
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยการทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยใน 
เขตภาคกลาง และภาคตะวันตก 

กิจกรรม   :  การวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชผักโดยวิธีผสมผสานให้
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช 

 
     3.   ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ทดสอบการปลูกถ่ัวฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้งให้
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช จังหวัดราชบุรี 
           ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Comparing between Hygienic Yard Long Bean in Planting 

Field and Planting Vegetable Tent in Ratchaburi Province 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง       :  อุดม  วงศ์ชนะภัย          สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
ผู้ร่วมงาน                  :  ช่ออ้อย  กาฬภักดี          สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
            :  ประสงค ์ วงศ์ชนะภัย     สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

5. บทคัดย่อ :   
การทดสอบปลูกถั่วฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้งให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี โดยเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่

เกษตรกรปฏิบัติที่ปลูกในแปลงปกตินอกโรงเรือน และกรรมวิธีทดสอบที่มีการป้องกันก าจัดศัตรูถั่วฝักยาวโดยวิธี

ผสมผสานและปลูกในโรงเรือนกางมุ้ง ระหว่างปี 2556-2558 พบว่าการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และการปนเปื้อน

ของเชื้อจุลินทรีย์ การปลูกถ่ัวฝักยาวในทั้งสองกรรมวิธีไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต  พบเชื้อ E. coli <10 cfu/g.  

และไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ส่วนน้ าที่ใช้ในการเกษตรไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ E. coli และ Salmonella spp. 

การระบาดของแมลงศัตรูพืชการปลูกในโรงเรียนกางมุ้งส่วนใหญ่จะพบเพลี้ยไฟ รองลงมาคือหนอนกระทู้ผัก ส่วน

ปลูกนอกโรงเรือนจะพบทั้งเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะฝักถั่ว และหนอนกระทู้ผัก ท าให้ผลผลิตเสียหาย

มากกว่าการปลูกในโรงเรือน ด้านผลผลิตการปลูกถ่ัวฝักยาวในโรงเรือนกางมุ้งจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,537 กก./ไร่ สูง

กว่าการปลูกนอกโรงเรือนซึ่งให้ผลผลิต 2,172 กก./ไร่ หรือร้อยละ 16.80 และเมื่อพิจารณาถึงผลผลิตที่ก่อให้เกิด

รายได้ การปลูกในโรงเรือนกางมุ้งโดยเฉลี่ยจะให้ผลผลิต 2,463 กก./ไร่ สูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนร้อยละ 



26.37 ในด้านคุณภาพของผลผลิต ถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งจะมีคุณภาพที่เป็นขนาดดีตรงและรองตรง

สูงสุดคือ 1,825 กก./ไร่  ในขณะที่ปลูกนอกโรงเรือนจะมีขนาดของดีตรงและรองตรง 1,345 กก./ไร่ หรื อสูงกว่า

ร้อยละ 35.69  และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน การปลูกในโรงเรือนกางมุ้ง จะให้

ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 22,642 บาท/ไร่ (BCR 2.11)  ซึ่งสูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนร้อยละ 17.23  

ค าส าคัญ :  ถั่วฝักยาว โรงเรือนกางมุ้ง ปลอดภัยจากสารพิษ เชื้อจุลินทรีย์  แมลงศัตรูพืช  

Abstract :     
 The experimental was conducted in Ratchaburi Research and Development Center. 

Comparing between farmer practice (using chemical pesticide) in the field and IPM ( integrated 

pest management) in the planting vegetable tent. The result from 2013-2015 showed that yard 

long bean from farmer practice and in planting vegetable tent did not find chemical residue but 

only E. coli<10 cfu/g. not found Salmonella spp. However, there was not microorganism 

contaminated in planting water. The result of insect pest survey showed that thrips was the 

most of insect pest which found in planting vegetable tent. Furthermore, common cutworm 

was another insect pest which found but lower than thrips. On the other hand there were more 

insect pests in the field. They were thrips, aphids, bean pod borer and common cutworm. 

Therefore, they caused more yield loss than in the planting vegetable tent. The yield of yard  

long bean in planting vegetable tent gave total yield (2,537 kg./rai) higher than farmer practice 

(2,172 kg./rai) 16.80%. The economic return found that yard long bean in the planting vegetable 

tent gave economic yields 2,463 kg./rai higher than farmer practice 26.37%. Moreover, the 

quality yield in planting vegetable tent (1,825 kg./rai) higher than farmer practice (1,345 kg./rai) 

35 .69%. Therefore, it gave net income 22,642 bath/rai (BCR=2.11) higher than farmer practice 

17.23% 

Keyword : Yard long bean, Planting vegetable tent, Safety from chemical residue, 

microorganism contaminated and insect pest 

 
6. ค าน า :  

ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่ เกษตรกรนิยมปลูกกันมากในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี โดยในฤดูปลูกปี 

2555/2556 มีพ้ืนที่ปลูก 7,070 ไร่ ผลผลิต 12,539 ตัน/ปี และผลผลิตเฉลี่ย 1,782 กก./ไร่ (ส านักงานเกษตร

จังหวัดราชบุรี, 2556) ผลผลิตมีทั้งปลูกเพ่ือการจ าหน่ายในประเทศ และเพ่ือการส่งออก ในด้านการผลิตพบว่า 



ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่มักจะมีศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงเข้ารบกวนท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย เกษตรกรจึงมีการ

ใช้ ส า ร เค มี ใน ก า รป้ อ งกั น ก า จั ด โด ย ไม่ ค านึ งถึ ง ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  โด ย ใน ปี  2 5 4 3  แ ล ะ  2 5 4 4  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ท าตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในถั่วฝักยาว จ านวน  24  ตัวอย่าง  ตรวจพบ

สารพิษตกค้างในผลผลิตทั้งหมด  และถั่วฝักยาวจ านวน  22  ตัวอย่าง  ตรวจพบจ านวน  20  ตัวอย่าง  ซึ่งสารที่

ตรวจพบคือ ไซเพอร์เมทริน เอ็นโดซัลแฟน   และโมโนโครโตฟอส  เป็นต้น (กนกพร, 2545)  และนอกจากนี้ยัง

พบเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในผลผลิต  ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  และที่ส าคัญในด้านการส่งออก

เมื่อมีการตรวจพบสารพิษตกค้าง  จะถูกระงับการน าเข้าจากประเทศผู้ซื้อทั้งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  

ประเทศออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น  สิงคโปร์  ฯลฯ  ส่งผลท าให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการลด

การใช้สารเคมี และท าให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และจุลินทรีย์ปนเปื้อนใน

ผลผลิต จึงควรด าเนินการทดสอบการปลูกถ่ัวฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้งให้ปลอดภัยจากสารพิษ

ตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งในการป้องกันก าจัดโดยวิธีกลที่ช่วยป้องกัน

แมลงศัตรูพืชเข้าท าลาย และสามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ 

7. วิธีด าเนินการ  :  
- อุปกรณ์ ได้แก่ 

1) เมล็ดถั่วฝักยาว (ศรแดง) 
2) ปุ๋ยเคมี ได้แก่ สูตร 12-24-12 
3) สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงได้แก่ ไซเพอร์เมทริน อิมิดาโคลพริด อะบาเม็กติน  เมทาแลกซิล คลอ 

โรทาโลนิล Bacillus thuringiensis พืชสมุนไพรป้องกันก าจัดแมลง และTrichoderma   
4) สารเคมีป้องกันและก าจัดวัชพืชได้แก่ พาราควอท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วิธีการ โดยมีขั้นตอนและวิธีการวิจัยดังนี้ 
  ด าเนินการทดสอบการปลูกถั่วฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้งให้ปลอดภัยจากสารพิษ

ตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  จ านวน 1 ไร่ โดย
เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ และกรรมวิธีทดสอบดังนี้คือ 

 

กรรมวิธีเกษตรกร (ปลูกในแปลงปกตินอกโรงเรือน) กรรมวิธีทดสอบที่มกีารป้องกันก าจัดศัตรูถั่วฝักยาวโดยวธิีผสมผสาน (ปลกู
ในโรงเรือนกางมุ้งหลังคาพลาสติก,หลังคาผ้ามุ้ง) 

 -การป้องกันก าจัดศัตรูถั่วฝักยาวที่ปลูกในแปลงปกติตามวธิีที่เกษตรกร
ปฏิบัติ คือ  
      1) ไม่ส ารวจการระบาดเพือ่พิจารณาแนวทางการป้องกัน 
     2) เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว ไรแดง ใช้คาร์
โบซัลแฟนอัตรา 20- 30 มล./น้ า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด  อัตรา 
100 มล./น้ า 200 ลิตร หรือฟิโปรนิล อัตรา 100 มล. / น้ า 200 ลิตร
หรือบิวเวอร์เรีย  อัตรา 1,000  กรัม/น้ า 200 ลิตร 
     3) หนอนเจาะฝัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะ
สมอฝ้าย หนอนชอนใบ ใช้อะบาเม็กตินอัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร หรือ
ไซเพอร์เมทริน 5-10 มล.+ คลอร์ไพริฟอสอัตรา 40-50 มล./น้ า 20 
ลิตร 
      4) หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว ใช้คาร์โบซัลแฟนคลุกเมล็ดก่อนปลูก
อัตรา 50 กรัม/เมล็ด 1 กก.          
     5) โรค ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่าโรคราสนิม และโรคราแป้ง ใช้ไตร
โคเดอร์มา + ร า  อัตรา 5 กก./ไร่หว่านรอบโคนต้น ใส่ครั้งแรกที่ปลูก 

-ปฏิบัติตามค าแนะน าในการป้องกันก าจัดศัตรูถั่วฝักยาวโดยวิธีผสมผสาน
ตามกรรมวิธีทดสอบคือ 
     1) ส ารวจการระบาดเพื่อพิจารณาแนวทางการป้องกันก าจัดสัปดาห์ละ 
1 คร้ัง โดยเร่ิมเม่ือถั่วมีอายุ 10 วันหลังงอก จ านวน 100 หลุม/ไร่ ในช่วงถั่ว
ออกดอกส ารวจ 100 ดอก/ไร่ ให้ทั่วแปลง หากพบมีการระบาดเล็กน้อยให้
ใช้วิธีกลโดยจับท าลาย (กลุ่มหนอน,กลุ่มไข่) หรือตัดส่วนของพืชเผาหรือใส่
ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น แล้วน าไปตากแดดเพื่อก าจัดแมลง 
     2) หากพบมีการระบาดเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) แนะน าให้ใช้วิธีการ
ดังนี ้
             - หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว การปลูกในโรงเรือนกางมุ้งจะ
สามารถป้องกันการเข้าท าลายของหนอนแมลงวันเจาะต้นถั่วได้ (วินัย, 
2533)     
            - หนอนเจาะสมอฝ้าย และหนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะฝกัลายจุด 
ระยะถัว่มีอาย ุ20-25 วันมีใบจริง 5-6 ใบ หรือถัว่เร่ิมขึ้นค้าง หากตรวจพบ
หนอนเฉลี่ย 1 ตวั/หลุมปลูก ใช้ Bacillus thuringiensis อัตรา 60-80 



ใช้เมทาเลกซิล  อัตรา 100 มล./น้ า 200 ลิตร เมื่อพืชแสดงอาการโรค
รากเน่าโคนเน่า รุนแรง(ใบเหี่ยว เหลือง) หรือใช้ Bacillus subtilis 
อัตรา 500 กรัม/น้ า 200 ลิตร เมื่อพืชแสดงอาการเป็นจุดไม่รุนแรง หรือ
ใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์อัตรา 100 มล./น้ า 200 ลิตร เมื่อมีอาการของรา
สนิม หรือคลอโรโทโรนิล อัตรา 100 มล./น้ า 200 ลิตร ป้องกันก าจัดรา
แป้ง 
        -ความเส่ียงต่อการการปนเปือ้นของเชื้อจุลินทรีย์และแมลง
ศัตรูพืชคือ  ไม่มีการล้างท าความสะอาดผลผลิต หลังคัดแยกก่อนใส่
ถุงพลาสติกจะพรมน้ า หรือใส่ถุงแลว้จุ่มลงน้ าก่อนวางบนพื้น น้ าจะไหล
ออกจากรูของถุงพลาสตกิที่เจาะไวโ้ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผลผลิต
เหี่ยว 
 
 
      
 

กรัม/น้ า 20 ลิตร พ่นทกุ 3-5 วัน เมื่อพบการระบาด แตถ่้าระบาดรุนแรงให้
พ่นติดต่อกัน 2 วันหลังจากนั้นพ่นทกุ 5 วัน จนกระทั่งหนอนลดปริมาณ
การระบาด และงดพ่นกอ่นเก็บเกีย่ว 1 วัน โดยพ่นตั้งแต่เวลา 16.00 น. 
เป็นต้นไป 
 -เพลี้ยอ่อน พบ 5 ตัว/ยอด/ช่อดอก ใช้พืชสมุนไพร เช่น ใช้
เมล็ดสะเดาบดละเอียดอัตรา 1,000 กรัม/น้ า 20 ลิตร แช่น้ าทิ้งไว้ 1 คืน
กรองเอาส่วนน้ าไปพ่นก่อนที่จะมีการระบาดหรือระบาดเล็กน้อย หรือพ่น
ติดต่อกันไปทุก 7 วันในแปลงที่มีการระบาดรุนแรง หรือใช้รากหางไหล  
สับเป็นชิ้นเล็กๆแช่ในน้ าอัตราราก 1 กก./น้ า 20 ลิตร แช่ 48 ชม.กรองด้วย
ผ้าขาวบาง แลว้น าน้ าทีก่รองไปพ่นทุก 5-7 วัน 
 -หนอนเจาะฝักถัว่ พบดอกถกูท าลาย 5% ใช้ Bacillus 
thuringiensis อัตรา 60-80 กรัม/น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 3-5 วัน เมื่อพบการ
ระบาด แต่ถา้ระบาดรุนแรงให้พ่นติดต่อกัน 2 วันหลังจากนั้นพ่นทุก 5 วัน 
จนกระทั่งหนอนลดปริมาณการระบาด และงดพ่นกอ่นเก็บเกีย่ว 1 วันพ่น
ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 น.  
 -โรคที่เกิดจากเชื้อราใช้ Trichoderma ควบคุมโรคโดยคลุก
เมล็ดก่อนปลูกชนิดสดอัตรา 10 กรัม/น้ า 50-100 มล./เมล็ด 1 กก.ใน
แปลงปลูก/ย้ายกล้าลงแปลงใช้ Trichoderma ชนิดสดผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมักอัตรา 1:100 โดยน้ าหนัก หว่านอัตรา 150-300 กรัม/ตารางเมตร แล้ว
ฉีดพ่นเชื้อรา Trichoderma ชนิดสด 1 กก./น้ า 200 ลิตร ทุก 7-10 วัน 
และเก็บชิ้นส่วนของพืชที่เป็นโรคไปเผาท าลาย 
          -ลดความเส่ียงต่อการการปนเปือ้นของเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยคอก
ที่ผ่านการหมกั  ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวควรล้างน้ าสะอาดอยา่งน้อย 2 ครั้ง
ก่อนบรรจุใส่ถุง วัสดุและอุปกรณ์ที่สัมผสัผลผลิต เช่น ภาชนะที่ใส่ และวาง
ผลผลิตต้องสะอาดไม่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 

 

ในทั้งสองกรรมวิธี จะปลูกถั่วฝักยาว (ศรแดง)  โดยเตรียมแปลงปลูกกว้าง 1.2 ม. เว้นทางเดิน 1 ม. คลุม
พลาสติกสีด า เจาะรูปลูก 2 แถว ระยะระหว่างแถว 80 ซม. ระหว่างหลุม 50 ซม. หยอดเมล็ด 3-4 เมล็ด/หลุม 
แล้วถอนแยกเมื่อถั่วฝักยาวเริ่มพันค้าง หลังปลูก 7 วัน ใช้ไม้รวกท าค้างสูงจากพ้ืน 2-2.5 ม. หลุมละ 1 ค้าง ให้ตั้ง
ฉากกับพ้ืนดินใช้เชือกฟางผูก และขึงเข้ากับค้างตลอดแนวของแถวเชือก แล้วใช้ตาข่ายขนาด 10x10 ซม.ขึงให้สูง
จากพ้ืน 2 เมตรตลอดแนวของแถวปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 20-25 กก./ไร่/ครั้ง จ านวน  2 ครั้ง คือ
ช่วงรองก้นหลุมก่อนปลูก และเริ่มออกดอก และให้น้ าทันทีหลังใส่ปุ๋ย มีการให้สารอาหารเสริม  ฮอร์โมนไข่  
สาหร่าย  CaB  อัตรา  200 มล./200 ลิตร ใส่เดือนละประมาณ 1-2 ครั้งตามอัตราแนะน าข้างฉลากเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพผลผลิต และมีการให้น้ าระบบสปริงเกอร์ 

การบันทึกข้อมูล : ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ปริมาณสารพิษตกค้าง จุลินทรีย์ และผลตอบแทน  

- เวลาและสถานที่ : ตุลาคม 2555 – กันยายน 2558 
                      : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี และห้องปฏิบัติการดินและพืช ส านักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



ปี 2556 

1.ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

ปลูกถั่วฝักยาวช่วงปลายเดือนสิงหาคม และเริ่มเก็บผลผลิตเดือนตุลาคม  2556 ผลการด าเนินงานจาก
ตารางที่ 1 พบว่าถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งจะเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกนอกโรงเรือนตามที่เกษตรกร
ปลูกประมาณ 4 วัน มีปริมาณผลผลิตและคุณภาพสูงกว่าปลูกนอกโรงเรือนกางมุ้ง โดยการปลูกในโรงเรือนกางมุ้ง
หลังคาพลาสติก และหลังคาผ้ามุ้ง จะให้ผลผลิตเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน คือ 2,517 และ 2,510 กก./ไร่ ตามล าดับ แต่
โดยเฉลี่ยโรงเรือนกางมุ้งจะให้ผลผลิต 2,513 กก./ไร่ ส่วนการปลูกนอกโรงเรือนจะให้ผลผลิตต่ าสุด คือ 1,847 
กก./ไร่ หรือให้ผลผลิตต่ ากว่าโรงเรือนกางมุ้งหลังคาผ้ามุ้ง และหลังคาพลาสติกร้อยละ 35.90 และ 36.28  
ตามล าดับ หรือต่ ากว่าโรงเรือนกางมุ้งโดยเฉลี่ยร้อยละ 36.06   ด้านคุณภาพของผลผลิต ถั่วฝักยาวที่ปลูกใน
โรงเรือนกางมุ้งหลังคาผ้ามุ้งจะมีขนาดคุณภาพที่คัดได้ในขนาดดีตรงและรองตรงสูงสุดคือ 1,698 กก./ไร่ ( 1,198 
และ 500 กก./ไร่)  ซึ่งไม่แตกต่างจากการปลูกในโรงเรือนกางมุ้งหลังคาพลาสติก คือมีขนาดดีตรงและรองตรง 
1,675 กก./ไร่ (1,189 และ 486 กก.ไร่)  หรือโดยเฉลี่ยโรงเรือนกางมุ้งมีขนาดดีตรงและรองตรง 1,686 กก./ไร่ 
(1,193 และ 493 กก.ไร่)  ในขณะที่การปลูกนอกโรงเรือนจะมีขนาดของดีตรงและรองตรง ต่ าสุด คือ  1,091 กก./
ไร่ (710 และ 381 กก./ไร่) หรือต่ ากว่าโรงเรือนกางมุ้งหลังคาผ้ามุ้งและหลังคาพลาสติกร้อยละ 55.64 และ 53.53 
ตามล าดับ หรือโดยเฉลี่ยต่ ากว่าโรงเรือนกางมุ้งร้อยละ 54.54 แต่มีแนวโน้มความยาวฝักขนาดดีตรงจะสูงกว่าใน
โรงเรือนกางมุ้ง  แต่โดยเฉลี่ยสั้นกว่าโรงเรือนกางมุ้ง  การปลูกในโรงเรือนจะพบปัญหาการพองของฝักจึงควรท า
การเก็บผลผลิตถั่วฝักยาวทุกวัน  และพบว่าผลผลิตถั่วฝักยาวที่ปลูกนอกโรงเรือนจะมีร่องรอยการเข้าท าลายของ
แมลงโดยเฉพาะหนอนเจาะฝักถั่ว และเพลี้ยอ่อนโดยเฉลี่ย  150 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกในโรงเรือนหลังคาผ้า
มุ้งและหลังคาพลาสติก ปัญหาการระบาดของโรคราสนิมในโรงเรือนกางมุ้งหลังคาพลาสติกมากที่สุด ด้านการ
วิเคราะห์สารพิษตกค้าง และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ พบสารพิษตกค้างในผลผลิตตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่
ปลูกนอกโรงเรือนคือ ไซเพอร์เมทรินเกินค่า MRL  คือ 0.8 มก./กก. จุลินทรีย์ในผลผลิตพบเชื้อ E. coli <10 cfu/g.  
และไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ส่วนน้ าที่ใช้ในการเกษตรไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองชนิด  
2. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

โรงเรือนกางมุ้งจากตารางที่ 5 จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 23,403 บาท/ไร่ (BCR 2.17)  ซึ่ง
สูงกว่าปลูกนอกโรงเรือนร้อยละ 55.97 (BCR 2.12) 

 
  

ปี 2557 

1.ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

ปลูกถั่วฝักยาวช่วงเดือนมิถุนายน และเริ่มเก็บผลผลิตเดือนกรกฎาคม  2557 ผลการด าเนินงานจาก
ตารางที่ 2 พบว่าถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งหลังคาผ้ามุ้งจะให้ผลผลิตโดยเฉลี่ย 3,424 กก./ไร่  สูงกว่าการ
ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งหลังคาพลาสติกซึ่งให้ผลผลิต 2,721 กก./ไร่ หรือร้อยละ 25.84 และโดยเฉลี่ยการปลูกใน



โรงเรือนกางมุ้งจะให้ผลผลิต 3,097 กก./ไร่ สูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนซึ่งให้ผลผลิต 2,260 กก./ไร่ หรือร้อยละ 
37.04 ด้านคุณภาพของผลผลิต ถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งหลังคาผ้ามุ้งจะมีขนาดคุณภาพที่คัดได้ในขนาด
ดีตรงและรองตรงสูงสุดคือ 2,413  กก./ไร่ (1,792 และ 621 กก./ไร่) ในขณะที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งหลังคา
พลาสติกมีขนาดของดีตรงและรองตรง 1,710  กก./ไร่ (1,258 และ 452 กก./ไร่) และโดยเฉลี่ยการปลูกใน
โรงเรือนกางมุ้งจะมีขนาดของดีตรงและรองตรง 2,062  กก./ไร่ (1,525 และ 537 กก./ไร่ ) ส่วนการปลูกนอก
โรงเรือนจะมีขนาดของดีตรงและรองตรง 1,403  กก./ไร่ (1,040 และ 363 กก./ไร่)  หรือการปลูกในโรงเรือนกาง
มุ้งผลผลิตถั่วฝักยาวจะมีคุณภาพสูงกว่านอกโรงเรือนร้อย 46.97 แต่มีแนวโน้มว่าการปลูกนอกโรงเรือนจะมีความ
ยาวฝักสูงกว่าในโรงเรือนกางมุ้ง  ด้านปัญหาอุปสรรคพบว่า การปลูกในโรงเรือนจะพบปัญหาการพองของฝักจึง
ควรท าการเก็บผลผลิตถั่วฝักยาวทุกวัน  และพบว่าผลผลิตถั่วฝักยาวที่ปลูกนอกโรงเรือนจะมีร่องรอยการเข้า
ท าลายของแมลงโดยเฉพาะหนอนเจาะฝักถั่ว และเพลี้ยอ่อนมากสุด  ส่วนโรค พบโรคราสนิมในโรงเรือนกางมุ้ง
หลังคาพลาสติกมากสุด ด้านการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ไม่พบสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต  ส่วนจุลินทรีย์ พบเชื้อ E. coli <10 cfu/g  และไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ส่วนน้ าที่ใช้ในการเกษตรไม่พบ
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองชนิด  
2. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

โรงเรือนกางมุ้งจากตารางที่ 5 จะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 10,737 บาท/ไร่ (BCR 1.55)  ซึ่งสูงกว่าการ
ปลูกนอกโรงเรือนที่ให้ผลตอบแทน 9,102 บาท/ไร่ หรือร้อยละ 17.96 แต่จะมีค่า BCR 1.76 ซึ่งสูงกว่าการปลูกใน
โรงเรือนกางมุ้ง  
ปี 2558 

1.ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

ปลูกถั่วฝักยาวช่วงเดือนมีนาคม และเริ่มเก็บผลผลิตปลายเดือนเมษายน 2558 ผลการด าเนินงานจาก
ตารางที่ 3 พบว่าถั่วฝักยาวที่ปลูกนอกโรงเรือนจะให้ผลผลิตสูงกว่าในโรงเรือนกางมุ้งโดยเฉลี่ยไม่แตกต่างกันคือ 
ปลูกนอกโรงเรือนกางมุ้งให้ผลผลิต 2,410 กก./ไร่ ในโรงเรือนกางมุ้ง 2,351กก./ไร่ หรือมากกว่า ร้อยละ 2.45 
(การปลูกในโรงเรือนหลังคาผ้ามุ้งและหลังคาพลาสติกให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน) แต่ในด้านคุณภาพผลผลิต 
ถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งจะมีขนาดคุณภาพที่คัดได้ในขนาดดีตรงและรองตรงสูงสุดคือ 1,727 กก./ไร่ 
(1,356 และ 371 กก./ไร่) ในขณะที่ปลูกนอกโรงเรือนจะมีขนาดของดีตรงและรองตรง 1,541 กก./ไร่ (1,228 และ 
313 กก./ไร่)  และถ่ัวฝักยาวจะมีคุณภาพสูงกว่านอกโรงเรือนร้อย 12.07 แต่มีแนวโน้มว่าการปลูกนอกโรงเรือนจะ
มีความยาวฝักสูงกว่าในโรงเรือนกางมุ้ง ในขณะเดียวกันถ้าพิจารณาเฉพาะในส่วนที่สามารถจ าหน่ายผลผลิตได้จะ
พบว่า ผลผลิตของถั่วฝักยาวที่ปลูกในในโรงเรือนกางมุ้งหลังคาพลาสติกจะให้ผลผลิตที่จ าหน่ายได้สูงสุดคือ 2,311 
กก./ไร่ และโดยเฉลี่ยที่ปลูกในโรงเรือนทั้งหลังคาพลาสติกและหลังคาผ้ามุ้งก็จะสูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนคือ 
ปลูกในโรงเรือนหลังคากางมุ้งได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,294 กก./ไร่ และปลูกนอกโรงเรือนได้ผลผลิต 2,132 กก./ไร่ หรือ
สูงกว่าร้อยละ 7.60  ส่วนการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ไม่พบสารพิษตกค้างใน



ผลผลิต  พบเชื้อ E. coli <10 cfu/g  และไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ส่วนน้ าที่ใช้ในการเกษตรไม่พบเชื้อจุลินทรีย์
ทั้งสองชนิด  
2. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

จากตารางที่ 5 ไม่พบความแตกต่างโดยปลูกในโรงเรือน และนอกโรงเรือนกางมุ้งจะให้ผลตอบแทน 
33,785 บาท/ไร่ (BCR 2.67)  และ 33,835   บาท/ไร่ (BCR 3.30) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาค่า BCR การปลูก
นอกโรงเรือนจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่า 
ปี 2556-2558 
1.ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยทั้ง 3 ปี จากตารางที่ 4 พบว่าถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งหลังคาผ้ามุ้งจะให้
ผลผลิตสูงกว่าหลังคาพลาสติกแต่ไม่แตกต่างกันคือ  2,756 และ 2,535 กก./ไร่ ตามล าดับ หรือร้อยละ 8.72 และ
ให้ผลผลิตที่จ าหน่ายได้มากกว่าโรงเรือนกางมุ้งหลังคาพลาสติก และเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกนอกโรงเรือนโดย
เฉลี่ยการปลูกในโรงเรือนกางมุ้งจะให้ผลผลิต 2,537 กก./ไร่ สูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนซึ่งให้ผลผลิต 2,172 
กก./ไร่ หรือร้อยละ 16.80 และเมื่อพิจารณาถึงการให้ผลผลิตที่สามารถจ าหน่ายได้ การปลูกในโรงเรือนกางมุ้งโดย
เฉลี่ยจะให้ผลผลิต 2,463 กก./ไร่ สูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนซึ่งให้ผลผลิต 1,949 กก./ไร่ หรือร้อยละ 26.37 ใน
ด้านคุณภาพผลผลิต ถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งจะมีขนาดคุณภาพที่คัดได้ในขนาดดีตรงและรองตรงสูงสุด
คือ 1,825 กก./ไร่ (1,358 และ 467 กก./ไร่) ในขณะที่ปลูกนอกโรงเรือนจะมีขนาดของดีตรงและรองตรง 1,345 
กก./ไร่ (993 และ 352 กก./ไร่)  และถั่วฝักยาวจะมีคุณภาพสูงกว่านอกโรงเรือนร้อย 35.69 และมีแนวโน้มว่าการ
ปลูกนอกโรงเรือนจะมีความยาวฝักที่เป็นดีตรงสูงกว่าในโรงเรือนกางมุ้ง  ส่วนการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ การปลูกในโรงเรือนไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต   พบเชื้อ E. coli <10 cfu/g  และไม่พบ
เชื้อ Salmonella spp. ส่วนน้ าที่ใช้ในการเกษตรไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ทั้งสองชนิด ด้านการระบาดของแมลงศัตรูพืช
การปลูกในโรงเรียนกางมุ้งส่วนใหญ่จะพบเพลี้ยไฟ รองลงมาคือหนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะฝักถั่ว ส่วนปลูก
นอกโรงเรือนจะพบทั้งเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะฝักถั่ว และหนอนกระทู้ผัก ท าให้ผลผลิตเสียหายมากกว่า
การปลูกในโรงเรือน 

2. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  
การปลูกในโรงเรือนกางมุ้งจากตารางที่ 5 จะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 22,642 บาท/ไร่ (BCR 2.11)  ซึ่ง

สูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนที่ให้ผลตอบแทน 19,314 บาท/ไร่ หรือร้อยละ 17.23  แต่จะมีค่า BCR 2.39 ซึ่งสูง
กว่าการปลูกในโรงเรือนกางมุ้ง  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
การปลูกถั่วฝักยาวในโรงเรือนกางมุ้งจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,537 กก./ไร่ สูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนซึ่ง

ให้ผลผลิต 2,172 กก./ไร่ หรือร้อยละ 16.80 และเมื่อพิจารณาถึงการให้ผลผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้ การปลูกใน
โรงเรือนกางมุ้งโดยเฉลี่ยจะให้ผลผลิต 2,463 กก./ไร่ สูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนร้อยละ 26.37 ในด้านคุณภาพ
ผลผลิต ถั่วฝักยาวที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งจะมีคุณภาพที่เป็นขนาดดีตรงและรองตรงสูงสุดคือ 1,825 กก./ไร่  
ในขณะที่ปลูกนอกโรงเรือนจะมีขนาดของดีตรงและรองตรง 1,345 กก./ไร่ และถั่วฝักยาวจะมีคุณภาพสูงกว่านอก



โรงเรือนร้อย 35.69 แต่มีแนวโน้มว่าการปลูกนอกโรงเรือนจะมีความยาวฝักที่เป็นดีตรงสูงกว่าในโรงเรือนกางมุ้ง  
ด้านการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ การปลูกในโรงเรือนไม่พบสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต  พบเชื้อ E. coli <10 cfu/g  และไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ส่วนน้ าที่ ใช้ในการเกษตรไม่พบ
เชื้อจุลินทรีย์ E. coli และ Salmonella spp. และเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน การปลูกใน
โรงเรือนกางมุ้ง จะให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 22,642 บาท/ไร่ (BCR 2.11)  ซึ่งสูงกว่าการปลูกนอกโรงเรือนที่ให้
ผลตอบแทน 19,314 บาท/ไร่ (BCR 2.39)  หรือร้อยละ 17.23 
     10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : สามารถน าไปขยายผลให้แก่เกษตรกรที่ต้องการผลิตถั่วฝักยาวให้ 
ปลอดภัยจากสารพิษ จุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืชได้ 
 

11. เอกสารอ้างอิง :  
 

กนกพร   อธิสุข. 2545. ผลกระทบจากสารก าจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม.กลยุทธ์การเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานในผักและผลไม้.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด. 106 หน้า. 

 

วินัย  รัชปกรณ์ชัย.  2533. การใช้โรงเรือนตาข่ายเพื่อป้องกันการเข้าท าลายแมลงศัตรูถั่วฝักยาว.  
           หน้า 5. ในรายงานการค้นคว้าวิจัย.  กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.  

 

ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี. 2556.  ข้อมูลการเกษตร ปี 2555/2556. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
          ราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร. 



ตารางท่ี 1 ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของการปลูกถ่ัวฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้ง 
               ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช จังหวัดราชบุรี ปี 2556 

หมายเหตุ 
- ดีตรงคือ ฝักยาวตรงมากกว่า 45 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง 
- ดีงอคือ ฝักคดงอ มีความยาวตั้งแต่ 40 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรค

และแมลง 
- รองตรงคือ ฝักยาวตรงตั้งแต่ 35-45 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรคและ

แมลง 
- รองงอคือ ฝักคดงอม มีความยาวน้อยกว่า 35 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของ

โรคและแมลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพ ผลผลิต  (กก./ไร่) ความยาวฝัก (ซม.) 
ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง ปลูกนอก

โรงเรือน 
ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง ปลูกนอก

โรงเรือน หลังคา
พลาสติก 

หลังคา 
ผ้ามุ้ง 

เฉลี่ย หลังคา
พลาสติก 

หลังคา 
ผ้ามุ้ง 

เฉลี่ย 

-ดีตรง 1,189 1,198 1,193 710 46.3 47.6 47.0 48.8 
-รองตรง 486 500 493 381 44.4 55.2 49.8 42.2 
-ดีงอ 248 277 263 125 39.1 34.0 36.6 36.3 
-รองงอ 127 117 122 124 34.3 23.5 28.9 20.4 
-พอง 390 376 33 295     
-โรค-แมลง 1 8 5 150     
-อ่ืนๆ (คัดทิ้ง) 75 34 54 62     

รวม 2,517 2,510 2,513 1,847  



 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของการปลูกถ่ัวฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้ง 
               ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช จังหวัดราชบุรี ปี 2557 

หมายเหตุ 
- ดีตรงคือ ฝักยาวตรงมากกว่า 45 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง 
- ดีงอคือ ฝักคดงอ มีความยาวตั้งแต่ 40 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรค

และแมลง 
- รองตรงคือ ฝักยาวตรงตั้งแต่ 35-45 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรคและ

แมลง 
- รองงอคือ ฝักคดงอม มีความยาวน้อยกว่า 35 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของ

โรคและแมลง 
 

 
 
 
 

คุณภาพ ผลผลิต  (กก./ไร่) ความยาวฝัก (ซม.) 
ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง ปลูกนอก

โรงเรือน 
ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง ปลูกนอก

โรงเรือน หลังคา
พลาสติก 

หลังคา 
ผ้ามุ้ง 

เฉลี่ย หลังคา
พลาสติก 

หลังคา 
ผ้ามุ้ง 

เฉลี่ย 

-ดีตรง 1,258 1,792 1,525 1,040 46.9 47.9 47.4 49.2 
-รองตรง 452 621 537 363 46.8 47.0 46.9 48.8 
-ดีงอ 264 299 281 271 40.6 39.8 40.2 40.0 
-รองงอ 32 38 35 27 26.5 29.3 27.9 27.8 
-พอง 591 637 614 380     
-โรค-แมลง 98 6 77 147     
-อ่ืนๆ (คัดทิ้ง) 27 31 29 33     

รวม 2,721 3,424 3,097 2,260  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของการปลูกถ่ัวฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้ง 
               ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช จังหวัดราชบุรี ปี 2558 

หมายเหตุ 
- ดีตรงคือ ฝักยาวตรงมากกว่า 45 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง 
- ดีงอคือ ฝักคดงอ มีความยาวตั้งแต่ 40 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรค

และแมลง 
- รองตรงคือ ฝักยาวตรงตั้งแต่ 35-45 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรคและ

แมลง 

คุณภาพ ผลผลิต  (กก./ไร่) ความยาวฝัก (ซม.) 
ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง ปลูกนอก

โรงเรือน 
ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง ปลูกนอก

โรงเรือน หลังคา
พลาสติก 

หลังคา 
ผ้ามุ้ง 

เฉลี่ย หลังคา
พลาสติก 

หลังคา 
ผ้ามุ้ง 

เฉลี่ย 

-ดีตรง 1,371 1,341 1,356 1,228 46.9 47.5 47.2 49.2 
-รองตรง 361 382 371 313 39.1 37.5 38.3 38.2 
-ดีงอ 84 54 69 60 48.5 47.8 48.2 49.5 
-รองงอ 39 33 36 9 25.7 28.5 27.1 26.3 
-พอง 456 468 462 522     
-โรค-แมลง 55 51 53 275     
-อ่ืนๆ (คัดทิ้ง) 1 5 3 3     

รวม 2,367 2,335 2,351 2,410  



- รองงอคือ ฝักคดงอม มีความยาวน้อยกว่า 35 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของ
โรคและแมลง 
 



ตารางท่ี 4 ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของการปลูกถ่ัวฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้ง 
              ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช จังหวัดราชบุรี                       
              ระหว่างปี 2556-2558 

หมายเหตุ 
- ดีตรงคือ ฝักยาวตรงมากกว่า 45 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง 
- ดีงอคือ ฝักคดงอ มีความยาวตั้งแต่ 40 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรค

และแมลง 
- รองตรงคือ ฝักยาวตรงตั้งแต่ 35-45 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของโรคและ

แมลง 
- รองงอคือ ฝักคดงอม มีความยาวน้อยกว่า 35 ซม. และไม่มีร่องรอยจากการเข้าท าลายของ

โรคและแมลง 
 
 
 
 

คุณภาพ ผลผลิต  (กก./ไร่) ความยาวฝัก (ซม.) 
ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง ปลูกนอก

โรงเรือน 
ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง ปลูกนอก

โรงเรือน หลังคา
พลาสติก 

หลังคา 
ผ้ามุ้ง 

เฉลี่ย หลังคา
พลาสติก 

หลังคา 
ผ้ามุ้ง 

เฉลี่ย 

-ดีตรง 1,273 1,444 1,358 993 46.7 47.7 47.2 49.1 
-รองตรง 433 501 467 352 43.4 46.6 45.0 43.1 
-ดีงอ 198 210 204 152 42.7 40.5 41.7 41.9 
-รองงอ 66 62 64 53 28.8 27.1 28.0 24.8 
-พอง 479 494 370 399     
-โรค-แมลง 51 22 45 191     
-อ่ืนๆ (คัดทิ้ง) 34 23 29 33     

รวม 2,535 2,756 2,537 2,172  



 
 

ตารางท่ี 5 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกถ่ัวฝักยาวในสภาพแปลงปลูกกับโรงเรือนกางมุ้งให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช  
               จังหวัดราชบุรี ปี 2556-2558 
 

รายการ ปลูกโรงเรือนกางมุ้ง (บาท/ไร่) ปลูกนอกโรงเรือน (บาท/ไร่) 
ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557  ปี 2558 เฉลี่ย 

-ต้นทุน  
-รายได้ 
-ผลตอบแทน 
-BCR 

20,083 
43,486 
23,403 
2. 17 

19,613 
30,350 
10,737 
1.55 

20,220 
54,005 
33,785 
2.67 

19,972 
42,614 
22,642 
2.11 

13,400 
28,405 
15,005 
2.12 

12,050 
21,152 
9,102 
1.76 

14,730 
48,565 
33,835 
3.30 

13,393 
32,707 
19,314 
2.39 

หมายเหตุ 
ราคาผลผลิตปี 2556  -ดีตรง 27 บาท/กก.         

                -ดีงอ 14 บาท/กก. 
                -รองตรง 15 บาท/กก. 
                -พอง 6 บาท/กก.  
 

 
 

 
 

ราคาผลผลิตปี 2557  -ดีตรง 14 บาท/กก.         
                -ดีงอ 8 บาท/กก. 
                -รองตรง 8 บาท/กก. 
                -พอง 4 บาท/กก.  

 

ราคาผลผลิตปี 2558  -ดีตรง 30 บาท/กก. 
                -ดีงอ 20 บาท/กก. 
                -รองตรง 25 บาท/กก. 
                -รองงอ 10 บาท/กก. 

                -พอง 5 บาท/กก.  

 


