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การทดลองทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตกะหล่่าปลีปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง จ.ขอนแก่นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูกะหล่่าปลีที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในผลผลิต
ตรงตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับสภาพการ
ผลิตกะหล่่าปลีในจังหวัดขอนแก่น ด่าเนินการที่บ้านเปือย หมู่ 6 ต่าบลโนนทัน อ่าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 
โดยเปรียบเทียบกรรมวิธีทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตกะหล่่าปลีปลอดภัยโดยวิธีการผสมผสานควบคุมประชากร
ศัตรูกะหล่่าปลีที่พบในพ้ืนที่ได้แก่หนอนไยผักและหนอนกระทู้ผัก ใช้กับดักกาวเหนียวพยากรณ์การระบาด และ
การควบคุมปริมาณแมลงโดยเชื้อ Bacillus subtilis (BT) และ Nuclear Polyhedosis Virus (NPV) สลับกับการ
ใช้สารเคมีชนิดที่สลายตัวได้เร็วไม่มีการตกค้างในผลผลิต เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรที่มีการป้องกันก่าจัดศัตรู
กะหล่่าปลีโดยใช้สารเคมีหลายชนิดติดต่อกันตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ผลการทดสอบพบว่า กรรมวิธีทดสอบมีอัตรา
การระบาดของหนอนไยผักและหนอนกระทู้ผัก ต่่ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร และให้ผลผลิตและมีต้นทุนเฉลี่ย 8,107 
กิโลกรัม/ไร่ และ 6,550 บาท/ไร่ ตามล่าดับ ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตและต้นทุนเฉลี่ย  6,874 กิโลกรัม/ไร่ 
และ 6,650 บาท/ไร่ ตามล่าดับ ส่วนข้อมูลด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทน 
17,185 บาท/ไร่ มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio; BCR) เท่ากับ 2.58 ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบ
ให้ผลตอบแทน 20,267.50 บาท/ไร่ มีค่า BCR เท่ากับ 3.09 ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรถึง 
3,082.50 บาท/ไร่  ดังนั้นวิธีการทดสอบสามารถควบคุมการระบาดของแมลงทั้งสองชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เกิดการต้านทานสารเคมี และได้ผลผลิตที่สูงกว่าวิธีการเดิมของเกษตรกรท่าให้มีรายได้สูงกว่าวิธีการเดิม ผลผลิต
มีคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง นับเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการศัตรูพืชที่มีแนวโน้มที่จะน่าไป
ปรับใช้กับพืชผักชนิดอื่นที่มีการผลิตในจังหวัดขอนแก่นได้ 

 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 1 ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 2 
 

6. ค าน า 
จังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผักซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชแบบผสมผสาน หรือ สลับกับพืชชนิดอื่น รวม 

53,370 ไร่ (ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) แต่จากการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืชผักในปี 2555 ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่นพบว่ามีแปลงที่ผ่านการรับรองคิดเป็นพ้ืนที่เพียง 243 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย



ละ 0.5 ของพ้ืนที่ผลิตผักทั้งหมด แหล่งผลิตพืชผักของจังหวัดขอนแก่นกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้่าเพียงพอซึ่ง
มักอยู่โดยรอบชุมชนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบอ่าเภอเมืองขอนแก่นที่ผลิตพืชผักเพ่ือจ่าหน่ายในอ่าเภอ
เมืองขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง บางชนิดส่งขายในตลาดรวบรวมเพ่ือส่งต่อไปยังตลาดกรุงเทพฯ จากการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิตพืชผักในแหล่งผลิตที่ขอรับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรขอนแก่น  และจากการเสวนาวิชาการเกษตรในวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยส่านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่นพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการผลิตพืชผัก
ของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นได้แก่ ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งตลาดในจังหวัด ตลาดภูมิภาค 
และตลาดกลางในกรุงเทพฯ เนื่องจากความต้องการผักมีสูงขึ้นแต่มีปริมาณผลผลิตผักต่อไร่ต่่าที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสมต่อการผลิตพืชผักและมีศัตรูพืชเข้าท่าลายมากขึ้น เกษตรกรแก้ไขปัญหา
โดยการใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืชเนื่องจากหาซื้อในท้องถิ่นได้ง่าย แต่เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเลือกใช้สารเคมีท่าให้เลือกใช้สารเคมีไม่เหมาะสม เช่น เลือกซื้อสารที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการ
เกษตร ใช้สารไม่เหมาะสมกับชนิดศัตรูพืช ใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับช่วงเวลา นอกจากนี้ยังพบว่า 
เกษตรกรไม่มีทางเลือกในการใช้สิ่งทดแทนสารเคมี เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจ และสิ่งทดแทนสารเคมีส่วน
ใหญ่หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาด ส่งผลถึงคุณภาพผลผลิตที่ไม่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาและเกษตรกรที่สมัครขอรับการรับรอง
มาตรฐานแหล่งผลิต GAP พืช ในจังหวัดขอนแก่นพบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรมีดังนี้ 

1) แนวทางการป้องกันก่าจัดศัตรูพืชผักที่มีประสิทธิภาพ โดยศัตรูพืชที่มักระบาดในแปลงพืชผัก ได้แก่
หนอนไยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่่า เพลี้ย โรคแอนแทรคโนส อาการผิดปกติจากไวรัส  เกษตรกรยังขาด
ทักษะในการจ่าแนกชนิดศัตรูพืชและวิธีการควบคุมการระบาดของศัตรูพืชที่เหมาะสม ท่าให้เกิดปัญหาการใช้
สารเคมีมากเกินความจ่าเป็นและปัญหาประสิทธิภาพการควบคุมการระบาดของแมลงเนื่องจากการต้านทาน
สารเคมีของแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ต้นทุนด้านสารเคมีสูงมากข้ึน  

2) เกษตรกรในแหล่งผลิตพืชผักเพ่ือจ่าหน่ายให้พ่อค้าคนกลางมักมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีสูงกว่า
เกษตรกรที่ผลิตเพ่ือขายแบบรายย่อย ท่าให้มีความเสี่ยงต่อการตรวจพบสารพิษในร่างกาย จึงต้องการหาวิธีการ
ป้องกันก่าจัดศัตรูพืชใหม่แทนการใช้สารเคมี 

เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีพ้ืนที่ปลูกกะหล่่าปลีในปี 2549 จ่านวน 2,500 ไร่ ผลผลิต  12,500  ตัน 
(ส่านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น, 2549)  มีการปลูกมากที่อ่าเภอหนองเรือ โดยเฉพาะที่บ้านนา บ้านเปือย ต่าบล
โนนทัน โดยส่วนใหญ่ท่าการเพาะปลูกกะหล่่าปลีในพ้ืนที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว (เดือนพฤศจิกายน - เมษายนของทุก
ปี) ซึ่งเกษตรกรมีการใช้สารเคมีเพ่ือควบคุมศัตรูพืชในปริมาณที่มาก สมชายและคณะ (2551) พบว่าปัญหาในการ
ผลิตกะหล่่าปลีในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น คือ  หนอนคืบกะหล่่าจะเข้าท่าลายในช่วงระยะกล้า ส่วนในช่วงหลัง
ย้ายปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว  พบการท่าลายของหนอนเจาะยอดกะหล่่า  หนอนกระทู้ผัก  และ หนอนใยผัก  ท่าให้
เกษตรกรต้องฉีดพ่นสารเคมีทุก 3 – 4 วัน  สารเคมีที่ใช้มีหลายชนิด เช่น อะบาร์เมคติน  อะลาคลอร์  ไดโครโท
ฟอส  อาทาบอน  คอมโบ  และ สไปร์โนแซส เป็นผลให้มีการตรวจพบโรคมะเร็งตับในเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลี
สูงขึ้นและมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้เพ่ิมขึ้น (ดวงใจ, 2550) ดังนั้นเพ่ือให้ได้กระบวนการผลิตกะหล่่าปลีที่



เหมาะสม ปลอดภัยทั้งกับเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จึงจ่าเป็นต้องท่าการวิจัยทดสอบเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลิตกะหล่่าปลีปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยน่าเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัยของกรม
วิชาการเกษตรมาทดสอบเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆในการผลิตกะหล่่าปลี โดยเน้นการลดการใช้สารเคมีเพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้เกษตรกรน่าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเอง  และน่าไปปรับใช้กับการเพาะปลูกพืชผักชนิดอ่ืนๆ ในจังหวัดขอนแก่น
ได ้

 
 
 
 
 
 

7. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

- วัสดุทางการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การให้น้่า ปุ๋ย กับดักกาวเหนียว 
- สารป้องกันก่าจัดศัตรูพืช ได้แก่ เชื้อบาซิลลัส ทูริงเจนซีสชนิดผง (BT) เชื้อไวรัสควบคุมหนอนกระทู้

ผัก เอ็น พี วี (NPV) สารเคมีป้องกันก่าจัดแมลงศัตรูพืช คาร์บาริล  85% WP ฟิโพรนิล 5% และ อะ
บาเม็คติน 1.8% EC. 

- อุปกรณ์ส่าหรับบันทึกข้อมูล ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กระดาษ ปากกา แฟ้มเอกสาร คอมพิวเตอร์  
- อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างพืช ได้แก่ ถุงพลาสติก กล่องเก็บรักษาตัวอย่างพืชควบคุมอุณหภูมิได้ 

วิธีการ 

ด่าเนินการในแปลงเกษตรกรโดยเกษตรกรร่วมด่าเนินการ ใช้หลักการวิจัยระบบการท่าฟาร์ม (Farming 
Systems Research) 5 ขั้น ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พื้นที่ ด่าเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กับการทดสอบในปีที่ 1 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) โดยการจัดท่าเวทเีสวนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลี 
บ้านเปือย ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และคัดเลือกเกษตรกรเข้า
ร่วมทดสอบตามความสมัครใจ ทีม่ีวิธีการปฏิบัติคล้ายคลึงกันและมีพ้ืนที่ปลูกอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน จ่านวน 7 ราย 
ได้แก่นายฉลาด โม้เกลี้ยง นายเจริญ ฝ่ายศูนย์ นายกัลยา บัวสิงห์ นายสมควร ค่าเวียง นางสาวดารา ล้นทม นาย
อินทร์ แสงถลุงเหล็ก และนายทองคูณ เค้าทา 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย หลังจากวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแล้ววางแผนการทดสอบร่วมกับ
เกษตรกรในช่วงก่อนฤดูกาลผลิตปี 2555 เพ่ือป้องกันก่าจัดศัตรูกะหล่่าปลีโดยใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบ
ผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการทดสอบ เริ่มด่าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2554 – มีนาคม 2555 โดย
เกษตรกรแต่ละรายด่าเนินการทดสอบ 2 กรรมวิธี ได้แก่ 

 1) กรรมวิธีทดสอบ  รายละ 1 ไร่  : เป็นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการจัดการตาม GAP 
 2) กรรมวิธีเกษตรกร รายละ 1 ไร่  : เป็นการจัดการตามวิธีที่เกษตรกรเคยปฏิบัติดังตารางที่ 1 

รายละเอียดของแต่ละกรรมวิธีดังตารางที่ 1 



วิธีการเก็บข้อมูล 
1) ท่าการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการศัตรูพืชในแปลงกรรมวิธีทดสอบและแปลงกรรมโดยสุ่ม

นับจ่านวนศัตรูพืชแต่ละชนิดบนกับดักกาวเหนียวและต้นพืชทุก 7 วันหลังย้ายปลูก  
2) เก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตโดยการสุ่มตัวอย่างกะหล่่าปลีแบบกระจายทั่วแปลงๆ ละ 5 จุดๆละ 10 

หัว ชั่งน้่าหนัก/หัว และค่านวณผลผลิต/ไร่ 
3) สุ่มตัวอย่างผลผลิตกะหล่่าปลีจากแปลงกรรมวิธีทดสอบเปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรส่งตรวจ

วิเคราะห์สารพิษตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบปัจจัยการผลิต ส่านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3  

4) เก็บข้อมูลต้นทุนด้านการผลิตและการป้องกันก่าจัดศัตรูพืช  
5) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล โดยการจัดท่าแปลงต้นแบบหลังการทดสอบในเดือน มกราคม 2556 เพ่ือให้

เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียงร่วมศึกษาและน่าความรู้ที่ได้ปฏิบัติ จากนั้นท่าการเก็บข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ความส่าเร็จของการขยายผล 

 
 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดการปฏิบัติการทดสอบของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 
 

กิจกรรม กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
การเตรียมดิน - ไถดิน 1-2 ครั้งแต่ละครั้งตากดินทิ้งไว้ 5-7 วัน พรวนดินให้ลึก 18-20  ซม. 

- ปรับสภาพดินโดยใช้ปูนขาว ปุย๋คอก และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

การเพาะกล้า และ 
การดูแลรักษา 

- เพาะกล้าในแปลง 
-  ถอนแยกต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์และเป็นโรคทิ้ง 
- ฉีดพ่นเช้ือบีท ีควบคุมการระบาดของหนอนชนิดต่างๆ ใน
ระยะกลา้ 2 คร้ัง 

- เพาะกล้าในแปลง 
-  ถอนแยกต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์และเป็นโรคทิ้ง 
- ฉีดพ่นอะบาเม็คตินหรือคลอไพริฟอส 1 ครั้งในช่วง
ก่อนยา้ยปลกู 1 สัปดาห ์

การย้ายกล้าปลูก  - อายกุล้าทีย่้าย 30-45 วัน 
- ระยะระหว่างต้น 50x50  ซม. ขนาดแปลงกว้าง 2 เมตร ปลูกแปลงละ 4 แถว 
- รองก้นหลุมด้วยปุย๋เคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 12.5 กิโลกรัม/ไร่ 

การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 12.5 กิโลกรัม/ไร่ หลังย้ายปลูก 10 วัน 
ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ หลังย้ายปลูก 45 วัน 

การให้น้่า - รดน่้าโดยใช้สายยางรดท่ัวต้นไม่ปล่อยให้น้่าขังแฉะ 

การป้องกันก่าจัด
ศัตรูกะหล่่าปล ี

1. ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองพยากรณ์การระบาดของศัตรู
กะหล่่าปล ี

ด้วงหมดัผักเฉลี่ย 5 ตัว/กับดัก 1 แผ่นในระยะกลา้และในช่วง
หลังย้ายปลกู 10 วัน ฉีดพ่นคาร์บาริล  85% WP  อัตรา  40-
60  กรัม/น้่า  20  ลิตร ทกุ 5-7 วัน จ่านวน 3 ครั้ง  หลังย้าย
กล้า 10 วันขึ้นไป งดฉีดพ่นสารปอ้งกันก่าจัดถา้มีอัตราการ
ระบาดลดลงเนื่องจากพืชสามารถชดเชยความเสียหายได้แลว้ 
ตัวเตม็วัยหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผัก เฉลี่ย 1 ตัว/กับดัก 1 
แผ่น เร่ิมป้องกันก่าจัดหลังจากพบตัวเต็มวัย 2-3 วัน (หนอน
ระยะวยั1-2)  โดยการฉีดพ่นสารละลายเช้ือจุลินทรีย์สลับการ
สารเคมีทุก 5-7 วันดังนี้ 

1. ไม่ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง ส่ารวจการระบาดใน
ระยะหนอน 
-ใช้สารชีวินทรีย์ (BT) ในระยะแรกของการเจริญเติบโต 
- ฉีดพ่นสาร คลอไพริฟอส+ไซเพอร์เมทริน และ อะบา
แมคติน อัตราตามฉลาก ทกุ 5-7 วันในระยะเร่ิมห่อหวั 
จนถึงระยะเก็บเกีย่ว 
 



ครั้งที่ 1 BT + NPV ,  ครั้งที่ 2 ฟิโปรนลิ , ครั้งที่ 3 BT +  NPV 
ครั้งที่ 4 อะบาแมคติน , ครั้งที่ 5 BT +  NPV 
* งดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ และหยุดพ่น BT 
+  NPV ก่อนเก็บเกีย่ว 1 วัน 

หมายเหตุ อัตราการฉีดพ่น BT ขึ้นกับความเข้มข้นเริ่มต้น ชนิดผงใช้อัตรา 40-80 กรัม/น้่า 20 ลิตร, ชนิดน้่าอัตรา 
40-80 มล./น้่า 20 ลิตร และชนิดน้่าที่ได้จากการขยายเชื้ออัตรา 200-400 มล./น้่า 20 ลิตร (ที่มา: 
www.ipmthailand.org/จดหมายข่าวโครงการการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานฉบับที่ 11, 2548)  และ NPV 
อัตรา 5 มล. / น้่า 20 ลิตร 
 

ระยะเวลา เริ่มต้น     2554  สิ้นสุด      2556      รวม       3 ป ี
สถานที่ด าเนินการ บ้านเปือย หมู่ 6 ต่าบลโนนทัน อ่าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด่าเนินการทดลองเปรยีบเทียบกรรมวิธีการทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรในพ้ืนท่ีของเกษตรกรกรรมวธิีละ 1 ไร่ ร่วมกับ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีบ้านเปือย หมู ่6 ต่าบลโนนทัน อ่าเภอหนองเรือ จงัหวัดขอนแก่น 7 ราย ในช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม ปี 2554 

และ 2555 ส่วนในปี 2556 ด่าเนินการจัดท่าแปลงต้นแบบเพื่อการขยายผลในพื้นที่ของเกษตรกร 1 ราย 1 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรใน

พื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยในระหว่างการทดลองได้ท่าการส่ารวจการระบาดของแมลงศัตรกูะหล่่าปลีเพื่อเป็นแนวทางใน

การตัดสินใจเลือกวิธีควบคุมและเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศัตรูกะหล่่าปลีก่อนและหลังการฉีดพ่นสารป้องกันก่าจัด

ศัตรูพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูกพบว่าศัตรูกะหล่่าปลีที่มีการระบาดได้แก่หนอนใยผักและหนอนกระทู้ผัก ส่วนด้วงหมัด

ผักและศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ไม่พบการระบาดที่รุนแรงถึงระดับเศรษฐกิจ จากนั้นเก็บข้อมูลผลผลิตกะหล่่าปลีเมื่ออายุ 

65 วันหลังย้ายกล้าโดยการเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพโดยการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตจากแปลง

ทดสอบและแปลงเกษตรกร เก็บข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ข้อมูลต้นทุน ราคาขาย และผลตอบแทนโดยการ

สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมทดลอง เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบแล้วจึงสรุปผลและรายงานผลการทดสอบให้

เกษตรกรที่ร่วมทดสอบและเกษตรกรรายอ่ืนในพื้นที่ได้ทราบผลและน่าผลไปปรับใช้กับการเพาะปลูกกะหล่่าปลี

ของตนเอง โดยผลการทดลองแต่ละข้ันตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ด้านประสิทธิภาพการจัดการศัตรูกะหล่ าปลีก่อนและหลังฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ผลการส่ารวจการระบาดของแมลงศัตรูกะหล่่าปลีมีดังนี้ 

(ก) หนอนกระทู้ผัก  
เริ่มพบตัวเต็มวัยและหนอนกระทู้ผักในช่วง 7 วันหลังย้ายปลูกเกษตรกรเริ่มด่าเนินการควบคุมการระบาด

ตามแผนการทดลองพบว่าจ่านวนหนอนกระทู้ผักลดลงหลังการฉีดพ่นสารควบคุมในกรรมวิธีทดสอบ ส่วนกรรมวิธี
เกษตรกรพบว่าหนอนกระทู้ผักไม่มีการลดจ่านวนลงในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 แต่ลดจ่านวนลงประมาณ 50-60% 

http://www.ipmthailand.org/จดหมายข่าวโครงการการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานฉบับที่%2011,%202548


ในช่วงสัปดาห์ที่ 5 เนื่องจากเกษตรกรเริ่มฉีดพ่นสารเคมีเมื่อส่ารวจพบการระบาดที่รุนแรงแล้ว แต่ยังพบหนอน
กระทู้ผักเพ่ิมปริมาณข้ึนอีกในสัปดาห์ต่อมาท่าให้เกษตรกรต้องฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืชอีกครั้งในช่วง
สัปดาห์ที่ 8-9 แต่ยังพบหนอนเข้าท่าลาย (ภาพที่ 1) 

 

 
กรรมวิธีทดสอบ      กรรมวิธีเกษตรกร 

ภาพที่ 1 จ่านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ยในแปลงกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  

 
(ข) หนอนใยผัก 
เริ่มพบหนอนใยผักในแปลงกรรมวิธีทดสอบท้ังบนกับดักกาวเหนียวและบนต้นพืชในช่วง 7 วันหลังย้าย

ปลูกเกษตรกรจึงเริ่มด่าเนินการควบคุมการระบาดตามแผนการทดลองพบว่าจ่านวนหนอนใยผักลดลงอย่างเห็นได้
ชัด แต่จ่านวนหนอนยังเพิ่มข้ึนได้หลังการฉีดพ่นเนื่องจากหนอนใยผักมีวงจรชีวิตที่สั้นเพียง 7 วันท่าให้สามารถแพร่
ระบาดได้เร็ว ดังนั้นจึงควรมีการผสมผสานกรรมวิธีป้องกันการระบาดเพ่ิมอีกเช่นการดักจับตัวเต็มวัยเป็นต้น ส่วน
กรรมวิธีเกษตรกรเริ่มส่ารวจพบหนอนใยผักในช่วง 7 วันหลังย้ายปลูกเช่นกันแต่เกษตรกรด่าเนินการควบคุมโดยใช้
สารเคมีแต่ยังพบการระบาดสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบจนกระทั่งถึงระยะเก็บเก่ียว (ภาพที่ 2) 
 
 

   
     กรรมวิธีทดสอบ         กรรมวิธีเกษตรกร 

 
ภาพที่ 2 จ่านวนหนอนใยผักเฉลี่ยในแปลงกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร  
 

ด้านผลผลิตเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างแปลงกรรมวิธีทดสอบกับกรรมวิธีเกษตรกร  
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เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตกะหล่่าปลีเมื่ออายุ 65-70 วันหลงัย้ายปลูก พบว่าผลผลิตกะหล่่าปลีจากแปลง
กรรมวิธีทดสอบเฉลี่ย 8,107 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมากกว่าผลผลิตจากแปลงกรรมวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ย 6,874 
กิโลกรัม/ไร่ และเมื่อค่านวณรายได้จากการผลผลิตที่ราคาตลาดเฉลี่ย 2.50 บาท/กิโลกรัมพบว่า กรรมวิธีทดสอบมี
รายได้ 20,267.50 บาท/ไร่ และกรรมวิธีเกษตรกร 17,185.00 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างแปลงกรรมวิธีทดสอบกับกรรมวิธีเกษตรกร  

 

เกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
(กก./ไร่) 

กรรมวิธีเกษตรกร 
(กก./ไร่) 

1. นายฉลาด  โม้เกลี้ยง 8,090 7,347 
2. นายเจริญ ฝ่ายศูนย์ 7,776 7,680 
3. นางดารา ล้นทม 8,576 7,219 
4. นายกัลยา บัวสิงห์ 8,363 6,613 
5. นายสมควร  ค่าเวียง 7,381 5,760 
6. นายทองคูณ  เค้าทา 8,499 7,014 
7. นางอินทร์ แสงถลุงเหล็ก 8,064 6,485 
เฉลี่ย 8,107 6,874 
รายได้(ราคาเฉลี่ย 2.50 บาท) 20,267.50 17,185.00 

       
ด้านผลวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
จากการสุ่มตัวอย่างผลผลิตกะหล่่าปลีในปี 2554 พบว่ามีสารพิษตกค้างในผลผลิตที่ได้จากกรรมวิธี

เกษตรกรและจากแปลงเกษตรกรรายอื่นมากกว่ากรรมวิธีทดสอบ (ตารางที่ 3) และไม่พบการตกค้างของสารเคมี
ในผลผลิตจากแปลงกรรมวิธีทดสอบ และพบสาร Cypermetrin/0.01mg/kg จากแปลงกรรมวิธีเกษตรกรเพียง 1 
ราย (ตารางที่ 3-4)  
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตกะหล่่าปลีจากแปลงทดสอบและแปลงใกล้เคียง  

ประจ่าปี 2554 

ชื่อเกษตรกร      วิธีทดสอบ   วิธีเกษตรกร MRL 
  (mg/kg) (mg/kg)  (mg/kg) 

นายฉลาด  โม้เกลี้ยง ND Diazinon(0.3) 0.5 (มกอช.) 

นายเจรญิ  ฝ่ายศูนย ์ ND Chlopyrifos(2.2) 0.5 (มกอช.) 

นายกัลยา  บัวสิงห ์ ND ND  



นางสาวดารา  ล้นทม ND ND  

นายสุขประศาสตร ์ ศรีหลง ND ND  
นางกรองแก้ว  เชยชัยภูม ิ Methomyl (0.07) Diazinon(0.32) Methomyl (5-CODEX)  

    Diazinon    (2-CODEX) 

    

นายทองคูณ  เค้าทา* – Diazinon(0.2) 0.5 (มกอช.) 

นายสมบรูณ ์ ดวงค่าจันทร*์ – ND  

นายบุญโฮม  ใจเพียร* – triazophos(0.02) 0.1 (มกอช.) 

นายสมควร  ค่าเวียง* – ND   

หมายเหตุ ND (Not Detected) หมายถึง ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง 
 */ เกษตรกรที่ไม่ได้ร่วมทดสอบ ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตกะหล่่าปลีจากแปลงทดสอบและแปลงใกล้เคียง  

ประจ่าปี 2555 

ชื่อเกษตรกร ชนิดสารที่พบ/ปริมาณ mg/kg มาตรฐานเปรียบเทียบ  
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร (mg/kg) 

1. นายฉลาด  โม้เกลี้ยง ND ND  

2. นายเจรญิ ฝ่ายศูนย ์ ND ND  
3. นางดารา ล้นทม ND Cypermetrin/0.01mg./kg. 0.5 (มกอช.) 
4. นายกัลยา บัวสิงห์ ND ND  
5. นายสมควร  ค่าเวียง ND ND  
6. นายทองคูณ  เค้าทา ND ND  
7. นางอินทร์ แสงถลุงเหล็ก ND ND  

หมายเหตุ ND (Not Detected) หมายถึง ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง 
 

ด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

ต้นทุนในกรรมวิธีเกษตรกรสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบ เนื่องจากค่าสารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืช ส่งผลให้
กรรมวิธีทดสอบมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือ ค่า BCR (benefit cost ratio) เท่ากับ 3.09 ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธี
เกษตรกรที่มีค่า BCR เท่ากับ 2.58 (ตารางที ่5) 

 
ตารางที่ 5 ต้นทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 
 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท/ไร่) 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 



ค่าใช้จ่ายด้านเขตกรรม 5,300 5,300 
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันก่าจดัศัตรูพืช   

- กับดักกาวเหนียว 250 - 
- เชื้อจุลินทรีย์ BT และ NPV 600 250 
- สารเคม ี 400 1,100 

รวม 6,550 6,650 
BCR (benefit cost ratio) 3.09 2.58 

    

การขยายผล 
ด่าเนินการขยายผลโดยการจัดท่าแปลงต้นแบบในเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 ในแปลงนายฉลาดโม้

เกลี้ยงพ้ืนที่ 1 ไร่ มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าศึกษาจ่านวน 24 ราย ร่วมประชุมถ่ายทอดผลการทดสอบให้เกษตรกร
กลุ่มผลิตผักองค์การบริหารส่วนต่าบลโนนทัน อ่าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นในเดือนสิงหาคม 2556 จ่านวน 
30 ราย และมีแผนการเก็บข้อมูลผลการขยายผลในช่วงฤดูกาลผลิตเดือน ธันวาคม 2556 – มีนาคม 2556 

 
9. สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 

 เทคโนโลยีการผลิตกะหล่่าปลีปลอดภัยจากสารพิษตกค้างจังหวัดขอนแก่นที่ได้จากการทดลองได้แก่  การ
จัดการศัตรูกะหล่่าปลีโดยเฉพาะหนอนไยผักและหนอนกระทู้ผักแบบผสมผสาน โดยใช้กับดักกาวเหนียวพยากรณ์
การระบาด และการควบคุมปริมาณแมลงโดยเชื้อ BT และ NPV สลับกับการใช้สารเคมีชนิดที่สลายตัวได้เร็วไม่มี
การตกค้างในผลผลิต วิธีการดังกล่าวสามารถควบคุมการระบาดของแมลงทั้งสองชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่
เกิดการต้านทานสารเคมี และได้ผลผลิตที่สูงกว่าวิธีการเดิมของเกษตรกรและมีคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้าง  
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการศัตรูกะหล่่าปลีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่อ่าเภอ
หนองเรือ และอ่าเภออ่ืนๆ ให้เกษตรกรสามารถน่าไปปรับใช้กับพืชผักตระกูลกะหล่่าที่มีการผลิต
ในจังหวัดขอนแก่นได้ 

10.2 จัดท่าเอกสารเผยแพร่ในโครงการอ่าเภอเกษตรพัฒนาจังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาการ
เกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพจังหวัดขอนแก่น และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

10.3 ฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืชผักแบบผสมผสานเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP หลักสูตรการวาง
แผนการผลิตพืชผักผสมผสาน  

10.4 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับหน่วยงานอื่นได้แก่ ส่านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เทศบาลต่าบลส่าราญ อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนา



เกษตรกรรุ่นใหม่ ส่านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น โครงการพัฒนาชุมชนแก่งละว้า WWF 
ประเทศไทย ประจ่าจังหวัดขอนแก่น 

11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณส่านักงานเทศบาลต่าบลโนนทัน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ่าต่าบลโนนทัน อ่าเภอ

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่นที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนที่ทดลอง 
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13. ภาคผนวก 

 

 
คณะผู้วิจัยประชุมชี้แจงผลการด่าเนินการปี 2554 เกษตรกรร่วมกันวางแผนการจัดการศัตรูกะหล่่าปลีและคัดเลือก
เกษตรร่วมด่าเนินการทดลองในปี 2555 
 



   
การส่ารวจศัตรูกะหล่่าปลีในแปลง 

 

 
การเก็บข้อมูลผลผลิตกะหล่่าปลีในวันเก็บเก่ียวของเกษตรกร 

 
 


