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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
--------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในพ้ืนทีภ่าค 

     กลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2. โครงการวิจัย   : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยใน
พ้ืนที่ภาค 

    กลางและตะวันตก 

        กิจกรรม   : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและ 
     จุลินทรีย์ ในภาคกลางและภาคตะวันตก 
3. ชื่อการทดลอง  (ภาษาไทย) : การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเปราะให้ปลอดภัยจาก    

สารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัดนนทบุรี 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Testing on Appropriate Technologies for Hygienic Egg  

Plant Production in Nonthaburi  Province 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   
   หัวหน้าการทดลอง  :  ประสงค ์ วงศ์ชนะภัย    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
   ผู้ร่วมงาน   :  ชญาดา  ดวงวิเชียร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 
             สิริรัตน์ พุ่มพวง             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี    
       นายไกรสิงห์ ชูดี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี  
 

5. บทคัดย่อ : การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเปราะให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์
ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกรต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จ านวน 10 ราย
ระหว่าง ตุลาคม 2555 - กันยายน 2558  เปรียบเทียบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) 
กับวิธีของเกษตรกรที่มีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารเคมี ร่วมกับน้ าหมักสมุนไพร ผลการ
ด าเนินงานในปี 2556 และ 2558 พบว่า มีสภาวะฝนแล้งมากกว่าปี 2557 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะ
การปลูก การเก็บผลผลิต การระบาดของแมลงศัตรูพืช   ในปี 2556 วิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้ผลผลิต
รวม 2,176 กก./ไร่ ผลผลิตคุณภาพ 1,053 กก./ไร่เกรดรอง 1,123 กก./ไร่ แปลงทดสอบได้ผลผลิต
รวม 2,207 กก./ไร่ ผลผลิตคุณภาพ 1,088 กก./ไร่ เกรดรอง1,119 กก./ไร่  ปี  2557 วิธีของ
เกษตรกรได้ผลผลิตรวม 4,712 กก./ไร่ ผลผลิตคุณภาพ 3,520 กก./ไร่เกรดรอง 1,192 กก./ไร่ แปลง
ทดสอบสามารถเก็บผลผลิตเฉลี่ย  5,728 กก./ไร่ แบ่งออกเป็นผลผลิตเกรดดี 3,986 กก./ไร่ เกรดรอง 
1,742 กก./ไร่ ในปี 2558 วิธีของเกษตรกรเก็บผลผลิตได้ 2,587 กก./ไร่เกรดดี 1,959 กก./ไร่ เกรด
รอง 628 กก./ไร่  แปลงทดสอบได้ผลผลิต 2,851กก./ไร่ เกรดดี 2,249 กก./ไร่ เกรดรอง 602 กก./ไร่ 
ส่วนผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในปี 2556 วิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้ผลตอบแทน 28,571 
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 4.31 แปลงทดสอบได้ผลตอบแทน 30,361 บาท/ไร่ 
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ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่ BCR 4.86  ปี 2557 วิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้ผลตอบแทน 102,926 
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 12.92 ส่วนแปลงทดสอบผลตอบแทน 120,407 บาท/ไร่ 
ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่ BCR 16.29 ปี 2558 วิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้ผลตอบแทน 53,275 
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 7.17 แปลงทดสอบได้ผลตอบแทน 62,592 บาท/ไร่ 
ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่ BCR 8.95 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี พบว่าค่า BCR มีค่ามากกว่า 2 
แสดงว่าทั้งวิธีปฏิบัติของเกษตรกรและแปลงทดสอบสามารถลงทุนได้เพราะไม่มีความเสี่ยงต่อการ
ขาดทุน ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนหนึ่งมาจากราคาที่บริษัทรับซื้อเพ่ือส่งขาย
ตลาดต่างประเทศ 30 บาท/กก. ส าหรับผลผลิตเกรดดีซึ่งจะต้องไม่มีร่องรอยการถูกแมลงท าลายและ
ต้องปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ด้านการระบาดของ
แมลงศัตรูพืช พบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชแต่ละปีจะแตกต่างกันไม่มาก ปี 2556และปี 2558 
ซึ่งมีสภาวะฝนแล้งมากกว่าปี 2557 จะพบการระบาดของศัตรูพืชมากกว่า โดยพบเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย
มากกว่าแมลงชนิดอ่ืน รองลงมาได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะผลมะเขือทั้ง
แปลงเกษตรกรและแปลงทดสอบแต่แปลงทดสอบพบปริมาณน้อยกว่า ในปี 2556 มีการสุ่มผลผลิตไป
วิเคราะห์หาสารพิษและเชื้อจุลินทรีย์ตกค้างพบเชื้อ E.coli  ในแปลงวิธีเกษตรกร 1 ราย (5.7 x 104 
cfu/g) และพบ Salmonella spp. 2 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกร Non GAP แต่ไม่พบในแปลงทดสอบ  ใน 
ปี 2557 พบเชื้อ Salmonella spp. ในแปลงวิธีเกษตรกร 1 ราย ที่เป็น Non GAP แต่ไม่พบในแปลง
ทดสอบ แต่ในปี 2558 ไม่มีตรวจพบทั้ง 10 ราย ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรทุกรายเป็นGAPตามเงื่อนไข
ของบริษัทท่ีรับซื้อผลผลิตในพื้นที่  
 

Abstract  : The testing had conducted in 10 farmer fields at Rastniyom 
subdistrict, Sainoy district, Nonthaburi Province for 3 years(2556-2558). There were 2 
treatments: IPM (Integrated Pest Management) compare to farmers’ practice 
(chemical and herbaceous insect control). Furthermore, the sample yield of egg 
plant from both treatments had to examine chemical residue and pathogenic 
microorganism contamination (E. coli and Salmonella) in laboratory. Results showed 
that the IPM had given total yields and quality yields as well as net income higher 
than farmers’ practice for 3 years. Likewise, the result of insect pest survey had 
shown that IPM treatment had damageable yields lesser than farmers’ practice 
because of the yellow mass trapping could reduce the number of insect pests in the 
bush of egg plants. In 2556 farmers’ practice gave total yield 2,176 kg/rai, quality 
yield 1,053 kg/rai, low quality yield 1,123 kg/rai, total variable cost 8,634 baht/rai. IPM 
gave total yield 2,207 kg/rai, quality yield 1,088 kg/rai, low quality yield 1,119 kg/rai. 
In 2557 farmers’ practice gave total yield  4,712 kg/rai, quality yield 3,520 kg/rai, low 
quality yield 1,192 kg/rai. IPM gave total yield 5,728 kg/rai, quality yield 3,986 kg/rai, 
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low quality yield 1,742 kg/rai. In 2558 farmers’ practice gave total yield 2,587 kg/rai, 
quality yield 1,959 kg/rai, low quality yield 628 kg/rai. IPM gave total yield 2,851 
kg/rai, quality yield 2,249 kg/rai, low quality yield 602 kg/rai. The economic return of 
investment showed that in 2556 the farmers’ practice gave net income 28,571 
baht/rai, total variable cost 8,634 baht/rai BCR 4.31 while IPM gave net income 
30,361 bagt/rai, total variable cost 7,874 baht/rai BCR 4.86. In 2557 the farmers’ 
practice gave net income 102,926 baht/rai, total variable cost 8,634 baht/rai BCR 
12.92 while IPM gave net income 120,407 baht/rai, total variable cost 7,874 baht/rai 
BCR 16.29. In 2558 the farmers’ practice gave net income 53,275 baht/rai, total 
variable cost 8,634 baht/rai BCR 7.17 while IPM gave net income 62,592 baht/rai, 
total variable cost 7,874 baht/rai BCR 8.95. The 3 year results showed that the 
benefit cost return (BCR) more than 2 it means the farmers can invest the egg plant 
production in the area without risk. The result of laboratory showed that even 
though the sample of both treatments chemical residue free but the sample yield of  
1Non-GAP farmer could detect E.coli and 2 Non-GAP farmers detected Salmonella sp. 
In 2556 and detected Salmonella sp. 1Non-GAP farmer in 2557. However, there were 
not detect chemical residue and pathogenic microorganism in 2558. 
 
6. ค าน า  : ดา้นความปลอดภยัจะเห็นไดว้่าปัจจบุนัความตอ้งการผกัท่ีมีความปลอดภยัจาก
สารพิษตกคา้ง และเชือ้จลุินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคของผูบ้รโิภคทัง้ตลาดภายในและตา่งประเทศมีเพิ่ม
มากขึน้   ในดา้นการส่งออก   สหภาพยโุรปซึ่งเป็นประเทศคูค่า้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัของ
ประเทศไทยไดมี้ระบบเตือนภยัเรง่ดว่นส าหรบัอาหารมนษุยแ์ละอาหารสตัว ์(Rapid Alert System 
for Food and Feed : RASFF) มีการแจง้เวียนขอ้มลูการตรวจพบสินคา้อาหารท่ีไมไ่ดม้าตรฐานให้
ประเทศสมาชิกไดร้บัทราบ และใชเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันในการหา้มน าเขา้ กักกัน ยึดไว ้ส่งคืน 
หรือท าลายสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐานดงักล่าว เพ่ือคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้ริโภค และประเทศ
ไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีไดร้บัการแจง้เตือนจากสหภาพยุโรปเก่ียวกับปัญหาดา้นสุขอนามยั และ
สขุอนามยัพืช โดยในปี 2552 ถูกแจง้เตือนจ านวน 62 ครัง้   ปี 2553 ถูกแจง้เตือนจ านวน 73 ครั้ง 
ทัง้ในดา้นการปนเป้ือนของเชือ้จุลินทรีย ์ และสารพิษตกคา้ง  และท่ีส าคญัยังตรวจพบศตัรูพืช
กกักนัของสหภาพยโุรปติดไปกบัสินคา้พืชผกัส่งออกจากประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยศตัรูพืชท่ี
ตรวจพบ ไดแ้ก่ แมลงหว่ีขาว หนอนชอนใบ เพลีย้ไฟ และแมลงวันผลไม้ ซึ่งทัง้หมดเป็นศตัรูพืช
กกักนัของสหภาพยโุรปท่ีหา้มติดไปกบัสินคา้ และพบว่ามีการลกัลอบสง่ออกสินคา้ท่ีไมแ่จง้และไม่
ผ่านการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีด่านตรวจพืชฝ่ายไทย  ไม่มีใบรบัรองสุขอนามัยพืชแนบไปกับ
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สินคา้ตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ   จากสาเหตดุงักลา่วสหภาพยโุรปจงึไดมี้หนงัสือแจง้กระทรวง
เกษตรและสหกรณเ์รื่องการตดัสินใจออกมาตรการระงบัน าเขา้พืชผกัไทยท่ีพบปัญหาศตัรูพืชตดิไป
มาก ไดแ้ก่ พืชสกุล Ocimum spp. (กะเพรา โหระพา แมงลัก ย่ีหร่า) พืชสกุล Capsicum spp. 
(พริกหยวก พริกชีฟ้้า พริกขีห้นู) พืช Solanum melongena (มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง 
มะเขือเหลือง มะเขือขาว มะเขือข่ืน) พืช Momordica charantia (มะระจีน  มะระขี ้นก) พืช 
Eryngium foetidum (ผกัชีฝรั่ง)  ซึ่งหากไม่ไดร้บัการแกไ้ขจะก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการส่งออกเป็น
อย่างมาก (พนารตัน,์2554)  ดงันัน้เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาก่อนท่ีจะถูกสหภาพยุโรปหา้มน าเข้ า
สินคา้จากประเทศไทย  จงึควรท าการวิจยัและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผกัท่ีพบปัญหาการตรวจ
พบสารพิษตกคา้ง  เชือ้จุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรค (E. coli และ Salmonella) และแมลงศตัรูพืชใน
ผลผลิตผกัสดตอ่ไป 
 

7. วิธีด าเนินการ : 
- อุปกรณ์ 

 1. เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ   
 2. วัสดุการเกษตรได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี สารชีวภัณฑ์ ไส้เดือนฝอย กับดักกาวเหนียว และ
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และถาดเพาะเมล็ด 
 3. อุปกรณ์ระบบน้ า ได้แก่ ท่อน้ า PVC ข้อต่อ หัวสปริงเกอร์  
 4. อุปกรณ์การเกษตร ได้แก่ เครื่องพ่นสารเคมี  
 5. อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล  

- วิธีการ 
1.คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการปลูกมะเขือเปราะเป็นการค้า (GAP+NON-GAP) อ าเภอไทร

น้อย จังหวัดนนทบุรี 
2.วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิตพืช 
3.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย 

 4.ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 10 รายๆละ 0.5 ไร่  เปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีทดสอบที่ปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช (มะเขือเปราะ) กับกรรมวิธี
ที่เกษตรกรปฏิบัติ คือ 
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กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
      -การป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีที่เกษตรกร
ปฏิบัติ คือ 
         1) การป้องกันก าจัดหนอนกัดกินใบใน
ระยะกล้า ใช้อะบาเม็กติน อัตรา 30-40 มล./น้ า 
20 ลิตร  
        2) การป้องกันก าจัด เพลี้ยไฟ/เพลี้ยอ่อน/
เพลี้ยจักจั่น ในระยะย้ายกล้าลงแปลงปลูกและติด
ผล ใช้อะบาเม็กติน อัตรา 30-40 มล./น้ า 20 
ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด อัตรา 40-60 มล./น้ า 
20 ลิตร    
        3) การป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมะเขือ
เปราะ ใช้อะบาเม็กติน อัตรา 30-40 มล./น้ า 20 
ลิตร สลับกับการใช้น้ าหมักตะไคร้+ยูคาลิปตัส+
ฝักคูน+พด.7 อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร ทุก 5-7 
วัน 
         4) การป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาว ใช้บิว
เวอร์เรีย (Beauveria bassiana) อัตรา 100 
กรัม/น้ า 20 ลิตร 
          5) การป้องกันก าจัดโรคจะใช้ฮอร์โมน
ฟิวชั่นพลัส 1 ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 
         -ความเสี่ ยงต่อการการปนเปื้ อนของ
เชื้อจุลินทรีย์   มีการล้างน้ า 1 ครั้งก่อนบรรจุ
ถุงพลาสติก 10 กก. วัสดุและอุปกรณ์ที่สัมผัส
ผลผลิต เช่น ภาชนะที่ใส่ และวางผลผลิตมีความ
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่นวางตะกร้า
ใส่ผลผลิตบนพื้นที่แฉะและไม่มีที่รองภาชนะ        
  
      
 

-ปฏิบัติตามค าแนะน าในการป้องกันก าจัดศัตรู
มะเขือเปราะ โดยวิธีผสมผสานตามกรรมวิธี
ทดสอบคือ 
           1) ส ารวจการระบาดเพ่ือพิจารณาแนว
ทางการป้องกันก าจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพบมี
การระบาดเล็กน้อยให้ใช้วิธีกลโดยจับท าลาย 
(กลุ่มหนอน,กลุ่มไข่) หรือตัดส่วนของพืชเผา
ท าลาย หรือใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น แล้ว
น าไปตากแดดเพ่ือก าจัดแมลง  
            2) ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 
80-100 กับดัก/ไร่ เพ่ือดักจับตัวเต็มวัยของแมลง
ศัตรูพืช โดยติดเหนือทรงพุ่มประมาณ 1 คืบ 
             3) หากพบมีการระบาดเกินระดับ
เศรษฐกิจ (ET) แนะน าให้ใช้วิธีการดังนี้ 
               -การป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟฝ้าย พบ
การระบาดที่ยอด และมีผลอ่อนถูกท าลาย 5-
10% ใช้เมล็ดสะเดาบดละเอียดอัตรา 1,000 
กรัม/น้ า 20 ลิตรแช่น้ าทิ้งไว้ 1 คืนกรองเอาส่วน
น้ าไปพ่นก่อนที่จะมีการระบาดหรือระบาด
เล็กน้อย หรือพ่นติดต่อกันไปทุก 7 วันในแปลงที่
มีการระบาดรุนแรง หรือใช้รากหางไหลสับเป็น
ชิ้นเล็กๆแช่ในน้ าอัตราราก 1 กก./น้ า 20 ลิตร 
แช่ 48 ชม.กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วน าน้ าไปพ่น
ทุก 5-7 วัน หรือน้ าส้มควันไม้อัตรา  1  ลิตร / 
น้ า  200  ลิตร ก่อนพิจารณาใช้สารเคมี  และ
หากจ าเป็นควรใช้สารเคมีแนะน าและอัตราการใช้ 
(EU) คืออิมิดาโคลพริด (แอ็คไมร์ 050 5% EC) 
อัตรา 40 มล./น้ า 20 ลิตร หรือฟิโปรนิล (แอส
เซ็นด์ 5% SC) อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร และ
งดพ่นก่อนเก็บเก่ียวตามค าแนะน าข้างฉลาก  
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- การป้องกันก าจัดหนอนเจาะผลมะเขือ
เปราะ/หนอนเจาะยอดมะเขือ ให้เก็บผลและยอด
ที่ถูกท าลายทิ้ง หรือพบยอดเหี่ยว 3-5% หรือผล
อ่ อ น ถู ก ท า ล า ย  5-10% ใ ช้  Bacillus 
thuringiensis อัตรา 60-80 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
พ่นทุก 3-5 วัน เมื่อพบการระบาด แต่ถ้าระบาด
รุนแรงให้พ่นติดต่อกัน 2 วันหลังจากนั้นพ่นทุก 5 
วัน จนกระทั่งหนอนลดปริมาณการระบาด และ
งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 วัน หรือใช้เมล็ดสะเดา
บดละเอียดอัตรา 1,000 กรัม/น้ า 20 ลิตรแช่น้ า
ทิ้งไว้ 1 คืนกรองเอาส่วนน้ าไปพ่นก่อนที่จะมีการ
ระบาดหรือระบาดเล็กน้อย หรือพ่นติดต่อกันไป
ทุก 7 วันในแปลงที่มีการระบาดรุนแรงหาก
จ าเป็นต้องใช้สารเคมีแนะน าและอัตราการใช้ 
(EU) คือ เบตาไซฟลูทริน (โฟลิเทค 025 2.5% 
EC) อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือซีตาไซเพอร์
เมทริน (ฟิวเรีย 18% EC) อัตรา 30 มล./น้ า 20 
ลิตร งดพ่นก่อนเก็บเก่ียวตามค าแนะน าข้างฉลาก 
            - การป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาว พบ > 
5 ตัว/ใบ ใช้ใบตะไคร้หอมบดอัตรา 400 กรัมแช่
น้ า 8 ลิตรค้างคืนกรองก่อนน าไปฉีดพ่น หรือใช้
ไวท์ออยล์ 67%  EC อัตรา 100 มล./น้ า 20 ลิตร 
และควรพ่นติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ทุก 7 วัน และ
หากจ าเป็นต้องใช้สารเคมีแนะน าและอัตราการ
ใช้ (EU) คืออิมิดาโคลพริด 70% WP  อัตรา 12 
กรัม/น้ า 20 ลิตร และงดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวตาม
ค าแนะน าข้างฉลาก 
           - การป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่นฝ้าย  ใช้
เมล็ดสะเดาบดละเอียดอัตรา 1,000 กรัม/น้ า 20 
ลิตร แช่น้ าทิ้งไว้ 1 คืนกรองเอาส่วนน้ าไปพ่น
ก่อนที่จะมีการระบาดหรือระบาดเล็กน้อย หรือ
พ่นติดต่อกันไปทุก 7 วันในแปลงที่มีการระบาด
รุนแรง หรือใช้รากหางไหล  สับเป็นชิ้นเล็กๆแช่
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ในน้ าอัตราราก 1 กก./น้ า 20 ลิตร แช่ 48 ชม.
กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วน าน้ าที่กรองไปพ่นทุก 
5-7 วัน หรือน้ าส้มควันไม้อัตรา  1  ลิตร / น้ า  
200  ลิตรก่อนพิจารณาใช้สารเคมี  สารเคมี
แนะน าและอัตราการใช้ (สอพ.)/ น้ า 20 ลิตร คือ 
ฟลูไซโคลซูรอน 25% อีซี (10 มล.)  และงดพ่น
ก่อนเก็บเก่ียวตามค าแนะน าข้างฉลาก 
              4)การป้องกันก าจัดโรคที่เกิดจากเชื้อ
ราใช้ Trichoderma ควบคุมโรคโดยคลุกเมล็ด
ก่อนปลูกชนิดสดอัตรา 10 กรัม/น้ า 50 -100 
มล./เมล็ด 1 กก.ในแปลงปลูก/ย้ายกล้าลงแปลง
ใช้ Trichoderma ชนิดสดผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมักอัตรา 1:100 โดยน้ าหนัก หว่านอัตรา 150-
300  กรัม /ตารางเมตร แล้ วฉี ด พ่ น เชื้ อ รา 
Trichoderma ชนิดสด 1 กก./น้ า 200 ลิตร ทุก 
7-10 วัน หรือเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis 
ตามค าแนะน าข้างฉลาก และเก็บชิ้นส่วนของพืช
ที่เป็นโรคไปเผาท าลาย 
          -ลดความเสี่ยงต่อการการปนเปื้อนของ
เชื้ อจุลินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ ยคอกที่ ผ่ านการหมัก  
ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวควรล้างน้ าสะอาดอย่างน้อย 
2 ครั้งก่อนบรรจุใส่ถุง วัสดุและอุปกรณ์ที่สัมผัส
ผลผลิต เช่น ภาชนะที่ใส่ และวางผลผลิตต้อง
ส ะ อ าด ไม่ มี ค ว าม เสี่ ย งต่ อ ก า รป น เปื้ อ น
เชื้อจุลินทรีย์ 
           หมายเหตุ การเตรียมดิน พันธุ์ การปลูก 
การใส่ปุ๋ย การให้น้ า และการเก็บเก่ียวจะปฏิบัติ
ตามวิธีเกษตรกร 

 
   5.บันทึกข้อมูล 

5.1 บันทึกข้อมูลด้านการผลิต อุตุนิยมวิทยา และคุณสมบัติทางเคมีของดิน 
5.2 ส ารวจการระบาดของโรคและแมลง 

          5.3 สุ่มเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์  
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 1) เชื้อจุลินทรีย์ Escherichia coli และเชื้อ Salmonella spp.  โดยตัวอย่างที่ท าการ
สุ่มเก็บได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ดิน/น้ าที่ใช้ในการเพาะปลูก/ล้างผลผลิต ผลผลิตพืชก่อนและหลังการคัด
เกรด/ตัดแต่ง ณ จุดรวบรวมของเกษตรกร รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีโอกาสสัมผัสผลผลิตพืชที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ภาชนะท่ีใส่และวางผลผลิต อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การเก็บเกี่ยว (1 ครั้ง/เดือน) 
 2) สารพิษตกค้าง ได้แก่ ผลผลิตมะเขือเปราะ โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง  1 ครั้ง/เดือน           

5.4 ผลผลิต คุณภาพผลผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
 5.5 การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ 
   - เวลาและสถานที่    

 ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 ที่แปลงเกษตรกรต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  : 

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเปราะให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัด
นนทบุรี ได้คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการปลูกเป็นการค้า (GAP+NON-GAP) หมู่ 3 ต าบลราษฎร์
นิยม อ าเภอไทรน้อย จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพื้นที่ โดยใช้เทคนิค SWOT พบว่า 

จุดแข็ง (Strength) 
1. เกษตรกรมีการรวมกันเป็นกลุ่มในการปลูกพืช 
2. อยู่ในเขตชลประทาน สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี 
3. มีตลาดรับซื้อผลผลิต โดยเฉพาะผลผลิตเกรดดีสามารถขายให้บริษัทที่ส่งผลผลิตไปขาย

ตลาดต่างประเทศ 
4. การคมนาคมสะดวก ประหยัดค่าขนส่ง 

5. เกษตรกรมีประสบการณ์การเกษตรสูง 

จุดอ่อน(Weakness) 
1. ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าเนื่องจากมีการยกร่องสวนจากนาข้าว และเอาดินชั้นล่าง

ขึ้นมาเป็นหน้าดินในการปลูกพืช 
2. เกษตรกรมีการปลูกพืชติดต่อกันตลอดปี  จึงท าให้มีการระบาดของศัตรูพืช  
3. เกษตรกรมีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้ทั้งสารเคมี และน้ าหมักชีวภาพ ท าให้เสี่ยงต่อ

สารพิษตกค้าง และปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลผลิต  
4. เกษตรกรมีประสบการณ์ในทางปฏิบัติ แต่ขาดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีในเรื่อง

การลดต้นทุนการผลิต 

โอกาส(Opportunity) 
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1. นโยบายของจังหวัดให้ความส าคัญเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงมีโอกาสได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 

2. มีโอกาสพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นกลุ่มผลิตพืชผักปลอดสารพิษที่เข้มแข็งระดับจังหวัด 
ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจ 
 

ข้อจ ากัด(Thread) 
1. เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกเป็นการยกร่องสวนจากพ้ืนที่นา ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงทั้งค่าใช้จ่าย

ในการยกร่องสวน และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนต้อง
ใช้เวลาในการปรับปรุงดินค่อนข้างนาน 

2. ปัจจัยการผลิตได้แก่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก สารเคมี สารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์พืช และค่าจ้าง
แรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

3. ขาดแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ และราคาไม่สูงเกินไป 
4. ปัจจุบันสังคมเมืองมีแนวโน้มขยายตัวออกมาในพ้ืนที่การเกษตรมากขึ้น 

 ผลการด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่ เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 10 รายๆละ 0.5 ไร่  ปี 
2556/2557 เกษตรกรมีการปลูกช่วงมีนาคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นพฤษภาคมจนถึงต้นเดือน
พฤศจิกายน  พบว่าวิธีของเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตเฉลี่ย  2,176 กก./ไร่ แบ่งออกเป็นผลผลิต
เกรดดี 1,053 กก./ไร่ เกรดรอง 1,123 กก./ไร่ ส่วนแปลงทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,207 กก./ไร่ แบ่ง
ออกเป็นผลผลิตเกรดดี 1,088 กก./ไร่ เกรดรอง 1,119 กก./ไร่ (ตารางที่ 1) ด้านผลตอบแทนทางด้าน
เศรษฐศาสตร์พบว่าผลผลิตเกรดดีสามารถขายให้บริษัทที่ส่งผลผลิต ไปตลาดต่างประเทศได้ในราคา 
30 บาท/กก. ส่วนผลผลิตเกรดรองขายในตลาดภายในประเทศ ซึ่งราคาจะแปรปรวนไม่แน่นอน (โดย
คิดที่ กก.ละ 5 บาท) วิธีของเกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรหรือผลตอบแทนเฉลี่ย 28,561 
บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 4.31 ส่วนวิธีทดสอบได้ผลตอบแทน 30,370 บาท/ไร่ 
ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่ BCR 4.86 (ตารางท่ี 2)    
 ด้านการส ารวจการระบาดของศัตรูพืช พบว่าในช่วงเดือนมีนาคม – ต้นพฤษภาคม เป็นช่วง
ฤดูแล้ง และช่วงฝนทิ้งช่วงในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม จะพบว่ามีการระบาดของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย
มากกว่าแมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืนได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และหนอนเจาะผล
มะเขือโดยเฉพาะแปลงวิธีเกษตรกร จะพบมากกว่าแปลงทดสอบเนื่องจากกับดักกาวเหนียวสามารถ
ดักแมลงศัตรูพืชได้ในระดับหนึ่ง จึงลดปริมาณแมลงที่พบในต้นมะเขือเปราะ นอกจากนี้ได้มีการสุ่ม
เก็บตัวอย่างผลผลิตมะเขือเปราะไปวิเคราะห์หาสารพิษและจุลินทรีย์ตกค้างในผลผลิต พบเชื้อ E.coli 
ในแปลงวิธีเกษตรกร 1 ราย (5.7 x 104 cfu/g) และพบ Salmonella spp. 2 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกร 
Non GAP แต่ไม่พบในแปลงทดสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบหาสาเหตุ พบว่าการพบเชื้อจุลินทรีย์ใน
แปลงวิธีเกษตรกร มาจากการใช้น้ าในร่องสวนที่มีการเน่าเสียจากหญ้าและใบไม้ที่แช่ อยู่ในน้ า รด
มะเขือในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงประกอบกับโครงการชลประทานงดการปล่อยน้ าเพ่ือลดพ้ืนที่นาปรัง อย่างไร
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ก็ตามได้มีการให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหา หลังจากนั้นได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างไปตรวจ
ซ้ าอีก 3  ครั้งไม่พบทั้งสารพิษและจุลินทรีย์ตกค้างในผลผลิต 
 ผลการด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 10 รายๆละ 0.5 ไร่ ในปี2557 
ซึ่งเป็นปีที่สองพบว่าเกษตรกรมีการเตรียมดินและเพาะกล้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ย้ายปลูกช่วงเดือน
มีนาคม เก็บผลผลิตปลายเมษายนจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน  วิธีของเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิต
เฉลี่ย 4,712 กก./ไร่ แบ่งออกเป็นผลผลิตเกรดดี 3,520 กก./ไร่ เกรดรอง 1,192 กก./ไร่ ส่วนแปลง
ทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,728 กก./ไร่ แบ่งออกเป็นผลผลิตเกรดดี 3,986 กก./ไร่ เกรดรอง 1,742 
กก./ไร่ (ตารางที่ 3)  มากกว่าวิธีของเกษตรกรร้อยละ 21.56 สาเหตุที่ส าคัญน่าจะมาจากวิธีของ
เกษตรกรถูกแมลงศัตรูพืชเข้าท าลายมากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมปีนี้เกษตรกรสามารถเก็บ
ผลผลิตได้มากกว่าปี 2556  เพราะแหล่งน้ าที่ใช้ในแปลงมีมากกว่า จึงท าให้ช่วงเวลาการเก็บผลผลิต
ยาวนานกว่าและด้านผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าผลผลิตเกรดดีสามารถขายให้บริษัทที่
ส่งผลผลิต ไปตลาดต่างประเทศได้ในราคา 30 บาท/กก. ส่วนผลผลิตเกรดรองขายในตลาด
ภายในประเทศ ซึ่งราคากก.ละ 5 บาท วิธีของเกษตรกรมีรายได้เหนือต้นทุนผันแปรหรือผลตอบแทน
เฉลี่ย 102,926 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 12.92  ส่วนวิธีทดสอบได้ผลตอบแทน 
120,407 บาท/ไร่ (ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่)  BCR16.29 (ตารางที่ 4)  ด้านการส ารวจการ
ระบาดของศัตรูพืช พบว่าในปี 2557 มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชน้อยกว่าปีที่แล้ว แมลงที่พบได้แก่
เพลี้ยจักจั่นฝ้ายซึ่งมากกว่าแมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืนได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะ
ผลมะเขือโดยเฉพาะแปลงวิธีเกษตรกร จะพบมากกว่าแปลงทดสอบเนื่องจากกับดักกาวเหนียว
สามารถดักแมลงศัตรูพืชได้ในระดับหนึ่ง จึงลดปริมาณแมลงที่พบในต้นมะเขือเปราะ นอกจากนี้ได้มี
การสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตมะเขือเปราะไปวิเคราะห์หาสารพิษและจุลินทรีย์ตกค้างในผลผลิต พบเชื้อ 
Salmonella spp. ในแปลงวิธีเกษตรกร 1 รายซึ่งเป็น Non GAP แต่ไม่พบในแปลงทดสอบ จากการ
ตรวจสอบหาสาเหตุ พบว่าการพบเชื้อจุลินทรีย์ในแปลงวิธีเกษตรกร มาจากการใช้ภาชนะในการเก็บ
ผลผลิตที่ไม่ได้ท าความสะอาดก่อน อย่างไรก็ตามได้มีการให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหา  
หลังจากนั้นได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างไปตรวจซ้ าอีก  2 ครั้งไม่พบทั้งสารพิษและจุลินทรีย์ตกค้างใน
ผลผลิต 
 ในปี 2558 ปีนี้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งช่วงต้นปี เกษตรกรจึงมีช่วงเวลาการปลูกแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่แหล่งน้ าในพ้ืนที่ บางรายปลูกต้นมีนาคม จะเริ่มเก็บผลผลิตได้ช่วงพฤษภาคม  บางรายปลูกล่า
ปลายมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน จะเก็บผลผลิตเดือนมิถุนายน งานทดลองนี้จะเก็บผลผลิตสิ้นสุด
เดือนตุลาคม วิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย ทั้งหมด 2,587 กก./ไร่เกรดดี 1,959 กก./ไร่ 
เกรดรอง 628 กก./ไร่ ส่วนแปลงทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ยทั้งหมด 2,851  กก./ไร่ เกรดดี 2,249 กก./
ไร่ เกรดรอง 602 กก./ไร่ (ตารางที่ 5) ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าวิธีของเกษตรกรได้
ผลตอบแทน 53,275 บาท/ไร่ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 7.17 แปลงทดสอบได้ผลตอบแทน 
62,592 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่ BCR 8.95 (ตารางที่ 6) และได้มีการสุ่มตัวอย่าง
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ผลผลิตของเกษตรกรทั้ง 10 รายไปวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์แต่ไม่พบทั้ง 10 ราย 
(หมายเหตุ เกษตรกรที่เป็น Non GAPในปี 2556,2557ได้สมัครเป็น GAP ทั้งหมดเพราะเป็นเงื่อนไข
ของบริษัทท่ีมารับซื้อผลผลิต) 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   : 
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเปราะให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัด

นนทบุรี ได้ด าเนินในพ้ืนที่หมู่ 3 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย ตั้งแต่ปี 2556-2558 สามารถสรุป
ได้ดังนี ้

1. ผลการด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 10 รายๆละ 0.5 ไร่  พบว่า
วิธีของเกษตรกรกับแปลงทดสอบให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันมากนักในปี 2556 วิธีของเกษตรกรได้ผล
ผลิตรวม 2,176 กก./ไร่ ผลผลิตคุณภาพ 1,053 กก./ไร่เกรดรอง 1,123 กก./ไร่ แปลงทดสอบได้
ผลผลิตรวม 2,207 กก./ไร่ ผลผลิตคุณภาพ 1,088 กก./ไร่ เกรดรอง1,119 กก./ไร่  ปี 2557วิธีของ
เกษตรกรได้ผลผลิตรวม 4,712 กก./ไร่ ผลผลิตคุณภาพ 3,520 กก./ไร่เกรดรอง 1,192 กก./ไร่ แปลง
ทดสอบสามารถเก็บผลผลิตเฉลี่ย  5,728 กก./ไร่ แบ่งออกเป็นผลผลิตเกรดดี 3,986 กก./ไร่ เกรดรอง 
1,742 กก./ไร่ แปลงทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่าวิธีของเกษตรกรร้อยละ 21.56 สาเหตุที่ส าคัญ 
มาจากแปลงเกษตรกรมีแมลงศัตรูพืชเข้าท าลายมากกว่า  และการที่ปี 2557 สามารถเก็บผลผลิตได้
มากกว่าปี 2556 เนื่องจากมีช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนานกว่า  ส่วนในปี 2558 มีปัญหาเรื่อง
ภัยแล้งในช่วงต้นปีทั้งประเทศ  เกษตรกรมีการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแตกต่างกันและช่วงเวลาการ
เก็บผลผลิตสั้นกว่าปี 2557 วิธีของเกษตรกรเก็บผลผลิตได้ 2,587 กก./ไร่เกรดดี 1,959 กก./ไร่ เกรด
รอง 628 กก./ไร่  แปลงทดสอบได้ผลผลิต 2,851กก./ไร่ เกรดดี 2,249 กก./ไร่ เกรดรอง 602 กก./ไร่ 
เมื่อดูจากข้อมูลผลผลิตทั้ง 3 ปี พบว่าในปี 2556 ผลผลิตค่อนข้างต่ าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากดินมีความ
เป็นกรด (pH 4.02 – 4.86) มีเพียงรายเดียวที่ดินเป็นกรดน้อยกว่าแปลงอ่ืน (pH5.35) เพราะอยู่ใกล้
บ้าน ในขณะที่รายอื่นๆเป็นร่องสวนที่ปรับจากนาข้าวโดยใช้ดินชั้นล่างมาเป็นดินที่ใช้ปลูกพืช (ตารางที่ 
8) ในปี 2557 เกษตรกรมีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักมูลนกกระทา หลังจากได้มีการอบรมการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพในพ้ืนที่ 
 2. ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในปี 2556 วิธีปฏิบัติของเกษตรกรได้ผลตอบแทน
(รายได้เหนือต้นทุนผันแปร) 28,571 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 4.31 แปลงทดสอบ
ได้ผลตอบแทน 30,361 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่ BCR 4.86  ปี 2557 วิธีปฏิบัติของ
เกษตรกรได้ผลตอบแทน 102,926 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 12.92 ส่วนแปลง
ทดสอบผลตอบแทน 120,407 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่ BCR 16.29 ปี 2558 วิธีปฏิบัติ
ของเกษตรกรได้ผลตอบแทน 53,275 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 8,634 บาท/ไร่ BCR 7.17 แปลง
ทดสอบได้ผลตอบแทน 62,592 บาท/ไร่ ต้นทุนผันแปร 7,874 บาท/ไร่ BCR 8.95 เมื่อเปรียบเทียบ
ทั้ง 3 ปี พบว่าค่า BCR มีค่ามากกว่า 2 แสดงว่าทั้งวิธีปฏิบัติของเกษตรกรและแปลงทดสอบสามารถ
ลงทุนได้เพราะไม่มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนหนึ่ง
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มาจากราคาท่ีบริษัทรับซื้อเพ่ือส่งขายตลาดต่างประเทศ 30 บาท/กก. ส าหรับผลผลิตเกรดดีซึ่งจะต้อง
ไม่มีร่องรอยการถูกแมลงท าลายและต้องปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและปลอดภัยจากการปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์ 
  3. ส ารวจการระบาดของแมลงศัตรูพืช พบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชแต่ละปีจะ
แตกต่างกันไม่มาก ปี 2556และปี 2558 ซึ่งมีสภาวะฝนแล้งมากกว่าปี 2557 จะพบการระบาดของ
ศัตรูพืชมากกว่า โดยพบเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้ายมากกว่าแมลงชนิดอ่ืน รองลงมาได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน 
เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะผลมะเขือทั้งแปลงเกษตรกรและแปลงทดสอบ  แต่แปลงทดสอบพบปริมาณ
น้อยกว่า เนื่องจากแปลงทดสอบมีการติดตั้งกับดักกาวเหนียวสามารถดักจับแมลงศัตรูพืชได้ระดับหนึ่ง
จึงสามารถลดปริมาณแมลงบนต้นพืช นอกจากนี้แปลงทดสอบจะเน้นเรื่องการป้องกันแบบผสมผสาน 
(IPM) คือมีทั้งติดกับดักกาวเหนียวจ านวน 80 กับดัก/ไร่ ส ารวจการระบาดของศัตรูพืชก่อนการ
ป้องกันก าจัด เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์เช่น B.T. บิวเวอเรีย ไตรโครเดอมาในช่วงใกล้เก็บผลผลิต และ
เน้นความสะอาดของภาชนะที่เก็บผลผลิตและการล้างผลผลิตด้วยน้ าสะอาด นอกจากนี้เกษตรกรจะมี
การหมุนเวียนพื้นที่ปลูก และชนิดของพืชผักเพ่ือลดปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช 
 4.  มีการสุ่มผลผลิตไปวิเคราะห์หาสารพิษและเชื้อจุลินทรีย์ตกค้างพบเชื้อ E.coli ในแปลงวิธี
เกษตรกร 1 ราย (5.7 x 104 cfu/g) และพบ Salmonella spp. 2 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกร Non GAP 
แต่ไม่พบในแปลงทดสอบในปี 2556 และ พบเชื้อ Salmonella spp. ในแปลงวิธีเกษตรกร 1 ราย ที่
เป็น Non GAP แต่ไม่พบในแปลงทดสอบ แต่ในปี 2558 ไม่มีตรวจพบทั้ง 10 รายจากการตรวจสอบ
หาสาเหตุ พบว่าการพบเชื้อจุลินทรีย์ในแปลงวิธีเกษตรกรในปี  2556 มาจากการใช้การใช้น้ าในร่อง
สวนที่มีการเน่าเสียจากหญ้าและใบไม้ที่แช่อยู่ในน้ า รดมะเขือในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ส่วนปี 2557 มาจาก
เกษตรกรใช้ภาชนะที่ไม่ได้ท าความสะอาดเก็บผลผลิต ส่วนในปี 2558  ไม่มีการตรวจพบทั้งสารพิษ
ตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรทุกรายเป็น GAP ตามเงื่อนไขของบริษัท 
  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์    : 
 เกษตรกรที่รวมด าเนินการทดสอบและในพ้ืนที่หมู่ 3 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรีได้น าข้อมูลการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานไปปรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้สารชีวภัณฑ์ได้แก่ เชื้อ B.T. ไตรโคเดอม่า บิวเวอเรีย ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการใช้กับดัก
กาวเหนียวสามารถลดการการใช้สารเคมีได้  
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  - 

 

12. เอกสารอ้างอิง  : 
 

กนกพร   อธิสุข. 2545. ผลกระทบจากสารก าจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม.กลยุทธ์การเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในผักและผลไม้.โรงพิมพ์ชุมนุม 
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  สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 106 หน้า. 
กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ. 2544. การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีเพ่ือการเกษตร

ยั่งยืน. กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 317 หน้า. 
กอบเกียรติ์  บันสิทธิ์,  ปิยรัตน์  เขียนมีสุข,  สมศักดิ์  ศิริพลตั้งมั่น,  อุทัย  เกตุนุติ,  อัจฉรา  ตันติ

โชดก และ ลักษณา  วรรณภีย์.  2540.  การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูหอมแดงโดยวิธี
ผสมผสาน.หน้า 85-90. ใน เอกสารวิชาการ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.   

จักรพงศ์ พิริยพล  สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น  และกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์. 2536. การใช้กับดักกาวเหนียวสี
เหลืองในการป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศ. ใน รายงานผลการค้นคว้าและวิจัยปี 
2536. กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการ
เกษตร. หน้า 140-147. 

Areepan U., D. Cupitt, L. G. Soon & T. Moekchantuk  2007. Thailand DoAE – FAO 
Vegetable IPM  Regional Training on Biological Control. Department of 
Agricultural Extension (Thailand). 22-23. 

AVRDC, 1 9 9 8 .  Integrated insect and disease management (IPM) for environment-
friendly production of safe vegetables. Asian Vegetable Research and 
Development Center. 71-83.  

                                                                                                                                   
 

13. ภาคผนวก  : 
ตารางผนวกที่ 1  ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตมะเขือเปราะ(กก./ไร่) ในพ้ืนที่เกษตรกรหมู่ 3  
    ต าบลราษฎร์นิยม     อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ปี 2556 

ราย วิธีเกษตรกรปฏิบัต ิ วิธีการทดสอบ 
ผลผลิต
ทั้งหมด 

คุณภาพ
เกรดดี     

เกรดรอง ผลผลิตทั้งหมด คุณภาพ
เกรดดี     

เกรดรอง 

1.นางประนอม ทินสมุทร 1,980                   890 1,090 2,030 990 1,040 
2.นางอุบล      ทินสมุทร 1,840 810 1,030 1,912                   1,012                900 
3.นางสุรินทร์   ทินสมุทร 2,230                1,150                 1,080 2,170                   1,034 1,136 
4.นางอุ่นเรือน  ช่างงาน 2,325                1,080                 1,245 2,438 1,138              1,300 
5.นายเสนาะ   คล้ายสอน 2,010 986                 1,024 2,218 1,126 1,092 
6.นางล าไย     พุฒลา 2,488                1,176                 1,312 2,537 1,090 1,447 
7.นายสมบูรณ์ ทินสมุทร 2,225                1,008                 1,217                        2,316 1,289 1,027   
8.นางศศิธร     ทินสมุทร  2,288                  1,344                       944 2,321 1,024 1,297 
9.นางละเอียด  พุฒลา 2,033                   987 1,046 1,995 957 1,038 
10.นางสุรีย์     มัฌยานนท ์ 2,336                 1,096                1,240                         2,135 1,223 912 

ค่าเฉลี่ย 2,176                 1,053                 1,123                        2,207 1,088 1,119 
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ตารางผนวกที่ 2 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท/ไร่) มะเขือเปราะในพื้นที่เกษตรกรหมู่ 3      
          ต าบลราษฎร์นิยม   อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ปี 2556 

ราย วิธีเกษตรกรปฏิบัต ิ วิธีการทดสอบ 
รายได้ 

(บาท/ไร่)     
ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 
ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่)        

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

1.นางประนอม ทินสมุทร 32,150 8,175 23,975 34,900 7,415 27,485 
2.นางอุบล      ทินสมุทร 29,450 8,175 21,275 34,860 7,415 27,445 
3.นางสุรินทร์   ทินสมุทร 39,900 8,175 31,725 36,700 7,415 29,285 
4.นางอุ่นเรือน  ช่างงาน 38,625 8,175 30,450 40,640 7,415 33,225 
5.นายเสนาะ   คล้ายสอน 34,700 8,175 26,525 39,240 7,415 31,825 
6.นางล าไย     พุฒลา 41,840 10,425 31,415 39,935 9,665 30,270 
7.นายสมบูรณ์ ทินสมุทร 36,325 8,175 28,150 43,805 7,415 36,390 
8.นางศศิธร     ทินสมุทร  45,040 8,175 36,865 37,205 7,415 29,790 
9.นางละเอียด  พุฒลา 34,840 8,175 26,665 33,900 7,415 26,485 
10.นางสุรีย์     มัฌยานนท ์ 39,080 10,511 28,569 41,250 9,751 31,499 

ค่าเฉลี่ย 37,205 8,634 28,571 38,235 7,874 30,361 
หมายเหตุ BCR เกษตรกร = 37,205/8,634 = 4.31 BCR ทดสอบ =38,235/7,874 = 4.86 

 
ตารางผนวกที่ 3   ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตมะเขือเปราะ(กก./ไร่) ในพ้ืนที่เกษตรกรหมู่ 3  
               ต าบลราษฎร์นิยม     อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ปี2557 

ราย วิธีเกษตรกรปฏิบัต ิ วิธีการทดสอบ 
ผลผลิต
ทั้งหมด 

คุณภาพ
เกรดดี     

เกรดรอง ผลผลิต
ทั้งหมด 

คุณภาพ
เกรดดี     

เกรดรอง 

1.นางประนอม ทินสมุทร 7,320 5,872 1,448 8,184 6,252 1,932 
2.นางอุบล      ทินสมุทร 3,295 2,548 747 7,793 4,593 3,200 
3.นางสุรินทร์   ทินสมุทร 4,987 4,027 960 5,947 4,800 1,147 
4.นางอุ่นเรือน  ช่างงาน 3,680 2,771 909 4,743 3,002 1,741 
5.นายเสนาะ   คล้ายสอน 7,156 5,467 1,689 7,785 5,940 1,845 
6.นางล าไย     พุฒลา 3,066 2,309 757 3,950 2,500 1,450 
7.นายสมบูรณ์ ทินสมุทร 3,474 2,340 1,134 3,792 2,460 1,332 
8.นางศศิธร     ทินสมุทร  4,170 2,772 1,398 4,368 2,820 1,548 
9.นางละเอียด  พุฒลา 5,270 3,940 1,330 5,765 4,190 1,575 
10.นางสุรีย์     มัฌยานนท ์ 4,700 3,150 1,550 4,950 3,300 1,650 

ค่าเฉลี่ย 4,712 3,520 1,192 5,728 3,986 1,742 
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ตารางผนวกที่ 4  ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท/ไร่) มะเขือเปราะในพ้ืนที่เกษตรกรหมู่ 3  

ต าบลราษฎร์นิยม     อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ปี 2557 
ราย วิธีเกษตรกรปฏิบัต ิ วิธีการทดสอบ 

รายได้ 
(บาท/ไร่)     

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่)        

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

1.นางประนอม ทินสมุทร 183,400 8,175 175,225 197,220 7,415 189,805 
2.นางอุบล      ทินสมุทร 80,175 8,175 72,000 153,790 7,415 146,375 
3.นางสุรินทร์   ทินสมุทร 125,610 8,175 117,435 149,735 7,415 142,320 
4.นางอุ่นเรือน  ช่างงาน 87,675 8,175 79,500 98,765 7,415 91,350 
5.นายเสนาะ   คล้ายสอน 172,455 8,175 164,280 187,425 7,415 180,010 
6.นางล าไย     พุฒลา 73,055 10,425 62,630 82,250 9,665 72,585 
7.นายสมบูรณ์ ทินสมุทร 75,870 8,175 67,695 80,460 7,415 73,045 
8.นางศศิธร     ทินสมุทร  90,150 8,175 81,975 92,340 7,415 84,925 
9.นางละเอียด  พุฒลา 124,850 8,175 116,675 133,575 7,415 126,160 
10.นางสุรีย์     มัฌยานนท ์ 102,250 10,511 91,739 107,250 9,751 97,499 

ค่าเฉลี่ย 111,560 8,634 102,926 128,281 7,874 120,407 
หมายเหตุ BCR เกษตรกร = 111,560/8,634 = 12.92 BCR ทดสอบ =128,281/7,874 = 16.29 

 
 
ตารางผนวกที่ 5 ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตมะเขือเปราะ(กก./ไร่) ในพ้ืนที่เกษตรกรหมู่ 3    

ต าบลราษฎร์นิยม     อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ปี2558 
ราย วิธีเกษตรกรปฏิบัต ิ วิธีการทดสอบ 

ผลผลิต
ทั้งหมด 

คุณภาพ
เกรดดี     

เกรดรอง ผลผลิต
ทั้งหมด 

คุณภาพ
เกรดดี     

เกรดรอง 

1.นางประนอม ทินสมุทร 1,875 1,379 496 2,559 1,796 763 
2.นางอุบล      ทินสมุทร 2,420 1,770 650 2,998 2,256 742 
3.นางสุรนิทร์   ทินสมุทร 3,007 2,202 805 3,256 2,524 732 
4.นางอุ่นเรือน  ช่างงาน 2,713 1,875 838 2,916 2,262 654 
5.นายเสนาะ   คล้ายสอน 3,482 2,696 786 3,262 2,743 519 
6.นางล าไย     พุฒลา 2,474 1,997 477 2,654 2,105 549 
7.นายสมบูรณ์ ทินสมุทร 1,917 1,478 439 2,270 1,860 410 
8.นางศศิธร     ทินสมุทร  2,056 1,575 481 2,252 1,820 432 
9.นางละเอียด  พุฒลา 2,548 2,018 530 2,484 1,963 521 
10.นางสุรีย์     มัฌยานนท ์ 3,375 2,600 775 3,855 3,156 699 

ค่าเฉลี่ย 2,587 1,959 628 2,851 2,249 602 
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 ตารางผนวกที่ 6 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (บาท/ไร่) มะเขือเปราะในพ้ืนที่เกษตรกรหมู่ 3  
ต าบลราษฎร์นิยม   อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี ปี 2558 

ราย วิธีเกษตรกรปฏิบัต ิ วิธีการทดสอบ 
รายได้ 

(บาท/ไร่)     
ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 
ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่)        

ต้นทุนผันแปร 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน
(บาท/ไร่) 

1.นางประนอม ทินสมุทร 43,850 8,175 35,675 57,695 7,415 50,280 
2.นางอุบล      ทินสมุทร 56,350 8,175 48,175 71,390 7,415 63,975 
3.นางสุรินทร์   ทินสมุทร 70,085 8,175 61,910 79,380 7,415 71,965 
4.นางอุ่นเรือน  ช่างงาน 60,440 8,175 52,265 71,130 7,415 63,715 
5.นายเสนาะ   คล้ายสอน 84,810 8,175 76,635 84,885 7,415 77,470 
6.นางล าไย     พุฒลา 62,295 10,425 51,870 65,895 9,665 56,230 
7.นายสมบูรณ์ ทินสมุทร 46,535 8,175 38,360 57,850 7,415 50,435 
8.นางศศิธร     ทินสมุทร  49,655 8,175 41,480 56,760 7,415 49,345 
9.นางละเอียด  พุฒลา 63,190 8,175 55,015 61,495 7,415 54,080 
10.นางสุรีย์     มัฌยานนท ์ 81,875 10,511 71,364 98,175 9,751 88,424 

ค่าเฉลี่ย 61,909 8,634 53,275 70,466 7,874 62,592 
หมายเหตุ BCR เกษตรกร = 61,909/8634 = 7.17 BCR ทดสอบ = 70,466/7,874 = 8.95 
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ตารางผนวกที่ 7 ต้นทุนการผลิต (ต้นทุนผันแปร)ในการผลิตมะเขือเปราะพ้ืนที่ 1ไร่(บาท/ไร่) 
 

รายการ วิธีปฏิบัติของเกษตรกร แปลงทดสอบ 

ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 

1.ค่าเตรียมดิน 600 600 
2.ปุ๋ยคอก(มูลนกกระทา) 375 375 
3.ปุ๋ยเคมี  25-7-7 1,020  
4.ปุ๋ยเคมี 16-16-16 1,080 1,080 
5.สารเคมีอะบาเม็กติน 800 400 
6.สารเคมีอิมิดาคลอพริด 600 600 
7.สารเคมีอินด็อกซาคาบ(แอมเมท) 1,200 1,200 
8.บิวเวอเรีย 1,500 1,500 
9.ไตรโคเดอมา 120 120 
10.ก ามะถันผง 180 180 
11.กับดักกาวเหนียว  360 
12.ฟิวเจอบอร์ด  400 
13.บีที (B.T)  600 
14.กากน้ าตาล 100  
15.ไทเกอร์เฮิร์บ 300  
16.คาร์มิน(ขมิ้นชัน) 300  
รวมทั้งหมด 8,175 7,415 

 
หมายเหตุ  ไม่คิดแรงงานครัวเรือน ซึ่งมีการใช้ทั้งหมดเฉลี่ย 26 วันท าการ(Manday) ต่อฤดูการเพาะ 

ปลูก   1 วันท าการเท่ากับ 8 ชั่วโมง/คน/วัน 
ยกเว้นนางล าไย  พุฒลา กับนางละเอียด  พุฒลา ที่ต้องมีการจ้างแรงงานเสริมเนื่องจากมี
อายุมากจึงท าให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ารายอื่น



 

 

ตารางผนวกที่ 8       ผลการวิเคราะห์ดินแปลงมะเขือเปราะ เกษตรกรหมู่ 3 ต าบลราษฎร์นิยม อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
เกษตรกร pH 

(1:1) 

Total N (%) EC (ds/ at 
25) 

อินทรียวัตถ ุ
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(ppm.) 

โพแทสเซียม 
(ppm.) 

แคลเซียม  
(ppm.) 

แมกนีเซียม(ppm.) 

นางประนอม  ทินสมุทร 4.02 0.066 2.86 1.33 79 55 17980 524 

นางอุบล      ทินสมุทร 4.61 0.181 0.67 3.61 209 89 2181 1320 

นางสุรินทร์   ทินสมุทร 4.34 0.164 1.09 3.28 56 82 1964 669 

นางอุ่นเรือน  ช่างงาม 4.37 0.207 2.53 4.14 45 95 6182 571 

นายเสนาะ    คล้ายสอน 4.30 0.217 1.63 4.34 58 60 2174 363 

นางล าไย      พุดลา 4.86 0.234 1.24 4.69 101 114 2813 360 

นายสมบูรณ์  ทินสมุทร 4.60 0.098 2.24 1.95 27 71 4166 740 

นางศศิธร     ทินสมุทร 4.83 0.272 2.23 5.44 13 62 4209 908 

นางละเอียด  พุดลา 5.35 0.184 1.04 3.67 258 99 3161 924 

นางสุรีย์ มัฌยานนท ์ 4.38 0.242 2.57 4.84 66 97 5730 583 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


