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1. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :   นางศิริลักษณ์  พุทธวงค์ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น 

ผู้ร่วมงาน      :   นางสาวรพีพร  ศรีสถิตย์ ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 นางวัชราพร ศรีสว่างวงศ์ ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 นางปราณี วรเนตรสุดาทิพย์ ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 นางสาวอรัญญา ลุนจันทา ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 นางสาวอุบล หินเธาว์ ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 

 นางสาววิไลวรรณ เวชยันต์ ส่านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 นางสาวทัศนาพร ทัศคร ส่านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 นายค่าภีร์เชิมชัยภูมิ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

อารักขาพืชขอนแก่น 

 นางสาวหัทยา พรมโต ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

อารักขาพืชขอนแก่น 

 นางปริมประภา รักษาภักดี องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนหัน 

 

บทคัดย่อ 

จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งเพาะปลูกพืชผักกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทาน ปัญหาการผลิตพืชผัก

ได้แก่ปัญหาการเพาะปลูกผักแบบเชิงเดี่ยวโดยปลูกพืชชนิดเดียวเป็นบริเวณกว้างตลอดทั้งปีท่าให้มีการสะสมศัตรูพืช 



ได้แก่ ด้วงหมัดผัก หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก และโรคเน่าคอดิน ในส่วนด้วงหมัดผักมักเป็นศัตรูพืชที่ระบาดตลอด

ทั้งปี เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืช ท่าให้ศัตรูพืชต้านทานสารเคมีและประสิทธิภาพการ

ก่าจัดลดลง ท่าให้ต้องใช้สารเคมีปริมาณมากข้ึนส่งผลให้ต้นทุนการผลิตพืชผักสูงขึ้น มีรายได้และผลตอบแทนน้อยลง

หรืออาจไม่ได้ผลผลิตและขาดทุนในที่สุด การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการด้วงหมัด

ผักที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ด่าเนินการในพ้ืนที่ปลูกพืชผักของเกษตรกรและเกษตรกรเป็นผู้

ปฏิบัติการทดลอง มีข้ันตอนการทดลองเริ่มจากการวางแผนการทดลองโดยเกษตรกรและมีนักวิจัยเป็นผู้ให้

ค่าปรึกษา แผนการทดลองเป็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติ 2 กรรมวิธีคือกรรมวิธีทดสอบเป็นเทคโนโลยีการจัดการ

การระบาดของด้วงหมัดผักของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การไถตากดินเพ่ือก่าจัดไข่และตัวอ่อน จากนั้นรดหรือพ่น

ไส้เดือนฝอยก่าจัดแมลงสายพันธุ์ไทย (Steinernema siamkayai KB Strain) ก่อนและระหว่างการเพาะปลูกทุก 

5-7วัน  และกรรมวิธีเดิมของเกษตรกรที่มีการไถตากดินร่วมกับการใช้สารเคมีฉีดพ่นทุก 3-5 วันในช่วงที่พืชมีอายุ 7-

28 วัน ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แต่กรรมวิธีทดสอบมี

ต้นทุนการผลิตคะน้าและกวางตุ้ง 5,540 บาท/ไร่ ต่่ากว่าต้นทุนของกรรมวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุน 5,780 (คะน้า) และ 

5,860 (กวางตุ้ง) บาท/ไร่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกรรมวิธีทดสอบมีรายได้ตอบแทนสุทธิคะน้ายอดและคะน้า

ต้นใหญ่ 45,710 และ44,060 บาท/ไร่ตามล่าดับ ซึ่งมีรายได้สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรคะน้ายอดและคะน้าต้นใหญ่ 

45,570 และ 43,810 บาท/ไร่ตามล่าดับ และกรรมวิธีทดสอบมีค่าตอบแทนต่อหน่วยลงทุน (BCR) คะน้ายอดและ

คะน้าต้นใหญ่ 8.251 และ 7.953 ตามล่าดับ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่า BCR คะน้ายอดและคะน้าต้นใหญ่ 

7.884 และ 7.580 ตามล่าดับ ส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตกวางตุ้งให้ผลเช่นเดียวกันคือ กรรมวิธี

ทดสอบมีรายได้ตอบแทนสุทธิ 44,470 บาท/ไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 43,610 บาท/ไร่ และกรรมวิธีทดสอบมี

ค่า BCR 8.027 สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 7.442 นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้จากแปลงกรรมวิธีทดสอบทุกแปลงไม่พบ

สารพิษตกค้าง ส่วนแปลงกรรมวิธีเกษตรกรพบสารพิษตกค้างทั้งในคะน้าและกวางตุ้ง จากผลการทดลองสรุปได้ว่า

เทคโนโลยีการจัดการด้วงหมัดผักสามารถลดการระบาดของแมลงได้และท่าให้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีรายได้และ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าต่อการลงทุนได้ 

 

ค าน า 

จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งเพาะปลูกพืชผักเพ่ือจ่าหน่ายทั้งในท้องถิ่นและตลาดในภูมิภาคอ่ืนพื้นที่

เพาะปลูกพืชผักส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานรอบชุมชนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งผลิต

พืชผักบริเวณท่ีราบลุ่มริมฝั่งแม่น้่าเชิญ เขื่อนอุบลรัตน์ แม่น้่าพองและแม่น้่าชี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้่าที่ส่าคัญของจังหวัด 

ชนิดพืชที่มีการเพาะปลูกได้แก่ ผักตระกูลกะหล่่า ผักตระกูลผักชี ผักกาดหอม หอมแบ่ง พืชตระกูลแตง พริกข้ีหนู 

พริกหยวก มะเขือ ถั่วฝักยาว พืชผักตระกูลโหระพา แตงร้าน กุยช่าย เป็นต้น จากการเสวนาวิชาการของส่านักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักริมฝั่ง



แม่น้่าชี อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมส่านักงานเทศบาลต่าบลดอนหัน อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่าประเด็นปัญหาและความต้องการพัฒนาการผลิตพืชผักได้แก่ปัญหาการ

เพาะปลูกผักแบบเชิงเดี่ยวโดยปลูกพืชชนิดเดียวเป็นบริเวณกว้างตลอดทั้งปีท่าให้มีการสะสมศัตรูพืช ได้แก่ ด้วงหมัด

ผัก หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก และโรคเน่าคอดิน ในส่วนด้วงหมัดผักมักเป็นศัตรูพืชที่ระบาดตลอดทั้งปี เกษตรกร

แก้ไขปัญหาโดยใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืช ท่าให้ศัตรูพืชต้านทานสารเคมีและประสิทธิภาพการก่าจัดลดลง 

เกษตรกรต้องใช้สารเคมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตพืชผักสูงขึ้น มีรายได้และผลตอบแทนน้อยลงและ

อาจประสบปัญหาการขาดทุนหากเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่ราคาตลาดตกต่่า จากประเด็นปัญหาดังกล่าวสามารถ

แก้ปัญหาและพัฒนาได้โดยการการทดสอบเทคโนโลยีควบคุมด้วงหมัดผักตามกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ

กลุ่มเกษตรกร ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นได้แก่ส่านักงานเทศบาลต่าบลดอนหัน อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วย

การน่าเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันก่าจัดด้วงหมัดผักของกรมวิชาการเกษตรและองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management; IPM)  หมายถึงการพิจารณาวิธี

ควบคุมศัตรูพืชทั้งหมดที่มีอยู่อย่างรอบคอบ และน่ามาผสมผสานกันเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการลดปริมาณ

ศัตรูพืชโดยให้มีระดับในการใช้สารก่าจัดศัตรูพืชหรือการจัดการใดๆ ให้น้อยที่สุดเมื่อมีเหตุผลอันควร รวมทั้งลด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม IPM เน้นในเรื่องการปลูกพืชที่แข็งแรงโดยการรบกวนระบบ

นิเวศเกษตรให้น้อยที่สุด และสนับสนุนกลไกการควบคุมโดยศัตรูธรรมชาติ (จรรยาบรรณสากลว่าด้วยการจ่าหน่าย

และใช้สารก่าจัดศัตรูพืช (ฉบับแก้ไข)(ลงมติยอมรับในการประชุมสมัยที่ 123 ของสภาองค์การอาหารเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ พฤศจิกายน 2545) วิทย์ (2545) รายงานว่า การวิจัยการหาทางเลือกเพ่ือลดการใช้สารเคมีก่าจัด

ศัตรูพืชในระบบ IPM นั้นเมื่อได้รับความส่าเร็จในระดับหนึ่ง การถ่ายทอดให้เกษตรกรน่าไปปฏิบัติได้ส่าเร็จนั้น

จ่าเป็นต้องเข้าใจวิธีการ คือ รู้ช่วงเวลาที่เหมาะสม (Timing) รู้วิธีการป้องกันก่าจัดที่เหมาะสม (Treatment) รู้

เทคนิคการใช้ที่เหมาะสม (Technique) และถูกต้องตามสภาพแต่ละพ้ืนที่ กอบเกียรติ์ และคณะ (2540) ท่าการ

ทดลองป้องกันก่าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Control; IPC) พบว่าการพ่นสารฆ่าแมลงศัตรูพริก

โดยวิธีผสมผสานโดยเฉลี่ยน้อยกว่าแปลงเปรียบเทียบ คือ เฉลี่ย 6.2 ครั้ง หรือลดการใช้สารฆ่าแมลงลงได้ถึงร้อยละ 

32.63 และลดการใช้สารฆ่าแมลงผสมกับสารก่าจัดโรคพืชจ่านวน 12.3 ครั้ง หรือเฉลี่ยร้อยละ 39.05 นอกจากนี้ยัง

พบว่า แปลง IPC เก็บผลผลิตได้มากกว่าแปลงเปรียบเทียบ 1 ครั้ง แต่ได้น้่าหนักผลผลิตน้อยกว่าแปลงเปรียบเทียบ

เฉลี่ย 329.4 กิโลกรัมต่อไร่ แต่รายได้ของแปลง IPC จะสูงกว่าแปลงเปรียบเทียบเฉลี่ย 5,927 บาทต่อไร่ เนื่องจาก

ช่วงระยะเวลาเก็บผลผลิตมีราคาขายที่แตกต่างกัน รวมทั้งต้นทุนของเกษตรกรสูงกว่าแปลง IPC 

จตุรงค์ และ คณะ  (http://www.mcc.cmu.ac.th/research/MCCannualSeminar2006/) กล่าวว่า

ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษใช้วิธีการป้องกันก่าจัดศัตรูพืชแบบวิธีผสมผสาน วิธีกล เป็นการใช้กับดักท่าลายแมลง

http://www.mcc.cmu.ac.th/research/MCCannualSeminar2006/


ศัตรูพืช วิธีเขตกรรม เช่น การใช้ความหลากหลายของชนิดผักปลูกหมุนเวียน การใช้ปุย๋คอกฯลฯการปรับ

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัย และขยายพันธุ์ของศัตรูธรรมชาติ เช่น การงดใช้สารเคมีก่าจัด

ศัตรูพืชในแปลงปลูกผัก การขุดคูน้่าล้อมรอบแปลงผัก เป็นต้น และได้ท่าการศึกษา ณ แปลงผลิตผักปลอดสารพิษ

สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยว์ิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พบว่าหลังจากใช้ วิธีการป้องกันก่าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน งดการใช้สารเคมีก่าจัดศัตรูพืช มีศัตรูธรรมชาติและ

แมลงศัตรูพืชอาศัยอยู่รว่มกันในแปลงผัก สรุปได้ว่าจ่านวนแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูพืชที่พบมีสัดส่วน

เหมาะสมและเกิดการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีววิธีทางธรรมชาติ ภายใต้วิธีการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

ด้วงหมัดผัก ตัวเต็มวัยสามารถอยู่ข้ามฤดูหนาวในเศษซากพืช  จะตื่นตัวเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 20oC   ด้วง

หมัดผักจะไม่มีระยะพักตัวแต่จะขยายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ เข้าท่าลายพืชระยะกล้าเป็นส่วนใหญ่ โดยกัดกินตั้งแต่ระยะต้น

กล้าใต้ผิวดิน เมื่อกล้างอกด้วงหมัดผักจะกัดกินจนเป็นรู โดยเฉพาะใบเลี้ยง  ลมแรงสามารถพัดตัวเต็มวัยให้

แพร่กระจายไปได้ไกลในปริมาณมาก มันสามารถเดินทางไปได้ในระยะไกล หลังผสมพันธุ์ด้วงหมัดผักจะวางไข่ในดิน

ใกล้พืชอาศัย ตัวอ่อนกัดกินรากพืช  หลังจากอยู่ในดินเป็นเวลา 4 - 5 สัปดาห์ ตัวอ่อนที่โตเต็มที่จะยาว 5 - 6 มม. 

ด้วงจะเข้าดักแด้ในดิน ดักแด้ยาว 2.5 มม. มีสีขาวถึงสีเหลืองเมื่อเริ่มแรก ต่อมาสีจะเข้มขึ้น อายุดักแด้ขึ้นอยู่กับ

อากาศ เช่น ในเขตร้อนอาจมีอายุถึง 4 สัปดาห์ ป้องกันการระบาดของด้วงหมัดผักในแปลงกล้า โดยตากดินในแปลง

กล้าหรืออบดินโดยใช้แสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่มีการระบาดมาก ก่าจัดวัชพืชและคลุกเมล็ดพันธุ์ หลีกเลี่ยงการเพาะกล้า

ในแปลงที่มีประวัติการระบาด  และใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม เช่น ปุ๋ยหมัก จะช่วยให้พืชแข็งแรง ควบคุมวัชพืชเพราะด้วง

หมัดผักมักหลบอาศัยตามวัชพืช ปลูกพืชสลับแถวกับพืชตระกูลถั่ว ช่วยลดปริมาณด้วงหมัดผักได้ คลุกเมล็ดด้วยสาร

ก่าจัดแมลง 

นุชนารถ (2552) ได้ค้นพบไส้เดือนฝอยก่าจัดแมลงชนิดใหม่  เรียกว่า ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย(Steinernema 

siamkayai KB Strain) มีประสิทธิภาพในการก่าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้

หอม หนอนชอนใต้เปลือกลองกอง ฯ มีความปลอดภัยต่อพืช สัตว์ และสภาพแวดล้อม จึงเป็นชีวภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่

ได้รับความสนใจน่ามาใช้ทดแทนสารเคมีก่าจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตราย  โดยเฉพาะการน่าไส้เดือนฝอยมาใช้พ่นก่าจัด

แมลงในการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  หรือใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ สามารถเพาะเลี้ยงขยายปริมาณได้ง่าย

ในอาหารเทียมหลายชนิด  นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูงถึง    27–35 องศาเซลเซียส   จัดเป็น

สายพันธุ์ทนร้อนที่มีชีวิตรอดได้ดีในสภาพอุณหภูมิ ในเขตร้อนชื้น  เช่น ประเทศไทย โดยไม่ต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

ไส้เดือนฝอยในห้องควบคุมอุณหภูมิ จึงเป็นข้อดีที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ก่าจัดศัตรูพืชเพ่ือการค้าหรือผลิตไว้ใช้เอง 

เนื่องจากสามารถเพาะเลี้ยงและขยายปริมาณได้ดีในอาหารเทียมที่มีราคาถูก ท่าให้ต้นทุนการผลิตต่่าเหมาะส่าหรับ

เกษตรกรรายย่อย  หรือกลุ่มเกษตรกรที่จะหันมาใช้ไส้เดือนฝอยทดแทนหรือลดการซื้อสารเคมีมาใช้ในการก่าจัด

ศัตรูพืช ปัจจุบันได้พัฒนาชุดขยายเชื้อไส้เดือนฝอยอย่างง่าย ออกมาใหม่สะดวกในการใช้มากกว่าเดิมและต้นทุนต่่า 



เชื้อราที่ใช้ท่าลายแมลงได้อีกชนิดหนึ่งคือ เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) สามารถท่าลายแมลงได้หลาย

ชนิดเช่นแมลงหวี่ขาว หนอนเจาะสมอฝ้ายไรแดง เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก้แจ้ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดดสี

น้่าตาล (ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3, 2556)  

 ในคะน้า ธิติยาภรณ์ และคณะ (2556) ได้ทดลองใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ร่วมกับ cypermethrin พบว่า 

การใช้สารสกัดสะเดาผสม cypermethrin ฉีดพ่นสลับกับสารสกัดสะเดา สามารถป้องกันและควบคุมหนอนใยผักได้

และให้ผลผลิตสูงสุด 82.27 กิโลกรัมต่อไร่ แมลงศัตรูผักกลุ่มนี้ที่ส่าคัญคือด้วงหมัดผัก โดยมีการศึกษาการใช้

แบ ค ที เรี ย  Bacillus thuringiensis subsp.tenebrionis(Btt)แ ล ะ ไส้ เดื อ น ฝอยศั ต รู แ ม ล ง Steinernema 

siamkayai KB Strain เพ่ือควบคุมด้วงหมัดผักในแปลงปลูกผักกาดหัว พบว่า วิธีฉีดพ่นด้วย Btt ผสมกับไส้เดือน

ฝอยมีจ่านวนผักกาดหัวเกรดA มากที่สุด (วนาพร, 2550) ส่วนสารสกัดจากพืช วัชระ (2554) ทดลองสารสกัดจาก

ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.X) เมื่อสกัดด้วยแอลกอฮอล์ น้่า มีประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนกระทู้ผักวัย 2-3 

โดยมีค่า LC50 ที่เวลา 24 ชั่วโมงเท่ากับ  55.2 และ 65.8 เปอร์เซ็นต์ (V/V) ส่วนประสิทธิภาพในการไล่หนอนกระทู้

ผักวัย 2-3 มากที่สุดคือการกลั่นด้วยไอน้่า มีเปอร์เซ็นต์การไล่ที่เวลา 5 ชั่วโมง เท่ากับ 70% 

กองกีฏและสัตววิทยา (2544) เทคโนโลยีการจัดการด้วงหมัดผัก ถ้าพบมากกว่า 1 ตัวต่อต้น  (ในพืชทั้ง 3 ชนิด)  ท่า

การพ่นด้วยไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 75 กรัมต่อน้่า 20 ลิตรหรือเชื้อราเขียว 

Metarhizium anisopliae หรือ fipronil 5 % EC หรือ acetamiprid 20% SP 

 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์       

- ปูนมาร์ล ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 สูตร 46-0-0 และ สูตร 21-0-0 

- วัสดุท่ากับดักกาวเหนียวสีเหลืองได้แก่  แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด  กาวเหนียว ถุงพลาสติกใสขนาด 4x6 นิ้ว 

- สารก่าจัดศัตรูพืชได้แก่  ฟิโปรนิล  อะบาเม็กติน 

- สารชีวภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ บีที  NPVหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา  เชื้อรา Beauveria bassiana 

หัวเชื้อไส้เดือนฝอย ชุดขยายไส้เดือนฝอยพร้อมอาหารขยายสมุนไพรชนิดต่างๆได้แก่  สารสกัดสะเดา  

- วัสดุการเกษตรได้แก่ ถาดเพาะ วัสดุปลูกส่าหรับเพาะกล้า พลาสติกคลุมดิน ระบบน้่าหยด เชือก ถังเก็บ

น้่าขนาด 300 ลิตร 

- วัสดุส่านักงาน ได้แก่ กระดาษฟาง กระดาษ A4  เครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  

- วัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ไดแก่ โปสเตอร์ เอกสารแนะน่า 



วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้่า ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้  

 

กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีการควบคุมด้วงหมัดผักแบบผสมผสาน 

กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีเกษตรกร 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1) ประชุมกลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดขอนแก่นเพ่ือท่าการวิเคราะห์สภาพการผลิตพืชผัก 

ประเด็นปัญหา การตลาดและอ่ืนๆจากนั้นคัดเลือกพ้ืนที่ทดสอบที่มีการปลูกกวางตุ้งและคะน้าเป็นการค้าตลอดทั้งปี 

คือ พ้ืนที่อ่าเภอเมือง พระยืน บ้านแฮด และซ่าสงู จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

3) ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีควบคุมด้วงหมัดผักแบบผสมผสานในพืชตระกูลกะหล่่าแก่

เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับสมัครเกษตรกรอาสาสมัครท่าแปลงทดสอบจ่านวน 10 รายต่อพืช (คะน้า 

กวางตุ้ง) รวม 20 ราย 

4) ประชุมวางแผนการด่าเนินการทดลอง โดยนักวิชาการเกษตรก่าหนดร่วมกับเกษตรกร ก่าหนด

กรรมวิธีการทดสอบ มี 2 กรรมวิธี คือ โดยมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างส่วนกรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติตามวิธีเดิม

ที่เคยปฏิบัติ 

5) การส่ารวจการระบาดของด้วงหมัดผัก ประเมินความเสียหายเพ่ือประเมินการระบาดก่อน

ด่าเนินการทดลอง 

6) เก็บตัวอย่างดินจากแปลงร่วมทดสอบจ่านวน 20 แปลง น่ามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินเพ่ือ

หาปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมในดินโดยใช้ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน (Soil NPK Test Kit) และส่ง

วิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบปัจจัยการผลิต สวพ.3 

7) เกษตรกรร่วมทดสอบด่าเนินการทดลอง โดยมีนักวิชาการเกษตรให้ค่าแนะน่าอย่างใกล้ชิดโดยมี

ขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้  

- เตรียมดินตามกรรมวิธีที่ก่าหนด  ปลูกโดยการหว่านและถอนแยกให้ได้ระยะห่าง 15-20 เซนติเมตร  



- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์อัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
ให้ทั่ว  (หลังปลูก 7 วัน) หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ในช่วง 14-20 
วันหลังหว่าน 

- เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ  45 - 55 วันหลังปลูกหากมีการใช้สารเคมีป้องกันก่าจัดศัตรูพืช ให้งดก่อนการเก็บ
เกี่ยวอย่างน้อย 14 วัน หรือตามค่าแนะน่าการใช้สารแต่ละชนิดใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยว และภาชนะ
บรรจุส่าหรับการขนย้ายผลผลิตที่สะอาด 

- มีการตัดแต่งและคัดแยกคุณภาพผลผลิตล้างท่าความสะอาด ด้วยน้่าสะอาดบรรจุในถุงที่สะอาดและ
มีรูระบายอากาศ วางในที่อุณหภูมิไม่ร้อน และไม่อับก่อนส่งจ่าหน่าย 

- ท่าการส่ารวจการระบาดของด้วงหมัดผักโดยส่ารวจชนิดและปริมาณ ก่อนและหลังการพ่นชีวภัณฑ์ 
ทุก 7 วัน และท่าการประเมินความเสียหายที่เกิดจากแมลงศัตรูเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีทดสอบ 
และกรรมวิธีเกษตรกร 
ดังตารางต่อไปนี้ 

กิจกรรมปฏิบัติ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
1. การเตรียมดิน - ไถตากดิน 5-7 วัน 

- ไถดินลึกประมาณ 15-20 ซม. ใส่ปุ๋ยหมัก
อัตรา 200 - 300 กก./ไร่  
- ปรับปรุงดินให้มีการระบายน้่าให้ดี 
- ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกรมวิชาการเกษตร 
อัตรา 75 กรัมต่อน้่า 20 ลิตรรดลงในแปลงก่อน
ปลูก 

ไถเตรียมดิน พร้อมยกร่อง 
หรือตากดินไม่เกิน 3 วัน 

2. การป้องกันก่าจัด

ด้วงหมัดผัก 

Phyllotretasp. 
 

- ส่ารวจแมลงศัตรูและโรคในแปลงอย่าง
สม่่าเสมอ 
- ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง จ่านวน 80 กับ
ดัก/ไร่ ติดตั้งสูง 30-40 เซนติเมตรเพ่ือพยากรณ์
ปริมาณแมลง โดยการ  ตรวจนับปริมาณแมลง
บนกับดักและบนใบ 
- ก่าจัดเศษซากพืชและวัชพืชในแปลง 

 
-พ่นสารเคมีตามที่เกษตรกรปฏิบัติ  ได้แก่  
อะบาเมกติน ไซเพอร์เมทริน คลอไพริ
ฟอส 
คาร์บาริล  85%WP  ทุก 5 วัน 

 ถ้าส่ารวจพบมากกว่า 1 ตัวต่อต้น  หรือ พบ 5 
ตัว/กับดักกาวเหนียว 1 แผ่น ท่าการพ่น
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกรมวิชาการเกษตร 
อัตรา 75 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หากพบการ
ระบาดของด้วงหมัดผักมากกว่าระดับเศรษฐกิจ
จึงท่าการป้องกันก่าจัดโดยใช้สารป้องกันก่าจัด
ได้แก่ fipronil 5 % EC หรือ acetamiprid 



20% SP 
หรือคาร์บาริล  85%WP  อัตรา  40-60  กรัม/
น้่า  20  ลิตร ทุก 5-7 วัน จ่านวน 3 ครั้ง   

หากเริ่มพบศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ด่าเนินการป้องกันก่าจัดดังนี้  
เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน - ใช้เชื้อรา Beauveria bassianaพ่นควบคุม 

- กรณีจ่าเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกัน ให้ใช้ตาม

ค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตร 

-พ่นสารเคมีตามที่เกษตรกรปฏิบัติ  ได้แก่  
อะบาเมกติน ไซเพอร์เมทริน คลอไพริ
ฟอส 
คาร์บาริล  85%WP  ทุก 5 วัน 

หนอนใยผัก  

 

พบมากกว่า 1.25 ตัวต่อ 10 ต้น หรือ1 ตัวต่อ

กับดัก 1 แผ่น ให้ฉีดพ่นเชื้อ Bt อัตรา 80 มล.

ต่อน้่า 20 ลิตรทุก 5-7 วัน 

หนอนกระทู้ผัก พบมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น ให้ท่าการพ่นเชื้อ 

Bt อัตรา 80 มล.ต่อน้่า 20 ลติร หรือพ่นไวรัส 

NPV อัตรา 50 มล.ต่อน้่า 20 ลิตรต่อเนื่องทุก

สัปดาห์เพื่อป้องกันการระบาด  

หมายเหตุ การควบคุมศัตรูพืช ใช้สารชีวินทรีย์ก่อนหากปริมาณศัตรูพืชยังไม่ลดลงจึงใช้สารเคมี 

- เก็บข้อมูลผลผลิตโดยการสุ่ม ทั้งในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร พื้นที่ขนาด 1.2x5 ตรม.  
จ่านวน 2 ซ้่า/แปลงย่อย/กรรมวิธี โดยชั่งน้่าหนักสด การคัดแยกคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

- สุ่มผลผลิตเพื่อตรวจสารพิษตกค้างจุลินทรีย์และแมลงปนเปื้อนโดยสุ่มทั้งกรรมวิธีเกษตรกรและ 
กรรมวิธีทดสอบเปรียบเทียบ 

- ประชุมสรุปผลการทดสอบร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
และท่าการขยายผลเทคโนโลยีไปยังเกษตรกรภายในกลุ่ม และนอกกลุ่มต่อไป 

- จัดฝึกอบรม ดูงาน การผลิตผักปลอดภัยให้แก่เกษตรกรร่วมทดสอบและเกษตรกรในกลุ่มการผลิตผัก 
การบันทึกข้อมูล 

(1) ขนาดแปลงทดสอบคะน้า กวางตุ้ง  แปลงละ 1 ไร่ ขนาดแปลงย่อย 0.25 ไร่ เก็บข้อมูลแปลงย่อย
ละ 2 จุดๆ ละ 6 ตารางเมตร (1.2x5 เมตร) 

(2) การประเมินการยอมรับเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
(3) บันทึกข้อมูล 
- การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้่า การป้องกันก่าจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว 

- บันทึกชนิด ปริมาณแมลงก่อนและหลังการพ่นชีวภัณฑ์/สารเคมี ทุก 7 วัน 

- พิกัดแปลง ค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง 



- ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต ข้อมูลโรคและแมลงศัตรูพืช 

- ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

- ระดับความรู้เรื่องการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักและความพึงพอใจของเกษตรกร 

เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 

สถานที่ท่าการทดลอง แหล่งผลิตพืชผัก ต่าบลดอนหัน อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการวิเคราะห์และคัดเลือกพื้นที่ 

ประชุมกลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดขอนแก่นเพ่ือท่าการวิเคราะห์สภาพการผลิตพืชผัก 

ประเด็นปัญหา การตลาดและอ่ืนๆ จากนั้นคัดเลือกพ้ืนที่ทดสอบที่มีการปลูกกวางตุ้งและคะน้าเป็นการค้าตลอดทั้งปี 

คือ พื้นที่อ่าเภอเมือง อ่าเภอพระยืน อ่าเภอซ่าสูงและบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่พบว่าแปลงคะน้าและกวางตุ้งที่ปลูกริมฝั่งแม่น้่าชี  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีแหล่งน้่า

เพ่ือการเกษตรตลอดปีแต่มีความเสี่ยงน้่าท่วมถึงในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้่าฝนเฉลี่ยรายปี 

1,279.1 มิลลิเมตร พ้ืนที่ทดสอบได้แก่บ้านโนนเขวา ต่าบลดอนหัน อ่าเภอเมือง และบ้านหนองโพธิ์ ต่าบลหนองแวง 

อ่าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้วงหมัดผักมากที่สุด นอกจากนี้พ้ืนที่ดังกล่าวยังได้รับคัดเลือก

จากคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดขอนแก่นด่าเนินโครงการประชารัฐร่วมกับศูนย์รวบรวมและกระจาย

สินค้าบริษัท เทสโก้โลตัส จ่ากัด ให้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักจ่าหน่ายให้กับโรงคัดบรรจุเพ่ือจ่าหน่ายในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกึงเป็นพ้ืนที่โครงการพัฒนาการเกษตรเชิงบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและ

สหกรณแ์ละหน่วยงานกระทรวงอ่ืนๆ ในจังหวัดขอนแก่นดังต่อไปนี้ 

1)  ส่านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดท่าหน้าที่ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2)  ส่านักงานจังหวัดขอนแก่นให้การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงคัดบรรจุพืชผักสดและกิจกรรม

การประชาสัมพันธ์กลุ่มในรูปแบบการออกร้านในงานประเพณีต่างๆ ของจังหวัด 

3) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่าเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาชุมชนเกษตรในพื้นที่

จังหวัดขอนแก่น 

4)  หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศูนย์วิจัยพัฒนา

เมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตขอนแก่น ท่าหน้าที่ให้ความรู้ด้าน

จัดการคุณภาพการผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ด้านการจัดการศัตรูพืชตามหลัก GAP และ



ด่าเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ รวมถึงการตรวจประเมินและให้การรับรองแหล่งผลิตพืช 

GAP สมาชิกเกษตรกร 

5)  หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ ส่านักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชขอนแก่น ส่านักงานเกษตรอ่าเภอเมือง และส่านักงานเกษตร

อ่าเภอพระยืน ด่าเนินการด้านการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและการส่งเสริมให้เกษตรกรน่าหลัก

วิชาการเกษตรไปปรับใช้ในพ้ืนที่ 

6)  ส่านักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่นด่าเนินการด้านการบริหารจัดการน้่าโดยพื้นที่ทดลองเป็น

พ้ืนที่ชลประทานได้รับน้่าจากแม่น้่าชี 

7)  ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นด่าเนินการด้านการจัดตั้งกลุ่มและให้ความรู้การบริหารจัดการ

วิสาหกิจชุมชน 

8) ส่านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นด่าเนินการด้านการจัดท่าบัญชีกลุ่ม 

9) ส่านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นให้ความรู้ด้านการตลาด การคัดบรรจุ และจัดท่าฉลากตรา

สัญลักษณ์กลุ่ม 

10) ส่านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด่าเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการจัดท่า

เว็บไซต์กลุ่ม 

11) ส่านักงานเทศบาลต่าบลดอนหัน อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นสนับสนุนพื้นที่และสาธารณูปโภค  

12) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลดอนหัน อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นให้ความรู้ด้านการรักษา

สุขภาพ และการป้องกันตนเองจากสารเคมีทางการเกษตร 

13) ส่านักงานพลังงานจังหวัดสนับสนุนการจัดระบบน้่าทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

ผลการคัดเลือกเกษตรกรร่วมวิจัย 

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 

พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีควบคุมด้วงหมัดผักแบบผสมผสานในพืชตระกูลกะหล่่าแก่เกษตรกรและผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ การเลี้ยงและขยายไส้เดือนฝอยก่าจัดด้วงหมัดผัก และรับสมัครเกษตรกรอาสาสมัครท่า

แปลงทดสอบจ่านวน 10 รายต่อพืช (คะน้า กวางตุ้ง) รวม 20 ราย ดังตารางที่ 1-2 ท่าการเก็บข้อมูลรูปแบบการ

เพาะปลูกพบว่าเกษตรกร ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิยมปลูกโดยการหว่านเป็นแปลงขนาดใหญ่เฉลี่ยรายละ 

0.5 – 2 ไร่ท่าให้ระยะต้นชิดกันเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืชและการปลูกเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ท่าให้

เกษตรกรไม่สามารถดูแลรักษาพืชได้อย่างใกล้ชิด ส่วนเกษตรกร ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น นิยมปลูกโดย



การย้ายกล้าปลูกเป็นแปลงขนาดเล็กหลายๆ แปลงผสมผสานกับพืชผักชนิดอ่ืนเฉลี่ย รายละ 0.5  ไร่ เกษตรกร

สามารถดูแลรักษาพืชได้อย่างใกล้ชิดกว่า 

 ตารางท่ี 1 รายชื่อเกษตรกรร่วมทดสอบการจัดการด้วงหมัดผัก – คะน้า 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0845160085 

2 นางรุจี  บุญที ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043450047 

3 นางทองแดง สร้อยหิน ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0804135484 

4 นายวสันต์ วงศ์วรรณ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0905829563 

5 นายธวัช มูลจันทร์ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0827421281 

6 นายพลตรี บุญนะที ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0827451024 

7 นายอุดม สุภธีระ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 0926898439 

8 นางสาวค่าผัด จ่าปาหอม ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 0876439702 

9 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น - 

10 นางสาคร อินอุ่นโชติ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น - 

 

ตารางท่ี 2 รายชื่อเกษตรกรร่วมทดสอบการจัดการด้วงหมัดผัก – กวางตุ้ง 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร ที่อยู่ โทรศัพท์ 

1 นางรุจี  บุญที ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 043450047 

2 นางทองแดง สร้อยหิน ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0804135484 

3 นายวสันต์ วงศ์วรรณ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0905829563 

4 นายธวัช มูลจันทร์ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0827421281 



5 นายพลตรี บุญนะที ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 0827451024 

6 นายอุดม สุภธีระ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 0926898439 

7 นางสาวค่าผัด จ่าปาหอม ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 0876439702 

8 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น - 

9 นางสาคร อินอุ่นโชติ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น - 

10 นางแสงเดือน วันนุรัก ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น - 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

พ้ืนที่ทดสอบได้แก่บ้านโนนเขวา ต่าบลดอนหัน อ่าเภอเมือง และบ้านหนองโพธิ์ ต่าบลหนองแวง อ่าเภอ

พระยืน จังหวัดขอนแก่นเป็นพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้่าชี มีน้่าท่วมถึงในฤดูฝน แต่มีสภาพดินเค็มเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วง

ฤดูแล้ง เดือนมกราคม-เมษายน ลักษณะดินในพ้ืนที่ทดลองเป็นดินตะกอนน้่าพา (alluvial deposited) เป็นตะกอน

ร่วนละเอียด มีการระบายน้่าได้ดี ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากแปลงร่วมทดสอบจ่านวน 10 แปลง ส่งวิเคราะห์ 

ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบปัจจัยการผลิต สวพ.3 พบว่าค่า pH 5.62-7.74 อยู่ในระดับกลางถึงด่าง

อ่อนค่าอินทรียวัตถุ (Organic Matter) อยู่ในระดับต่่าถึงปานกลาง 0.4563-2.5438 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่ใช้

ประโยชน์ได้อยู่ในระดับต่่าถึงระดับท่ีเพียงพอ 72-537 ppm และปริมาณโพแทสเซียม (Exch.K) อยู่ในระดับต่่าถึง

ปานกลาง 62-417 ppm ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากแปลงร่วมทดสอบการจัดการด้วงหมัดผัก – คะน้า 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร pH1 OM3  

(%) 

Avail. P4 

(ppm) 

Exch. K2 

(ppm) 

1 นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม 7.18 0.4563 182 62 

2 นางรุจี  บุญที 6.03 1.4574 537 81 

3 นางทองแดง สร้อยหิน 6.42 1.0388 357 206 

4 นายวสันต์ วงศ์วรรณ 7.95 0.9020 158 99 



 

ตารางท่ี 

4 ผล

การ

วิเคราะ

ห์

ตัวอย่าง

ดินจาก

แปลง

ร่วมทดสอบการจัดการด้วงหมัดผัก – กวางตุ้ง 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร pH1 OM3  

(%) 

Avail. P4 

(ppm) 

Exch. K2 

(ppm) 

1 นางรุจี  บุญที 6.03 1.4574 537 81 

2 นางทองแดง สร้อยหิน 6.42 1.0388 357 206 

3 นายวสันต์ วงศ์วรรณ 7.95 0.9020 158 99 

4 นายธวัช มูลจันทร์ 7.00 1.3689 230 104 

5 นายพลตรี บุญนะที 7.74 2.2204 412 417 

6 นายอุดม สุภธีระ 6.20 2.5438 271 183 

7 นางสาวค่าผัด จ่าปาหอม 6.70 2.4108 128 269 

8 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ 7.61 2.2113 207 244 

9 นางสาคร อินอุ่นโชติ 5.62 0.7026 72 371 

10 นางแสงเดือน วันนุรัก 5.70 1.7208 57 314 

 

ผลการด าเนินการทดลองโดยเกษตรกร 

5 นายธวัช มูลจันทร์ 7.00 1.3689 230 104 

6 นายพลตรี บุญนะที 7.74 2.2204 412 417 

7 นายอุดม สุภธีระ 6.20 2.5438 271 183 

8 นางสาวค่าผัด จ่าปาหอม 6.70 2.4108 128 269 

9 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ 7.61 2.2113 207 244 

10 นางสาคร อินอุ่นโชติ 5.62 0.7026 72 371 



เกษตรกรร่วมทดสอบด่าเนินการทดลอง โดยมีนักวิชาการเกษตรให้ค่าปรึกษาอย่างใกล้ชิด ปลูกทดลอง 10 

ราย แต่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ครบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุณหภูมิสูงในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 และ

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2559 พ้ืนที่ของเกษตรกรประสบปัญหาน้่าท่วมขังในแปลงเนื่องจากฝนตกชุกและ

ระดับแม่น้่าชีหนุนสูง แปลงทดสอบที่สามารถหว่านเมล็ดคะน้าได้หลังจากเจริญเป็นต้นโตขึ้นแต่มีการตายเนื่องจาก

ฝนตกท่าให้มีประชากรต้นไม่หนาแน่นเพียงพอส่งผลให้เกิดวัชพืชขึ้นในแปลง เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงการขาดทุน

เกษตรกรจึงตัดสินใจไถแปลงเพื่อรอการปลูกรอบต่อไปหลังฤดูฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 

เกษตรกรท่าการขยายไส้เดือนฝอยก่าจัดแมลงสายพันธุ์ไทยด้วยตนเอง แต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่การเก็บ

รักษามีอุณหภูมิสูง และอยู่ใกล้ชุนท่าให้ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงขยายไส้เดือนฝอย จึงได้ขอความอนุเคราะห์พ้ืนที่

ห้องปฏิบัติการผลิตชีวินทรีย์ ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 ในเดือนตุลาคม 2559 ประชุมกลุ่มเกษตรกรที่

ร่วมงานทดสอบรอบที่ 2 เพ่ือวางแผนการทดสอบโดยจะเริ่มไถพรวนและตากดินในเดือนตุลาคม 2559 เริ่มหว่าน

เมล็ดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลการส่ารวจและประเมินความเสียหายการระบาดของด้วงหมัดก่อน

ด่าเนินการทดลอง และเมื่อคะน้าและกวางตุ้งอายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน ผลการสุ่มตรวจเมื่อคะน้าอายุ 7 วันพบ

การระบาดของด้วงหมัดผักในทั้งสองกรรมวิธี โดยกรรมวิธีทดสอบท่าให้การระบาดของด้วงหมัดผักในแปลงคะน้า

ลดลงในช่วงวันที่ 14 – 21 วัน ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรท่าให้การระบาดของด้วงหมัดผักในแปลงคะน้าลดลงในช่วง

วันที่ 21-28 โดยระยะวิกฤตของการระบาดด้วงหวัดผักเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-14  ดังนั้นจึงท่าการส่ารวจการระบาด

เพ่ือตรวจสอบผลการป้องกันก่าจัดตามแผนการทดลองในช่วงวันที่ 21 พบว่าในแปลงปลูกคะน้ากรรมวิธีทดสอบมี

จ่านวนด้วงหมัดผักต่อต้นน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และในแปลงปลูกผักกวางตุ้งกรรมวิธีทดสอบมีจ่านวนด้วงหมัด

ผักต่อต้นน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกรแต่มีจ่านวนด้วงหมัดผักหลังการป้องกันก่าจัดมากกว่าแปลงผักคะน้าชี้ให้เห็นว่า

กวางตุ้งเป็นพืชที่อ่อนแอต่อด้วงหมัดผักมากกว่าคะน้า ดังตารางที่ 5-6  

ตารางท่ี 5 ผลการสุ่มนับประชากรด้วงหมัดผักในแปลงกรรมวิธีทดสอบและแปลงเกษตรกร ชนิดพืช: คะน้า ในปี 

2559-2560 

ล าดับ

ที ่
รายชื่อเกษตรกร 

ประชากรด้วงหมัดผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น) 
รายละเอียดการปฏิบัต ิ

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

1 นายอภิสิทธ์ิ ชุมยางสมิ 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

1.5 

1.1 

 

1.5 

1.6 

 

0.5 

1.4 

 

0 

1.1 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 7 วัน 

พ่นสารไดโนทีฟูแรนอายุ 7 วัน 

2 นางรุจี  บุญที 

- ทดสอบ 

 

- เกษตรกร 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1.3 

 

1 

 

2.6 

 

0 

 

0 

 

พ่นคาบาริลช่วงหว่านเมล็ด 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 7 วัน 

พ่นสารอะบาเม็กตินทุก 7 วัน 



3 นางทองแดง สร้อยหิน 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

3.2 

3.0 

 

4.5 

3.2 

 

0 

2.4 

 

0 

1 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 14 วัน 

พ่นสารคลอไพริฟอสอาย ุ7 วัน 

4 นายวสันต์ วงศ์วรรณ 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

1.8 

1.3 

 

3.6 

2.6 

 

0 

1.8 

 

0 

1.1 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 10 วัน 

พ่นสารอะบาเม็กตินทุก 7 วัน 

5 นายธวัช มูลจันทร ์

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

3.2 

2.6 

 

3.6 

4.1 

 

0 

1.8 

 

0 

0 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 14 วัน 

พ่นสารอะบาเม็กตินทุก 7 วัน 

6 นายพลตรี บุญนะท ี

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

1.8 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 7 วัน 

พ่นสารอะบาเม็กตินทุก 7 วัน 

7 นายอุดม สภุธีระ 

- ทดสอบ 

 

- เกษตรกร 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1.1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

พ่นไส้เดือนฝอยอายุ 14 วัน 

สารสกัดสมุนไพรทุก 7 วัน 

สารสกัดสมุนไพรทุก 7 วัน 

8 นางสาวค่าผดั จ่าปาหอม 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

0 

2.4 

 

1 

1.8 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 7 วัน 

พ่นสารอิมดิาคลอพรดิอาย1ุ4 วัน 

9 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

2 

2 

 

1 

3 

 

1 

2 

 

0 

2 

 

พ่นไส้เดือนฝอยทุก 7 วัน 

ไม่มีการป้องกันก่าจัด 

10 นางสาคร อินอุ่นโชต ิ

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

1 

1 

 

1 

1.6 

 

1 

1.4 

 

0 

2.6 

พ่นไส้เดือนฝอยทุก 7 วัน 

สารสกัดสมุนไพรทุก 7 วัน 

ไม่มีการป้องกันก่าจัด 

 

ตารางท่ี 6 ผลการสุ่มนับประชากรด้วงหมัดผักในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ชนิดพืช: กวางตุ้ง ในปี 2559-

2560 

ล าดั

บที ่
รายชื่อเกษตรกร 

ประชากรด้วงหมัดผักเฉลี่ย (ตัว/ต้น) 
รายละเอียดการปฏิบัต ิ

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

1 นางรุจี  บุญที 

- ทดสอบ 

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 

 

พ่นคาบาริลช่วงหว่านเมล็ด 



 

- เกษตรกร 

 

1 

 

1.3 

 

3.6 

 

4 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 7 วัน 

พ่นสารอะบาเม็กตินทุก 7 วัน 

2 นางทองแดง สร้อยหิน 

- ทดสอบ 

 

- เกษตรกร 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1 

 

2.4 

 

6 

 

2 

 

คาบาริลก่อนปลูก+ไส้เดือนฝอยเมือ่อายุ 

14 วัน 

คาบาริลก่อนปลูก+คลอไพริฟอสอายุ 7 

วัน 

3 นายวสันต์ วงศ์วรรณ 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

3 

3 

 

3 

2.6 

 

2.6 

3.8 

 

2.4 

4.1 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 10 วัน 

พ่นสารอะบาเม็กตินทุก 7 วัน 

4 นายธวัช มูลจันทร ์

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

2 

2.6 

 

5 

4.1 

 

0 

1.8 

 

0 

0 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 10 และ 17 วัน 

พ่นสารอะบาเม็กตินทุก 7 วัน 

5 นายพลตรี บุญนะท ี

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

2 

3 

 

2 

3 

 

0 

3 

 

0 

2.2 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 14 วัน 

พ่นสารอะบาเม็กตินทุก 7 วัน 

6 นายอุดม สภุธีระ 

- ทดสอบ 

 

- เกษตรกร 

 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

0 

 

5.2 

 

พ่นไส้เดือนฝอยอายุ 14 วัน 

สารสกัดสมุนไพรทุก 7 วัน 

สารสกัดสมุนไพรทุก 7 วัน 

7 นางสาวค่าผดั จ่าปาหอม 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

2 

2.4 

 

1 

1.8 

 

2 

0 

 

0 

0 

 

พ่นไส้เดือนฝอยเมื่ออายุ 14 วัน 

พ่นสารอิมดิาคลอพรดิอาย1ุ4 วัน 

8 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2.8 

 

0 

4 

 

พ่นไส้เดือนฝอยทุก 7 วัน 

ไม่มีการป้องกันก่าจัด 

9 นางสาคร อินอุ่นโชต ิ

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

1 

1 

 

1 

1.6 

 

1 

1.8 

 

0 

2.6 

 

พ่นไส้เดือนฝอยทุก 7 วัน 

สารสกัดสมุนไพรทุก 7 วัน 

10 นางแสงเดือน วันนุรัก 

- ทดสอบ 

- เกษตรกร 

 

1 

3 

 

1 

5.6 

 

1 

3 

 

0 

5 

 

พ่นไส้เดือนฝอยทุก 7 วัน 

ไม่มีการป้องกันก่าจัด 

 

 



ผลการสุ่มวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต 

ผลการสุ่มวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตคะน้าและกวางตุ้งพบว่าผลผลิตที่ได้จากแปลงกรรมวิธีทดสอบ

ทุกแปลงไม่พบสารพิษตกค้าง ส่วนแปลงกรรมวิธีเกษตรกรพบสารพิษตกค้างทั้งในคะน้าและกวางตุ้งได้แก่สาร 

Chlopyrifos 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม Dinotefuran 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสาร Imidacloprid 0.01 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม  เมื่อพิจารณาปริมาณสารที่ตกค้างพบว่าอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย เมื่อเทียบกับค่า MRLs 

ของสารแต่ละชนิด (ตารางท่ี 7-8) 

ตารางท่ี 7 ผลการสุ่มวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตคะน้าจากแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ในปี 2559-

2560 

ล าดับ

ที ่
รายช่ือเกษตรกร 

ชนิดสารพิษ/ปริมาณที่พบ (mg/kg) หมายเหตุ 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

1 นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม ND Chlopyrifos 0.01 

Dinotefuran 0.05 

คะน้าต้นอายุเก็บเก่ียว 45 วัน 

2 นางรุจี  บุญที ND ND คะน้าต้นอายุเก็บเก่ียว 45 วัน 

3 นางทองแดง สร้อยหิน ND ND คะน้าต้นอายุเก็บเก่ียว 45 วัน 

4 นายวสันต์ วงศ์วรรณ ND ND คะน้าต้นอายุเก็บเก่ียว 45 วัน 

5 นายธวัช มูลจันทร์ ND ND คะน้าต้นอายุเก็บเก่ียว 45 วัน 

6 นายพลตรี บุญนะที ND ND คะน้าต้นอายุเก็บเก่ียว 45 วัน 

7 นายอุดม สุภธีระ ND ND คะน้ายอดอายุเก็บเกี่ยว 28 วนั 

8 นางสาวค่าผัด จ่าปาหอม ND Imidacloprid 

0.01 

คะน้ายอดอายุเก็บเกี่ยว 28 วนั 

9 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ ND ND คะน้ายอดอายุเก็บเกี่ยว 28 วนั 

10 นางสาคร อินอุ่นโชติ ND ND คะน้ายอดอายุเก็บเกี่ยว 28 วนั 

  



ตารางท่ี 8 ผลการสุ่มวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตกวางตุ้งจากแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ในปี 2559-

2560 

ล าดับ

ที ่
รายช่ือเกษตรกร 

ชนิดสารพิษ/ปริมาณที่พบ 

(mg/kg) 

หมายเหตุ 

แปลงทดสอบ แปลงเกษตรกร 

1 นางรุจี  บุญที ND ND  

2 นางทองแดง สร้อยหิน ND ND  

3 นายวสันต์ วงศ์วรรณ ND ND  

4 นายธวัช มูลจันทร์ ND Chlopyrifos 

0.01 

กวางตุ้งใบมีร่องรอยด้วงหมัดผัก 

5 นายพลตรี บุญนะที ND ND กวางตุ้งใบมีร่องรอยด้วงหมัดผัก 

6 นายอุดม สุภธีระ ND ND กวางตุ้งใบมีร่องรอยด้วงหมัดผัก 

7 นางสาวค่าผัด จ่าปาหอม ND ND กวางตุ้งดอกมีร่องรอยด้วงหมัดผัก 

8 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ ND ND กวางตุ้งใบมีร่องรอยด้วงหมัดผัก 

9 นางสาคร อินอุ่นโชติ ND ND กวางตุ้งใบมีร่องรอยด้วงหมัดผัก 

10 นางแสงเดือน วันนุรัก ND ND กวางตุ้งดอกมีร่องรอยด้วงหมัดผัก 

 

 

 

 

ปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตคะน้าและกวางตุ้งพบว่าผลผลิตจากแปลงกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธี

เกษตรกรไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 9-10) แตก่รรมวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตคะน้าและกวางตุ้งเท่ากันคือ 5,540 



บาท/ไร่ ซึ่งต่่ากว่าต้นทุนการผลิตในแปลงกรรมวิธีเกษตรกรโดยการผลิตคะน้าและกวางตุ้งมีต้นทุน  5,780 และ 

5,860 บาท/ไร่ตามล่าดับ เมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วพบว่า การผลิตคะน้ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้

ตอบแทนสุทธิ (รายได้-ต้นทุน) คะน้ายอดและ รายได้ตอบแทนสุทธิคะน้าต้นใหญ่ 45,710 และ44,060 บาท/ไร่

ตามล่าดับ ซึ่งมีรายได้สูงกว่าการผลิตคะน้ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้ตอบแทนสุทธิ คะน้ายอดและ รายได้ตอบ

แทนสุทธิคะน้าต้นใหญ่ 45,570 และ 43,810 บาท/ไร่ตามล่าดับ และกรรมวิธีทดสอบมีค่าตอบแทนต่อหน่วยลงทุน 

(BCR) คะน้ายอดและคะน้าต้นใหญ่ 8.251 และ 7.953 ตามล่าดับ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มคี่าตอบแทนต่อหน่วย

ลงทุน (BCR) คะน้ายอดและคะน้าต้นใหญ่ 7.884 และ 7.580 ตามล่าดับ (ตารางท่ี 11) ส่วนผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจของการผลิตกวางตุ้ง พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีรายได้ตอบแทนสุทธิ (รายได้-ต้นทุน) 44,470 บาท/ไร่ ซึ่งมี

รายได้สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีรายได้ตอบแทนสุทธิ 43,610 บาท/ไร่ และกรรมวิธีทดสอบมีค่าตอบแทนต่อ

หน่วยลงทุน (BCR) 8.027 สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีค่าตอบแทนต่อหน่วยลงทุน 7.442 (ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 9 ผลผลิตคะน้าในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ในปี 2559-2560 

ล าดับที่ รายช่ือเกษตรกร 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

หมายเหตุ 
แปลงทดสอบ แปลงเกษตรกร 

1 นายอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม 2,800 2,798 คะน้ายอดอายุ 40 วัน 

2 นางรุจี  บุญที 2,400 2,370 คะน้ายอดอายุ 40 วัน 

3 นางทองแดง สร้อยหิน 2,480 2,492 คะน้ายอดอายุ 40 วัน 

4 นายวสันต์ วงศ์วรรณ 2,560 2,555 คะน้ายอดอายุ 40 วัน 

5 นายธวัช มูลจันทร์ 5,200 5,205 คะน้าต้นใหญ่ 

6 นายพลตรี บุญนะที 4,720 4,712 คะน้าต้นใหญ่ 

7 นายอุดม สุภธีระ 1,040 1,112 คะน้ายอดอายุ 28 วัน 

8 นางสาวค่าผัด จ่าปาหอม 1,200 1,190 คะน้ายอดอายุ 28 วัน 

9 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ 2,400 2,386 คะน้ายอดอายุ 28 วัน 

10 นางสาคร อินอุ่นโชติ 1,520 1,525 คะน้ายอดอายุ 28 วัน 

ค่าเฉลี่ยน้่าหนักคะน้ายอด 2,050 2,054  



ค่าเฉลี่ยน้่าหนักคะน้าต้นใหญ่ 4,960 4,959  

 

   ตารางท่ี 10 ผลผลิตกวางตุ้งในแปลงทดสอบและแปลงเกษตรกร ในปี 2559-2560 

    

ล าดับที่ 
รายช่ือเกษตรกร 

ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

แปลงทดสอบ แปลงเกษตรกร 

1 นางรุจี  บุญที 3,246 3,230 

2 นางทองแดง สร้อยหิน 4,285 4,190 

3 นายวสันต์ วงศ์วรรณ 4,520 4,500 

4 นายธวัช มูลจันทร์ 4,720 4,685 

5 นายพลตรี บุญนะที 4,678 4,635 

6 นายอุดม สุภธีระ 2,310 2,300 

7 นางสาวค่าผัด จ่าปาหอม 2,400 2,390 

8 นางส่าลี  ขันหนองโพธิ์ 2,625 2,628 

9 นางสาคร อินอุ่นโชติ 1,998 1,876 

10 นางแสงเดือน วันนุรัก 2,560 2,545 

 ค่าเฉลี่ย 3,334 3,298 

 

ตารางท่ี 11 ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะปลูกคะน้าจังหวัดขอนแก่นเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีทดสอบและ

กรรมวิธีเกษตรกร 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท/ไร่) 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 



1. ไถเตรียมพ้ืนที่ 1,000 1,000 

2. เมล็ดพันธุ์ 1,000 1,000 

3. ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 1,000 1,000 

4. ปุ๋ยเคมี 700 700 

5. ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันก่าจัดศัตรูพืช   

- กับดักกาวเหนียว 240 - 

- ไส้เดือนฝอย 600 - 

- สารเคมี 400 1,480 

6. ค่าแรงงานเก็บเกี่ยวตัดแต่ง 600 600 

ต้นทุนรวม 5,540 5,780 

รายได้ (ผลผลิต x ราคาเฉลี่ย 25 บาท) คะน้ายอด 51,250 51,350 

รายได้ (ผลผลิต x ราคาเฉลี่ย 10 บาท) คะน้าต้นใหญ่ 49,600 49,590 

รายได้ตอบแทนสุทธิ (รายได้-ต้นทุน) คะน้ายอด 45,710 45,570 

รายได้ตอบแทนสุทธิ (รายได้-ต้นทุน) คะน้าต้นใหญ่ 44,060 43,810 

BCR คะน้ายอด 8.251 7.884 

BCR คะน้าต้นใหญ่ 7.953 7.580 

 

ตารางท่ี 12 ต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะปลูกกวางตุ้งจังหวัดขอนแก่นเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีทดสอบและ

กรรมวิธีเกษตรกร 

รายการ 
ค่าใช้จ่าย(บาท/ไร่) 

กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 



1. ไถเตรียมพ้ืนที่ 1,000 1,000 

2. เมล็ดพันธุ์ 1,000 1,000 

3. ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 1,000 1,000 

4. ปุ๋ยเคมี 700 700 

5. ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันก่าจัดศัตรูพืช   

- กับดักกาวเหนียว 240 - 

- ไส้เดือนฝอย 600 - 

- สารเคมี 400 1,560 

6. ค่าแรงงานเก็บเกี่ยวตัดแต่ง 600 600 

ต้นทุนรวม 5,540 5,860 

รายได้ (ผลผลิต x ราคาเฉลี่ย 15 บาท)  50,010 49,470 

รายได้ตอบแทนสุทธิ (รายได้-ต้นทุน) คะน้ายอด 44,470 43,610 

BCR คะน้ายอด 8.027 7.442 

 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองได้เทคโนโลยีการจัดการด้วงหมัดผักที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพาะปลูกคะน้าและกวางตุ้ง

ในจังหวัดขอนแก่นดังนี้ 

เทคโนโลยีการจัดการด้วงหมัดผักในแปลงคะน้าและกวางตุ้ง 

(1) การป้องกันด้วงหมัดผักก่อนปลูก 

- ไถตากดิน 5-7 วัน โดยไถดินลึกประมาณ 15-20 ซม.  

- ปรับปรุงดินให้มีการระบายน้่าให้ดีโดยการใส่ปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์อัตรา 

200 - 300 กก./ไร ่



- รดหรือฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย อัตรา 75 กรัมต่อน้่า 20 ลิตรลงในแปลงก่อนปลูกเพ่ือ

ก่าจัดไข่และตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดินก่อนปลูก 

(2) การป้องกันก่าจัดด้วงหมัดผักในช่วงการเพาะปลูก 

- ส่ารวจการระบาดของด้วงหมัดผักอย่างสม่่าเสมอในช่วงที่พืชมีอายุ 1-20 วัน 

- ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง จ่านวน 80 กับดัก/ไร่ ติดตั้งสูง 30-40 เซนติเมตรเพ่ือเป็นกับดักตัว

เต็มวัยด้วงหมัดผัก และเป็นพยากรณ์ปริมาณแมลง โดยการ  ตรวจนับปริมาณแมลงบนกับดัก

และบนใบ 

- ถ้าส่ารวจพบมากกว่า 1 ตัวต่อต้น  หรือ พบ 5 ตัว/กับดักกาวเหนียว 1 แผ่น ท่าการพ่นไส้เดือน

ฝอยสายพันธุ์ไทย อัตรา 75 กรัมหรือไส้เดือนฝอยเชื้อสด 1 ถุงต่อน้่า 20 ลิตร  

- หากพบการระบาดของด้วงหมัดผักมากกว่าระดับเศรษฐกิจจึงท่าการป้องกันก่าจัดโดยใช้สาร

ป้องกันก่าจัดได้แก่ fipronil 5 % EC หรือ acetamiprid 20% SP หรือคาร์บาริล  85%WP  

อัตรา  40-60  กรัม/น้่า  20  ลิตร ทุก 5-7 วัน จ่านวน 3 ครั้ง   

- ก่าจัดเศษซากพืชและวัชพืชในแปลง 

 

เนื่องจากหัวเชื้อและไส้เดือนฝอยมีอายุการเก็บรักษาสั้น เกษตรกรไม่สามารถขยายไส้เดือนฝอยเก็บไว้ใช้

ท่าให้ขาดความต่อเนื่องในการน่าไปใช้ควบคุมด้วงหมัดผัก นอกจากนี้ประสบการณ์และการรักษาความสะอาดมีผล

ต่อความส่าเร็จในขั้นตอนการผลิตขยายไส้เดือนฝอยเป็นอย่างมาก หลังการศึกษาทดลองเกษตรกรให้การยอมรับว่า

ไส้เดือนฝอยก่าจัดแมลงสายพันธุ์ไทยและกรรมวิธีการจัดการด้วงหมัดผักแบบผสมผสานสามารถควบคุมการระบาด

ได้ งานวิจัยที่สามารถพัฒนาการลดการระบาดของด้วงหมัดผักและศัตรูพืชผักในจังหวัดขอนแก่นควรเป็นงานวิจัย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการด้วงหมัดผักที่เหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติกับสภาพพ้ืนที่เพาะปลู กขนาดใหญ่ 

เช่นการใช้เครื่องจักรส่าหรับพ่นชีวภัณฑ์เพ่ือลดขั้นตอน ลดต้นทุน ประหยัดเวลาและแรงงานให้มากยิ่งขึ้น และ 

เนื่องจากด้วงหมัดผักและศัตรูพืชชนิดต่างๆ มีการเคลื่อนย้ายจากแปลงปลูกสู่แปลงที่อยู่ใกล้เคียงได้ง่าย  

แมลงมีแหล่งพักพิงอย่างต่อเนื่อง ท่าให้การควบคุมการระบาดมักไม่ได้ผลในระยะยาว ดังนั้นการวิจัยละพัฒนาเพ่ือ

แก้ปัญหาศัตรูพืชควรเป็นการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม กล่าวคือควรเป็นการวิจัยด้านการบริหารจัดการกลุ่มเพ่ือให้

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันควบคุมการระบาดอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอยเชิง

การค้าเพ่ือให้ง่ายต่อการน่าไปใช้ การขนย้าย และการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นมีความจ่าเป็นอย่างยิ่ง 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้เทคโนโลยีการจัดการด้วงหมัดผักและแนวทางผลิตผักปลอดภัยในพืชผักคะน้า กวางตุ้ง ทั้งในเกษตรกร

กลุ่มท่ีมีการใช้สารเคมี และกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 



2.   เพ่ิมปริมาณผลผลิตผักที่มีคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภต 

3.   ได้เกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบการผลิตผักปลอดภัยเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และดูงานให้กับเกษตรกร
และผู้สนใจ 

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณโครงการพัฒนาการเกษตรเชิงบูรณาการจังหวัดขอนก่น หน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และหน่วยงานกระทรวงอ่ืนๆ ในจังหวัดขอนแก่น และบริษัทเทสโก้โลตัส จ่ากัด ดร.นุชนารถ ตั้งจิต

สมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววทิยา ส่านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร รวมถึงหน่วยงานและบุคคล

ท่านอ่ืนที่ไม่ได้เอ่ยนามที่มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น 
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