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บทคัดยอ 

 

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกะเพราโดยวิธี IPM ใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและแมลงศัตรูพืชใน

ผลผลิตสด จังหวัดปทุมธานี โดยดําเนินการที่แปลงเกษตรกร ระหวางเดือนมีนาคม-กันยายน 2554 มีวัตถุประสงค 

เพื่อทดสอบและใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตกะเพราใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและแมลงศัตรูพืช 

โดยนําเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรไดวิจัยมาแลว ไดแก การใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู

กะเพราโดยใชใหสอดคลองกับคําแนะนํา ซึ่งสารเคมีที่ใชคือ ไวทออยล อิมิดาโคลพริด บาซิลลัส ทูริงเยนซิส และ

กับดักกาวเหนียว เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งจะเนนการใชสารเคมีจํานวนมาก พบวา กรรมวิธี

ทดสอบ ใหผลผลิตรวม ผลผลิตจําหนายมากกวากรรมวิธีเกษตรกร 17.36 และ 18.13% ตามลําดับ และ มีรายได

สุทธิมากกวากรรมวิธีเกษตรกร 86.39% และพบวากรรมวิธีทดสอบตรวจพบสารพิษตกคางในผลผลิตนอยกวา

กรรมวิธีเกษตรกรซึ่งตรวจพบสารพิษตกคางในผลผลิตมากกวา การสํารวจแมลงศัตรูกะเพรา พบ เพลี้ยออน เพลี้ย

ไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว โดยมีการระบาดต่ํากวาระดับเศรษฐกิจ 
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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 ตรวจพบสารพิษตกคางและเชื้อจุลินทรียปนเปอนไปในในผลผลิต

ผักสดหลายชนิด ไดแก 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 

ปจจุบันความตองการผักที่มีความปลอดภัยจากสารพิษตกคาง แมลงศัตรูพืชและปราศจากการปนเปอน

ของเชื้อจุลินทรียของผูบริโภคทั้งตลาดภายในและตางประเทศมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งผูผลิตมีความจําเปนตองปฏิบัติตาม

ความตองการของลูกคา พืชผักเปนพืชอาหารชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศและสงออกตางประเทศ กะเพรา ก็เปนพืชผักที่สําคัญชนิดหนึ่งที่มีการผลิตมากโดยเฉพาะในเขต

พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเปนแหลงผลิตที่สําคัญและเปนแหลงรวบรวมผลผลิตเพื่อสงออกตางประเทศ จากขอมูลของ

เกษตรจังหวัดปทุมธานีพบวามีการปลูกกะเพราและโหระพาหลายอําเภอ และไดมีการปลูกเพื่อสงออกดวย ปญหา

ที่สําคัญอยางหนึ่งของการผลิตกะเพรา คือการใชสารเคมีมีการตรวจพบสารพิษตกคางและจุลินทรียปนเปอนใน

กะเพราที่สงออกไปยังตางประเทศ จากการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง ในพืชจากโครงการ  GAP  (ระหวางวันที่  

1  ตุลาคม  2545-31  กรกฎาคม  2550)  พบวา กะเพรา  จํานวน 18  ตัวอยาง  ตรวจพบสารเคมีตกคาง  

จํานวน  9  ตัวอยาง  สารที่พบ  ไดแก  chlorpyrifos  fenvalerlate  omethoate  piriniphos-methyl  และ  

cypermethrin  โดยเกินคา  EU MRLs  จํานวน  2  ตัวอยาง  (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5, 2550) 

อีกทั้งในป 2553 มีการแจงเตือนจํานวน 133 ครั้ง เปนเรื่องสารเคมี จํานวน 37 ครั้ง จุลินทรียปนเปอน จํานวน 

96 ครั้ง และมีการการตรวจพบแมลงศัตรูพืชในกะเพรา จากดานสุวรรณภูมิ ในเขต สวพ.5 จํานวน 234 ครั้ง 

(สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5, 2553) สงผลกระทบถึงการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ  เมื่อมีการ

ตรวจพบสารพิษตกคาง  แมลงศัตรูพืชและจุลินทรียปนเปอน ดังนั้นการผลิตผักสดที่ดีใหปลอดเชื้อจุลินทรียเพื่อ

ความปลอดภัยสําหรับบริโภคตองควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต การปฏิบัติที่ดีในแปลงปลูก (GAP : Good 

Agricultural Practices) จึงควรทําการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกะเพราโดยวิธี IPM ใหปลอดภัยจาก



สารพิษตกคาง และแมลงศัตรูพืชในผลผลิตสด จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพัฒนากระบวนการผลิต

พืชผักของเกษตรกรตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 
 

วิธีการ  

1. คัดเลือกพื้นที่ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีการปลูกเปนการคาของจังหวัดปทุมธานี 

2. วางแผนการทดสอบ ซึ่งจะดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหวางเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรกับวิธี

ที่เกษตรกรปฏิบัติ โดย 

 2.1 กรรมวิธีเกษตรกร เปนการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เคยปฏิบัติอยู 

 2.2 กรรมวิธีทดสอบ เปนการใชเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร โดยเนนการใชสารเคมีท่ีมีฤทธิ์ตกคาง

สั้นและสารชีวภัณฑ ไดแก 

  1. การใชไวรัส NPV ควบคุมหนอนกระทูหอม หนอนเจาะสมอฝาย  อัตรา 20-30 มิลลิลิตร/ 

น้ํา 20 ลิตร พนทุก 5-7 วัน ควบคุมหนอนกระทูผัก อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร พนทุก 5-7 วัน   

  2. การใช BT ควบคุมหนอนใยผัก หนอนกระทูหอม หนอนกระทูผัก หนอนคืบกะหล่ํา แบบ 

ชนิดน้ํา ใชอัตรา 60-100 มิลลิลิตร ชนิดผง อัตรา 40 – 80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร พนทุก 4-7 วัน   

  3. การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา ปองกันเชื้อรา Phytopthora สาเหตุการเกิดโรครากเนา  

  4. การใชกับดักกาวเหนียว จํานวน 80 กับดัก/ไร เพื่อการพยากรณชนิด และจํานวนแมลงศัตรูพืช 

  5. การสํารวจ ตรวจนับปริมาณแมลงในแปลง 
 

การบันทึกและเก็บขอมูล 

1.  บันทึกขอมูลวันปลูก การเจริญเติบโต วันเก็บเกี่ยว และผลผลิต 

2.  บันทึกขอมูลแปลง ไดแก กายภาพของดิน ประวัติแปลง การปลูก การใสปุย การกําจัดวัชพืช ศัตรูพืชและ

วิธีการปองกันกําจัด 

3. การวิเคราะหสารพิษตกคางและจุลินทรียในพืชผัก 

  4. ขอมูลทางเศรษฐศาสตร ไดแก รายรับ รายจาย ราคาผลผลิต แหลงจําหนายผลผลิต 

  5. ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา ไดแก และปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้น 

  6. การวิเคราะหขอมูลดานสังคม เพ่ือดูทัศนิคติการยอมรับของเกษตรกรที่รวมดําเนินการ 
 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา เริ่มตน มีนาคม 2554 – กันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 



 

ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกะเพรา โดยวิธี IPM ใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและแมลง

ศัตรูพืชในผลผลิตสด ในแปลงเกษตรกรที่ปลูกกะเพรา เปนการคาในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 3 แปลง ผลการ

ทดลองพบวา กรรมวิธีที่เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติคือ ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ไถพรวน 1 ครั้ง  หวาน

เมล็ดแลวคลุมดวยฟาง รดน้ําทุกวัน การใสปุยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 15-20 กก./ไร การปองกันกําจัดศัตรูพืชใช

สารเคมี เชน อะบาเม็กติน ไซเปอรเมทริน คารโบซัลแฟน แมนโคเซบ กรรมวิธีทดสอบ ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 7 วัน 

ไถพรวน  1 ครั้ง  หวานเมล็ดแลวคลุมดวยฟาง รดน้ํา ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือใสปุยเคมีสูตร 25-7-7  

อัตรา 10 กก./ไรหลังเก็บเกี่ยวใช 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร การปองกันกําจัดศัตรูพืช ใชสารเคมีตามคําแนะนํา 

GAP เนนการใชสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกคางสั้น ไดแก ไวทออยล อิมิดาโคลพริดและสารชีวภัณฑ ไดแก การใช BT การ

ใชกับดักกาวเหนียว ในการพยากรณแมลง 

แมลงศัตรูกะเพราที่พบ ไดแก เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว โดยมีการระบาด

ต่ํากวาระดับเศรษฐกิจ กรรมวิธีทดสอบ ใหผลผลิตรวมและผลผลิตจําหนาย 9,979  และ 8,653 กิโลกรัม/ไร 

กรรมวิธีเกษตรกรใหผลผลิตรวม และผลผลิตจําหนาย 8,466 และ 7,314 กิโลกรัม/ไร กรรมวิธีทดสอบใหผลผลิต

รวม ผลผลิตจําหนายมากกวากรรมวิธีเกษตรกร 17.36 และ 18.13% ตามลําดับ และพบวากรรมวิธีทดสอบมตีนทุน

เฉลี่ย 38,386 บาท/ไร มีรายไดเฉลี่ย 185,348 บาท/ไร รายไดสุทธิ 146,962 บาท/ไร  มีคา BCR  เทากับ 4.82 

กรรมวิธีเกษตรกรมีตนทุนเฉลี่ย 35,730 บาท/ไร รายไดเฉลี่ย 114,605  บาท/ไร รายไดสุทธิ 78,875 บาท/ไร มีคา 

BCR  เทากับ 3.20 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  กรรมวิธีทดสอบตรวจไมพบสารพิษตกคางในผลผลิตสวนกรรมวิธี

เกษตรกรตรวจพบสารพิษตกคางในผลผลิต ไดแก  Cypermethrin 0.2 เนื่องจากกรรมวิธีเกษตรกรมีการใชสารเคมี

ที่มากและไมเวนระยะกอนเก็บเกี่ยวจึงทําใหพบสารพิษตกคางในผลผลิต (ตารางที่ 2) การใชเทคโนโลยีแบบ

ผสมผสานในการผลิต โดยใชสารเคมีควบคูกับการใชสารชีวภัณฑชวยทําใหลดตนทุนในการผลิตและยังปลอดภัยจาก

สารพิษตกคาง อีกท้ังยังสามารถใชไดดีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเกือบทุกชนิด  การควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบ

ผสมผสาน เปนวิธีที่ใชลดปญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช ผูใชวิธีนี้ควรทราบอายุและวงจรชีวิตของพืชที่ปลูก ศัตรูพืช  ศัตรู

ธรรมชาติ มีการติดตามสถานการณศัตรูพืชตลอดฤดูปลูก ไมมีการใชวิธีการปองกันหรือกําจัดวิธีใดวิธีหนึ่ง แตเปน

การผสมผสานวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสมกับพันธุพืช  สภาพแวดลอม สถานที่  เวลา และสิ่งมีชีวิตที่

เกี่ยวของ (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5,2543) โดยดานการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตไม

แตกตางจากการใชสารเคมีเพียงอยางเดียว การใชกับดักกาวเหนียวทําใหทราบชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ใชไดดี

กับแมลงที่มีขนาดเล็ก ทําใหลดจํานวนครั้งในการใชสารเคมีลง การใชกับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80-100 กับ

ดัก/ไร สามารถดักจับแมลงหวี่ขาวในแปลงมะเขือเทศ ดักจับตัวเต็มวัยของเพลี้ยจักจั่นฝาย และเพลี้ยไฟฝายใน

แปลงมะเขือเปราะไดมากท่ีสุด (จักรพงศและคณะ ,2536, 2538) และการใชสารชีวภัณฑเปนการลดการใชสารเคมี

ทําใหมีแมลงศัตรูธรรมชาติชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงมากขึ้น (ทอมและคณะ, 2553) 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลผลิต ตนทุน รายได และรายไดสุทธิ ของการผลิต กะเพรา 
 



 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
ผลผลิตรวม (กก./ไร) 9,979 8,466 
ผลผลิตจําหนาย (กก./ไร) 8,653 7,314 
ตนทุน (บาท/ไร) 38,386 35,730 
รายได (บาท/ไร) 185,348 114,605 
กําไร (บาท/ไร) 146,962 78,875 
BCR  4.82 3.20 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการสุมตัวอยางไปตรวจวิเคราะหหาสารพิษตกคางในผลผลิต 
 

ชนิดพืช วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

กะเพรา cypermethrin 0.69 - 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

กรรมวิธีทดสอบ ใหผลผลิตรวมและผลผลิตจําหนาย 9,979  และ 8,653 กิโลกรัม/ไร กรรมวิธีเกษตรกรให

ผลผลิตรวม และผลผลิตจําหนาย 8,466 และ 7,314 กิโลกรัม/ไร กรรมวิธีทดสอบใหผลผลิตรวมและผลผลิต

จําหนาย มากกวากรรมวิธีเกษตรกร 17.36และ 18.13% และ มีรายไดสุทธิมากกวากรรมวิธีเกษตรกร 86.39% 

และพบวากรรมวิธีทดสอบไมพบสารพิษตกคางในผลผลิต กรรมวิธีเกษตรกร พบสารพิษตกคางในผลผลิต การ

สํารวจแมลงศัตรูกะเพรา พบ เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว โดยมีการระบาดต่ํากวาระดับ

เศรษฐกิจ กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ไมพบแมลงศัตรูพืชติดไปกับผลผลิต  
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