
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

    

1. ชุดโครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต                                   

  ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต      

   ภาคกลางและภาคตะวันตก 

กิจกรรม    :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจาก 

   สารพิษและจุลินทรีย์ ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว  ให้ปลอดภัยจาก   

                  สารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัดปทุมธานี 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Appropriate Production Technologies for Water  

Convolvulus and Yard Long Bean 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      

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยด าเนินการที่แปลงเกษตรกร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554-กันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือทดสอบและให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักบุ้ง และถั่วฝักยาว ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
และจุลินทรีย์ โดยน าเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยมาแล้ว ได้แก่ การใช้เชื้อไวรัส NPV แบคทีเรีย BT 
ไส้เดือนฝอย กับดักกาวเหนียว และใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้น เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซ่ึงจะ



เน้นการใช้สารเคมีจ านวนมาก พบว่า ผักบุ้ง ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,451 
และ 2,449 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 12,556 และ 12,880 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 45,471 และ 
45,443 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 32,915 และ 32,563 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 3.89 และ 3.79  
ในผักบุ้งกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิต ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และค่า BCR ใกล้เคียงกัน  
ถั่วฝักยาว ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 2,168 และ 2,232 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุน
เฉลี่ย 23,517 และ 33,381 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 35,280 และ 36,335 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 
11,763 และ 2,954 บาท/ไร่ มีค่า BCR  เท่ากับ 1.50 และ 1.32 กรรมวิธีทดสอบ มีต้นทุนในการผลิต
น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่า และกรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต 
กรรมวิธี เกษตรกร พบสารพิษตกค้างในผลผลิต   การตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน พบว่ามี  
Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี 

6. ค าน า          

ผักบุ้งจีน มีชื่อสามัญที่ใช้เรียกแตกต่างกันไป ในภาษาอังกฤษว่า water convolvulus หรือ kang-kong
เป็นพืชในตระกูล Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea aquatica Forsk. Var. reptan มีถิ่น
ก าเนิดอยู่ในเขตร้อน พบได้ทั่วไปในอัฟริกา และเอเชียเขตร้อนจนถึงมาเลเซียและออสเตรเลีย (นิราม, 2557) 
ซึ่งมีใบสีเขียว ก้านสีเหลืองหรือขาว ก้านดอกและดอกสีขาว ผักบุ้งจีนนิยมน ามาประกอบอาหารกว้างขวาง
กว่าผักบุ้งไทย จึงนิยมปลูกเป็นการค้าอย่างแพร่หลาย ทั้งการปลูกเพ่ือบริโภคสด  และการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ปัจจุบันผักบุ้งจีนได้พัฒนาเป็นพืชผักส่งออกที่มีความส าคัญ โดยส่งออกทั้งในรูปผักสด และเมล็ดพันธุ์ การ
ส่งออกเฉพาะผักบุ้งจีนเพ่ือบริโภคสดไม่มีตัวเลขแน่นอน เพราะรวมผักบุ้งจีนในหมวดผักสดอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ ผัก
สดชนิดต่าง ๆ ตลาดที่ส าคัญคือฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์  จากสถิติ การปลูกผักของกรมส่งเสริม
การเกษตร ปี 2546/2547 มีพ้ืนที่ปลูกผักบุ้งจีนถึง 84,036 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2547) แหล่ง
ปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือบริโภคสด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี นครนายก 
พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา และสงขลา เป็นต้น คุณภาพส่งออกของ
ผักบุ้ง ต้องมีความสด มียอดติดอยู่ ล าต้นอวบ แต่ไม่ยาวเกินไป ความยาวมาตรฐาน ประมาณ 10-12 นิ้ว (วัด
จากโคนถึงยอด) ใบและล าต้นสีเขียวไม่เหลืองช้ าและเหี่ยวเฉา ใบต้องไม่มีรู ตัดรากให้หมด ไม่มีดินหรือทราย
ปนมา และต้องปราศจากยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีหลงเหลืออยู่ อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคส่วนใหญ่ตลาด
ฮ่องกงนิยมพันธุ์ไต้หวัน ซึ่งให้ลักษณะต้นสีเขียวสด อวบ ใบไม่เหี่ยวช้ าง่าย (นิราม, 2557)  

 ถั่วฝักยาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis ภาษาอังกฤษ เรียกว่า 
yardlong bean ล าต้น เป็นเถาเลื้อย เถาแข็งและเหนียว คล้ายกับถั่วพู แต่มีอายุเพียงปีเดียว หรือฤดูเดียว เถาสี
เขียวอ่อน ล าต้นม้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ดี ใบเป็นใบประกอบแบบฝ่ามือ มี 3 ใบย่อย รูปสามเหลี่ยมยาว 6 -10 
เซนติเมตร ดอก เป็นดอกช่อออกตามซอกใบกลีบดอกสีขาว  หรือน้ าเงินอ่อน ฝักเป็นฝักกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 - 1 เซนติเมตร ยาว 20 - 80 เซนติเมตร (ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552) จาก
การวิเคราะห์ถั่วฝักยาวของกองอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี  2543 -2544  พบว่า  ผลการตรวจ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


วิเคราะห์ผักท่ัวไป  ถั่วฝักยาว  24  ตัวอย่าง  ตรวจพบ  24  ตัวอย่าง  ผลการตรวจวิเคราะห์ผักปลอดภัยสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช  ถั่วฝักยาว  22  ตัวอย่าง  ตรวจพบ  20  ตัวอย่าง  สารที่ตรวจพบ  เช่น  cypermethrin   
endofulfein   monocrotophos  เป็นต้น (กนกพร, 2545)  ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค
และและแมลงศัตรูพืชเข้าท าลาย เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
สารเคมีและจุลินทรีย์ตกค้างในผลผลิตมีผลเสียต่อผู้บริโภค อีกทั้งการใช้สารเคมีเป็นจ านวนมากท าให้เกิดการ
สะสมสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรและเป็นการท าลายระบบนิเวศน์ให้ เสียสมดุลอีกด้วย แม้ว่าจังหวัด
ปทุมธานี จะมีการปลูกผักต่อเนื่องมายาวนาน  แต่จากการเข้าตรวจแปลงของเกษตรกรเพ่ือรับรองแหล่งผลิตพืช 
GAP ของแต่ละจังหวัด พบว่าการขอรับรองแปลง GAP พืชมีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่การผลิต
ทั้งหมด  เหตุผลหนึ่งคือ  เกษตรกรยังไม่สามารถควบคุมการใช้สารเคมี  และการดูแลผลผลิตให้ปลอดภัยจาก
จุลินทรีย์หรือสิ่งปนเปื้อน  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาภายในพ้ืนที่หลายอย่าง  เช่น การใช้วัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่อยู่ในระดับที่รุนแรงเพ่ือให้ได้ผักท่ีสวยงามตามความต้องการของตลาด    การระบาดเข้า
ท าลายของโรคแมลง และอาจมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิต  การไม่เข้าใจในเรื่องระบบการผลิตที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน ดังนั้นจึงควรท าการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักบุ้ง ถั่วฝักยาว  ให้ปลอดภัยจากสารพิษและ
จุลินทรีย์ในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับพัฒนากระบวนการผลิตพืชผักของเกษตรกรต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการ                          

 1. คัดเลือกพ้ืนที่ โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกเป็นการค้าของจังหวัดปทุมธานี 

     2.วางแผนการทดสอบซึ่งจะด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรกับ
วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ โดย 

  2.1 กรรมวิธีเกษตรกร เป็นการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เคยปฏิบัติอยู่ ได้แก่ 

   - ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 5-7 วัน ไถพรวน 1 ครั้ง   ผักบุ้ง ใช้หว่านเมล็ด อัตรา 30-40 
กิโลกรัม/ไร่ ใส่ปุ๋ย สูตร 46-0-0  , 25-7-7 อัตรา 40  กก./ไร่ ทุก 7 วัน การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้ อิ
มิดาคอร์พิด แมนโคเซบ เมโทมิล อีโทเฟนพรอกซ์ ไดฟีโนโคนาโซล ฟอสอีทิล-อะลูมิเนีม 

   ถั่วฝักยาว ขุดหลุมปลูก ระยะ 1 x 1 เมตร หรือ 50x50 ซม.  ใส่ปุ๋ย สูตร 25-7-7 
อัตรา 15 กก./ไร่ สูตร 16-16-16 , 46-0-0 อัตรา 50-60 กก./ไร่  ทุก 7 วัน จนกว่าจะหยุดเก็บผลผลิต 
มีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้ อิมิดาคอร์พิด อะบาเม็กติน เมโทมิล คาร์บาริว  และในช่วงเก็บผลผลิตจะฉีด
พ่นวันเว้นวันโดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัย 

  2.2 กรรมวิธีทดสอบ เป็นการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 



    - ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ไถพรวน  1 ครั้ง  ผักบุ้ง ใช้หว่านเมล็ด อัตรา  30-40 
กิโลกรัม/ไร่ ถั่วฝักยาว ขุดหลุมปลูก ระยะ 1 x 1 เมตร หรือ 50x50 ซม. รดน้ า ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดิน หรือ ผักบุ้ง สูตร 46-0-0  , 25-7-7 อัตรา 40  กก./ไร่ ถั่วฝักยาว สูตร 25-7-7  อัตรา 15 กก./ไร่ 
สูตร 16-16-16 , 46-0-0 อัตรา 50-60 กก./ไร่ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ใช้สารเคมีตามค าแนะน า GAP 
เน้นการใช้สารเคมีท่ีมีฤทธิ์ตกค้างสั้น ได้แก่ ไวท์ออยล์ อิมิดาโคลพริดและสารชีวภัณฑ์ 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 หนอนคืบ 

       กะหล่ า แบบชนิดน้ า ใช้อัตรา 60-100 มิลลิลิตร ชนิดผง อัตรา 40 – 80 กรัม/ 

       น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน   

   3. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันเชื้อรา Phytopthora สาเหตุการเกิดโรครากเน่า  

   4. การใช้กับดักกาวเหนียว จ านวน 80 กับดัก/ไร่ เพ่ือการพยากรณ์ชนิด และ 

       จ านวนแมลงศัตรูพืช 

   5. การส ารวจ ตรวจนับปริมาณแมลงในแปลง 

 

   การบันทึกและเก็บข้อมูล 

 1.  บันทึกข้อมูลวันปลูก การเจริญเติบโต วันเก็บเก่ียว และผลผลิต 

   2.  บันทึกข้อมูลแปลง ได้แก่ กายภาพของดิน ประวัติแปลง การปลูก การใส่ปุ๋ย การก าจัด 

       วัชพืช ศัตรูพืชและวิธีการป้องกันก าจัด 

   3. การวิเคราะห์สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ในพืชผัก 

   4. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายรับ รายจ่าย ราคาผลผลิต แหล่งจ าหน่ายผลผลิต 

 

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาตม  2554 – กันยายน 2556 



สถานที่ด าเนินการ แปลงเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว  ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัด
ปทุมธานี ในแปลงเกษตรกรที่ปลูก ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว  ที่เป็นการค้าในจังหวัดปทุมธานี  จ านวน  4 แปลง โดย
ด าเนินการทดสอบระหว่างปี 2555-2556 ผลการทดลองพบว่า ผักบุ้ง ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี
เกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,451 และ 2,449 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 12,556 และ 12,880 บาท/ไร่ 
มีรายได้เฉลี่ย 45,471 และ 45,443 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 32,915 และ 32,563 บาท/ไร่  มีค่า BCR  
เท่ากับ 3.89 และ 3.79 ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  ในผักบุ้งกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิต 
ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และค่า BCR ใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น อายุเก็บเกี่ยว 20-22 วัน ท าให้มี
การใช้ปุ๋ยและสารเคมีในปริมาณที่น้อย เกษตรกรฉีดสารเคมีเฉพาะที่พบหนอนหรือโรคเท่านั้น  ถั่วฝักยาว ใน
กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 2,168 และ 2,232 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 
23,517 และ 33,381 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 35,280 และ 36,335 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 11,763 
และ 2,954     บาท/ไร่ มีค่า BCR  เท่ากับ 1.50 และ 1.32 ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มี
ผลผลิต ต้นทุน รายได้ น้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร แต่มี รายได้สุทธิ มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากมี
ต้นทุนในการผลิตที่น้อยกว่าเพราะกรรมวิธีทดสอบใช้ปุ๋ยและสารเคมีในปริมาณที่น้อยกว่าเกษตรกร  และมีค่า 
BCR มากกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร และเกษตรกรจะขายผลผลิตได้ในราคาท่ีไม่แน่นอน โดยในปี 2555 ราคา
ผลผลิต อยู่ที่ กิโลกรัมละ 20 บาท ปี 2556 ราคาผลผลิต อยู่ที่ กิโลกรัมละ 12 บาท การที่เกษตรกรขาดทุน
แต่ยังด าเนินการปลูกอยู่เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้คิดค่าแรงของตนเอง และใช้การถัวเฉลี่ยกับในบางฤดูที่ราคา
ผักมีราคาสูง ในผักบุ้ง กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต ถั่วฝักยาว 
กรรมวิธีทดสอบตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตส่วนกรรมวิธีเกษตรกรตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิต 
โดยตรวจพบ Cypermethrin 0.03  mg/kg และ EPN 0.05 mg/kg  เนื่องจากกรรมวิธีเกษตรกรมีการใช้
สารเคมีที่มากและไม่เว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวจึงท าให้พบสารพิษตกค้างในผลผลิต (ตารางที่ 3) การตรวจ
วิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน พบว่ามี  Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ 
Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี (ตารางที่ 4) การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการผลิต โดยใช้สารเคมีควบคู่
กับการใช้สารชีวภัณฑ์ช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิตและยังปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ดีใน
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชเกือบทุกชนิด  ผักบุ้ง แมลงศัตรูพืชที่พบ ได้แก่ ด้วงหมัดผัก เพลี้ยไฟ โดยมีการระบาด
ต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ โรคที่พบ ได้แก่ โรคราสนิมขาว โดยพบในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือช่วงที่แปลงปลูกมี
ความชื้น (กรมวิชาการเกษตร, 2554) ถั่วฝักยาว แมลงศัตรูพืชที่พบ ได้แก่ หนอนชอนใบ หนอนเจาะฝัก 
เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว โรคท่ีพบ ได้แก่ โรคราสนิม โดยในปี 2556 มีการพบแมลงศัตรูพืชมากกว่า
ในปี 2555 การควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นวิธีที่ใช้ลดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช ผู้ใช้วิธีนี้ควรทราบ
อายุและวงจรชีวิตของพืชที่ปลูก ศัตรูพืช  ศัตรูธรรมชาติ มีการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชตลอดฤดูปลูก ไม่มี



การใช้วิธีการป้องกันหรือก าจัดวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่เป็นการผสมผสานวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมกับพันธุ์พืช  
สภาพแวดล้อม สถานที่  เวลา และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5,2543) โดย
ด้านการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว การใช้กับดักกาว
เหนียวท าให้ทราบชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ใช้ได้ดีกับแมลงที่มีขนาดเล็ก ท าให้ลดจ านวนครั้งในการใช้
สารเคมีลง การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80-100 กับดัก/ไร่ สามารถดักจับแมลงหวี่ขาวในแปลง
มะเขือเทศ ดักจับตัวเต็มวัยของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย และเพลี้ยไฟฝ้ายในแปลงมะเขือเปราะได้มากที่สุด (จักรพงศ์
และคณะ ,2536, 2538) และการใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการลดการใช้สารเคมีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติช่วย
ควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงมากขึ้น (ทอมและคณะ, 2553) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต ผักบุ้ง ปี 2555-2556 

 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต ถั่วฝักยาว ปี 2555-2556 

 

ปี* 

วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 

กก./ไร่ 

ต้นทุน 

บาท/ไร่ 

รายได ้

บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธิ 

บาท/ไร่ 

BCR 

 
ผลผลิต 

กก./ไร่ 

ต้นทุน 

บาท/ไร่ 

รายได ้

บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธิ 

บาท/ไร่ 

BCR 

2555 2,859 24,193 52,315 28,122 2.16  2,709 23,446 49,631 26,185 2.12 

2556 1,605 42,569 20,356 -22,213 0.48  1,627 23,588 20,928 -2,660 0.89 

ปี* 

วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 

กก./ไร่ 

ต้นทุน 

บาท/ไร่ 

รายได ้

บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธิ 

บาท/ไร่ 

BCR 

 
ผลผลิต 

กก./ไร่ 

ต้นทุน 

บาท/ไร่ 

รายได ้

บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธิ 

บาท/ไร่ 

BCR 

2555  2,609 16,229 45,085 28,856 2.77  2,612 15,831 45,142 29,311 2.85 

2556 2,290 9,530 45,800 36,270 4.80  2,290 9,280 45,800 36,520 4.93 

เฉลี่ย 2,449 12,880 45,443 32,563 3.79  2,451 12,556 45,471 32,915 3.89 



เฉลี่ย 2,232 33,381 36,335 2,954 1.32  2,168 23,517 35,280 11,763 1.50 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ผักบุ้ง ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,451 และ 2,449 กิโลกรัม/ไร่ มี
ต้นทุนเฉลี่ย 12,556 และ 12,880 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 45,471 และ 45,443 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 
32,915 และ 32,563 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 3.89 และ 3.79  ในผักบุ้งกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี
เกษตรกร ให้ผลผลิต ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และค่า BCR ใกล้เคียงกัน  ถั่วฝักยาว ในกรรมวิธีทดสอบและ
กรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 2,168 และ 2,232 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 23,517 และ 33,381 บาท/
ไร่ รายได้เฉลี่ย 35,280 และ 36,335 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 11,763 และ 2,954     บาท/ไร่ มีค่า BCR  

ชนิดพืช วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

ผักบุ้ง  

ถั่วฝักยาว  

 

- 

Cypermethin 0.03 mg/kg 

EPN 0.05 mg/kg 

- 

- 

ชนิดพืช วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

Escherichia coli Salmonella spp. Escherichia coli Salmonella spp. 

กะเพรา  <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

โหระพา <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 



เท่ากับ 1.50 และ 1.32 กรรมวิธีทดสอบ มีต้นทุนในการผลิตน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่า 
และกรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต กรรมวิธีเกษตรกร พบสารพิษตกค้างในผลผลิต   มีจุลินทรีย์  
Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี การใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการผลิตโดยใช้สารเคมีควบคู่กับการใช้สารชีวภัณฑ์ช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิตและยัง
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

10.1 ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในพื้นที่ภาคกลางและภาค    
ตะวันตก 

10.2 สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้น าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปได้ 
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