ดที�โค์นต�น เพ่�อกำาจัดเชุ่�อรู้า หรู่้อสารู้เค์มี 

  -  โรู้ค์เหี�ยวเหล่อง ที�เกิดจากเชุ่�อรู้าทำาลายรู้ะบบด้ดนำ�าของต�นพริู้ก ใบพริู้ก 

จะเริู้�มเหล่องจากโค์นต�นพริู้กไปส่้ยอด ก็ใชุ�เชุ่�อรู้าไตรู้โค์เดอร์ู้มา ถ�าเป็นการู้ขยายเชุ่�อ 

ไตรู้โค์เดอร์ู้มา เพ่�อใชุ�ในหลายขั�นตอน ตั�งแต่เตรีู้ยมปุ�ยค์อกหมักแห�ง ผสมวัสดุเพาะกล�า  

แชุ่เมล็ดพริู้ก ผสมนำ�ารู้าดแปลงพริู้กก่อนค์ลุมแปลงด�วยฟางข�าวหรู่้อผ�ายางค์ลุมแปลงสีดำา 

เพ่�อกำาจัดเชุ่�อรู้าที�อย่้ในดินที�ก่อให�เกิดโรู้ค์รู้ากเน่า - โค์นเน่า เป็นต�น การู้พ่นรู้ะยะเป็นต�นกล�า

ชุ่วงอายุได� 10 วันและ 20 วัน ชุ่วงหลังย�ายปล้กปรู้ะมาณ์ 10 วันต่อค์รัู้�ง การู้ใชุ�แต่ละค์รัู้�ง

ต�องผสมนำ�ายาล�างจานดังที�เค์ยกล่าวมาแล�วและค์นให�เข�ากับนำ�าเชุ่�อรู้าจะกรู้ะจายปนไป 

กับนำ�า ถ�าไม่ผสมนำ�ายาล�างจานหรู่้อสารู้จับใบเชุ่�อรู้าจะลอยเป็นฝ้่าเหน่อผิวนำ�าและทำาให�อุด

ตันหัวพ่นยาการู้ฉีีดพ่นต�องฉีีดพ่นชุ่วงแสงแดดอ่อนโดยเฉีพาะในชุ่วงเวลาเย็น ๆ เพรู้าะ 

เชุ่�อรู้าต�องการู้เวลาเจรู้ิญเติบโตปรู้ะมาณ์ 10 ชัุ�วโมง แต่ถ�าพ่นชุ่วงแดดจัด เชุ่�อรู้าจะมีการู้ 

ออกฤทธิ�หรู่้อปรู้ะสิทธิภัาพจะลดลง ก่อนจะฉีีดพ่นค์วรู้ให�นำ�าพริู้กในชุ่วงเชุ�าให�ดินชุุ่มชุ่�น 

ต�นพริู้กสดชุ่�น และไม่สามารู้ถใชุ�รู่้วมหรู่้อผสมกับสารู้เค์มีได�โยเฉีพาะสารู้กำาจัดเชุ่�อรู้า เชุ่น 

เมนโดเชุฟได� การู้ใชุ�สารู้ชีุวภััณ์ฑ์์จะมีข�อจำากัดมาก เกษตรู้กรู้ที�ขยันก็จะทำาตลอด แต่บางค์น

จะทำาเฉีพาะชุ่วงเตรีู้ยมดิน เพาะกล�า เพรู้าะใชุ�เวลาไม่นาน โดยมีอาจารู้ย์และผ้�ชุ่วยนักวิจัย

ที�เค์ยผ่านการู้ขยายเชุ่�อรู้ามาก่อนเป็นพี�เลี�ยง อธิบายให�ชัุดเจน บอกเทค์นิค์และข�อค์วรู้รู้ะวัง 

ปัญหาที�เกิดขึ�น การู้เก็บรัู้กษาและใชุ�งานที�ถ้กต�อง โดยเฉีพาะขั�นตอนการู้ใส่หัวเชุ่�อรู้าในถุงข�าว
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ที�เตรีู้ยมไว� เกษตรู้กรู้ต�องสวมแมสปิดปากและจม้กป้องกันเชุ่�อรู้าเข�าจม้ก เม่�อขยายเป็นแล�ว 

ถ�าเก็บอย้น่อกต้�เย็นจะเก็บได�ปรู้ะมาณ์ 7 วัน แต่ถ�าเก็บในต้�เย็นจะเก็บได�ปรู้ะมาณ์ 1 เด่อน 

การู้เกบ็เชุ่�อรู้าในต้�เยน็ต�องมีการู้ป้องกันให�สมาชิุกในบ�านทุกค์นทรู้าบวา่เป็นถุงเชุ่�อรู้าห�ามนำา

ไปกิน จะต�องใส่ถุงให�ชัุดเจนโดยเฉีพาะเด็กเล็กและค์นชุรู้าไม่รู้้�จัก ถ�าไม่แน่ใจให�แยกเก็บไม่

เก็บในต้�เย็น แต่เก็บในที�รู่้มเย็นการู้รู้ะบายอากาศึดี เชุ่�อรู้าจะได�ไม่ตาย เวลาใชุ�เชุ่�อรู้าที�ขยาย

แล�ว 1 ถุง หนักปรู้ะมาณ์ 250 กรัู้ม ผสมนำ�าได� 20 ลิตรู้ การู้เตรีู้ยมนำ�าค์วรู้เป็นนำ�าสะอาด ผสม

นำ�ายาล�างจานหรู่้อสบ่้หรู่้อสารู้จับใบปรู้ะมาณ์ 2-3 หยด แล�วค์นให�เข�ากับนำ�า นำ�า 20 ลิตรู้ อาจ

แบ่งเป็น 2 ถัง ๆ ละ 10 ลิตรู้ เอาเชุ่�อรู้าออกจากถุงยางพลาสติกใส่ลงในตาข่ายสีฟ้าหรู่้อผ�า

ขาวบาง เกษตรู้กรู้สวมถุงม่อยางและแมสปิดปากและจม้ก ห่อเชุ่�อรู้าที�หุ�มเมล็ดข�าวมัดเป็น

ห่อแล�วจุ่มนำ�า ขยำาห่อเชุ่�อรู้าใต�นำ�าให�เชุ่�อรู้าที�หุ�มเมล็ดหลุดออกหมด แล�วจึงเอาห่อข�าวขึ�น  

นำาไปโรู้ยใต�ต�นพ่ชุป้องกันโรู้ค์ที�เกิดจากเชุ่�อรู้าได� การู้ฉีีดพ่นต�องโดนตัวหนอน หนอนจะ 

ไม่ตายทันที แต่หนอนและเชุ่�อโรู้ค์จะหยุดการู้ทำาลายปรู้ะมาณ์ 5-7 วันถึงจะเห็นผล แต่ข�อดี

ค่์อการู้ต�องของสารู้มีน�อยหรู่้อเป็นอันตรู้ายน�อยกว่าสารู้เค์มี และเกษตรู้กรู้สามารู้ถขยายเชุ่�อ

เองได� เพียงแต่หน่วยงานพี�เลี�ยง เชุ่น สำานักงานเกษตรู้อำาเภัอติดต่อขอหัวเชุ่�อจากศ้ึนยส์ง่เสริู้ม

เทค์โนโลยีด�านอารัู้กขาพ่ชุ (ศึทอ.) เชุ่นในภัาค์ตะวันออกเฉีียงเหน่อที�จังหวัดขอนแก่นและ

จังหวัดนค์รู้รู้าชุสมีา ภัาค์เหน่อที�จังหวดัเชีุยงใหม ่พิษณุ์โลก ภัาค์กลางที�จังหวดัชุยันาท จังหวดั

สุพรู้รู้ณ์บุรีู้และภัาค์ใต�ที�จังหวัดสุรู้าษฎรู้์ธานีและจังหวัดสงขลา นอกจากนั�นยังขอค์วาม 

รู่้วมม่อจากหนว่ยงานกรู้ม วิชุาการู้เกษตรู้ที�เกี�ยวข�องเชุ่น สำานักงานวจัิยและพัฒนาการู้เกษตรู้

จะแยกเปน็ศ้ึนยวิ์จัยและพัฒนาการู้เกษตรู้ในบางจงัหวัด เชุ่น สำานักวิจัยและพัฒนาการู้เกษตรู้

เขตที� 3 จังหวัดขอนแก่น แยกเป็นศ้ึนย์วิจัยและพัฒนาการู้เกษตรู้ตั�งในจังหวัดหนองค์าย 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดจังหวัดเลย จังหวัดอุดรู้ธานี จังหวัดชัุยภ้ัมิ จังหวัดนค์รู้พนม จังหวัด

มุกดาหารู้และจงัหวัดสกลนค์รู้ หรู่้อมหาวทิยาลัย หน่วยงานศ้ึนยวิ์จัยฯในมหาวทิยาลัยต่าง ๆ  

 โดยเฉีพาะกรู้มวิชุาการู้เกษตรู้นั�นจะมีบทบาทในการู้ตรู้วจปรู้ะเมินและออกใบ 

รัู้บรู้องมาตรู้ฐาน GAP พ่ชุ

 แต่ในการู้ทำางานนั�นก็จะใชุ�หัวเชุ่�อรู้าจากสถาบันการู้ศึึกษาที�เป็นผลงานอย้่ 

ในรู้ะหว่างการู้วิจัยซึึ่�งจะมีการู้ตรู้วจสอบค่์ามาตรู้ฐานต่าง ๆ จะต�องไม่ตำ�ากว่าที�กรู้มวิชุาการู้

กำาหนด เม่�อสาธิตการู้ขยายหัวเชุ่�อรู้าปรู้ะเภัทต่าง ๆ แล�วก็จะแบ่งกลุ่มให�เกษตรู้กรู้ทดลอง

ทำา ผสมนำ�าฉีีดพ่นหรู่้อรู้ด ถ�าเอาไม่อย้่ใชุ�สารู้เค์มี ดังที�กล่าวมาแล�ว

องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 106 
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 2. โรู้ค์ที�เกิดจากเชุ่�อแบค์ทีเรีู้ย เชุ่น โรู้ค์เหี�ยวเขียวต�นพริู้กที�จะเป็นโรู้ค์เหี�ยวเขียว 

มักเป็นบริู้เวณ์ที�เดิมที�เค์ยเป็น ต�นพริู้กจะมีอาการู้เป็นโรู้ค์เหี�ยวเขียวชุ่วงพริู้กเริู้�มออกดอก  

ติดผล บรู้ิเวณ์ที�ลุ่มนำ�าขังจะเริู้�มเป็นก่อน ตอนเชุ�าเย็นสังเกตด้ยอดต�นพรู้ิกจะสดชุ่�น แต่ 

ตอนกลางวันจะเหี�ยว แม�ว่าจะให�นำ�าเป็นอย่างนี� 3-7 วัน ต�นพริู้กจะเหี�ยวจากส่วนยอดลงมา

และย่นต�นตาย และจะแพรู่้กรู้ะจายไปต�นที�อย้่ใกล�เคี์ยง เชุ่�อแบค์ทีเรีู้ยแพรู่้กรู้ะจายไปกับนำ�า 

และติดกับวัสดุการู้เกษตรู้ หรู่้อรู้องเท�าของเกษตรู้กรู้ที�เข�าเหยียบดินในรู่้องแปลงพริู้กที�เป็น

โรู้ค์เหี�ยวเขียว ถ�าจะให�แน่ใจว่าเป็นโรู้ค์เหี�ยวเขียวจริู้งหรู่้อไม่ ให�ใชุ�กรู้รู้ไกรู้ตัดต�นพริู้กที�แสดง

อาการู้เริู้�มเหี�ยว ตัดชิุดหน�าดิน แล�วตัด กิ�งก�านให�ต�นพริู้กใส่ขวดขนาดที�บรู้รู้จุนำ�าสะอาดสีขาว 

ขาวสีขาว จับต�นพริู้กอย่าให�ปลายถึงก�นขวด สังเกตด้ภัายใน 5-10 นาที ถ�าสังเกตเห็นนำ�าขุ่น ๆ 

เหม่อนนำ�านมไหลออกมาจากสว่นปลายต�นที�ตัด แสดงวา่เปน็โรู้ค์เหี�ยวเขียว จากเชุ่�อแบค์ทเีรีู้ย

จริู้ง ซึึ่�งปัจจุบันยังไม่มียาหรู่้อสารู้เค์มีใดจะรัู้กษาให�หายขาดหรู่้อหยุดชุะงักได�ทันที มีแต่การู้

ป้องกัน และการู้ลดการู้แพรู่้กรู้ะจายเชุ่�อ การู้ป้องกันค่์อไม่ให�ปล้กพริู้กซึ่ำ�าที�เดิมที�เค์ยเป็นโรู้ค์

เหี�ยวเขียวจากเชุ่�อแบค์ทีเรีู้ย ถ�าต�องปล้กซึ่ำ�าที�เดิม ค์วรู้มีการู้ไถตากดินโดยใชุ�ผ่าน 3 ซึึ่�งจะไถ

ได�ลึกกว่าผาน 7 ตากดินปรู้ะมาณ์ 1 เด่อน หว่านป้นขาวให�ทั�วก่อนไถแปรู้เพ่�อปรัู้บสภัาพ

ค์วามเป็นกรู้ดของดิน ถ�าพบต�นพริู้กเป็นโรู้ค์เหี�ยวเขียว ให�ใชุ�ป้นขาวโรู้ยรู้อบโค์นต�นพริู้กที�

เป็นและต�นที�อย้่ใกล�เคี์ยง ปรัู้บวิธีการู้ให�นำ�า ถ�าเค์ยปล่อยนำ�าเข�ารู่้องแปลงพริู้ก ก็กันนำ�าไม่ให�

ผ่านรู้่องแปลงที�เป็นโรู้ค์เหี�ยวเขียวต�องสวมถุงพลาสติกอีกชัุ�นหนึ�ง เพ่�อกันออกจาก 

รู่้องแปลงแล�วถอดถุงพลาสติกออกนำาไปเผา เพ่�อไม่ให�แพรู่้กรู้ะจายเชุ่�อ ถ�าจะถอนต�นที�เป็น

โรู้ค์เหี�ยวต�องเตรีู้ยมถุงรู้องรู้ับดินที�ติดกับรู้ากหรู่้อโค์นไม่ให�กรู้ะจายแล�วใชุ�ป้นขาวผสมนำ�า 

เข�าใส่หลุมที�ถอนต�นพริู้ก ต�นพริู้กนำาไปเผา 

 3. อาการู้ที�เกิดจากแมง แมลง ไรู้ และแมลงวันพริู้ก 

  -  หนอนกรู้ะท้�ผัก เป็นหนอนสีเขียวออกดำา (หนอนซัึ่ดดำา) เจาะผลพริู้กทั�ง 

ผลเขียวและผลแดง ต�องเข�าใจวงจรู้ จากหนอน ดักแด� (อย้่ในดินโค์นต�นพรู้ิก) เป็นผีเส่�อ  

ผสมพันธ์ุ วางไข่ (เจาะผล) แล�วเป็นหนอน หนอนตัวนี�กลางวันจะหลบซ่ึ่อนตัวอย่้โค์นต�นพริู้ก

โดยเฉีพาะที�มีฟางข�าวปิด ชุ่วงเยน็จะออกหากินขึ�นมาเจาะผลพริู้ก ดังนั�นเกษตรู้กรู้จะฉีีดพ่น

สารู้เค์มีหรู่้อสารู้ชีุวภััณ์ฑ์์ในเวลาเย็นก็จะไม่โดนตัว เกษตรู้กรู้จะต�องใชุ�วิธีไต�หนอน หรู่้อจับ

หนอนในเวลากลางค่์นใชุ�ไฟฉีายติดกับหน�าผากเหม่อนไปหากบจับติดต่อกัน 1-3 วัน หนอน

ก็จะถ้กจับหมดหรู่้อลดลงเก่อบหมดเค์ยมีเกษตรู้กรู้ที�อำาเภัอเกษตรู้สมบ้รู้ณ์์ จับหนอนแล�วนับ

ให�ด�วย พ่�นที� 1 ไรู่้ ค่์นแรู้กจับได�ปรู้ะมาณ์ 670 ตัว ค่์นต่อมา 300 ตัว และลดลงเรู่้�อย ๆ แต่

7 กรณีศึกษา : พริกปลอดภัยนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

rIS
NED KKU



ถ�าใชุ�สารู้ชีุวภััณ์ฑ์์ เชุ่น บิวเวอร์ู้เรีู้ย หรู่้อเชุ่�อรู้าเมตาไรู้เซีึ่ยมผสมนำ�าฉีีดพ่นลงดินตั�งแต่ชุว่งก่อน

ค์ลุมแปลงปล้กพริู้ก เพ่�อกำาจัดดักแด�ของหนอน แมง แมลง เพลี�ย ไรู้ ต่าง ๆ

  -  หนอนเจาะสมอฝ้่าย เป็นหนอนขนาดตัวเล็กสีเขียวหากินทั�งวัน

ต�องป้องกันใชุ�วิธีกับดักผีเส่�อกลางค่์น โดยใชุ�ขวดนำ�าเปล่าเจาะหน�าต่างส้งจากก�นขวดปรู้ะมาณ์ 

4 เซึ่นติเมตรู้ แล�วใส่กากนำ�าตาล 5 ส่วน นำ�า 1 ส่วน ค์นให�เข�ากันแล�วเทใส่ก�นขวดเปิดหน�าต่าง

ที�เจาะแล�วแขวนขวดรู้อบสวนพริู้กห่างกันปรู้ะมาณ์ 10 เมตรู้ ผีเส่�อได�กลิ�นหอมนำ�าตาลจะมา

กิน ปีกผีเส่�อจะติดนำ�าตาลแล�วตาย เป็นการู้ตัดวงจรู้หนอนวิธีหนึ�ง

  -  เพลี�ยไฟ ตัวเล็กสีแดงชุอบด้ดนำ�าเลี�ยงใต�ใบพริู้กทำาให�ใบพริู้กม�วนขึ�น ถ�าเห็น

ใบพรู้กิขอบใบม�วนขึ�นให�ตั�งข�อสังเกตว่าถ้กเพลี�ยไฟเข�าทำาลาย ทดลองเอากรู้ะดาษสขีาวรู้อง

ใต�ใบแล�วเค์าะใบพริู้กให�ตัวเพลี�ยไฟรู่้วงลงบนกรู้ะดาษ ถ�าเห็นเป็นตัวเล็ก ๆ สีแดงเดินบน

กรู้ะดาษแสดงว่าเพลี�ยไฟเข�าทำาลาย เพลี�ยไฟมักรู้ะบาดมากในชุ่วงอากาศึรู้�อนหรู่้อการู้ 

ปล้กพริู้กหลังฤด้กาลทำานา การู้ลดการู้รู้ะบาดโดยการู้ให�นำ�าแบบสปริู้งเกอร์ู้ ฉีีดละอองนำ�า 

พ่นฝ่อยละเอียดเป็นม่านหมอก หรู่้อถ�ามีฝ่นตกลงมาปัญหาเรู่้�องเพลี�ยไฟก็จะน�อย

  -  เพลี�ยอ่อน ด้ดนำ�าเลี�ยงใต�ใบพริู้ก เพลี�ยอ่อนจะมาพรู้�อมกับมดดำา

  -  แมลงหวี�ขาว เป็นแมลงพาหะด้ดนำ�าเลี�ยงจากต�นพริู้กที�เป็นโรู้ค์ใบด่างที�เกิด

จากเชุ่�อไวรัู้สไปส่้ต�นพริู้กต�นอ่�นทำาให�เปิดโรู้ค์ใบด่างแพรู่้กรู้ะจายอย่างรู้วดเร็ู้ว

 การู้ป้องกันกำาจัดทำาได�หลายวิธีทั�ง หนอน เพลี�ยไฟ ไรู้ขาว แมลงหวี�ขาว เชุ่น ฉีีด

พ่นสารู้ชุีวภััณ์ฑ์์บิวเวอรู้์เรีู้ยหรู่้อเมตาไรู้เซีึ่ยม การู้ใชุ�กาวเหนียวดักแมลง การู้ใชุ�สารู้เค์มี 

เป็นต�น  

 4. โรู้ค์ที�เกิดจากเชุ่�อไวรัู้ส ที�ทำาให�เกิดโรู้ค์ใบด่างในพริู้ก ทำาให�ต�นพริู้กแค์รู้ะแกร็ู้น 

การู้ป้องกันเล่อกใชุ�เมล็ดพันธ์ุที�ไม่มีโรู้ค์ใบด่าง เชุ่น พริู้กส�ม พริู้กป๊อป ที�เป็นพริู้กพ่�นเม่องที�

เกษตรู้กรู้เก็บเมล็ดเอง ชุ่วงเพาะกล�าถ�าต�นกล�าพริู้กมีใบหยิกงอให�ถอนทิ�งนำาไปเผา บริู้เวณ์

แปลงเพาะกล�าห่างจากแปลงเพาะกล�าปรู้ะมาณ์ 1-2 เมตรู้ ไมมี่วัชุพ่ชุขึ�น เพรู้าะจะเปน็ที�อย้่

อาศัึยของแมลงหวี�ขาว เพลี�ยไฟ ไรู้ขาว จิ�งหรีู้ด และหน้เป็นต�น และถ�าปล้กพริู้กแล�ว ถ�าพบ

ต�นพริู้กเป็นโรู้ค์ใบด่างให�รีู้บถอนทิ�งไม่ต�องเสียดาย เพรู้าะไม่อย่างนั�นใบด่างจะแพรู่้กรู้ะจาย

ไปทั�วทั�งแปลงพริู้ก

 5. โรู้ค์รู้ากปม ที�เกิดจากไส�เด่อนฝ่อย ไส�เด่อนฝ่อยเกษตรู้กรู้หลายค์นนึกว่าเป็น

ไส�เด่อนตัวเล็ก ๆ ซึึ่�งไม่ใชุ่ เพรู้าะไส�เด่อนฝ่อยที�ทำาให�เกิดโรู้ค์รู้ากปมนั�นมองด�วยตาเปล่าไม่เห็น 

บริู้เวณ์ใดที�เค์ยเปน็ไส�เด่อนฝ่อยก็จะเปน็ไส�เด่อนฝ่อยในปต่ีอไป โดยเฉีพาะที�ดินที�ลุ่มเปน็รู้อ่ง

องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 108 
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นำ�าที�นำ�าไหลผ่าน ไส�เด่อนฝ่อยจะติดมากับเค์รู่้�องจักรู้กลการู้เกษตรู้ เชุ่น ผานรู้ถไถ ดังนั�นต�อง

รู้ะวังค์วรู้ล�างผานไถ ตากแดดให�แห�งสนิทก่อนที�จะนำาไปไถเตรีู้ยมดินปล้กพริู้ก

 อาการู้ต�นพริู้กที�เป็นโรู้ค์รู้ากปม ต�นพริู้กจะเหี�ยว ดอกพริู้กผลพริู้กจะเหี�ยวและ 

รู่้วง แล�วอีก 3-5 วัน ต�นพริู้กจะย่นต�นตายเป็นหย่อม ๆ 

 การู้ป้องกันแก�ไข บริู้เวณ์ที�ต�นพริู้กเค์ยเป็นโรู้ค์รู้ากปมไม่ค์วรู้ปล้กพริู้กซึ่ำ�าที�เดิม  

หลังรู่้�อแปลงพริู้กค์วรู้ปล้กพ่ชุชุนิดอ่�น เชุ่น ปอเท่อง การู้กำาจัดไส�เด่อนฝ่อยดังกล่าวเกษตรู้กรู้

ค์วรู้ติดต่อเจ�าหน�าที�เกษตรู้ปรู้ะจำาตำาบลเพ่�อขอไส�เด่อนฝ่อยชุนิดที�กำาจัดไส�เด่อนฝ่อย

 6. ปัญหาพ่ชุขาดธาตุอาหารู้ ซึึ่�งแสดงอาการู้ทางใบพ่ชุ เชุ่น สีของใบพริู้กไม่สี

เหม่อนปกติ แต่ไม่ได�เกิดจากการู้เป็นโรู้ค์ 

 7. ปัญหาอ่�น ๆ เชุ่น จิ�งหรีู้ด หน้ กัดต�นกล�า นก หน้ กินผลพริู้ก และปัญหาพริู้ก

โดนขโมย โดยเฉีพาะในชุ่วงพริู้กมีรู้าค์าส้ง  

นวิัตกรรมก่อนปัลูกพื่ริก  

 ดังที�เค์ยกล่าวไปแล�ว ก่อนปล้กพริู้กปรู้ะมาณ์ 3 เด่อน ต�องเตรีู้ยมตัวในเรู่้�องต่าง ๆ  

เพรู้าะกิจกรู้รู้มบางอย่างต�องใชุ�เวลานาน 1 เด่อน เพ่�อจะได�เตรีู้ยมการู้ในเรู่้�องต่าง ๆ เชุ่น

 1. การู้ตรู้วจสอบค์วามเปน็กรู้ด - ด่างของดนิ ถ�าตำ�ากว่า 6.0 ค์วรู้ปรู้ะสานหมอดนิ

ปรู้ะจำาหม่้บ�าน เพ่�อทำาเรู่้�องขอโดโลไมท์ จากสถานีพัฒนาที�ดินจังหวัด โดยปกติสำานักงาน

เกษตรู้อำาเภัอจะปรู้ะสานสถานพัีฒนาที�ดินปรู้ะจำาจังหวัด จัดอบรู้มเรู่้�องดินและปุ�ย มีการู้เก็บ

ตัวอย่างดินให�สถานีพัฒนาที�ดินตรู้วจ ถ�าดินเป็นกรู้ดก็จะได�ขอโดโลไมท์มาปรัู้บสภัาพค์วาม

เป็นกรู้ดของดินให�ตามค์วามเหมาะสม เชุ่น ไรู่้ละ 200 กิโลกรัู้ม หรู่้อสารู้เรู่้งการู้ย่อยสลาย 

(พ.ด.) ที�ใชุ�ในการู้ทำาปุ�ยหมัก นำ�าหมักชีุวภัาพ เป็นต�น นอกจากนั�นยังมีการู้สนับสนุนเมล็ด

พันธ์ุปอเท่องที�จะปล้กหลังปล้กพริู้กแล�วไถกลบ เม่�อต�นปอเท่องบางส่วนเริู้�มติดดอก 

ติดฝั่ก อายุปรู้ะมาณ์ 45-48 วัน แต่ถ�าเกษตรู้กรู้ต�องการู้เก็บเมล็ดพันธ์ุปอเท่องเอง ก็ปล่อย

ปอเท่องบางส่วนให�ฝั่กแก่ สามารู้ถเก็บพันธ์ุได�ปรู้ะมาณ์ 120-130 วัน ถ�าแปลงใดต�องหว่าน

โดโลไมท์ ค์วรู้หว่านตั�งแต่ไถดะ (ไถค์รัู้�งที� 1) ค์วรู้ปล่อยให�ป้นโดโลไมท์ย่อยสลายไม่น�อยกว่า 

1 เด่อน ก่อนปล้กพริู้ก และป้นโดโลไมท์ไม่จำาเป็นต�องใชุ�ทุกปี

 2. การู้ปรัู้บหน�าดินให�เรีู้ยบก่อนไถดะ ไถแปรู้ ไถชัุกรู่้อง ที�ต�องปรัู้บหน�าดินเพ่�อ 

แก�ปัญหานำ�าขังในแปลง
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 3. การู้ขุดรู่้องนำ�ารู้อบแปลงพริู้ก เพ่�อรู้ะบายนำ�าในแปลงลงรู่้องนำ�าและรู้ะบายนำ�า

ออกจากรู่้องนำ�าเพ่�อให�ได�ค์วามรู้วดเร็ู้ว 

 4. การู้ขยายสารู้ชีุวภััณ์ฑ์์ เชุ่น ไตรู้โค์เดอร์ู้มา บิวเวอร์ู้เรีู้ย และเมตาไรู้เซีึ่ยม 

เกษตรู้กรู้ค์วรู้ได�รัู้บการู้อบรู้มให�ทำาและใชุ�ให�เป็นก่อน เกษตรู้กรู้ค์วรู้ทำาการู้ขยายสารู้ชีุวภััณ์ฑ์์

ก่อนทำาปุ�ยค์อกหมักแห�ง และเพาะกล�าพริู้กปลอดภััยปรู้ะมาณ์ 15-30 วัน

 5. การู้เผาถ่านแกลบ ไม่ใชุ่แกลบเผาป่นที�ได�จากโรู้งสีที�เผาแกลบต�มหม�อนำ�าผลัก

กรู้ะแสไฟฟ้า หรู่้อแกลบจากโรู้งงานทำาขนมจีนที�ใชุ�แกลบดิบเผาเป็นเชุ่�อเพลิง เพรู้าะแกลบ

ดำาป่นเพ่�อนำามาเพาะดิน ขุยมะพรู้�าวจะแน่น ดินจะแน่น การู้เดินรู้ากของพริู้กไม่ดี และการู้

รู้ะบายนำ�าไม่ดี  

 6. การู้ทำาปุ�ยค์อกหมักแห�ง โดยส่วนผสม ปุ�ยค์อกแห�ง (เชุ่น ขี�วัว ขี�ไก่) 3 กรู้ะสอบ

ปุ�ย แกลบดบิ 2 กรู้ะสอบปุ�ย และถา่นแกลบ 1 กรู้ะสอบปุ�ย เล่อกบรู้เิวณ์ที�จะทำาปุ�ยค์อกหมกั

แห�งต�องอย้่ในที�รู่้ม นำ�าไม่ขัง เทส่วนผสมเข�าด�วยกันแล�วผสมให�เข�ากันแล�วใชุ�นำ�าผสมกาก

นำ�าตาลผสมให�เข�ากัน เทนำ�าผสมกากนำ�าตาลลาดกองปุ�ยให�เข�ากันจนชุ่�นพอสมค์วรู้ แล�วทดลอง

กำาปุ�ยด้ ถ�าปุ�ยค์อกหมักเป็นก�อน แสดงว่าใชุ�ได� แต่ถ�าแตกต�องรู้ดนำ�าผสมกากนำ�าตาลเพิ�ม กอง

ปุ�ยหมักให�เป็นกองสามเหลี�ยมปล่อยไว�อีก 7 วัน กองปุ�ยหมักเริู้�มเย็น แสดงว่าพรู้�อมนำาไป

ใชุ�ได� ส้ตรู้ผสมดงักลา่วนำ�าหนกัปรู้ะมาณ์ 100 กิโลกรู้มั เกษตรู้กรู้ค์วรู้เตรู้ยีมปุ�ยหมักปรู้ะมาณ์ 

400 กิโลกรู้ัม ถ�าปล้กพรู้ิกปรู้ะมาณ์ 1-2 ไรู่้ การู้ทำาปุ�ยค์อกหมักแห�งมีข�อดี ค่์อ ค์วามรู้�อน 

ในกองชุ่วยทำาลายเชุ่�อรู้าและเมล็ดหญ�า/วัชุพ่ชุ และแกลบบางส่วนย่อยสลาย แล�วผสม 

ไตรู้โค์เดอร์ู้มาที�ขยายเชุ่�อแล�ว 4 ถุงหรู่้อ 1 กิโลกรัู้ม ผสมให�เข�ากันก่อนนำาไปใชุ�  

 การู้เผาแกลบทำาได�หลายวิธี วิธีที�ดีค์วรู้เผาในถังที�มีฝ่าปิด แต่ถ�าทำาง่าย ๆ  เป็นการู้

เผาแบบเปิด โดยใชุ�ปี�บ หรู่้อถังนำ�ามันขนาด 200 ลิตรู้ ตัดค์รึู้�งถัง เจาะขอบปี�บหรู่้อถังเป็นชุ่อง

รู้ะบายอากาศึ ก�นปี�บหรู่้อถังเจาะรู้้ตรู้งกลางเป็นวงกลมเส�นผ่าศ้ึนย์กลางปรู้ะมาณ์ 10 

เซึ่นติเมตรู้ เพ่�อต่อท่อรู้ะบายอากาศึ (โดยใชุ�สังกะสีม�วนแล�วเสียบลงรู้้ที�เจาะกับปี�บไว�)

 การู้เผาแกลบ เตรีู้ยมอุปกรู้ณ์์ ปี�บ หรู่้อถังที�เจาะรู้้เรีู้ยบรู้�อยแล�ว ไม�ฟ้น ที�จะเตรีู้ยม

ก่อไฟ ค์วามยาวของท่อนฟ้น จะสั�นกว่าค์วามกว�างของปี�บ สังกะสีที�ม�วนเป็นท่อกลมใชุ� 

ลวดรัู้ดไว� แกลบดิบที�ได�จากโรู้งสีข�าวใส่กรู้ะสอบไว� 4-5 กรู้ะสอบ ต่อการู้เผา 1 ค์รัู้�ง (ปี�บ) 

8-10 กรู้ะสอบ (ถ�าใชุ�ถัง) การู้เผาถ่านแกลบ ต�องเล่อกสถานที�เผาที�ห่างจากหม่้บ�านเพ่�อ 

ไม่ให�ค์วันพัดเข�าหม่้บ�าน เชุ่น เผาแกลบที�สวนพริู้กที�ห่างจากหม่้บ�าน โดยก่อไฟให�ติด (กอง

ฟ้นเป็นค์อกเป็นชัุ�น ๆ) แล�วใส่ปี�บค์ลุมกองไฟที�ติดไฟแล�ว ต่อมาจึงเทแกลบดิบรู้อบปี�บ 
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ปรู้ะมาณ์ 3 กรู้ะสอบ กองแกลบส้งไม่ถึงก�นปี�บ แล�วเอาสังกะสีม�วนใส่ลงไป ในรู่้องก�นปี�บที�

เจาะไว� ค์วันกจ็ะถ้กด้ดออกปลายท่อ แล�วจึงเทแกลบอกีกรู้ะสอบให�ค์ลมุก�นปี�บ ค์วามรู้�อนใน

ปี�บจะทำาให�แกลบดิบที�ติดกับปี�บติดไฟไหม�ลามออกมาเรู่้�อย ๆ ถ�าฟ้นเริู้�มน�อยก็เติมท่อนฟ้น

ลงในท่อรู้ะบายอากาศึ ใชุ�ไม�เกลี�ยแกลบที�ไหม�ไฟติดไฟให�ทั�ว ถ�าไหม�จนทั�วแล�วเกลี�ยกองแกลบ

ให�บาง เพ่�อให�ไฟดับ ถ�าไม่ดับก็ใชุ�นำ�ารู้ด เผาแกลบ 1 ค์รัู้�ง ใชุ�เวลาปรู้ะมาณ์ 2 ชัุ�วโมง ถ่าน

แกลบไม่ป่น เม่�อเย็นแล�วแห�งแล�วก็เก็บใส่ถุงปุ�ยเก็บไว� เพ่�อใชุ�งานต่อไป

 7. การู้สรู้�างโรู้งเรู่้อนเพาะกล�า ถ�าจะเพาะกล�าพริู้กในถาดเพาะกล�า แนะนำาแบบถาด 

104 หลุม สถานที�จะสรู้�างโรู้งเรู่้อนเพาะกล�าค์วรู้อย้่ใกล�แหล่งนำ�า ที�สามารู้ถรู้ดนำ�าได�ทุกวัน  

ไม่อย้ใ่ต�ต�นไม�หรู่้อมีรู่้มเงาบัง ไม่อย้ใ่กล�แปลงปล้กพริู้กหรู่้อตรู้ะก้ลมะเข่อ เพรู้าะโรู้ค์และแมลง

จะเข�าโรู้งเรู่้อนเพาะกล�าได�ง่าย โรู้งเรู่้อนจะเป็นแบบเพงิหมาแหงนหรู่้อหลังค์าหน�าจั�ว แตค่์วรู้

ส้งปรู้ะมาณ์ 2.00-2.50 เมตรู้ กว�างปรู้ะมาณ์ 3-4 เมตรู้ ยาวปรู้ะมาณ์ 6-8 เมตรู้ ขึ�นอย่้กับ

จะเพาะกล�ากี�ถาด พริู้ก 1 ไรู่้ใชุ�ต�นกล�าปรู้ะมาณ์ 40-45 ถาด หรู่้อปรู้ะมาณ์ 3,800-4,200 

ต�น (เผ่�อต�นกล�าไว�ปล้กซ่ึ่อมปรู้ะมาณ์ 5 ถาด) โรู้งเรู่้อนเพาะกล�าค์วรู้ห่างจากบ�านเพรู้าะจะมี

การู้พ่นสารู้ชุีวภััณ์ฑ์์ แค์รู้่ที�วางถาดเพาะกล�าพรู้ิกค์วรู้ส้งจากพ่�นดินปรู้ะมาณ์ 60-80 

เซึ่นติเมตรู้ เพ่�อเวลาทำางานจะได�ไม่ต�องก�มหรู่้อทำางานสะดวก มีชุ่องทางเดินกว�างปรู้ะมาณ์ 

0.80-1.00 เมตรู้ ภัายในโรู้งเพาะกล�าจะไม่มีวัชุพ่ชุขึ�นรู้วมทั�งรู้อบโรู้งเรู่้อน ห่างออกไป

ปรู้ะมาณ์ 1-2 เมตรู้ หลังค์าโรู้งเรู่้อนมุงหลังค์าด�วยพลาสติกใสรุู่้นหนา เพ่�อกันนำ�าฝ่นและใชุ�

งานได�หลายป ีแล�วค์ลุมด�วยตาข่ายพรู้างแสงขนาด 60% เพ่�อลดค์วามเข�มของแสงและค์วาม

รู้�อนในโรู้งเรู่้อนเพาะกล�า รู้อบโรู้งเรู่้อนเพาะกล�าล�อมด�วยตาขา่ยกันนกกนิต�นกล�าพริู้กมีปรู้ะต้

เข�าโรู้งเพาะกล�าพริู้ก   

 8.  หลักไม�พยุงต�นพริู้ก ทำาจากไม�ไผ่ หนาปรู้ะมาณ์ 1 เซึ่นติเมตรู้ กว�างปรู้ะมาณ์ 2 

เซึ่นติเมตรู้ ยาวปรู้ะมาณ์ 80 เซึ่นติเมตรู้ จำานวนต�นพริู้กที�จะปล้ก ไรู่้ละ 3,800-4,200 ต�น

 9.  ไม�ปักรู้อบแปลงพริู้ก ค์วรู้เป็นไม�รู้วกยาวปรู้ะมาณ์ 1.80 เมตรู้ ปักหัวแปลง

และข�างแปลงแต่ละต�นห่างกันปรู้ะมาณ์ 2.50-3.0 เมตรู้ เพ่�อทำาเป็นค์อกกันต�นพริู้กล�ม โดย

ใชุ�เชุ่อกหรู่้อเศึษผ�าขึงเป็นรู้าวปรู้ะดับไม�ที�ปัก ถ�าต�นพริู้กส้งก็ขังรู้าวเพิ�มเป็นชัุ�นที� 2-3 โดย

เฉีพาะต�นพริู้กชีุ�ฟ้าที�มีขนาดผลใหญ่ มีนำ�าหนัก ต�นพริู้กจะล�มง่ายเม่�อลมพัดแรู้งหรู่้อฝ่นตกหนัก

 10. การู้เพาะกล�าพริู้ก เกษตรู้กรู้ค์วรู้เล่อกพันธ์ุพริู้กที�จะปล้กให�ตรู้งกับค์วาม

ต�องการู้ของตลาด ตลาดหลักที�เกษตรู้กรู้จะขายเป็นตลาดในพ่�นที�หรู่้อตลาดที�ส่งออกต่าง

ปรู้ะเทศึ เพรู้าะพริู้กที�ขายในตลาดส่งออกและขายปลีก ในปัจจุบันพริู้กพันธ์ุล้กผสมที�บริู้ษัท

11 กรณีศึกษา : พริกปลอดภัยนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่
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เมล็ดพันธ์ุทำาขายเป็นจำานวนมาก แต่บางค์รัู้�งรู้าค์าพริู้กพันธ์ุพ่�นเม่องจะมีรู้าค์าพริู้กพันธ์ุ

ล้กผสม ทั�งนี�แล�วแต่ตลาดจังหวัดไหนผ้�ซ่ึ่�อชุอบพริู้กอะไรู้ ถ�าเป็นพริู้กล้กผสมบริู้ษัทเมล็ดพันธ์ุ

จะค์ลุกหรู่้อเค์ล่อบเมล็ดด�วยสารู้กันเชุ่�อรู้าอย้่แล�ว

 การู้เตรีู้ยมวัสดุเพาะกล�า ถ�าเกษตรู้กรู้ม่อใหม่หรู่้อพอมีกำาลังซ่ึ่�อวัสดุเพาะกล�า มีเดีย 

พีทมอส (Peat Moss) ที�รู้�านวัสดุการู้เกษตรู้ ถุงละปรู้ะมาณ์ 350 บาท เพาะกล�าได�ปรู้ะมาณ์ 

22 ถาด จะสะดวก แต่ถ�าจะเตรีู้ยมวัสดุเพาะกล�าเอง ก็ผสมปุ�ยค์อกหมักแห�งที�เตรีู้ยมไว�แล�ว 

ผสมดินที�เล่อกดินที�มีค์วามอุดมสมบ้รู้ณ์์และไม่ปนเป้�อนเชุ่�อรู้าที�ทำาให�เกิดโรู้ค์พริู้ก หรู่้อเชุ่�อ

แบค์ทีเรีู้ยที�เกิดโรู้ค์เหี�ยวเขียว และบริู้เวณ์ที�เค์ยเกิดโรู้ค์รู้ากปมพรู้ิก เชุ่น นำาดินจากบรู้ิเวณ์

โค์นกอไผ่ที�อย้่ที�ดอนมาผสมกับปุ�ยค์อกหมักแห�ง อัตรู้าส่วน 6 กรู้ะสอบ เพิ�มถ่านแกลบ 1 

กรู้ะสอบ ดิน ½ กรู้ะสอบ ผสมให�เข�ากันก่อนนำาไปใชุ� แล�วนำาวัสดุเพาะกล�าใส่ถาดให�เต็มหลุม

แล�วปาดให�เรีู้ยบ 

 เมล็ดพันธ์ุพริู้ก ค์วรู้แชุ่นำ�าอุ่นก่อนปรู้ะมาณ์ 30 นาท ีโดยเตรู้ยีมภัาชุนะใสน่ำ�า (ถ�วย) 

ใชุ�นำ�ารู้�อน 1 แก�ว เทลงถ�วยตามด�วยนำ�าเย็น 1 ถ�วย ได�เป็นนำ�าอุ่น จึงเอาเมล็ดพันธ์ุแชุ่นำ�าอุ่น 

20 นาที เพ่�อกรู้ะตุ�นการู้งอก และลดเชุ่�อโรู้ค์ที�ติดมากับเมล็ดพันธ์ุ ใชุ�ฝั่กบัวรู้ดนำ�าหรู่้อเค์รู่้�อง

พ่นยาพ่นนำ�าลงถาดเพาะกล�าจนวัสดุเพาะกล�าอิ�มนำ�า วัสดุเพาะกล�าจะยุบลงปรู้ะมาณ์ 0.5 

เซึ่นติเมตรู้ แล�วจึงเอาเมล็ดพันธ์ุพริู้กที�แชุ่นำ�าอุ่นแล�ววางตรู้งกลางหลุม ๆ  ละ 1 เมล็ด จนค์รู้บ

ทุกหลุมหรู่้อ 104 หลุมแล�ว เอาวัสดุเพาะกล�าที�ขยี�ให�ละเอียดแล�วโรู้ยปิดหน�าหนาไม่เกิน 1 

เซึ่นติเมตรู้ เพรู้าะถ�าหนาเกินไปการู้งอกจะน�อยลงหรู่้อส้งไม่สมำ�าเสมอ หลงัจากนั�นพน่นำ�าอีก

ค์รัู้�ง แต่ต�องรู้ะวังอย่าให�นำ�าแรู้ง เพรู้าะเมล็ดจะเค์ล่�อนที� หรู่้ออาจใชุ�ผ�าขาวบางค์ลุมถาดเพาะ

กล�าแล�วใชุ�บัวรู้ดนำ�าที�ปลอ่ยนำ�าออกขนาดเลก็ (หวับวัเจาะรู้เุลก็) ให�ชุุ่ม ทำาอยา่งนี�จนค์รู้บตาม

จำานวนที�ต�องการู้ แล�วนำาถาดเพาะพริู้กวางบนแค์รู่้ในโรู้งเรู่้อนเพาะกล�า พ่นนำ�าทุกเชุ�าและ

เยน็ปรู้ะมาณ์ 5-7 วัน พริู้กจะเริู้�มงอกพ�นวัสดุ เพาะกล�า หรู่้อเกษตรู้กรู้บางค์นจะบม่ถาดเพาะ

กล�าก่อน ค่์อ เอาแผ่นพลาสติกดำาหรู่้อผ�าที�จะห่อค์ลุมถาดเพาะกล�าพรู้ิกที�ส้งปรู้ะมาณ์ 10 

ถาด วางซึ่�อนกัน 10 ถาด วางเหล่�อมกันไม่ให�ก�นหลุมกดลงหลุมถาดเพาะกล�าที�อย้่ด�านล่าง 

ปรู้ะมาณ์ 2 แถว แล�วค์ลุมผ�าพลาสติกให�มิดลมเข�าไม่ได� เพ่�อเพิ�มค์วามอบอ�าว เพ่�อพริู้กจะ

ได�งอกเร็ู้ว ปรู้ะมาณ์ 3-4 วัน จึงเปิดพลาสติกที�ห่อค์ลุมถาดเพาะกล�า จะเห็นว่าต�นกล�างอก

เปอร์ู้เซ็ึ่นต์ส้ง ถ�าถาดเพาะกล�า ถาดใดไม่งอกค์รู้บทุกหลุม ก็ทำาการู้ซ่ึ่อมโดยการู้ย�ายกล�าพริู้ก

จากถาดกล�าพริู้ก โดยใชุ�แท่งดินสอเจาะหลุมก่อน แล�วใชุ�ม่อบีบก�นหลุมเพาะกล�าเพ่�อจะได�

ดึงกล�าขึ�นง่าย ใชุ�ม่อจับใบพริู้กดึงขึ�นจากหลุมแล�วย�ายไปลงหลุมที�เตรีู้ยมไว�แล�วใชุ�นิ�วกดดิน
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โค์นต�นกล�าให�แน่นพอสมค์วรู้ รู้ดนำ�าแล�วถาดที�ซ่ึ่อมวางไว�ใต�แค์รู่้ เพ่�อหลบแสงแดดปรู้ะมาณ์ 

2 วัน เม่�อต�นกล�าหลุมที�ซ่ึ่อมย่นต�นได� จึงยกขึ�นไปวางบนแค์รู่้ ด้แลรู้ดนำ�าเข�าเย็น ค์รู้บ 10 วัน

ต�นกล�าตั�งตัวได�ฉีีดพ่นนำ�าผสมเชุ่�อรู้ากันโรู้ค์โค์นเน่าหรู่้อต�นพรู้ิกยุบ ค์รู้บวันที� 20 ฉีีดพ่นอีก

ค์รัู้�ง ต�นกล�าจะแข็งแรู้งรู้ากพริู้กเดินดี ต�นกล�าพริู้กจะส้งปรู้ะมาณ์ 10 เซึ่นติเมตรู้ จึงเริู้�มปรัู้บ

ตัวให�กล�าพริู้กก่อนย�ายกล�าพริู้กลงปล้ก โดยการู้เอาตาข่ายพรู้างแสง หรู่้อสแลนพรู้างแสง ที�

ค์ลุมหลังค์าโรู้งเรู่้อนออกเพ่�อให�ต�นกล�าได�รัู้บแสงแดดมาก และงดปรู้ิมาณ์การู้ให�นำ�าลง

ปรู้ะมาณ์ค์รึู้�งหนึ�ง ต�นกล�าจะเริู้�มใบเหล่อง แต่ลำาต�นพริู้กจะใหญ่แข็ง กล�าพริู้กอายุได� 28-30 

วัน จึงเริู้�มเอาไปปล้กได�

 ในโรู้งเรู่้อนเพาะกล�าค์วรู้ปักป้ายทากาวเหนียว เพ่�อดักแมลงตัวเล็ก ๆ เชุ่น  

เพลี�ยไฟ ไรู้ขาว โดยใชุ�แผ่นฟิวเจอร์ู้บอร์ู้ดสีเหล่อง ตัดขนาดปรู้ะมาณ์ 4.5x6 นิ�ว ขนาดพอใส่

ถุงพลาสติกรู้�อนขนาด 5 นิ�ว ได� แล�วทากาวเหนียวบนถุงพลาสติกทั�งสองด�าน หรู่้อพ่นสารู้

ดักแมลง ใชุ�ไม�เสียบกลางแผ่น

 ฟิวเจอร์ู้บอร์ู้ดปักเป็นรู้ะยะห่างกันปรู้ะมาณ์ 2-3 เมตรู้ต่อแผ่น ที�ใชุ�กาวเหนียวทา

ถุงพลาสติก เพ่�อจะได�เอาแผ่นฟิวเจอร์ู้บอร์ู้ดไปใชุ�ซึ่ำ�าต่อไปได� อายุต�นกล�าไม่ค์วรู้เกิน 30 วัน 

เพรู้าะรู้ากต�นกล�าจะยาวเกินไปและขดม�วน เวลานำาไปปล้กกล�าพริู้กจะแค์รู้ะแกร็ู้นหรู่้อ 

ต�นไม่ส้ง การู้เพาะกล�าพรู้ิกในถาดหลุมในโรู้งเรู่้อนจะดีกว่าเพาะกล�าพรู้ิกแบบหว่านแปลง 

แบบดั�งเดิม เพรู้าะถ�าฝ่นตกหนักต�นกล�าพริู้กจะเสียหาย ทำาให�ใค์รู้เพาะกล�าพริู้กในโรู้งเรู่้อน

จะปล้กพริู้กได�ก่อน ซึึ่�งหมายค์วามว่า จะเก็บพริู้กขายได�ก่อน และได�รู้าค์าส้ง เพรู้าะพริู้ก 

ต�นฤด้รู้าค์าจะส้ง แต่เกษตรู้กรู้จะเพาะกล�าแบบหว่านลงแปลงเหม่อนเดิมก็ปรัู้บวิธีจากเดิม

โดยเอาปุ�ยค์อกหมักแห�งผสมไตรู้โค์เดอร์ู้มา ผสมดินแปลงกล�า ฉีีดพ่นไตรู้โค์เดอร์ู้มาและ 

เมตาไรู้เซีึ่ยม ผสมนำ�าพ่นทุก 10 วัน ก็จะได�ผลดีกว่าเดิม

 11. การู้รู้วมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุุมชุน เป็นเรู่้�องจำาเป็นและสอดค์ล�องกับนโยบาย

รัู้ฐบาล เพ่�อค์วามสะดวกในการู้ปรู้ะสานงานและสนับสนุนจากทางรู้าชุการู้

นวิัตกรรมช่วิงก�รปัลูกพื่ริก	-	ที่ั�งเก็บเก่�ยวิพื่ริก

 - การู้ปล้กพริู้ก ก่อนปล้กพริู้กต�องวางแผนผังสวนให�ดี ทิศึเหน่ออย้่ด�านใด 

พรู้ะอาทติยขึ์�นด�านใด เอจะได�ปล้กพรู้กิไปตามแนวยาวทศิึตะวนัออก ตะวนัตก แสงแดดสอ่ง

เข�ารู่้องแปลง เข�าถึงโค์นต�นพริู้กได�สะดวก ปล้กพริู้กรู้ะยะหา่งไม่ให�ทรู้งพุ่มของพริู้กแต่ละต�น

ซึ่�อนกัน เพรู้าะการู้ด้แลรัู้กษาจะยาก โรู้ค์และแมลงจะมาก ค์วรู้ปล้กพริู้กแบบขึ�นแปลงจะส้ง
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หรู่้อตำ�าขึ�นอย้่กับเป็นที�ดอนหรู่้อฝ่นตกแล�วนำ�าขังบ�าง ค์วามกว�างด�านบนแปลงปรู้ะมาณ์ 1 

เมตรู้ ยาวปรู้ะมาณ์ 20 เมตรู้ แปลงส้งปรู้ะมาณ์ 15-20 เซึ่นติเมตรู้ แต่ละแปลงห่างกัน

ปรู้ะมาณ์ 0.8-1.00 เมตรู้ จะค์ลุมแปลงด�วยฟางข�าวหรู่้อพลาสติกดำาค์ลุมแปลงโดยเอา 

ด�านสีเทาขึ�น สีดำาลงดิน เพ่�อให�ด�านสีเทารัู้บแสงแดดจะได�สะท�อนแสงเข�าตาแมลง จะได�มี

ส่วนไล่แมลงได�อีกด�วย

 การู้เตรีู้ยมดั�งที�เค์ยกล่าวมาแล�ว ถ�าก่อนค์ลุมฟางชุ่วงเย็นฉีีดพ่นนำ�าผสมไตรู้โค์เดอร์ู้

มาและบิวเวอร์ู้เรีู้ยหรู่้อเมตาไรู้เซีึ่ยม ค์ลุมฟางแล�วปล่อยนำ�าเข�าแปลง ให�ท่วมหลังแปลงจึงหยดุ

เอานำ�าเข�าแปลง ปล่อยให�ดินหมาด ชุ่วงเย็นจึงเริู้�มปล้กพริู้ก รู้ะยะห่างรู้ะหว่างต�น ปรู้ะมาณ์ 

50 เซึ่นติเมตรู้ รู้ะยะห่างรู้ะหว่าแถว ปรู้ะมาณ์ 60 เซึ่นติเมตรู้ หรู่้อแปลงหนึ�งปล้ก 2 แถว 

ปล้กเสร็ู้จแล�ววันนั�นไม่ต�องรู้ดนำ�า วันรุู่้งขึ�นจึงให�นำ�า แต่ถ�าใชุ�พลาสติกดำาค์ลุมแปลง ให�นำ�า 

แบบนำ�าหยดหรู่้อนำ�าพุ่ง ต�องวางรู้ะบบนำ�าให�เสรู้็จก่อนค์ลุมแปลงผ�ายางเจาะรู้้กว�างปรู้ะมาณ์

เส�นผ่าศ้ึนยก์ลาง 10 เซึ่นติเมตรู้ การู้ปล้กเกษตรู้กรู้ทางภัาค์เหน่อ จะมีไม�กรู้ะทุ�ง ไม�ปรู้ะมาณ์ 

3 นิ�ว ทำาปลายแหลม เหม่อนล้กดิ�ง กรู้ะทุ�งดินตรู้งกลางหลุมลึกปรู้ะมาณ์ 7-10 เซึ่นติเมตรู้ 

เอาต�นกล�าลงปล้ก ก่อนเอาต�นกล�าปล้กเอาถาดเพาะกล�าจุ่มนำ�าผสมเชุ่�อรู้าไตรู้โค์เดอรู้์มา 

อีกค์รึู้�งหนึ�ง เวลาจับต�นกล�าให�จับที�ใบอย่าจับต�นและบีบต�นกล�า เพรู้าะจะทำาให�ต�นกล�าพริู้ก

โรู้ค์เข�าทำาลายง่าย รู้ดนำ�า 3 วันต่อค์รัู้�งหรู่้อขึ�นอย้กั่บค์วามชุ่�นในดนิ อยา่ปล่อยให�หน�าดินแห�ง

จนแตก เพรู้าะต�นพริู้กจะอ่อนแอ

 - เม่�อต�นกล�าย�ายลงปล้กได�ปรู้ะมาณ์ 15-20 วัน ต�นพริู้กจะเริู้�มออกดอกที�ง่าม

พริู้กแรู้ก เริู้�มกำาจัดวชัุพ่ชุโดยการู้ถอนหรู่้อใชุ�เค์รู้่�องตดัหญ�าแบบสะพายตัดหญ�าถ�าค์ลุมแปลง

ด�วยพลาสติกดำา ค์วรู้ใชุ�หน�ากว�าง 1.20 เมตรู้ เพ่�อให�ค์ลุมกึ�งตีนแปลงหญ�าจะได�ไม่ขึ�น แมลง

ก็จะมีน�อยด�วย ทำาการู้ปักหลักพยุงต�นพริู้กผ้กเชุ่อกเข�ากับกิ�ง โดยปักห่างจากโค์นต�นพริู้ก

ปรู้ะมาณ์ 10 เซึ่นติเมตรู้ เพรู้าะถ�าใกล�ต�นพริู้กมากเกินไปจะถ้กรู้ากต�นพริู้กขาด ใส่ปุ�ยเค์มี

ตามส้ตรู้ที�พริู้กต�องการู้ ในแต่ละพ่�นที�ใชุ�ปุ�ยแตกต่างกันเพรู้าะค่์าอุดมสมบ้รู้ณ์์ของดินแต่ละ

แห่งไม่เท่ากัน แต่ส่วนมากจะใชุ�ส้ตรู้ 46-0-0 ในค์รัู้�งแรู้ก   

 - ค์รัู้�งต่อไป 15-15-15 แต่ละค์รัู้�งห่างกันปรู้ะมาณ์ 20 วัน หรู่้อตามค์วาม 

เหมาะสม ใส่บ่อยค์รัู้�งได�แต่ใส่ค์รัู้�งละน�อย

 - การู้ตัดแต่งกิ�งแขนงหรู่้อใบใต�ง่ามแรู้ก และเด็ดดอกพริู้กที�ง่ามแรู้ก และง่าม 

ที�สองออก เพ่�อให�อาหารู้ไปเลี�ยงที�ลำาต�นพริู้กให�ใหญ่ และแตกกิ�งติดตาได�มาก ทำาให�ต�นพริู้ก

ใหญ่ส้ง แข็งแรู้ง ติดผลพริู้กได�มาก  
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 -  เม่�อพริู้กเริู้�มเก็บ ปักหลักไม�รู้วกหัวแปลงและขอบแปลงผ้กเชุ่อกกั�นเป็นรู้าว  

เป็นค์อกกั�นต�นพริู้กล�ม

 -  การู้ปักหลักติดแผ่นดักแมลง ให�ส้งกว่ายอดพริู้กปรู้ะมาณ์ 1 ค่์บ และต�องขยับ 

ค์วามส้งขึ�นเรู่้�อย ๆ เพรู้าะต�นพริู้กโตตลอด แผ่นดักกาวเหนียวแมลง ค์วรู้ห่างกันปรู้ะมาณ์ 

10 เมตรู้ ปักรู้อบแปลง และค์วรู้ใชุ�แปลงข�างเดียวปักด�วย เรู้าะไม่อย่างนั�นแปลงจากแปลง

ข�างเคี์ยงจะเข�ามาในแปลงพริู้กเรู้ามากขึ�น

 - การู้แขวนขวดล่อผีเส่�อกลางค่์น รู้อบแปลงพริู้กห่างกันปรู้ะมาณ์ 10 เมตรู้  

ดังนั�นจึงห่างจากเหล็กกาวเหนียวดักแมลงปรู้ะมาณ์ 5 เมตรู้ เม่�อนำ�าหวาน (นำ�าผสม 

กากนำ�าตาล) แห�งก็เติมใหม่

 - การู้ฉีีดพ่นสารู้ชุีวภััณ์ฑ์์ป้องกันและกำาจัดโรู้ค์ที�เกิดจากเชุ่�อรู้าและแมง แมลง 

ต่าง ๆ ใชุ�เชุ่�อรู้าไตรู้โค์เดอร์ู้มาและบิวเวอร์ู้เรีู้ยหรู่้อเมตาไรู้เซีึ่ยม ฉีีดพ่นทุก 10 วัน หรู่้อ 3-5 

วัน ถ�ามีปัญหาโรู้ค์หรู่้อแมลงมาก

 - ถ�ามีปัญหาโรู้ค์และแมลงมากจนสารู้ชีุวภััณ์ฑ์์เอาไม่อย้่ ก็ใชุ�สารู้เค์มีตามที� 

กรู้มวิชุาการู้เกษตรู้แนะนำา ซึึ่�งค์�นได�จากค่้์ม่อศัึตรู้้พริู้ก ซึึ่�งมีรู้ายละเอียดมาก

 - การู้เข�าสวนพริู้กทุกวัน เพ่�อตรู้วจปรู้ะเมินโรู้ค์และแมลง เพรู้าะพริู้กป้องกันโรู้ค์

และแมลงได� แต่พริู้กมีโรู้ค์และแมลงมาก แล�วรัู้กษาให�หายขาดได�ยาก ต�องใชุ�สารู้เค์มีแรู้ง  

ซึึ่�งเป็นอันตรู้าย เกษตรู้กรู้ค์วรู้มีกรู้รู้ไกรู้ตัดแต่งและถุงดำา เพ่�อที�จะตัดยอดพริู้กที�เป็นโรู้ค์ 

ยอดเน่า ยอดไหม�ให�ตำ�ากว่าที�เป็นโรู้ค์ลงมาปรู้ะมาณ์ 1 ค่์น ใส่ถุงดำา พบต�นพรู้ิกที�เป็นโรู้ค์ 

ใบด่างที�ยังขนาดต�นเล็กหรู่้อยังไม่ออกดอกหรู่้อออกดอกแล�ว แต่จำานวนต�นที�เป็นยังน�อย 

ก็ถอนต�นพริู้กที�เป็นโรู้ค์ใบดา่งที�เกิดจากไวรู้สัใสถุ่งดำา พบพรู้กิเปน็โรู้ค์กุ�งแห�งก็เก็บใสถุ่งดำาให�

หมดตั�งแต่เริู้�มเป็นหรู่้อพบผลพริู้กที�ถ้กหนอนเจาะหรู่้อแมลงวันพริู้กเจาะก็เก็บใส่ถุงดำา  

แล�วนำาไปเผาเพ่�อไม่ให�มีการู้แพรู่้กรู้ะจายโรู้ค์และแมลงในสวนพริู้ก

 - การู้ให�นำ�า มีหลายอย่าง

  การู้ให�นำ�าโดยปล่อยเข�ารู่้องแปลงพริู้ก แต่ไม่ให�นำ�าท่วมหลังแปลงพริู้ก ข�อดี ง่าย 

ลงทุนตำ�า ข�อเสีย ถ�าพริู้กเป็นโรู้ค์รู้ากเน่า - โค์นเน่า โรู้ค์เหี�ยวเขียวจากเชุ่�อแบค์ทีเรีู้ย เชุ่�อโรู้ค์

ไปกับนำ�าได�

  การู้ให�นำ�าแบบนำ�าหยด นำ�าจะหยดเฉีพาะบรู้เิวณ์รู้้ที�เจาะ รู้ากพรู้กิกจ็ะมาเฉีพาะ

ชุ่�น ปริู้มาณ์นำ�าที�ให�อาจไม่เพียงพอ
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  การู้ให�นำ�ารู้ะบบนำ�าพุ่ง ปริู้มาณ์นำ�าที�ออกจะมีปริู้มาณ์นำ�าที�มากกว่ารู้ะบบนำ�าหยด 

ให�สังเกตรู่้องแปลงเริู้�มมีนำ�าขังก็ให�หยุดให�

  การู้ให�นำ�าแบบใชุ�สายยางฉีีดพ่นติดฝั่กบัวเพ่�อให�นำ�ากรู้ะจาย เกษตรู้กรู้ใชุ�เค์รู่้�อง

ส้บนำ�าแล�วต่อสายยางยาว สายยางขนาด 2 นิ�ว นำ�าพุ่งแรู้งต�นพริู้กอาจกลับได� และถ�าพริู้กเป็น

โรู้ค์กุ�งแห�งค์วรู้งดการู้ฉีีดพน่นำ�าหรู่้อการู้ให�นำ�าแบบสปรู้งิเกอรู้ ์เพรู้าะเชุ่�อรู้าจะกรู้ะจายไปตาม

นำ�า ค์วรู้รู้ดนำ�าที�โค์นต�นพริู้กแทนซึึ่�งจะเสียเวลา

  การู้ให�นำ�าแบบสปริู้งเกอร์ู้ โดยหัวสปริู้งเกอร์ู้จะส้งกว่ายอดต�นพริู้กปรู้ะมาณ์ 50 

เซึ่นติเมตรู้ รัู้ศึมีนำ�าหมุนค์รู้อบค์ลุมรู้ะหว่างแปลงได� มีการู้ลงทุนส้งเพรู้าะต�นพริู้กส้งตลอดต�อง

เปลี�ยนท่อนำ�าขนาดปรู้ะมาณ์ 4 หุน หลายค์รัู้�ง หรู่้อจะใชุ�ท่อนำ�าที�ติดกับหัวสปริู้งเกอร์ู้ยาว 

ค์รัู้�งเดียว ส้งปรู้ะมาณ์ 1.5 เมตรู้ ถ�าเป็นพรู้ิกพันธ์ุล้กผสมขี�หน้เม็ดใหญ่ ข�อดี ถ�าอย้่ในชุ่วง

อากาศึรู้�อนมากจะชุ่วยลดปัญหาเรู่้�องเพลี�ยไฟได�

 - การู้เก็บพริู้ก เป็นเรู่้�องสำาคั์ญ ถ�ามีการู้จ�างแรู้งงาน ค์วรู้เป็นชุุดเดียวกับสวนของ

เรู้าสวนเดียวจนเสรู้จ็ในวันนั�น เพรู้าะถ�าเก็บสวนพริู้กสวนอ่�นก่อนมาเก็บสวนเรู้า ค์นงานเก็บ

พริู้กอาจเป็นพาหะนำาโรู้ค์และแมลงเข�าสวนพริู้กเรู้าได� เกษตรู้กรู้สามารู้ถเก็บพริู้กได�ตั�งแต่ผล

สีเขียวหรู่้อปลอ่ยให�จนแดง ทั�งนี�แล�วแตรู่้าค์าพริู้กที�จะขายได�หรู่้ออย้ใ่นชุ่วงพริู้กอะไรู้รู้าค์าส้ง 

เชุ่น ชุ่วงพริู้กเขียวส้งกว่าพริู้กแดงก็เก็บพริู้กเขียวขายก่อน เพรู้าะพริู้กรุู่้น 1-3 ที�เก็บขนาดผล

จะใหญ่เป็นที�ต�องการู้ของตลาด รู้าค์าพรู้ิกจึงส้ง การู้เก็บพรู้ิกจะต�องสอดค์ล�องกับการู้พ่น 

สารู้เค์มี ชุ่วงเก็บพริู้กต�องเลยเวลาที�กำาหนด เชุ่นฉีีดพ่นยาแล�ว 15 วันเก็บพริู้กได� หลังพ่นยา

ไปแล�ว 16 วันก็เริู้�มเก็บพริู้กได� เกษตรู้กรู้ที�เค์ยเข�ารู่้วมโค์รู้งการู้วิจัยที�อำาเภัอเกษตรู้สมบ้รู้ณ์์ 

บางค์นจะทำาตะกรู้�าถุงผ�า 3 ใบ ติดกันแขวนค์อและมัดเอว แยกเก็บพริู้ก พริู้กเป็นโรู้ค์และ

แมลง 1 ถุง พริู้กคั์ดเกรู้ด 1 ถุง พริู้กเกรู้ดธรู้รู้มดา 1 ถุง เพ่�อไม่ให�ต�องมาคั์ดพริู้กอีกที ภัาชุนะ

บรู้รู้จุพริู้กต�องสะอาด การู้เทพริู้กรู้วมต�องมีผ�ายางหรู่้อผ�าที�สะอาดวางบนโต๊ะ หรู่้อพ่�นซีึ่เมนต์

ที�สะอาด ไม่มีสุนัขหรู่้อแมวหรู่้อสัตว์เลี�ยงอ่�น ๆ  เข�ามาใกล� บรู้รู้จุพริู้กใส่ถุงพลาสติกหรู่้อกล่อง

กรู้ะดาษตามที�พ่อค์�ากำาหนด

 - การู้ลงบัญชีุ ตามแบบฟอร์ู้มที�ทางการู้กำาหนดโดยเฉีพาะการู้ฉีีดพ่นสารู้เค์มีใน

แต่ละวัน แต่ละค์รัู้�งใชุ�ยาอะไรู้ กี�ซีึ่ซีึ่ ผสมนำ�ากี�ซีึ่ซีึ่อยา่งละเอยีด เพ่�อให�เจ�าหน�าที�ด้เวลามาตรู้วจ

แปลงเพ่�อขอรัู้บรู้องมาตรู้ฐาน GAP นอกจากนั�นบัญชีุรู้ายรัู้บในการู้ขายพริู้กแต่ละวันต�องรู้ะบุ

วัน เด่อน ปี ขายพริู้กอะไรู้ จำานวนกี�กิโลกรัู้ม รู้าค์ากิโลกรัู้มละกี�บาท รู้วมเป็นเงินกี�บาท เพรู้าะ
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รู้าค์าพริู้กในแต่ละวันรู้าค์าไม่เท่ากันหรู่้อบางค์รัู้�งรู้าค์าชุ่วงเชุ�าส้ง แต่ชุ่วงเย็นรู้าค์าตำ�าใน 

วันเดียวกันก็มี

 - การู้เก็บรัู้กษาสารู้เค์มีต่าง ๆ ต�องวัดเป็นกลุ่มและอย้่ในที�มิดชิุดปลอดภััย ตาม

ข�อกำาหนดเง่�อนไข 8 ข�อเพ่�อขอรัู้บรู้องแหล่งผลิตปลอดภััย GAP พ่ชุ กรู้มวิชุาการู้เกษตรู้ 

เอกสารู้ต�องทำาค์วามเข�าใจและปฏิิบัติให�ได�

 - เม่�อได�ใบรัู้บรู้องมาตรู้ฐานค์วามปลอดภััยแหล่งผลิตพริู้ก หรู่้อได�ใบ GAP พริู้ก

แล�ว เกษตรู้กรู้ต�องรัู้กษาให�ดีไม่ให�ใค์รู้ยม่ไปถ่ายเอกสารู้เพรู้าะใบ GAP นั�นจะมีชุ่�อเกษตรู้กรู้

และเลขทะเบียนที�สามารู้ถส่บย�อนกลับไปได�ว่าพริู้กที�ตรู้วจเป็นพริู้กของใค์รู้ ที�อย้่อย้่ที�ไหน 

ถ�าพบสารู้เค์มีหรู่้อเชุ่�อโรู้ค์ตกค์�างหรู่้อปนเป้�อนมากกว่ามาตรู้ฐานที�กำาหนด เจ�าหน�าที�ก็จะสั�ง

ยกเลิกหรู่้อหยุดใบ GAP นั�น ปกติใบ GAP มีอายุการู้ใชุ�งาน 2 ปี ก่อนหมดอายุปรู้ะมาณ์ 6 

เด่อนค์วรู้ย่�นเรู่้�องขอต่ออายุ  

นวิัตกรรมห้ลังก�รเก็บเก่�ยวิพื่ริกเสำร็จแล้วิ  

 เกษตรู้กรู้ค์วรู้เก็บวัสดุต่าง ๆ เชุ่น หลักไม� ผ�ายางค์ลุมแปลง เชุ่อก ขวดล่อผีเส่�อ 

กลางค่์น แผ่นฟิวเจอร์ู้บอร์ู้ด ถาดเพาะกล�าค์วรู้ล�างนำ�าให�สะอาดก่อนเก็บ เพ่�อนำาไปใชุ�ในซึ่ำ�า

ต่อไป ตัดต�นพริู้กโดยเร็ู้ว แล�วนำาต�นพริู้กไปกองรู้วมกันนอกแปลงพริู้กเพ่�อรู้อการู้เผา เพรู้าะ

บางพ่�นที�ห�ามเผาซึ่ากต�นพ่ชุชุ่วงเด่อนไหนถึงเด่อนไหน เพ่�อลดปัญหาเรู่้�องฝุ่่น PM.2.5 

 หลังจากรู่้�อแปลงพรู้ิกเสร็ู้จ ค์วรู้ไถตากดิน รู้อการู้ปล้กพ่ชุอ่�น พรู้ิกแต่ละรุู่้นจะใชุ�

เวลาตั�งแต่กล�าจนเก็บพรู้ิกรุู่้นสุดท�ายปรู้ะมาณ์ 7 เด่อน เกษตรู้กรู้จึงค์วรู้ปล้กพ่ชุตรู้ะก้ลถั�ว

เพ่�อปรัู้บปรุู้งดิน เชุ่นถั�วเขียวหรู่้อปอเท่อง ถ�าปล้กปอเท่อง 1 ไรู่้ ใชุ�เมล็ดพันธ์ุปรู้ะมาณ์ 5 

กิโลกรัู้ม เกษตรู้ติดต่อขอรัู้บได�ที�สำานักงานพัฒนาที�ดินจังหวัด เม่�อปอเท่องเริู้�มติดฝั่ก อายุ

ปรู้ะมาณ์ 45-48 วัน ก็ไถกลบไว�ปรู้ะมาณ์ 1 เด่อน ให�ต�นปอเท่องยอ่ยสลายหมดแล�ว ดินไมมี่

ค์วามรู้�อนแล�ว จึงไถแปลงเพ่�อเตรีู้ยมปล้กพริู้กในปีต่อไป
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สรุปั 

นวัตกรู้รู้มที�นำามาใชุ�กับการู้ปล้กพริู้กปลอดภััย มีหลายเรู่้�อง หลายรู้ะดับ ทั�งนี�ขึ�น

อย้่กับค์วามเหมาะสมกับเกษตรู้กรู้ พ่�นที�และการู้ตลาด ถ�าเกษตรู้กรู้ลงทุนเพิ�มในการู้ใชุ�

นวัตกรู้รู้มหรู่้อซ่ึ่�อเค์รู่้�องม่อ เค์รู่้�องจักรู้ สิ�งก่อสรู้�างต่าง ๆ ก็จะมีรู้ายจ่ายที�เพิ�มขึ�น แต่ถ�ารู้าย

จ่ายที�เพิ�มขึ�นน�อยกว่ารู้ายได�ที�เพิ�มขึ�นทั�งในรู้ะยะสั�นและรู้ะยะยาวแล�ว การู้ยอมรู้ับการู้ใชุ�

นวัตกรู้รู้มนั�นก็จะเกิดขึ�น

นวัตกรู้รู้ม ค์วามรู้้�ที�เกษตรู้กรู้ปฏิิบัติอย้ ่ทำาอย้ ่เชุ่น การู้ทำาปุ�ยหมัก นำ�าหมักชีุวภัาพ

ส้ตรู้พ่ชุ ส้ตรู้สัตว์ นำ�าหมักสารู้สกัดไล่แมลง นำ�าส�มค์วันไม� หรู่้อจุลินทรีู้ย์สังเค์รู้าะห์ เป็นต�น 

เกษตรู้กรู้ทำาเองได�และได�ผล และมีการู้ปรัู้บปรุู้งส้ตรู้ต่าง ๆ

แต่จากการู้ทำางานวิจัยการู้ใชุ�สารู้ชีุวภััณ์ฑ์์ค์วบค์มุศึตัรู้้พ่ชุพรู้กิ โดยการู้ขยายเชุ่�อสด

นั�นมีข�อจำากัดมาก เพรู้าะการู้ขยายเชุ่�อต�องสะอาด ไม่ปนเป้�อน การู้ใชุ�มีหลายขั�นตอนและ

ต�องใชุ�บ่อย การู้เก็บรัู้กษาได�ไม่นาน โค์รู้งการู้วิจัยฯ ซึึ่�งได�รัู้บการู้สนับสนุนจากสำานักงาน

กองทนุสนบัสนนุการู้วจัิย (สกว.) ได�พฒันาผลติภััณ์ฑ์์ชีุวภััณ์ฑ์์ไตรู้โค์เดอรู้ม์า บิวเวอรู้เ์รีู้ย และ

เมตาไรู้เซีึ่ยมมาอย้ใ่นรู้้ปของนำ�าที�พรู้�อมผสมนำ�าใชุ�เกษตรู้กรู้ต�องการู้เทค์โนโลยีหรู่้อนวัตกรู้รู้ม

ที�ง่าย เห็นผลเร็ู้ว สะดวก ใชุ�รู่้วมกับสารู้อ่�นได� รู้าค์าพอซ่ึ่�อได� แต่อย่างไรู้ผลิตภััณ์ฑ์์ชีุวภััณ์ฑ์์ที�

อย้ใ่นรู้้ปนำ�านั�นก็ยงัมีข�อจำากัด การู้บรู้รู้จุขวดพลาสติกซึึ่�งมีรู้าค์าส้งและการู้ขนส่ง แต่งานวิจัย

ได�สิ�นสุดก่อน แตค่์วรู้มีการู้พฒันานวตักรู้รู้มดงักล่าวต่อให�อย้ใ่นรู้้ปเม็ด (เหม่อนปุ�ยเค์ม)ี อายุ

การู้ใชุ�งานปรู้ะมาณ์ 5 ปี ยังได�คุ์ณ์ภัาพและมาตรู้ฐาน สามารู้ถจดทะเบียนกับกรู้มวิชุาการู้

เกษตรู้ได� และมีการู้ผลิตเชิุงพาณิ์ชุยที์�มีรู้าค์าตำ�าเพรู้าะสนับสนุนนโยบายรัู้ฐบาลในเรู่้�องอาหารู้

ปลอดภััย เกษตรู้กรู้จะได�หาซ่ึ่�อได�ง่าย และใชุ�ง่ายแต่ได�ผลไม่ต่างกับการู้ใชุ�สารู้เค์มีที�ต�องนำา

เข�าจากต่างปรู้ะเทศึ
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พริู้กน�อย จ.ขอนแก่น พริู้กส�ม จ.กาฬสินธ์ุ

พริู้กขี�หน้สวน จ.อุตรู้ดิตถ์ พริู้กกะเหรีู้�ยง จ.เพชุรู้บุรีู้

   พริู้กอีโด่ จ.ตรู้าด  พริู้กพิโรู้ธ จ.ขอนแก่น
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พริู้กหวาน จ.น่าน พริู้กขาวชัุยบุรีู้ จ.พัทลุง

พริู้กหนุ่มพ่�นเม่อง จ.น่าน พริู้กชีุ�ฟ้าหรู่้อพริู้กหนุ่มแดง 

อ.หนองม่วงไข่ จ.แพรู่้
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โรคำและแมลงในิแปัลงพื่ริกที่่�พื่บับ่ัอย

 พิริึกท่ี่�เป็นัโรึคยอดและดอกเน่ัา จะรู้ะบาดชุ่วงที�มีอากาศึชุ่�น ไม่มีแดด ค์วรู้จะ 

ตัดยอดหรู่้อกิ�งที�เป็นโรู้ค์ออกไปเผาทำาลายนอกแปลง ค์วรู้เก็บยอดที�เป็นโรู้ค์ใส่ถุง เพ่�อเป็น 

การู้ป้องกันการู้รู้ะบาด

ท่ี่�มา : ภัาพ ก ข และ ค์  ดัดแปลงจากงานวิจัยนักศึึกษาปริู้ญญาเอก นางสาวปัทมวรู้รู้ณ์  มณี์วรู้รู้ณ์ สาขาวิชุาโรู้ค์พ่ชุ ภัาค์วิชุาพ่ชุศึาสตร์ู้และทรัู้พยากรู้การู้เกษตรู้ ค์ณ์ะเกษตรู้ศึาสตร์ู้

อาการึโรึคก้�งแห�ง แสดงที�ใบ ก�าน 

และผลพรู้กิ ค์วรู้งดการู้ให�นำ�าแบบสปรู้งิเกอรู้์ 

หรู่้อใชุ�สายยางฉีีด เพรู้าะจะเป็นการู้แพรู่้

กรู้ะจายของเชุ่�อรู้าสาเหตุโรู้ค์กุ�งแห�งได�

องค์ความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ ชุดที่ 1024 

rIS
NED KKU



โรึครึากเน่ัาโคนัเน่ัาที�เกิดจากเชุ่�อรู้า จะเหน็เชุ่�อรู้าสีขาวที�เกาะตรู้งโค์นต�นและรู้าก

ต�นพริู้กที�เกิดการู้ทำาลาย ต�นพริู้กจะเหี�ยวค์ล�ายลักษณ์ะเหี�ยวเขียว แต่เม่�อด้ที�โค์นต�นจะเห็น

เชุ่�อรู้า แสดงว่าเป็นโรู้ค์รู้ากเน่าโค์นเน่า ค์วรู้งดการู้ให�นำ�าแบบรู่้อง เพ่�อลดการู้รู้ะบาดของโรู้ค์ 

และใชุ�นำ�าป้นใสรู้ดบริู้เวณ์หลุมต�นที�เป็นโรู้ค์และต�นข�างเคี์ยง เพ่�อป้องกันการู้รู้ะบาด

อาการึยอดเหลืองท่ี่�เกิด

จำากเชืื้�อไวรัึสื โดยการู้เข�าทำาลาย

ของแมลงพาหะ เชุ่น ไรู้ขาว เพลี�ยไฟ 

แมลงหวี�ขาว และเพลี�ยอ่อน ค์วรู้

ถอนต�นทิ�งและเก็บออกไปเผานอก

แปลง พยายามอย่าให�ไปสัมผัส 

กับต�นอ่�น ๆ เพรู้าะจะทำาให�เกิดการู้

รู้ะบาดได�

25 กรณีศึกษา : พริกปลอดภัยนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่

rIS
NED KKU



หนัอนักรึะท้ี่�ผัู้กหรืึอหนัอนัซััดดำา เป็นหนอนที�กัดกินต�นพริู้ก ชุอบออกหากินใน

ชุ่วงกลางค่์น การู้ป้องกัน ค่์อการู้ทำากับดักล่อผีเส่�อกลางค่์นและไเก็บตัวหนอนออกจากแปลง

หนัอนัเจำาะสืมอฝ้้าย กัดกินทำาลายยอดดอก และผลพรู้ิก ออกหากินทั�งกลางวัน

และกลางค่์น
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แมลงวันัพิริึก ท�องจะไม่มีเส�นสีดำา เข�าทำาลายพรู้ิกตั�งแต่เริู้�มออกดอก จะแสดง

อาการู้ชุ่วงที�พริู้กเริู้�มสุกแดง ทำาให�ผลพริู้กเน่าและหลุดรู่้วง

ตรู้วจสอบพริู้กเป็นโรู้ค์เหี�ยวเขียว

จากเชุ่�อแบค์ทีเรีู้ย
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พื่ริกแห้้งกะเห้ร่�ยง	

อ.แม่สำะเร่ยง	จ.แม่ฮ่่องสำอน

ผลงานในเอกสารู้เล่มนี� ในนามของค์ณ์ะผ้�วิจัยและจัดทำา ขอมอบให�สาธารู้ณ์ะใน 

การู้ใชุ�ปรู้ะโยชุน์เพ่�อสรู้�างค์ุณ์ค์่าอุทิศึแก่สังค์มตามปณ์ิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยขอสงวนสิทธิ�ห�ามเผยแพรู้่ จำาหน่าย จ่ายแจก ต่อเติม ดัดแปลง เพ่�อปรู้ะโยชุน์ 

การู้ค์�าและพาณ์ิชุย์ 

“ได�รัู้บงบปรู้ะมาณ์สนับสนุนจากสำานักงานสภัานโยบายการู้อุดมศึึกษา วิทยาศึาสตรู้์  

วิจัยและนวัตกรู้รู้มแห่งชุาติ โดยหน่วยบริู้หารู้และจัดการู้ทุน ด�านการู้เพิ�มค์วามสามารู้ถ

ในการู้แข่งขันของปรู้ะเทศึ (บพข.)”
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