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บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พริกพันธุ์เพชรหยก ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum spp. เป็นพืชที่มีรสชาติและกลิ่น ผลเรียวยาว
ที่เป็นเอกลักษณ์ พริกพันธุ์เพชรหยกเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการ
นิยมน ามาประกอบอาหารเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือนใช่ประกอบอาหารต่างๆที่ประกอบด้วยพริก 
ถิ่นก าเนิดของพริกนั้นอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา และหมู่เกาะอินเดียตะวันตก จึงนับได้ว่าพริกเป็น
เครื่องเทศที่มีกลิ่นอโรมาเฉพาะตัวชนิดหนึ่งของโลกก็ว่าได้ ลักษณะของพริกโดยทั่วไปมีล าต้นตั้งตรงส่วน
ความสูงของต้นหรือพุ่มก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพริกนั้นๆ มีใบใหญ่แบนเรียบเป็นมัน ส่วนของดอกเป็นดอก
เดี๋ยวมีขนาดเล็กก้านดอกใหญ่ตรงหรือโค้ง กลีบของดอกมีสีขาวล้วน ดอกของพริกเป็นดอกแบบสมบูรณ์
เพศ (มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียรวมอยู่ภายในดอกเดียวกัน) พริกจึงสามารถผสมเกสรในดอกเดียวกัน
ได้ ส าหรับผลของพริกมีขนาดผลเรียวยาวและใหญ่ผลสีขาวอมเขียวผิวเรียบมันวาวมีเนื้อหนา น้ าหนักดี 
ผลอ่อนมีสีเขียวแก่ ส่วนผลขนาดกลางมีสีขาวอมเขียว ผลแก่มีสีเหลืองอมส้มผลแก่จัดจะเป็นสีแดงแวว
วาวและในผลพริกแต่ละผลจะมีเมล็ดจ านวนมากเรียงตัวกันแน่นบนส่วนรกที่มีสีขาว มีลักษณะคล้ายพวง
องุ่นรูปร่างของเมล็ดคล้ายรูปหัวใจแบนมีสีไข่ (ไทยพีบีเอสโฟกัส พริกหนุ่มเขียวหยกสยาม.2556) 

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับการเลือกซื้อผลิตที่ปลอดภายจากสารพิษ การปลูกพืชที่มี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพจึงถือเป็นแนวท่างส าคัญของระบบเกษตรในปัจจุบัน เกษตรกรในปัจจุบันการ
ผลิตพืชจึงลดการใช้สารเคมีปุ๋ยที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยในการตรวจสอบสารเคมีตกค้างของ
กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายไทยแพนและนิตยสารฉลาดซื้อยังได้สุ่มผักจ านวน 7 ชนิด ซึ่ง
ประกอบไปด้วย กะหล่ าปลี คะน้า ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักบุ้งจีน ผักชี และพริกจินดา ที่ขายในตลาด
สดทั่วไป 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดห้วยขวาง และตลาดประชานิเวศน์ รวมถึงผักที่ขายในรถเร่ ไปวิเคราะห์
หาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต ที่ห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปรากฏผลดังต่อไปนี้พบว่า พริกเป็นผักที่พบสารพิษ
ตกค้างจ านานมาก (Thai-PAN : Thailand Pesticide Alert Network.2560)      ดังนั้นการใช้ปุ๋ย
จ าพวกอินทรีย์จากพืชและสัตว์รวมทั้งการใช้ปุ๋ยชีวภาพจึงเป็นแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้แก่การ
ผลิตพืชโดยเฉพาะการใช้เศษวัตถุดิบที่เหลือใช้จากภาคการเกษตร จากการทอลองท าวัสดุปลูกสูตรต่างๆ 
ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรทั่วประเทศ เพ่ือน ามาทดสอบประสิทธิภาพในสภาวะการทดลองแบบ
ควบคุ้ม ในการเลือกพ้ืนที่ถ้าพ้นที่และท าเลในการปลูกที่เหมาะสมในโอกาสความส าเร็จก็มีไปแล้ว
ครึ่งหนึ่งแต่เนื่องจาก  ปัจจุบันพื้นที่น าการเกษตรที่เหมาะสมถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยมากขึ้น
จึงท าให้การใช้เทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นรูปแบบ การปลูกแบบใหม่ที่ใช้จ ากัดโดยการปลูกพริกใน
ถุงกระสอบ เป็นวิธีการปลูกพริกแบบใหม่ ไม่ต้องปลูกลงดินแต่ใช้กระสอบปุ๋ยแทนกระถางเท่านั้น แต่มี
ข้อดีตรงที่น้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้อยได้สะดวกไปวางตรงไหนก็ได้ ไม่หนักเหมือนวิธีการปลูกในบ่อ
ซีเมนต์วิธีการปลูกพริกในกระสอบให้ได้ผลผลิตเป็นพิเศษ บอกว่าเริ่มจากน าดินร่วนปนทรายมาผสมกับ
ฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกผสมแต่ละสูตรให้เข้ากัน (ทรีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.2557) 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตพริกที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างและ
การใช้ระบบการปลูกรูปแบบใหม่ในถุงกระสอบ จึงสนใจที่จะท าการศึกษาการเปรียบเทียบสูตรดินผสม
จากฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยมูลกระบือ และปุ๋ยหมักที่เหมาะสมในการปลูกพริกเพชรหยกระหว่าง
การปลูกในสภาพไร่ และปลูกในกระสอบเพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริมการใช้ปะโยชน์ของเศษวัสดุเหลือใช้
จากภาคการเกษตรและลดการใช้สารเคมีในการปลูกพริกให้แก่เกษตรกรในอนาคต 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1.2.1 เปรียบเทียบผลความแตกต่างของตัววัสดุที่มีความเหมาะสมในการการพัฒนาสูตรดินผสม
จากดินร่วนปนทรายมาผสมกับฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกร่วมกับการใช้น้ าหมักชีวภาพที่
เหมาะสมในการพัฒนาการปลูกพริกพันธุ์เพชรหยกในการปลูกในสภาพไร่และถุงกระสอบในระบบ
อินทรีย์ 

1.2.2 ศึกษาผลของการใช้น้ าหมักชีวภาพร่วมกับสูตรดินผสมที่เหมาะสมจากดินร่วนปนทรายมา
ผสมกับฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกในการพัฒนาการปลูกพริกพันธุ์เพชรหยกปลูกในสภาพ
ไร่และถุงกระสอบในระบบอินทรีย์ 

1.2.3 เป็นแนวทางในการน าองค์ความรู้จากการวิจัยน าไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ทราบถึงการเจริญเติบโตของพริกที่ปลูกลงดินและในกระสอบทราบถึงข้อแตกต่าง
ระหว่างปลูกในสภาพไร่และปลูกในกระสอบ 

1.3.2 ได้ทราบถึงชนิดวัตถุดิบที่น ามาท าวัสดุปลูกทราบในอัตราปริมาณที่ใช้ให้เหมาะสมและได้
สูตรดินปลูกใหม่ๆ 

1.3.3 เพ่ือน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในเรื่องการปลูกพริกลงดินและ
ในกระสอบ 
1.4 ขอบเขตกำรของทดลอง 

การเปรียบเทียบสูตรดินผสมจากฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยมูลกระบือ และปุ๋ยหมักที่เหมาะสม
ในการปลูกพริกเพชรหยกระหว่างการปลูกในสภาพไร่ และปลูกในกระสอบท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
ด้านการเจริญเติบโตในด้านความสูงต้น(เซนติเมตร) และการให้ผลผลิตของพริก จ านวนผลผลิต (ผล)   

ศึกษาด้านการเจริญเติบโตโดยเก็บข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. พริกจ านวนรุ่น (3รุ่น)           2. จ าวนผล 
3. ความยาวของผล                4. น้ าหนัก 
5. คุณภาพของเกรด A = 14-16 ( cm ),B = 12-14 ( cm ),C = 6-10 ( cm ) 

แบ่งกรรมวิธีการทดลอง ดังนี้ 
กรรมวิธีทดลอง T1 (Control)     ดินร่วนปนทราย 100%  
กรรมวิธีทดลอง T2                   อัตราส่วน 60:15:25 (ดิน 60% : ฟางข้าว 15% : ปุ๋ยมูลกระบือ25%)  
กรรมวิธีทดลอง T3   อัตราส่วน 60:15:25 (ดิน 60% : ใบไผ่ 15% : ปุ๋ยมูลกระบือ25%)  
กรรมวิธีทดลอง T4   อัตราส่วน 60:15:25 (ดิน 60% : แกลบด า 15% : ปุ๋ยหมัก25%)  
1.5 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 

151 หมู่ 1 บ้านสวายสอ ต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 
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1.6 ระยะเวลำในกำรทดลอง 
เริ่มด าเนินการทดลอง 19 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดการทดลอง 27 สิงหาคม 2561 
ภายในระยะเวลา 3 เดือนกับ 10 วัน 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
กำรปลูกพริกพันธุ์เพชรหยกในสภำพไร่และปลูกในกระสอบ 

พริกพันธุ์เพชรหยก เป็นไม้ทรงพุ่ม ใบเป็นใบเดี๋ยวคล้ายรูปไข่ใบใหญ่มีสีเขียวเข้ม ออกแบบ
สลับกัน ออกดอกเป็นช่อหรือออกเดี่ยวมีสีเขียวมีเกสรตัวผู้กับและเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดี่ยวกัน ผลมี
ลักษณะยาวเรียวใหญ่มีสีขาวอมเขียว ผิวเรียบมันวาว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้มผลแก่จัดมีสี
แดงผิวมันแวววาว 

ฟำงข้ำว ( Rice Straw) หมายถึง เป็นส่วนของต้นข้าวที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยวและน าเมล็ด
ออกแล้ว  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือ 2. ฟางข้าวจากกรเกี่ยวมือนวดด้วยรถ
นวด 3. ฟางข้าวจากเครื่องทุนแรง ประโยชน์ของฟางข้าวสามารถน าไปเป็นอาหารสัตว์ และไปท าเป็น
ปุ๋ยหมัก 

ปุ๋ยหมักชีวภำพ (Compost) หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์ให้สลายตัวผุพังตาม
ธรรมชาติโดยน ามาสิ่งเหล่านี้นั้นมากลงรวมกัน รดน้ าให้ชื้นแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการย่อยสลายตัวโดย
กิจกรรมของจุลินทรีย์จึงเหมาะสมน าไปใช้ปรับปรุงดิน 

ใบไผ่ (Bamboo Leaves) หมายถึง ส่วนของใบท่ีงอกออกมาจากกิ่งของต้นไผ่เป็นส่วนที่สร้าง
อาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

ปุ๋ยคอก หมายถึง มูลของมันก็เรียกว่าปุ๋ยคอก มูลสัตว์นี้พอแห้งก็เอามาใช้เป็นปุ๋ยเอาไว้ใช้ใส่
บ ารุงต้นไม้ได้งามดีต่อมาคอกก็พัฒนาเป็นโรงเรือน อาหารสัตว์พวกนี้ก็พัฒนาเป็นอาหารเม็ด อาหารป่น
ส าเร็จรูปมูลสัตว์พวกนี้ก็เข้มข้นขึ้น ยังเป็นปุ๋ยคอกเหมือนเดิมแต่การเอาไปใช้ต้องรอให้ย่อยสลาย
มากกว่าปุ๋ยคอกเดิมๆเอาไปใส่ต้นไม้ก็อาจต้องใช้ให้น้อยลง หรือผสมกับเศษใบไม้ที่ผุย่อยสลายแล้ว  

แกลบด ำ หมายถึง หลักๆก็มีธาตุคาร์บอน กับซิลิก้า มีฟอสฟอรัสกับโปแตสเซียมนิดหน่อย  
คุณสมบัติเด่นก็คือการระบายอากาศดี เบากว่าดินปกติประมาณ 10 เท่า และไม่เป็นเชื้อรา จึงเหมาะที่
จะน ามาใช้เพื่อผสมดินเพาะปลูกทั่วไป แต่อย่างที่บอก แกลบด ามักจะมีค่า pH ไปทางด่างอ่อนถึงด่างจัด
(ขึ้นอยู่กับปริมาณเถ้าแกลบที่ปนด้วย) การใช้ทดแทนดินเลยก็จึงไม่เหมาะแต่หากใช้ผสมดินและรดด้วย
น้ าหมักชีวภาพก็จะช่วยปรับให้เป็นกลาง  

สภำพไร่ หมายถึง การปลูกพืชในแปลงปลูกตามลักษณะของดินตามแต่ละภูมิศาสตร์ 
กำรปลูกในถุงกระสอบ หมายถึง  เทคนิคการปลูกพืชโดยใช้ถุงกระสอบเช่นกระสอบพลาสติก 

กระสอบป่าน น ามาบรรจุดินและปลูกพืช สามารถช่วยประหยัดการใช้พ้ืนที่และสามารถหลบเลี่ยง
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี 
 

 

 


