
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่ 

                                          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตร 

                                           อินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

กิจกรรม   :   - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก 

                                           ในการผลิตผักตระกูลกะหล่ าในระบบอินทรีย์พื้นที่จังหวัด 

                                             นครราชสีมา  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Resrarch and development with Flea beetle  

                                            management in Nakhornratchasima organics  

                                            Brassicaceae fields. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  : รัชดา  ปรัชเจริญวนิชย ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

ผู้ร่วมงาน                :  พีชณิตดา  ธารานุกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

  ศรีนวล  สุราษฎร ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

  สุรีย์พร  ม้ากระโทก      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 

 

5. บทคัดย่อ   :  สรุปใจความส าคัญของผลงานวิจัยให้เห็นผลงานอย่างชัดเจน  

   (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)   

 

6. ค าน า                                  

 เกษตรอินทรีย์ คือการท าการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติบนพ้ืนที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและ
หลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ า และทางอากาศ  เพ่ือส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมี
สังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิต
ภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ให้ได้ผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุนการ



ผลิตต่ าเพ่ือคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงแก่มวลมนุษยชาติและสรรพชีวิต 
(http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/publication_productivity/agri.doc) เน้นการใช้
อินทรียวัตถ ุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ธาตุ
อาหารมีความสมดุลช่วยให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี รวมถึงการน าภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ผลผลิตปลอดจากสารพิษตกค้างท าให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และไม่ท าให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยแนวคิดพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์เป็นการท าการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่าง
อย่างมากจากระบบเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก 
 เกษตรอินทรีย์เป็นการเกษตรแบบองค์รวม ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน้ าให้สะอาด และ
การฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของ
ระบบนิเวศในการท าการผลิตจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ 
นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลของ
วงจรของธาตุอาหารการประหยัดพลังงานการอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินนับว่าเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ ถ้าดินดีและร่วนซุย จะสามารถเก็บกักน้ าและ
ธาตุอาหารต่างๆได้เพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีธาตุอาหารเพียงพอให้กับพืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงหลักการ
ของการท าเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องหาอินทรียวัตถุต่างๆ มาคลุมหน้าดินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม้ หรือ
แม้แต่พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชที่ใช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์
ในดิน ท าให้ดินฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้การไม่ใช้สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและ
จุลินทรีย์ในดิน (เช่น สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) เป็นการช่วยท าให้ดินสามารถฟ้ืนความสมบูรณ์ของตัวเองได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อดินมีความสมบูรณ์พืชที่ปลูกก็แข็งแรง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง รวมทั้งให้ผลผลิตสูงปัจจุบัน
การผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรในภูมิภาคต่าง ๆ น้อยรายที่จะผลิตพืชได้ผลดีจนเป็นที่น่าพอใจ โดยมีความยั่งยืน
และผลิตเป็นการค้าได้ผลิตผลที่สม่ าเสมอตลอดทั้งปี ดังนั้นการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชอินทรีย ์
โดยเข้าไปศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับชุมชนที่มีการผลิตพืชอินทรีย์หรือมีศักยภาพมีความพร้อมทีจ่ะผลิต
พืชอินทรีย์ได้ เพ่ือผลักดันให้เกิดชุมชนต้นแบบการเรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์และเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนที่มี
ความสนใจผลิตพืชอินทรีย์ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีชุมชนหลายชุมชนที่สามารถ
ผลักดันให้เป็นชุมชนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ได้ แต่อาจจะยังขาดองค์ความรู้และขาดการผลักดันจากหน่วยงาน
ของรัฐ ท าให้การผลิตพืชอินทรีย์ในประเทศไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จ หากหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญกับการ
ผลิตพืชอินทรีย์และผลักดันให้มีการจัดตั้งชุมชนต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ือเป็นตัวอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้เกิดข้ึน  จะท าให้เกิดการเรียนแบบและการเรียนรู้จากชุมชนอ่ืนๆที่ต้องการผลิตพืชและท าการเกษตรในระบบ
เกษตรอินทรีย์ ในอนาคตประเทศไทยจะประสบผลส าเร็จในการผลิตพืชอินทรีย์อย่างแท้จริง 

 จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 12.8 ล้านไร่ พ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดประมาณ 8.7 

ล้านไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ส าหรับข้าวประมาณ 4.2 ล้านไร่ พืชไร่ 3.7 ล้านไร่ ได้แก่ มันส าปะหลัง อ้อย และ

http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/publication_productivity/agri.doc


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชสวนประมาณ 1.4 แสนไร่ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผลและไม้ดอก นับว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็น

จังหวัดที่มีอาชีพหลักในการท าการเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเน้นการท าเกษตรเคมีเป็นหลัก มี

การใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตรค่อนข้างมากเนื่องจากประสบกับปัญหาทั้งโรคและแมลงเข้าท าลาย

ผลผลิต ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ท าให้พืชเจริญเติบโตไม่ดีจึงจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีในการประกอบกิจกรรม

การเกษตรโดยเฉพาะพืชผัก เกษตรกรมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยในการผลิตค่อนข้างมาก ท าให้ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดผลกระทบต่อตัวเกษตรกรเองศัตรูพืชเกิดการต้านทานต่อสารเคมีที่มีการใช้ประจ า

และใช้ซ้ าๆ ดินเกิดความเสื่อมโทรม ท าให้บางครั้งการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดไม่ได้ผล ดังนั้นการท า

การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆพยายามส่งเสริมและ

ผลักดันให้เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญและให้ความสนใจในการท าการเกษตรเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

และเกษตรกร รวมทั้งเพ่ือท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการ

ผลักดันให้เกษตรกรผลิตพืชผักอินทรีย์ ซึ่งมีหลายที่ที่ประสบผลส าเร็จและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ

ทั่วไปได้เข้าไปศึกษาและยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในตลาดพืชผักอินทรีย์ของประเทศไทย  เช่น ฟาร์มเกษตร

อินทรีย์อ าเภอปากช่อง อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอปักธงชัย เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการท าเกษตรอินทรีย์มากข้ึน  ท าให้มี

การผลักดันให้เกิดพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากข้ึน แต่ในการท าการเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรยังพบกับสภาพ

ปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่นสภาพที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ดินแน่นและแข็ง มีสารอาหารไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของพืช  ปัญหาในการป้องการก าจัดโรคและแมลง โดยเฉพาะด้วงหมัดผักในพืชตระกูลกะหล่ า ที่ท าความ

เสียหายให้พืชผักเป็นอย่างมาก   ในช่วงฝนตกและมีความชื้นในอากาศสูงควรเฝ้าระวังการเข้าท าลายของด้วงหมัด

ผัก ซ่ึงพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของผัก โดยจะพบตัวอ่อนด้วงหมัดผักเจาะชอนไชเข้าไปกัดกินอยู่บริเวณโคน

ต้นหรือรากของผักกวางตุ้ง ท าให้ต้นผักเหี่ยวเฉา ไม่เจริญเติบโต  ตัวเต็มวัยของด้วงหมัดผักจะชอบกัดกินผิวใบ

ด้านล่าง ท าให้ใบเป็นรูพรุน อาจกัดกินผิวล าต้นและกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ตัวเต็มวัย

ของด้วงหมัดผักเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะกระโดดหนีและสามารถบินได้ไกล นอกจากด้วงหมัดผักแล้ว  ยังมี

หนอนต่างๆ เช่น หนอนใยผัก หนอนเจาะดอก  เป็นต้น  ท าให้เกษตรกรบางรายไม่ได้ผลผลิตและบางรายเก็บ

ผลผลิตได้น้อยไม่คุ้มกับการลงทุน      

 จากปัญหาดังกล่าว หากกรมวิชาการเกษตรสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชผัก

อินทรีย์ถ่ายทอดสู่เกษตรกรทั้งด้านการจัดการสมดุลของธาตุอาหารในดินซึ่งจะช่วยให้พืชมีความแข็งแรงต้านทาน

ต่อโรคและแมลงจากภายในได้เอง และการอารักขาพืชทั้งการป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชซึ่งเป็นปัญหา

ที่ส าคัญในการผลิตพืชอินทรีย์ ซึ่งเป็นการช่วยเสริมจากภายนอกถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ เพ่ือเป็น

แนวทางให้เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเหมาะสม  นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือ



เกษตรกรกลุ่มท าการเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังเป็นการน างานวิจัยและองค์ความรู้การผลิตพืชผักอินทรีย์ของกรม

วิชาการเกษตรไปเผยแพร่สู่เกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  เกิดประโยชน์

อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

7. วิธีด าเนินการ              :  

- อุปกรณ์  - ชุดผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยและหัวเชื้อไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย   

                                  สารสกัดสะเดา   น้ าส้มควันไม้ 

- วิธีการ    ด าเนินการในแปลงผักระบบอินทรีย์ของเกษตรกร อ.วังน้ าเขียว   

   เกษตรกรร่วมทดสอบ 10 ราย ปลูกผัก กรรมวิธีละ 4 แปลง  ขนาดแปลง  

   1-1.5x8-10 เมตร  มีกรรมวิธี 2 กรรมวิธี  ได้แก่ 

      กรรมวิธีทดสอบ   ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย  

    กรรมวิธีเกษตรกร ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลง เช่น สารสกัดจากสะเดา   

                                                             น้ าส้มควันไม้   

โดยเกษตรกรปลูกผักในแปลงปลูกท่ีมีการปรับปรุงดินและเพ่ิมธาตุอาหารพืชด้วยปุ๋ยอินทรีย์  มีการ
ให้น้ าสม่ าเสมอ  ตรวจแปลงสม่ าเสมอ  

วิธีทดสอบ   ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยอัตรา 8 ภาชนะเพาะเลี้ยง (120 ล้านตัว)  เติมน้ าให้
ครบ 20 ลิตร  ฉีดพ่นในพ้ืนที่ ประมาณ 1-1.5 x 8-10  เมตร  โดยเริ่มฉีดพ่นในดินก่อนปลูกเพ่ือก าจัดตัวอ่อนและ
พ่นเมื่อสุ่มพบตัวเต็มวัย 1 ตัว ต่อ 2 ต้น หรือ ทุก 7 วัน  และหยุดฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 7-10 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว 
โดยฉีดพ่นในช่วงเช้า หรือเย็น และให้ถูกตัวแมลงมากท่ีสุด 

วิธีเกษตรกร  ใช้สารป้องกันก าจัดตามวิธีเกษตรกร 

เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจะท าการสุ่มเก็บเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวในกรณีผักเก็บเกี่ยวครั้งเดียว  ส่วน

ผักที่ทยอยเก็บจะท าการบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่เก็บเก่ียวจนผลผลิตหมดแปลง 

ตารางการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

การเตรียมพื้นที่ปลูก  ไถ 2 ครั้ง ไถตากดิน 1ไถพรวน 1 ครั้ง 

การปรับสภาพดิน  ไม่มีการปรับสภาพดิน 

พันธุ์ที่ใช้  พันธุ์ผักของเกษตรกร 

วิธีปลูก  ย้ายกล้าปลูก แล้วคลุมด้วยฟาง 
การใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยหมักอัตราตามวิธีเกษตรกร โดยใส่หลังจากปลูกและคลุมฟางแล้วรอบๆ ต้น 
การก าจัดวัชพืช  ใช้แรงงานคน 
การก าจัดศัตรูพืช ไส้เดือนฝอยสายพันธ์ไทย สารสกัดจากสะเดา  น้ าส้มควันไม้   



(ด้วงหมัดผัก) 
การเก็บเกี่ยว  ถอนทั้งต้น 
 

 การบันทึกข้อมูล 

   - การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมปัญหาอุปสรรค 

   - ด้านการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต คุณภาพ รูปลักษณ์  

   - โรคแมลงศัตรูพืช  สัตว์-แมลงที่มีประโยชน์ ในพ้ืนที่แปลงทดลอง 

      - ประเมินผลผลิตโดยเก็บเก่ียวทั้งแปลง คัดแยกเกรดผลผลิต 

   - ต้นทุนการผลิตและรายได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

   - ด้านการเกษตร ได้แก่ ประเมินการระบาดของด้วงหมัดผัก การเจริญเติบโต คุณภาพ  

     รูปลักษณ์ ประเมินผลผลิตโดยเก็บเก่ียวทั้งแปลง   

   - ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน อัตราส่วนของรายได้ 

     ต่อการลงทุน(BCR) 

 วิเคราะห์หาค่า BCR (Benefit and Cost ratio) 

สูตรการหา 
B/C ratio     =   Benefit 

        Cost 
 ( B/C > 1   คุ้มค่าการลงทุน   ,   B/C = 1   เท่าทุน   ,   B/C < 1   ไม่คุ้มทุนขาดทุน ) 

 -วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี t-test เป็นสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม วิธี

นี้ใช้ในกรณีข้อมูลมีจ านวนน้อย n น้อยกว่า 30 และ  

 -วิเคราะห์การยอมรับของเกษตรกร 

 

- เวลาและสถานที่   - ด าเนินการในแปลงผักอินทรีย์ของเกษตรกรอ าเภอวังน้ าเขียว   

                                           จังหวัดนครราชสีมา  เริ่ม ต.ค.58  สิ้นสุด ก.ย.60 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ก่อนการด าเนินการได้ประชุมเกษตรกรเพ่ือคัดเลือกเกษตรกรร่วมงานวิจัย โดยคัดเลือกเกษตรกรร่วม

ด าเนินการในปี 2559  จ านวน 5 ราย (ตารางที่  1)  และ  ปี 2560 จ านวน 10 ราย (ตารางที่  4) และได้



ด าเนินการประชุมร่วมกับเกษตรกรเพ่ือวางแผนการด าเนินงานร่วมกับเกษตรกร เตรียมผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์

ไทยเพ่ือเริ่มด าเนินการทดลองตามแผนที่วางไว้ 

ปี 2559 

ตารางท่ี 1 รายชื่อเกษตรกรที่ร่วมทดสอบการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยปี 2559 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

1 นายสุวัฒน์  สุขสวย บ.น้ าซับ ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

2 นายประดิษฐ์  แม่นปืน บ.น้ าซับ ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

3 นางประนอม  แจ่มดอน บ.น้ าซับ ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

4 นางสาวสมจิตต์  ลาค า บ.น้ าซับ ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

5 นางชาลี  แม่นปืน บ.น้ าซับ ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

 

ผลการด าเนินงานพบว่าการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการควบคุมด้วงหมัดผักสามารถควบคุม

ปริมาณด้วงหมัดผักได้ดี  จากที่เกษตรกรเคยปลูกผักพบว่า หลังจากผักแทงยอดพ้นผิวดินจะโดนด้วงหมัดผัก

ท าลายจนไม่เหลือผลผลิตให้เก็บเพ่ือจ าหน่ายได้  แต่หลังจากมีการฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยเกษตรกร

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจ าหน่ายได้  แม้ว่าจะยังมีร่องรอยการท าลายของด้วงหมัดผักอยู่ก็ตาม  ในขณะเดียวกัน

ยังพบว่าการท าลายของหนอนอ่ืนๆ  ลดลงด้วย  รายละเอียดดังตารางที ่2 

ตารางท่ี 2  ผลผลิตผักหลังตัดแต่งของเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ 

ชื่อ-สกุล ชนิดพืช ผลผลิตที่จ าหน่ายได้ (กก./ไร่) 

ฉีดพ่นไส้เดือนฝอย ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอย 

นายสุวัฒน์  สุขสวย ผักกาดเขียว 2,054 1,970 

นายประดิษฐ์  แม่นปืน กะหล่ าปลีพันธุ์หนัก 8,120 5,180 

นางประนอม  แจ่มดอน กะหล่ าปลี 3,340 1,833 

นางสาวสมจิตต์  ลาค า ผักสลัด 968 904 

นางชาลี  แม่นปืน* กวางตุ้ง (78.1) (78.4) 

หมายเหตุ  * นางชาลีแม่นปืน  ท าการเก็บเกี่ยวได้เพียงครั้งเดียวแบบเลือกเก็บต้นที่ได้ขนาดเพ่ือส่งจ าหน่าย   

               ท าให้ไม่ทราบพ้ืนที่เก็บเก่ียวที่แน่นอน  จึงค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่จ าหน่ายจากผลผลิต 

               ที่เก็บเกี่ยวได้ 

 



ตารางท่ี 3  ต้นทุน รายได้ และความคุ้มทุนในการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรร่วมทดสอบ 

ชื่อ-สกุล ผลผลิต ราคา* ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ ความคุ้มทุน 

(กก./ไร่) (บ./กก.) (บ./ไร่) (บ./ไร่) (บ./ไร่) (BCR) 

  นายสุวัฒน์  สุขสวย ผักกาดเขียว      

ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 2,054 20 15,500 41,080 25,580 1.65 

    ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,970 20 15,200 39,400 24,200 1.59  

นายประดิษฐ์  แม่นปืน กะหล่ าปลี      

ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 8,120 25 43,400 203,000 159,600 3.68 

ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 5,180 25 43,000 129,500 86,500 2.01  

นางประนอม  แจ่มดอน กะหล่ าปลี      

ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 3,340 25 20,000 83,500 63,500 3.18 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,833 25 19,500 45,825 26,325 1.35 

นางสาวสมจิตต์  ลาค า ผักสลัด      

ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 968 50 13500 48,400 34,900 2.59 

   ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 804 50 13500 40,200 26,700 1.98 

  นางชาลี  แม่นปืน กวางตุ้ง      

    ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ - - - - -  

    ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ - - - - -  

หมายเหตุ *ราคาจ าหน่ายผลผลิต ณ สหกรณ์กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว  อ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา 

 

 จากผลการทดสอบ (ตารางที่ 3)  พบว่า  การฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในแปลงผักระบบ

อินทรีย์  ช่วยควบคุมปริมาณด้วงหมัดผักและหนอนต่างๆ เช่น หนอนใยผัก  หนอนกระทู้  ได้ดี  ท าให้ผลผลิต

เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 4 – 82 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดผัก และมีค่า BCR สูงกว่าวิธีเกษตรกรในเกษตรกรทุกราย  

 

ปี 2560 

ได้ขยายพ้ืนที่ไปในกลุ่มนิคมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์

จ านวนมาก และมีปัญหาเรื่องแมลงศัตรูผักท าลายผลผลิต มีเกษตรกรร่วมทดสอบจ านวน 10 ราย ดังตารางที ่4 

 



ตารางท่ี 4 รายชื่อเกษตรกรที่ร่วมทดสอบการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ปี 2560 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

1 นายประดิษฐ์  แม่นปืน บ.น้ าซับ ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

2 นางกนกวรรณ  สาธร บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

3 นางวรรณา  นะรารัมย์ บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

4 นางละมัย  เทียมสันเทียะ บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

5 นางสาวปัญพร  วิเชียรพืชผล บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

6 นางเป้า  บัวศรี บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

7 นางกรกฎ  เถื่อนมิ่งมาตย์ บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

8 นางวันทนา  นาคสกุล บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

9 นางค าแพง  พันตา บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

10 นางสาวรัตนา  จันทร์ตรี บ.นิคมพัฒนา ต.วังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

 

 เกษตรกรผู้ปลูกผักท่ีวังน้ าเขียวที่ร่วมโครงการทดสอบการก าจัดแมลงด้วยไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

ได้ด าเนินการปลูกผักเป็นสมาชิกสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว  โดยส่งผลผลิตจ าหน่ายให้กับสหกรณ์ฯ 

และจะมีโควตาการผลิตในผักแต่ละชนิด ปลูกเป็นแปลงชนิดละ 4-5 แปลง จึงใช้วิธีค านวณรายรับรายจ่ายต่างๆ 

เป็นพื้นที่ 1 ไร่  รายละเอียดดังตารางที่ 5 และ 6 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลผลิตเกษตรกรที่ร่วมทดสอบการใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยก าจัดแมลง 

เกษตรกร   ชนิดพืช ผลผลิตหลังตัดแต่ง(กก./ไร่) 
ฉีดพ่นไส้เดือนฝอย ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอย 

นายประดิษฐ์  แม่นปืน กะหล่ าปลี 6,667 400 
นางกนกวรรณ  สาธร คะน้า 2,400 1,600 
นางวรรณา  นะรารัมย์ ผักสลัด 1,600 1,100 
นางละมัย  เทียมสันเทียะ ผักสลัด 2,400 1,400 
นางสาวปัณพร  วิเชียรพืชผล ผักสลัด 3,368 1,684 
นางเป้า  บัวศรี คะน้า 2,160 1,296 
นางกรกฎ  เถื่อนมิ่งมาตย์ คะน้า 3,200 2,346 
นางวันทนา  นาคสกุล ผักสลัด 1,600 560 
นางค าแพง  พันตา คะน้า 2,400 954 
นางสาวรัตนา  จันทร์ตรี ผักสลัด 3,000 1,200 



ตารางท่ี 6  ต้นทุน รายได้ และความคุ้มทุนในการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรร่วมทดสอบ 

ชื่อ-สกุล 
ผลผลิต ราคา ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ ความคุ้มทุน 

(กก./ไร่) (บ./กก.) (บ./ไร่) (บ./ไร่) (บ./ไร่) (BCR) 

นายประดิษฐ์  แม่นปืน กะหล่ า      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 6,667 25 45,400 166,675 121,275 2.67 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 400 25 45,000 10,000 -35,000 -0.78 

นางกนกวรรณ  สาธร คะน้า      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 2,400 30 15,550 72,000 56,450 3.63 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,600 30 17,700 48,000 30,300 1.72 

นางวรรณา  นะรารัมย์ ผักสลัด      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,600 50 16,500 80,000 63,500 3.85 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,100 50 16,000 55,000 39,000 2.44 

นางละมัย  เทียมสันเทียะ ผักสลัด      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 2,400 50 25,750 120,000 94,250 3.664 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,400 50 25,450 70,000 44,550 1.754 

นางสาวปัณพร  วิเชียรพืชผล ผักสลัด      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 3,368 50 30,077 168,400 138,323 4.60 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,684 50 33,239 84,200 50,961 1.53 

นางเป้า  บัวศรี คะน้า      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 2,160 25 19,333 54,000 34,667 1.79 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,296 25 19,333 32,400 13,067 0.68 

นางกรกฎ  เถื่อนมิ่งมาตย์ คะน้า      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 3,200 25 31,106 80,000 48,894 1.578 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 2,346 25 39,696 58,650 18,954 0.48 

นางวันทนา  นาคสกุล ผักสลัด      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,600 50 7,829 80,000 72,171 9.22 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 560 50 7,829 28,000 20,171 2.58 

 
 
 



ตารางท่ี 6  ต้นทุน รายได้ และความคุ้มทุนในการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรร่วมทดสอบ (ต่อ) 
ชื่อ-สกุล ผลผลิต ราคา ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ ความคุ้มทุน 

(กก./ไร่) (บ./กก.) (บ./ไร่) (บ./ไร่) (บ./ไร่) (BCR) 

นางค าแพง  พันตา คะน้า      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 2,400 25 27,350 60,000 32,650 1.198 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 954 25 27,000 23,850 -3,150 -0.12 

นางสาวรัตนา  จันทร์ตรี ผักสลัด      

  ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 3,000 50 28,750 150,000 121,250 4.22 

  ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยฯ 1,200 50 28,450 60,000 31,550 1.11 

หมายเหตุ *ราคาจ าหน่ายผลผลิต ณ สหกรณ์กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว  อ.วังน้ าเขียว  จ.นครราชสีมา 
 

 จากการด าเนินงานพบว่าเกษตรกรยอมรับในประสิทธิภาพการจัดการแมลงศัตรูผักของไส้เดือนฝอย

สายพันธุ์ไทย ที่นอกจากจะช่วยลดปริมาณด้วงหมัดผักแล้ว ยังช่วยก าจัดหนอนต่างๆ อีกหลายชนิด   ท าให้ได้ผล

ผลิตมากขึ้นกว่าเดิม 45 ถึงมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต ์  

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 2 ปี  พบว่า ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยสามารถช่วยก าจัด  ควบคุม

แมลงศัตรูผักหลายชนิดได้ดี ทั้งด้วงหมัดผัก หนอนกระทู้  หนอนใย  และอีกหลายชนิด  มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการผลิตในระบบอินทรีย์  ในผักหลายชนิด  เช่น กวางตุ้ง  คะน้า  หากไม่ได้ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์

ไทยเกือบทุกแปลงไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจ าหน่ายได้เลยเนื่องจากการท าลายของด้วงหมัดผัก   นอกจากนี้

การฉีดไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในแปลงผักนั้นยังช่วยก าจัดหนอนต่างๆ ได้ดี เกษตรกรเมื่อลองใช้แล้วเห็นผลจึง

น าไปฉีดแปลงผักเกือบทุกชนิดที่ปลูก   

 อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ท าให้การผลิตไส้เดือนฝอย

สายพันธุ์ไทยมีปัญหา  ผลิตไม่ได้ปริมาณตามต้องการเนื่องจากไม่มีห้องที่ควบคุมอากาศได้โดยเฉพาะเกษตรกรที่

ต้องการผลิตใช้เองท าให้การใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในระบบอินทรีย์สะดุด 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1) สามารถเผยแพร่ให้เกษตรกรที่สนใจผลิตหรือต้องการใช้เพ่ือควบคุมปริมาณแมลงศัตรูในพ้ืนที่

ตนเอง  กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการพึ่งพาตนเอง  ลดการใช้สารเคมี 



2) เผยแพร่พัฒนาผู้ต้องการผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้สมาชิกในกลุ่มใช้  ช่วยลดต้นทุนการผลิตและความ

เสียหายและประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยระหว่างการขนส่ง 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  ขอขอบคุณ ดร.นุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด   

ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์และหัวเชื้อไส้เดือนฝอยส าหรับ

เกษตรกรที่ต้องการผลิตเอง 

12. เอกสารอ้างอิง  

นุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด. 2558. การผลิตชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบท าใช้เอง. พิมพ์ครั้งที่  1  

         พ.ศ. 2558. 32 หน้า. 

http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/publication_productivity/agri.doc 

 

13. ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1   เกษตรกรฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในกระบะเพาะกล้าผักระหว่างดูแลก่อนย้ายลงแปลง 

 

 

 

 

http://www.organic.moc.go.th/sites/default/files/publication_productivity/agri.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  เกษตรกรฉีดพ่นไส้เดือนฝอยในแปลงปลูกหลังย้ายกล้าลงแปลงและให้น้ าเพื่อไล่ไส้เดือนฝอย 

            ที่อาจติดค้างบนต้นพืชลงสู่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  ผักที่ได้รับการฉีดพ่นไส้เดือนฝอย และไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอย 

 

ฉีดพน่ไสเ้ดือนฝอย ไม่ฉีดพน่ไสเ้ดือนฝอย 

ฉีดพน่ไสเ้ดือนฝอย ไม่ฉีดพน่ไสเ้ดือนฝอย 



  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  กะหล่ าปลีที่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยจะมีส่วนผักที่ตัดแต่งท้ิงน้อยหัวกะหล่ าสวยได้ผลผลิตสูง ส่วนกะหล่ าปลี 

             ที่ไม่ฉีดพ่นไส้เดือนฝอยจะถูกหนอนท าลายเจาะเข้าในหัว ผลผลิตเสียหาย  ราคาต่ า 

 

 

 

 

 

 

 

ฉีดพน่ไสเ้ดือนฝอย 

ฉีดพน่ไสเ้ดือนฝอย ไม่ฉีดพน่ไสเ้ดือนฝอย 


	B/C ratio     =   Benefit
	Cost

