
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

    

1. ชุดโครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต                                   

  ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต      

   ภาคกลางและภาคตะวันตก 

กิจกรรม    :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจาก 

   สารพิษและจุลินทรีย์ ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต คะน้า กวางตุ้ง  ให้ปลอดภัยจาก   

                  สารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัดปทุมธานี 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Appropriate Production Technologies for Kale and Pak 

Choy Safety form Toxic and Colifrom Bacteria in 
Pathumthani  Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายนพพร ศิริพานิช         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

       นางชญาดา ดวงวิเชียร      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

            

5. บทคัดย่อ      

   การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต คะน้า กวางตุ้ง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ใน 
จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการที่แปลงเกษตรกร ระหว่างเดือนตุลาคม 2553-กันยายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือทดสอบและให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ โดยน าเทคโนโลยีที่
กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยมาแล้ว ได้แก่ การใช้เชื้อไวรัส NPV แบคทีเรีย BT ไส้เดือนฝอย กับดักกาวเหนียว และ
ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้น เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งจะเน้นการใช้สารเคมีจ านวนมาก พบว่า 



คะน้า ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,672 และ 3,612 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 
40,181 และ 56,645 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 58,738และ 58,117 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 18,557 และ 
1,472 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.44 และ 1.02 กวางตุ้ง ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิต
เฉลี่ย 3,250 และ 3,100 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 30,426 และ 30,897 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 32,150 
และ 29,890 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 1,724 และ -1,007 บาท/ไร่ มีค่า BCR  เท่ากับ 1.05 และ 0.90 
กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนน้อยกว่า ท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และพบว่ากรรมวิธีทดสอบตรวจพบ
สารพิษตกค้างในผลผลิตน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรซึ่งตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตมากกว่า การตรวจวิเคราะห์
หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน พบว่ามี  Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella 
spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี 

 

6. ค าน า          

     คะน้า กวางตุ้ง เป็นพืชอาหารที่สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ได้รับความนิยมใน
การบริโภคเป็นจ านวนมาก ในทุกภูมิภาคของประเทศรวม เป็นผักที่มีวิตามินและเกลือแร่ที่ส าคัญ ทั้งยังมีเส้นใยที่
เป็นประโยชน์ต่อระบบการขับถ่าย(Grisana and Pitsawat, 2010)  แต่ในขั้นตอนการปลูกคะน้า กวางตุ้งมักมี
ปัญหาเรื่องการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ที่ส าคัญเช่น ด้วงหมัดกระโดด และ หนอนใยผัก เป็นต้น 
เกษตรกรจะใช้สารเคมีในการจ ากัดศัตรูพืชเหล่านั้น  โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ท าให้มี
สารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน  MRL เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ปลูกเอง  นอกจากนี้ยังกระทบถึง
การส่งออกพืชผักของประเทศ เพราะจะถูกระงับการน าเข้าจากประเทศผู้ซื้อในที่สุด  โดยจังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่
ปลูกในปี  2550/51  มีมากถึง  54,661  ไร่  (ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี, 2551)  และมีการปลูกคะน้า 
กวางตุ้ง ต่อเนื่องมายาวนาน  อีกทั้งอยู่ใกล้ตลาดศูนย์กลางการรวบรวมผลผลิตและการจ าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ  แต่จากการเข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พบว่าเกษตรกรที่ขอรับรองแปลง GAP คะน้า 
กวางตุ้ง มีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่การผลิตทั้งหมด  เหตุผลส าคัญคือ  เกษตรกรไม่สามารถควบคุม
การใช้สารเคมี  และพบมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิต  ดังนั้นเพ่ือเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืช และได้ผลผลิตคะน้า กวางตุ้ง ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และจุลิ นทรีย์ปนเปื้อน  จึง
จ าเป็นต้องท าการวิจัยโครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตคะน้า กวางตุ้ง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ใน
จังหวัดปทุมธานี  

 

7. วิธีด าเนินการ                          

 1. คัดเลือกพ้ืนที่ และเกษตรกรที่ปลูกคะน้า กวางตุ้ง เป็นการค้าของจังหวัดปทุมธานี             

             2. วางแผนการทดสอบ ซึ่งด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตรกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ โดย 



  2.1 กรรมวิธีเกษตรกร เป็นการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เคยปฏิบัติอยู่ ได้แก่ กรรมวิธีที่
เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติคือ ใส่กากถั่ว ปูนขาว หลังเตรียมดิน ปลูกโดยวิธีหว่านเมล็ด คลุมด้วยฟางรดน้ า
ทุกวัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7, 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ หลังปลูก 25 ,35 วัน การป้องกันก าจัดศัตรูพืชใช้
สารเคมี เช่น ฟลูเฟนน๊อกซูรอน ไซเปอร์เมทริน อะบาเม็กติน คลอร์ฟีนาเพอร์ ฟลูเบนไดอะไมด์ ไดโคโทฟอส อินด๊
อกซาคาร์บ ฟิโปรนิล โทลเฟนไพเรด แมนโคเซบ คลอร์ไพรีฟอส 

  2.2 กรรมวิธีทดสอบ เป็นการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร โดยใส่ปุ๋ยคอกหลังเตรียมดนิ
อัตรา 1 ตัน/ไร่ หว่านเมล็ดคลุมด้วยฟาง รดน้ าทุกวัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 อัตรา 30 กก./ไร่ ผสมยูเรียอัตรา 
10  กก./ไร่ หลังปลูก 20 วนั การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ใช้สารเคมีตามค าแนะน า GAP เน้นการใช้สารเคมีท่ีมีฤทธิ์
ตกค้างสั้น ได้แก่  ฟิโปรนิล คลอร์ฟีนาเพอร์  ฟลูเฟนน๊อกซูรอน  และสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ 

   1. การใช้ไวรัส NPV ควบคุมหนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย  อัตรา 20-30 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน ควบคุมหนอนกระทู้ผัก อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน   

   2. การใช้ BT ควบคุมหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ า 
แบบชนิดน้ า ใช้อัตรา 60-100 มิลลิลิตร ชนิดผง อัตรา 40 – 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน   

   3. การใช้ไส้เดือนฝอย อัตรา 4 ล้านตัว/ลิตร ใช้ 2 ลิตร (800ซอง/ไร่) พ่นหรือราด
ไส้เดือนฝอยเมื่อพืชอายุ 0,10,20 และ 30 วันหลังปลูก 

   4. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันเชื้อรา สาเหตุการเกิดโรครากเน่า ต้นกล้าเน่า 

   5. การใช้กับดักกาวเหนียว จ านวน 80 กับดัก/ไร่ เพ่ือการพยากรณ์ชนิด และจ านวน
แมลงศัตรูพืช 

 

 การบันทึกและเก็บข้อมูล 

 1.  บันทึกข้อมูลวันปลูก การเจริญเติบโต วันเก็บเก่ียว และจ านวนผลผลิต  

   2.  บันทึกข้อมูลแปลง ได้แก่ กายภาพของดิน ประวัติแปลง การปลูก การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช 

   3. บันทึกชนิดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และ วิธีการป้องกันก าจัด 

   4. รายการวิเคราะห์สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

   5. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายรับ รายจ่าย ราคาผลผลิต แหล่งจ าหน่ายผลผลิต 

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2553 – กันยายน 2556 



สถานที่ด าเนินการ แปลงเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

        ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต คะน้า  กวางตุ้ง ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในแปลง
เกษตรกรที่ปลูกคะน้า กวางตุ้ง เป็นการค้าในจังหวัดปทุมธานี  โดยด าเนินการทดสอบ ปี 2554 จ านวน 10 
แปลง และ ปี 2556  จ านวน 4 แปลง ผลการทดลองพบว่า คะน้า ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 3,672 และ 3,612 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 40,181 และ 56,645 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 
58,738และ 58,117 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 18,557 และ 1,472 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.44 และ 
1.02 ตามล าดับ (ตารางที่ 1)    กวางตุ้ง ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 3,250 และ 
3,100 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 30,426 และ 30,897 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 32,150 และ 29,890 บาท/ไร่ 
รายได้สุทธิเฉลี่ย 1,724 และ -1,007 บาท/ไร่ มีค่า BCR  เท่ากับ 1.05 และ 0.90  ตามล าดับ (ตารางที่ 2) โดย
ในปี 2554 ผลผลิตมีราคาต่ า คะน้า เฉลี่ย กิโลกรัมละ 10 บาท  กวางตุ้ง กิโลกรัมละ 4 บาท จึงท าให้มีรายได้น้อย 
ส่วนในปี 2556 ผลผลิตมีราคาสูง คะน้า เฉลี่ย กิโลกรัมละ 25 บาท กวางตุ้ง กิโลกรัมละ 15 บาท จึงท าให้มี
รายได้มากขึ้น ดังนั้นในการผลิตจึงต้องควรดูเรื่องราคาผลิตในท้องตลาดด้วย การที่กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากกรรมวิธีทดสอบ ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจ านวน  2 ชนิด  มีจ านวนครั้ง
การใช้เฉลี่ย 4 ครั้ง ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกร ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชรายละ 6-8 ชนิด  มีจ านวนครั้ง
การใช้เฉลี่ย 10 ครั้ง จึงท าให้กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการใช้สารเคมีต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร ต้นทุนส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรเป็นค่าปัจจัยการผลิต และเกษตรกรจะขายผลผลิตได้ในราคาที่ไม่แน่นอนการที่เกษตรกรขาดทุนแต่ยัง
ด าเนินการปลูกอยู่เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้คิดค่าแรงของตนเอง และใช้การถัวเฉลี่ยกับในบางฤดูที่ราคาผักมีราคา
สูง กรรมวิธีทดสอบตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตส่วนกรรมวิธีเกษตรกรตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิต 
เนื่องจากกรรมวิธีเกษตรกรมีการใช้สารเคมีที่มากและไม่เว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวจึงท าให้พบสารพิษตกค้างในผลผลิต 
(ตารางที่ 3) การตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน พบว่ามี  Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g 
และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี (ตารางที่ 4) การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการผลิตคะน้า 
กวางตุ้ง โดยใช้สารเคมีควบคู่กับการใช้สารชีวภัณฑ์ช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิตและยังปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
และจุลินทรีย์ปนเปื้อน โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6   อีกทั้ง
ยังสามารถใช้ได้ดีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเกือบทุกชนิด  โดยการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่าง
จากการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว การใช้กับดักกาวเหนียวท าให้ทราบชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ใช้ได้ดีกับแมลง
ที่มีขนาดเล็ก ท าให้ลดจ านวนครั้งในการใช้สารเคมีลง และการใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการลดการใช้สารเคมีท าให้มีแมลง
ศัตรูธรรมชาติช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงคะน้ามากขึ้น และท าให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิตน้อยลง (ทอมและ
คณะ,2553) สารชีวภัณฑ์ ที่เกษตรกรชื่นชอบคือการใช้ BT ใส้เดือนฝอย  NPV และกับดักกาวเหนียว ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต คะน้า ปี 2554 และปี 2556 
 

ปี 

วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 

กก./ไร่ 

ต้นทุน 

บาท/ไร่ 

รายได ้

บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธ ิ

บาท/ไร่ 

BCR 

 
ผลผลิต 

กก./ไร่ 

ต้นทุน 

บาท/ไร่ 

รายได ้

บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธ ิ

บาท/ไร่ 

BCR 

2554  4,290 56,800 42,900 -13,900 0.75  4,410 33,600 44,100 10,500 1.31 

2556 2,934 56,490 73,333 16,843 1.24  2,934 46,762 73,376 26,614 1.57 

เฉลี่ย 3,612 56,645 58,117 1,472 1.02  3,672 40,181 58,738 18,557 1.44 

 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต กวางตุ้งปี 2554 และปี 2556 
 

ชนิดพืช 

วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 

กก./ไร่ 

ต้นทุน 

บาท/ไร่ 

รายได ้

บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธ ิ

บาท/ไร่ 

BCR 

 
ผลผลิต 

กก./ไร่ 

ต้นทุน 

บาท/ไร่ 

รายได ้

บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธ ิ

บาท/ไร่ 

BCR 

2554  3,000 15,970 11,780 -4,190 0.74  3,035 14,090 12,300 -1,790 0.87 

2556 3,200 45,824 48,000 2,176 1.05  3,466 46,762 52,000 5,238 1.11 

เฉลี่ย 3,100 30,897 29,890 -1,007 0.90  3,250 30,426 32,150 1,724 1.05 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในผลผลิต 

 

ชนิดพืช วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

คะน้า  dicrotophos 0.68 

chlorpyrifos 0.22 

diazion 0.01 

 

- 

กวางตุ้ง  dicrotophos 0.33 

diazion 0.03 

cypermethrin 0.69 

dimethoate 0.3 

 

- 

 

 

 ตารางท่ี 4 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

ชนิดพืช วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 



 

 

 

 

ตารางท่ี 5 แสดงภาพรวมการเข้าท าลายของแมลงในผักคะน้า กวางตุ้ง และการป้องกันก าจัด ช่วงฤดูฝน  

อายุพืช อายุ 7 วัน  อายุ 14 
วัน  

อายุ 21 วัน  อายุ 28 วัน  อายุ 35 วัน  อายุ 40 วัน  

ชนิดแมลง ด้วงหมัดผัก ด้วงหมัดผัก  ด้วงหมัดผัก  

หนอนใยผัก 

หนอนกระทู้ผัก 
หนอนกระทู้หอม 
หนอนชอนใบ  

ด้วงหมัดผัก 

หนอนใยผัก 

หนอนชอนใบ  

หนอนใยผัก 

หนอนชอนใบ  

 

ด้วงหมัดผัก 

หนอนใยผัก 

หนอนกระทู้ผัก  

หนอนกระทู้หอม 
หนอนชอนใบ  

การป้องกัน
ก าจัด 

ไส้เดือนฝอย  

 

ไส้เดือนฝอย  

 

ไส้เดือนฝอย  

BT 

ไวรัส NPV 

ฟิโปรนิล 

คลอร์ฟีนาเพอร์ 

ไส้เดือนฝอย  

BT 

ฟิโปรนิล      
คลอร์ฟีนาเพอร ์ 

 

BT 

ฟิโปรนิล  

คลอร์ฟีนาเพอร์  

 

ไส้เดือนฝอย  

 BT 

ไวรัส NPV 

 

ตารงที่ 6 ตารางแสดงภาพรวมการเข้าท าลายของแมลงในผักคะน้า กวางตุ้ง และการป้องกันก าจัด ช่วงฤดูร้อน 

อายุพืช อายุ 7 วัน  อ า ยุ  14 
วัน  

อายุ 21 วัน  อายุ 28 วัน  อายุ 35 วัน  อายุ 42 วัน  อายุ  49 
วัน  

Escherichia coli Salmonella spp. Escherichia coli Salmonella spp. 

คะน้า  <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

กวางตุ้ง  <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 



ชนิดแมลง ด้วงหมัดผัก  ด้วงหมัดผัก  ด้วงหมัดผัก 

หนอนใยผัก 

หนอนชอนใบ  

ด้วงหมัดผัก 

หนอนใยผัก 

หนอนชอนใบ  

ด้วงหมัดผัก 

หนอนใยผัก 

หนอนชอนใบ  

หนอนใยผัก 

หนอนชอนใบ  

ห น อ น ใย
ผัก 

การ
ป้องกัน
ก าจัด 

ไส้เดือนฝอย  

 

ไส้เดือนฝอย  

 

ไส้เดือนฝอย  

BT 

ฟิโปรนิล 

คลอร์ฟีนาเพอร์  

ไส้เดือนฝอย  

BT 

ฟิโปรนิล      
คลอร์ฟีนา
เพอร ์ 

 

ไส้เดือนฝอย  

BT 

ฟิโปรนิล  

ค ล อ ร์ ฟี น า
เพอร ์ 

 

BT 

ฟิโปรนิล  

ค ล อ ร์ ฟี น า
เพอร ์ 

 

BT 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

   คะน้า ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,672 และ 3,612  
กิโลกรัม/ไร่ และมีคุณภาพใกล้เคียงกัน มีต้นทุนเฉลี่ย 40,181 และ 56,645 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 58,738และ 
58,117 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 18,557 และ 1,472 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.44 และ 1.02 กวางตุ้ง 
ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 3,250 และ 3,100 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 30,426 
และ 30,897 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 32,150 และ 29,890 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 1,724 และ -1,007 
บาท/ไร่ มีค่า BCR  เท่ากับ 1.05 และ 0.90 กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนน้อยกว่า ท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร การใช้กับดักกาวเหนียวท าให้ทราบชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ท าให้ลดจ านวนครั้งในการใช้สารเคมีลง 
และการใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการลดการใช้สารเคมีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงคะน้า 
กวางตุ้ง มากขึ้น และท าให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิตน้อยลง โดยกรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตส่วน
กรรมวิธีของเกษตรกรพบสารพิษตกค้างในผลผลิต และการตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน มี  Escherichia 
coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี สารชีวภัณฑ์ ที่เกษตรกร
ชื่นชอบคือการใช้ BT ใส้เดือนฝอย  NPV และกับดักกาวเหนียว ตามล าดับ  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

10.1 ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในพื้นที่ภาคกลางและภาค    
ตะวันตก 

10.2 สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้น าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปได้ 
 

11. เอกสารอ้างอิง  
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