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บทคัดยอ 
 

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาโดยวิธี IPM ใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและแมลงศัตรูพืชใน

ผลผลิตสด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการที่แปลงเกษตรกร ระหวางเดือนมีนาคม-กันยายน 2554 มี

วัตถุประสงค เพื่อทดสอบและใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตโหระพาใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและ

แมลงศัตรูพืช โดยนําเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรไดวิจัยมาแลว ไดแก การใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรค

และแมลงศัตรูโหระพาโดยใชใหสอดคลองกับคําแนะนํา ซึ่งสารเคมีที่ใชคือ  อิมิดาโคลพริด และกับดักกาวเหนียว 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งจะเนนการใชสารเคมีจํานวนมาก พบวา กรรมวิธีทดสอบ ใหผลผลิตรวม 

มากกวากรรมวิธีเกษตรกร 1.07 และมีรายไดสุทธิมากกวากรรมวิธีเกษตรกร 1.14   %  กรรมวิธีทดสอบไมพบ

สารพิษตกคางในผลผลิต กรรมวิธีเกษตรกรตรวจพบสาร chlorpyrifos และ cypermetrin ในผลผลิต การสํารวจ

แมลงศัตรูพืช พบ เพลี้ยไฟ หนอนแปะใบ แมลงหวี่ขาว หนอนกระทูหอม เตาแตง ตั๊กแตนหนวดสั้น และ มดดําซึ่ง

เปนแมลงที่นําเพลี้ยออนมาระบาดในแปลง โดยมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ต่ํากวาระดับเศรษฐกิจ 
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คํานํา 

 

สหภาพยุโรปซึ่งเปนประเทศคูคาผลิตผลเกษตรที่สําคัญของประเทศไทยมีระบบเตือนภัยเรงดวนสําหรับ

อาหารมนุษยและอาหารสัตว (Rapid Alert System for Food and Feed : RASFF) มีการแจงเวียนขอมูลการ

ตรวจพบสินคาอาหารที่ไมไดมาตรฐานใหประเทศสมาชิกไดรับทราบ และใชเปนมาตรฐานเดียวกันในการหาม

นําเขา กักกัน ยึดไว สงคืน หรือทําลายสินคาที่ไมไดมาตรฐานดังกลาว เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่ง

ในปพ.ศ.2553  กรมวิชาการเกษตรไดรับแจววา ตรวจพบสารพิษตกคางและเชื้อจุลินทรียปนเปอนไปในผลผลิตผัก

สดหลายชนิด ดังนี้ พืชสกุล Ocimum spp. ไดแก กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หรา พืชสกุล Capicum spp. 

ไดแก พริก พืชสกุล Solanum melongena ไดแก มะเขือเปราะ พืชสกุล Momordica charantia ไดแก มะระ

จีน พืชสกุล Eryngium foetidum ไดแก ผักชีฝรั่ง ทําใหตองมีมาตรการตางๆที่การเขมงวด รวมถึงการศึกษาวิจัย

เพื่อแกปญหาการตรวจพบสารพิษตกคางและเชื้อจุลินทรียปนเปอนในผลผลิตผักสดดังกลาว ปจจุบันความตองการ

ผักที่มีความปลอดภัยจากสารพิษตกคาง แมลงศัตรูพืชและปราศจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียของผูบริโภคทั้ง

ตลาดภายในและตางประเทศมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งผูผลิตมีความจําเปนตองปฏิบัติตามความตองการของลูกคา พืชผัก

เปนพืชอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและสงออก

ตางประเทศ โหระพาก็ เปนพืชผักที่ สํ าคัญชนิดหนึ่ งที่ มีการผลิตมากโดยเฉพาะในเขตพื้ นที่ จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา  เปนแหลงผลิตที่สําคัญและมีจุดรวบรวมผลผลิตเพื่อสงออกตางประเทศ  ปญหาที่สําคัญอยาง

หนึ่งของการผลิตคือแมลงศัตรูพืช ทําใหตองใชสารเคมีจํานวนมาก มีการตรวจพบสารพิษตกคางและจุลินทรีย

ปนเปอนในผลผลิตโหระพาที่สงออกไปยังตางประเทศ สงผลกระทบถึงการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ  เมื่อมี

การตรวจพบสารพิษตกคาง  แมลงศัตรูพืชและจุลินทรียปนเปอน ดังนั้นการผลิตผักสดที่ดีใหปลอดเชื้อจุลินทรีย

เพื่อความปลอดภัยสําหรับบริโภคตองควบคุมการผลิตทุกข้ันตอนตั้งแต การปฏิบัติที่ดีในแปลงปลูก (GAP : Good 

Agricultural Practices) จึงควรทําการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาโดยวิธี IPM ใหปลอดภัยจาก

สารพิษตกคาง และแมลงศัตรูพืชในผลผลิตสด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพัฒนา

กระบวนการผลิตพืชผักของเกษตรกรตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 
 

วิธีการ  

1. คัดเลือกพื้นที่ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีการปลูกเปนการคาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วางแผนการทดสอบ ซึ่งจะดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหวางเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรกับ

วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ โดย 

  2.1 กรรมวิธีเกษตรกร เปนการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เคยปฏิบัติอยู 



  2.2 กรรมวิธีทดสอบ เปนการใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร โดยเนนการใชสารเคมีที่มีฤทธิ์

ตกคางสั้น การใชกับดักกาวเหนียว และการสํารวจแมลงไดแก 

   1. การใชสารเคมี imidacloprid 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร  

   2. การใชกับดักกาวเหนียว จํานวน 80 กับดัก/ไร โดยปกแผนกับดัก เหนือพุมโหระพาเล็กนอย เพื่อ

การพยากรณชนิด และจํานวนแมลงศัตรูพืช 

   3. การสํารวจ ตรวจนับปริมาณแมลงในแปลง โดยวิธีการสุมนับจํานวน 10 ตน 

     

   การบันทึกและเก็บขอมูล 

 1.  บันทึกขอมูลวันปลูก การเจริญเติบโต วันเก็บเกี่ยว และผลผลิต 

   2.  บันทึกขอมูลแปลง ไดแก กายภาพของดิน ประวัติแปลง การปลูก การใสปุย การกําจัดวัชพืช 

ศัตรูพืชและวิธีการปองกันกําจัด 

   3. การวิเคราะหสารพิษตกคางและจุลินทรียในผลผลิต 

   4. ขอมูลทางเศรษฐศาสตร ไดแก รายรับ รายจาย ราคาผลผลิต แหลงจําหนายผลผลิต 

   5. ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา ไดแก และปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้น 

   6. การวิเคราะหขอมูลดานสังคม เพ่ือดูทัศนิคติการยอมรับของเกษตรกรที่รวมดําเนินการ 

 

เวลาและสถานที่ 

 เริ่มตน มีนาคม 2554 – กันยายน 2554  สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพา โดยวิธี IPM ใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและแมลง

ศัตรูพืชในผลผลิตสด ในแปลงเกษตรกรที่ปลูกกะเพรา เปนการคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 แปลง 

เริ่มปลูกเดือน พฤษภาคม 2554 เริ่มเก็บผลผลิตเดือน สิงหาคม 2554 ผลการทดลองพบวา กรรมวิธีที่เกษตรกร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติคือ ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ไถพรวน 1 ครั้ง  ใชเมล็ดโหระพาที่เก็บไวเองทํา

การหวานเมล็ดเพาะ และยายปลูก เมื่อตนกลาโหระพาอายุประมาณ 20-30 วัน ระยะปลูก 50x50 ซม.แลวคลุม

ดวยฟาง    รดน้ําทุกวัน ใสปุยคอกมูลวัว 300 กก./ไร ตอนไถพรวน ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไรหลัง

ปลูก 7 วัน เพื่อใชในระยะบํารุงตนที่ยังเล็กอยู และปุยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 10 กก./ไร หลังการเก็บเกี่ยวแต

ละครั้ง เกษตรกรจะฉีดพนสารเคมีหลายชนิดตามความเขาใจของตนเอง หรือตามคําแนะนําของเพื่อนบาน โดยไม

มีการสํารวจชนิดและปริมาณการระบาดของศัตรูพืชกอน สวนจํานวนครั้งในการพนสารเคมีจะไมแนนอน สารเคมี

ที่ใชเชน อะบาเม็กติน  ไซเปอรเมทริน  คารโบซัลแฟน โดยเกษตรกรจะพนตามระยะเวลาที่กําหนดไวเฉลี่ย 1 



ครั้ง/อาทิตย  การปองกันกําจัดวัชพืชใชสารเคมีกําจัดวัชพืชชวงกอนเตรียมแปลง ใชจอบหรือเสียมขนาดเล็กหรือ

ใชมือถอนในชวงที่โหระพากําลังเจริญเติบโต 

กรรมวิธีทดสอบ ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ไถพรวน  1 ใชเมล็ดโหระพาที่เก็บไวเองทําการหวานเมล็ด

เพาะ และยายปลูก เมื่อตนกลาโหระพาอายุประมาณ 20-30 วัน ระยะปลูก 50x50 ซม.แลวคลุมดวยฟาง    รดน้ํา

ทุกวัน ใสปุยคอกมูลวัว 300 กก./ไร ขณะไถพรวน ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไรหลังปลูก 7 วัน เพื่อใช

ในระยะบํารุงตนเล็ก และปุยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 10 กก./ไร หลังการเก็บเกี่ยวแตละครั้ง การปองกันกําจัด

ศัตรูพืช มีการสํารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูที่พบกอนทําการปองกันกําจัด โดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา GAP 

ไดแก สารอิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 20 มล./ น้ํา 20 ลิตร ฉีดพน ใชกับดักกาวเหนียว ในการพยากรณแมลง

ศัตรูพืช การปองกันกําจัดวัชพืชใชสารเคมีกําจัดวัชพืชชวงกอนเตรียมแปลง ใชจอบหรือเสียมขนาดเล็กหรือใชมือ

ถอนในชวงที่โหระพากําลังเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว หลังจากปลูกประมาณ 30 วันสามารถทําการเก็บเกี่ยวไดโดย

ใชกรรไกรตัดกิ่งหางจากยอดลงมาประมาณ 30-40 ซม. การเก็บเกี่ยวทุก 10-15 วัน/ครั้ง มีระยะเวลาเก็บผลผลิต

ประมาณ 4-6 เดือน เฉลี่ยมีผลผลิต 1.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร/10-15 วัน จากการสํารวจโรคและแมลงศัตรูพืช 

พบวา ทั้ง 5  แปลง มีอาการใบเปนเชื้อรา ประมาณ 30-40 % ของแปลง โดยเฉพาะที่ใบลางๆ พบอาการเปน

ประจําในชวงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากใบโดนน้ําฝนตกกระทบทําใหใบบอบช้ํา เชื้อราน้ําคางจึงเขามาระบาดไดงาย มี

การใชสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา แมนโคเซบ ฉีดพน การสํารวจแมลงศัตรูพืช โดยการสุมตรวจนับบนตนโหระพา

จํานวน 10 ตนตอแปลง จํานวน 3 ราย อีก 2 แปลง ถูกน้ําทวมแปลงกอนการเก็บขอมูล แมลงศัตรูโหระพาที่พบ 

ไดแก เพลี้ยไฟ หนอนแปะใบ แมลงหวี่ขาว หนอนกระทูหอม เตาแตง ตั๊กแตนหนวดสั้น และ มดดําซึ่งเปนแมลงที่

นําเพลี้ยออนมาระบาดในแปลง โดยมีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ต่ํากวาระดับเศรษฐกิจ (ตารางที่ 1) 

กรรมวิธีทดสอบ ใหผลผลิตรวม 9,000 กิโลกรัม/ไร หลังจากเกษตรกรจําหนายและสงมาตัดแตงที่จุด

รวบรวมแลวจะเหลือผลผลิตที่พรอมสงเขาบริษัทสงออกเทากับ 6,923 กิโลกรัม/ไร กรรมวิธีเกษตรกรใหผลผลิต

รวม 8,400 กิโลกรัม/ไร หลังตัดแตงคงเหลือ 6,462 กิโลกรัม/ไร น้ําหนักผลผลิตที่ถูกตัดแตงออกไปคิดเปน 23.07 

% กรรมวิธีทดสอบใหผลผลิตหลังตัดแตงมากกวากรรมวิธีเกษตรกร 6.67%  และพบวากรรมวิธีทดสอบมีตนทุน

เฉลี่ย 32,685 บาท/ไร ราคาขายทีก่ิโลกรัมละ 10 บาท มีรายไดเฉลี่ย 90,000 บาท/ไร รายไดสุทธิ 57,342 บาท/ไร  

มีคา BCR  เทากับ 2.76 กรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนเฉลี่ย 33,890 บาท/ไร รายไดเฉลี่ย 84,00  บาท/ไร รายไดสุทธิ 

50,110 บาท/ไร มีคา BCR  เทากับ 2.48 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)  กรรมวิธีทดสอบตรวจไมพบสารพิษตกคางใน

ผลผลิตสวนกรรมวิธีเกษตรกรตรวจพบสารพิษตกคางในผลผลิต 2 ชนิด คือ  cypermethrin และ chlorpyrifos 

เนื่องจากกรรมวิธีเกษตรกรมีการใชสารเคมีที่มากและไมเวนระยะกอนเก็บเกี่ยวจึงทําใหพบสารพิษตกคางในผลผลิต 

(ตารางที่ 3) การใชเทคโนโลยีแบบผสมผสานในการผลิต โดยการสํารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรู การใชกับดักกาว

เหนียว ควบคูกับการใชสารเคมีชวยทําใหลดตนทุนในการผลิตและยังปลอดภัยจากสารพิษตกคาง อีกทั้งยังสามารถ

ใชไดดีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเกือบทุกชนิด  การควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เปนวิธีที่ใชลดปญหา

เกี่ยวกับศัตรูพืช ผูใชวิธีนี้ควรทราบอายุและวงจรชีวิตของพืชที่ปลูก ศัตรูพืช  ศัตรูธรรมชาติ มีการติดตาม

สถานการณศัตรูพืชตลอดฤดูปลูก ไมมีการใชวิธีการปองกันหรือกําจัดวิธีใดวิธีหนึ่ง แตเปนการผสมผสานวิธีการ

ตางๆ ตามความเหมาะสมกับพันธุพืช  สภาพแวดลอม สถานที่  เวลา และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวของ (สํานักวิจัยและ



พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5,2543) โดยดานการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตไมแตกตางจากการใชสารเคมี

เพียงอยางเดียว การใชกับดักกาวเหนียวทําใหทราบชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ใชไดดีกับแมลงที่มีขนาดเล็ก ทํา

ใหลดจํานวนครั้งในการใชสารเคมีลง สอดคลองกับงานวิจัยอื่น เชนการใชกับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80-100 

กับดัก/ไร สามารถดักจับแมลงหวี่ขาวในแปลงมะเขือเทศ ดักจับตัวเต็มวัยของเพลี้ยจักจั่นฝาย และเพลี้ยไฟฝายใน

แปลงมะเขือเปราะไดมากท่ีสุด (จักรพงศและคณะ ,2536, 2538) และการใชสารชีวภัณฑเปนการลดการใชสารเคมี

ทําใหมีแมลงศัตรูธรรมชาติชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงมากขึ้น (ทอมและคณะ, 2553) 

 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนแมลงศัตรูพืชที่พบบนตนโหระพา จํานวน 10 ตน แยกตามรายแปลง 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลผลิต ตนทุน รายได และรายไดสุทธิ ของการผลิตโหระพา 
 

 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิตรวม (กก./ไร) 9,000 8,400 

ผลผลิตจําหนาย (กก./ไร) 6,923 6,462 

ตนทุน (บาท/ไร) 32,658 33,890 

รายได (บาท/ไร) 90,000 84,000 

กําไร (บาท/ไร) 57,342 50,110 

BCR  2.76 2.48 

 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต 

 

ชื่อ นางชมอย สายดวง นางวัชราภรณ มีสมบูรณ นางอุดม แกวเกง 

แมลงหวี่ขาว(ตัว/ตน) 2 2 2 

เพลี้ยไฟ(ตัว/ตน) 15 47 10 

หนอนแปะใบ(ตัว/ตน) 11 3 5 

ตั๊กแตนหนวดสั้น(ตัว/ตน) - 4 - 

มดดํา(ตัว/ตน) 1 1 - 

หนอนกระทูหอม(ตัว/ตน) - - 7 

เตาแตง(ตัว/ตน) - - 3 



แปลง 
วิธีเกษตรกร 

mg./kg. 

วิธีทดสอบ 

mg./kg. 

นายโชติ สายดวง ไมพบ chlorpyrifos 0.01, cypermethrin 0.21 

นางชมอย สายดวง ไมพบ chlorpyrifos 0.02 

นางสาววรรณา วงคสุรี ไมพบ chlorpyrifos 0.01 

นางอุดม แกวเกง ไมพบ chlorpyrifos 0.01,  cypermethrin 0.04 

นางวัชราภรณ มีสมบูรณ ไมพบ ไมพบ 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

กรรมวิธีทดสอบใหผลผลิตรวม 9,000 กิโลกรัม/ไร กรรมวิธีเกษตรกรใหผลผลิตรวม 8,400 กิโลกรัม/ไร 

กรรมวิธีทดสอบใหผลผลิตรวม มากกวากรรมวิธีเกษตรกร 1.07 % หลังจากเกษตรกรจําหนายและสงมาตัดแตงที่

จุดรวบรวมผลผลิตแลวจะเหลือผลผลิตจากกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรที่พรอมสงเขาบริษัทสงออก

เทากับ 6,923 และ 6,462 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับน้ําหนักผลผลิตที่ถูกตัดแตงออกไปคิดเปน 23.07 % กรรมวิธี

ทดสอบมีผลผลิตหลังตัดแตงมากกวากรรมวิธีเกษตรกร 6.67% และพบวากรรมวิธีทดสอบมีตนทุนเฉลี่ย 32,685 

บาท/ไร ขณะทําการทดสอบมีราคาขายที่กิโลกรัมละ 10 บาท มีรายไดเฉลี่ย 90,000 บาท/ไร รายไดสุทธิ 57,342 

บาท/ไร  มีคา BCR  เทากับ 2.76 กรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนเฉลี่ย 33,890 บาท/ไร รายไดเฉลี่ย 84,00  บาท/ไร 

รายไดสุทธิ 50,110 บาท/ไร มีคา BCR  เทากับ 2.48 ตามลําดับ กรรมวิธีทดสอบมีรายไดสุทธิมากกวากรรมวิธี

เกษตรกร 1.14 % กรรมวิธีทดสอบไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต กรรมวิธีเกษตรกรตรวจพบสาร chlorpyrifos 

และ cypermetrin เนื่องจากกรรมวิธีเกษตรกรมีการใชสารเคมีหลายชนิดในปริมาณมากและไมเวนระยะฉีดพนกอน

เก็บเกี่ยวจึงทําใหพบสารพิษตกคางในผลผลิตในผลผลิต การสํารวจแมลงศัตรูพืช พบ เพลี้ยไฟ หนอนแปะใบ แมลง

หวี่ขาว หนอนกระทูหอม เตาแตง ตั๊กแตนหนวดสั้น และ มดดําซึ่งเปนแมลงที่นําเพลี้ยออนมาระบาดในแปลง โดย

มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่ต่ํากวาระดับเศรษฐกิจ กรรมวิธีทดสอบมีการใชเทคโนโลยีแบบผสมผสานในการผลิต 

โดยการสํารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืช การใชกับดักกาวเหนียว เมื่อพบการระบาดจึงใชสารเคมี ทําใหตนทุน

ในการผลิตต่ํากวากรรมวิธีเกษตรกร และยังปลอดภัยจากสารพิษตกคาง สามารถใชไดดีในการปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืชเกือบทุกชนิด 
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