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1. แผนงานวิจัย การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชสวนและสมุนไพรพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
2. โครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
         กิจกรรม  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดภัย 
3. ชื่อการทดลองที่1.4    การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกะหล่่าปลีปลอดภัยพื้นที่ 

จังหวัดนครพนม 
Testing and development of safe cabbage production 
technologies in   Nakhon Phanom area.  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
ปัญจพล  สิริสุวรรณมา1/ นิยม  ไข่มุกข์1/ ช่านาญ กสิบาล1/  มะนิต สารุณา1/ รพีพร ศรีสถิต์2/  

 
5. บทคัดย่อ 

           ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมมีเกษตรผู้ปลูกผักเป็นการค้าตลอดปี คือ พ้ืนที่อ่าเภอเมืองซึ่งสภาพการผลิต
ผักในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม กลุ่มเกษตรกรมีลักษณะการผลิตผักแบบใช้สารเคมี คือ กลุ่มปลูกกะหล่่าปลีบ้าน
บึงหล่ม อ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มีสมาชิก 20 ราย 
สมาชิกกลุ่มนี้ได้ใบรับรอง GAP 17 ราย ส่วนเกษตรกรที่ปลูกทั่วไปทั้งหมู่บ้านยังไม่มีการรวมกลุ่มอีก 60 ราย 
การปลูกกะหล่่าปลีจะปลูกในฤดูหนาวโดยใช้พื้นที่นา หลังเก็บเก่ียวข้าว ปลูกพ้ืนที่ 2-3 ไร่ต่อราย จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตกะหล่่าปลีของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม พบประเด็นปัญหาที่
ส่าคัญ คือ ในการผลิตเกษตรกรมีการใช้สารเคมีควบคุมโรคและแมลงต่อเนื่องหลายปี ใช้สารเคมีคลอไพรี
ฟอส ควบคุมหนอนใยผัก  หนอนเจาะยอดกะหล่่า ซึ่งท่าให้พบปัญหาคลอไพรีฟอสตกค้างในผลผลิต  
เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลีบ้านบึงหล่มซึ่งส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบ GAP และมีการระบาดของหนอนใยผัก และ
หนอนเจาะยอดกะหล่่า ท่าให้ผลผลิตต่่าและไม่ได้คุณภาพ มีวัตถุประสงคต์้องการลดการใช้สารเคมีในการ
ปลูกกะหล่่าปลี  และต้องการวิธีการผลิตกะหล่่าปลีปลอดภัยเพื่อยกระดับผลผลิตกะหล่่าปลีให้ได้มาตรฐาน 
GAP ในบรรจุภัณฑ์ที่ดี ในกลุ่มปลูกกะหล่่าปลีบ้านบึงหล่ม อ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ่านวน 10 แปลง 
พ้ืนทีแ่ปลงละ 2 ไร่  ระหว่างปี 2554-2556 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง
ในการพยากรณ์การระบาดศัตรูกะหล่่าปลีและมีการป้องกันก่าจัดตามค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตรพบว่า
ปริมาณแมลงมีจ่านวนน้อยกว่า รวมถึงการประเมินความเสียหายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีเกษตรกรที่ไม่ใช้กับ
กักกาวเหนียวสีเหลือง การให้ปุย๋และการปฏิบัติดูแลรักษากะหล่่าปลีตามค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตร 
ด้วยการไถพลิกหน้าดินตากไว้ 7-10 วันเพื่อฆ่าไข่แมลงและศัตรูพืชบางชนิด การใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับหว่านปุ๋ย
อินทรีย์ผสมราไตรโคเดอร์มาในการพาะกล้า กับปุ๋ยเคมีหลังการย้ายปลูก ร่วมกับการให้น้่าที่เพียงพอ ระยะ
เข้าปลีให้น้่าน้อยลง ท่าให้กะหล่่าปลีมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี กล่าวคือ ในด้านปริมาณผลผลิตของ
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วิธีทดสอบน้่าหนักที่ได้เฉลี่ย 4.71 ตัน/ไร่ และผลผลิตในวิธีเกษตรกรน้่าหนักท่ีได้เฉลี่ย 4.86 ตัน/ไร่ ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์โดย Sirichai Statistic 7แต่ในด้านคุณภาพพบว่าวิธีทดสอบกะหล่่าปลีมี
หัวที่แน่นและความเสียหายจากแมลงน้อยกว่าวิธีเกษตรกรและท่าการสุ่มทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลง
ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ พบว่า ทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลงทดสอบเมื่อตรวจสารตกค้างในผลผลิตแลว้
ไม่พบสารพิษตกค้าง 
          จากผลการทดสอบดังกล่าวเกษตรกรสามารถน่าวิธีการปฏิบัติไปใช้ในการผลิตกะหล่่าปลีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตได้ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 
-------------------------------------------------- 
1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 
2/ส่านักวิจัยละพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
6. ค าน า 

สภาพการผลิตผักพ้ืนที่จังหวัดนครพนม กลุ่มเกษตรกรมีลักษณะการผลิตผักแบบใช้สารเคมี คือ 
กลุ่มปลูกกะหล่่าปลีบ้านบึงหล่ม อ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านในโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว มีสมาชิก 20 ราย สมาชิกกลุ่มนี้ได้ใบรับรอง GAP 17 ราย ส่วนเกษตรกรที่ปลูกทั่วไปทั้งหมู่บ้าน
ยังไม่มีการรวมกลุ่มอีก 60 ราย การปลูกกะหล่่าปลีจะปลูกในฤดูหนาวโดยใช้พื้นที่นา หลังเก็บเกี่ยวข้าว 
ปลูกพ้ืนที่ 2-3 ไร่ต่อราย ในการผลิตเกษตรกรมีการใช้สารเคมีควบคุมโรคและแมลงต่อเนื่องหลายปี ใช้
สารเคมีคลอไพรีฟอส ควบคุมหนอนใยผัก  หนอนเจาะยอดกะหล่่า ซึ่งท่าให้พบปัญหาคลอไพรีฟอสตกค้าง
ในผลผลิต  เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลีบ้านบึงหล่มซึ่งส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบ GAP มีความต้องการลดการใช้
สารเคมีในการปลูกกะหล่่าปลี  และต้องการวิธีการผลิตกะหล่่าปลีปลอดภัยเพ่ือยกระดับผลผลิตกะหล่่าปลี
ให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน GAP ในบรรจุภัณฑ์ที่ดี มีการระบาดของหนอนใยผัก และหนอนเจาะยอดกะหล่่า 
ท่าให้ผลผลิตต่่าและไม่ได้คุณภาพ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการน่าหลักเกณฑ์ของ GAP มาประยุกต์ใช้ เป็น
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส่าหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการ
ข้าว ที่มุ่งให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้บริโภค(กรมวิชาการเกษตร,2556) จึงได้เห็นความส่าคัญของการผลิตผักปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
กะหล่่าปลีสู่ผู้บริโภค 

  

7. วิธีการด าเนินการและอุปกรณ์ 

1. วัสดุอุปกรณ์ 
 1.1 วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปูนขาว ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ปุ๋ยสูตร 15-15-15 

1.2 สารเคมีและสมุนไพรก่าจัดแมลง ได้แก่ fipronil 5 % EC, acetamiprid 20% SP, คาร์บาริล 
อิมิดาคลอพริด10 % เอสแอลผงสะเดา 
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 1.3 สารชีวภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ บีที NPV หัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 
เชื้อรา Beauveriabassiana หัวเชื้อไส้เดือนฝอย ชุดขยายไส้เดือนฝอยพร้อมอาหารขยาย  

1.4 วัสดุและอุปกรณ์ส่าหรับท่ากับดักกาวเหนียว เช่น แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ถุงพลาสติก กาวเหนียว  
1.5 วัสดุส่านักงาน ได้แก่ ปากกาเคมี กระดาษฟาง กระดาษA4 กล้องบันทึกภาพ คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์ 
 1.6 วัสดุทั่วไป ได้แก่ ป้ายแปลง ถุงพลาสติกเก็บตัวอย่างผลผลิต  
 1.7 วัสดุวิทยาศาสตร์ส่าหรับวิเคราะห์ ดิน สารพิษตกค้าง จุลินทรีย์ปนเปื้อน 
 1.8 ชุดตรวจสอบ NPK ในดิน (Soil NPK Test Kit)           
 
 
 
2. วิธีการและข้ันตอนด าเนินงาน 
      2.1 การเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
    พ้ืนที่เป้าหมาย คือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลีบ้านบึงหล่ม อ่าเภอเมืองนครพนม  
จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นแหล่งปลูกส่าคัญของจังหวัดซึ่งได้ด่าเนินในพื้นที่เกษตรกรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
ด่าเนินการ ตามขั้นตอนระบบการท่าฟาร์ม (FSR) และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (PTD)  
      2.2 ด่าเนินการทดสอบ  

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้่า ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้  
กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีทดสอบ  
กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีเกษตรกร 

การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกะหล่่าปลีปลอดภัยพื้นที่จังหวัดนครพนมด่าเนินการ
ทดสอบในแปลงเกษตรกร 10 ราย ๆ ละ 0.25 ไร่ รวม 5 ไร่ ขั้นตอนการด่าเนินงานประกอบด้วย 

1. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
2. การวิเคราะห์พ้ืนที่และวินิจฉัยปัญหา 
3. การวางแผนการวิจัย 
4. การด่าเนินการวิจัย 
5. การสรุปและยืนยันการทดสอบ 

วิธีด่าเนินการทดสอบ 
        1. เลือกพ้ืนที่ทดสอบที่มีการปลูกผักเป็นการค้าตลอดปี  คือ พื้นที่ อ่าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
        2. ท่าการศึกษาสภาพการผลิตกะหล่่า ปัญหา การตลาดและอ่ืนๆจากเกษตรกรผู้ปลูก   
        3. วางแผนการวิจัยการทดสอบ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมด่าเนินการวิจัย  จ่านวน 10 รายก่าหนด
ประเด็นทดสอบเปรียบเทียบเป็น 2 กรรมวิธี พื้นที่ 1 งาน/กรรมวิธี ทดสอบระหว่างกรรมวิธีทดสอบกับ
กรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติเดิม (รายละเอียดการปฏิบัติอยู่ตารางข้างล่าง) 
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กิจกรรมปฏิบัติ กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

1. การเตรยีมดิน - ไถดินลึก 15-20 ซม. พลิกหน้าดนิตากไว ้7-10 วันเพ่ือฆ่าไข่แมลง
และศัตรูพืชบางชนิดแล้วจึงไถคราดเพื่อก่าจัดวัชพืชออกให้หมดท่า
การยกแปลง ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตนั/ไร่ เพื่อปรับลักษณะทาง
กายภาพของดิน ถ้าดินมีปญัหาโดยมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต่่า
กว่า 6.5  ใส่ปูนขาวอัตรา 100-300 กก./ไร่โดยปล่อยไว้ประมาณ 1 
สัปดาห์ ขณะใส่ปูนดินควรมีความช้ืนเพื่อให้ปูนมีการท่าปฏิกิรยิากับ
ดินไดเ้ร็วยิ่งขึ้น หลังจากยกแปลงแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 3 ตัน/ไร่ 
หรือ 2 กก./ตร.ม. 

- ไถเตรียมดิน พร้อมยกร่อง 
หรือตากดินไม่เกิน 3 วัน 

2. การเพาะกล้า - แปลงเพาะกล้า กว้าง1 เมตรความยาวข้ึนกับพ้ืนท่ี  การเตรียมดิน
ควรท่าอย่างดีเช่นเดียวกับแปลงปลูก หลังจากไถดินและตากดินแล้ว 
ย่อยดินให้ละเอียด หว่านปุ๋ยอินทรีย์ผสมราไตรโคเดอร์มา อัตรา 2 
กก./ตารางเมตร ผสมให้เข้ากับดินแล้วเกลี่ยหน้าแปลงให้เรียบ โดย
ยกหน้าดินให้สูง 15-20ซม.หว่านเมล็ดแล้วกลบบางบาง คลุมฟาง 
รดให้ให้ชุ่ม อายุ 25-30 วัน ย้ายปลูก 

- เตรียมแปลงเพาะ  หว่านปุ๋ยคอก 
อัตรา 1-2 กก./ตารางเมตร หวา่น
เมลด็แล้วกลบบาง ๆ คลมุฟาง รด
ให้ให้ชุ่ม อายุ 25-30 วัน ย้ายปลูก 

3. การปลูก - ย้ายปลูกต้นกล้าอายุ 25-30 วัน ระยะปลูก 30x30 ซม. - ย้ายปลูกต้นกล้าอายุ 25-30 วัน 
ระยะปลูก 25-30 ซม. 

4. การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ใส่ขณะเตรยีมดิน ครั้งท่ี 2 หลังย้ายปลูก14-20 วัน   

- ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15อัตรา 100 
กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่
ขณะเตรียมดิน ครั้งท่ี 2 หลังย้ายปลูก
14-20 วัน   

5. การให้น้ า - ให้น่้าอย่างเพียงพอและสม่่าเสมอ เนื่องจากมีการเจริญเติบโตเรว็ วันละ 1-2 ครั้ง ระยะเข้าปลีให้น่้า
น้อยลง 

6.การป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช 
1) ด้วงหมัดผัก 
 
 
 
 
 
2) หนอนใยผัก 
 
 
 

- ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองในการพยากรณ์การระบาดของศัตรู
กะหล่่าปลีและตรวจนับบนใบ  
- หากพบ เฉลี่ย 5ตัว/กับดัก 1 แผน่ในระยะกล้าและในช่วงหลังย้าย
ปลูก 10 วัน ท่าการป้องกันก่าจัดโดยฉีดพ่นคาร์บารลิ  85%WP  
อัตรา  40-60  กรัม/น้่า  20  ลิตร ทุก 5-7 วัน จ่านวน 3 ครั้ง  หลัง
ย้ายกล้า 10 วันข้ึนไป ส่ารวจประชากรด้วงหมัดผัก งดฉีดพ่นสาร
ป้องกันก่าจัดถ้ามีอัตราการระบาดลดลงเนื่องจากพืชสามารถชดเชย
ความเสยีหายได้แล้ว 
-พบตัวเต็มวัยหนอนใยผักเฉลี่ย 1 ตัว/กับดัก 1 แผ่น ท่าการป้องกัน
ก่าจัดโดยการฉดีพ่น BT* สลับกับสารเคมีฟิโปรนิล และ อะบาแมค
ติน อัตราตามฉลาก โดยเริ่มฉดีพน่หลังจากพบตัวเต็มวัย 2-3 วัน   
- พบตัวเต็มวัยหนอนกระทู้ผัก 1 ตัว/กับดัก 1 แผ่น ท่าการป้องกัน

- ไม่ใช้กับดักกาวเหนียวสเีหลือง 
- ฉีดพ่นสารตามที่เกษตรกรปฏบิัติ
คือพ่น คลอไพริฟอส+ไซเพอรเ์มทริน 
และ อะบาเมคติน อัตราตามฉลาก 
ทุก 5-7 วัน 
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3) หนอนกระทู้ผัก 
 
4) หนอนเจาะยอด
กะหล่ า 

ก่าจัดโดย ฉีดพ่น BT +NPV* หลังจากเริ่มพบ 2-3 วัน  
- หนอนเจาะยอดกะหล่่า ถ้าพบมากกว่า 1 ตัวต่อต้น  ให้ท่าการพ่น
เชื้อ Btอัตรา 80 มล./น้่า 20 ลิตร ต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อป้องกัน
การระบาด 
- เมื่อส่ารวจพบการเข้าท่าลายของศัตรูกะหล่่าปลี (เริ่มพบให้ฉีดพ่น
สารละลายเช้ือจุลินทรียส์ลับการสารเคมีทุก 5-7 วันดังนี้  
ครั้งท่ี 1 Bacilusthuringiensis(BT) + Nuclear Polyhedosis Virus 

(NPV) 
ครั้งท่ี 2 ฟิโปรนลิ 
ครั้งท่ี 3 BT +  NPV 
ครั้งท่ี 4 อะบาเมคติน 
ครั้งท่ี 5 BT +  NPV 
โดยงดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ และหยุดพ่น BT + 
NPV ก่อนเก็บเกี่ยว 1 วัน 

7.การเก็บเกี่ยว - พันธุ์เบา อายุเก็บเกี่ยว 50-60 วัน เลือกหัวท่ีห่อหัวแน่นและมีขนาดพอเหมาะ (น้่าหนัก 2-3 กก./หัว)  โดย
ใช้มีดตัดให้ใบนอกท่ีหุ้มหัวตดิมาดว้ย 

 

4. การส่ารวจการระบาดของแมลงศัตรูพืชโดยส่ารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืช รวมถึงการ
ประเมินความเสียหายที่เกิดจากแมลงศัตรูเปรียบเทียบระหว่างการจัดการศัตรูแบบ วิธีทดสอบ และวิธี
เกษตรกร  

5. เก็บข้อมูลผลผลิตโดยการสุ่ม ทั้งในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร พื้นที่ขนาด 2x4 ตรม. จ่านวน 4 
ซ้่า/กรรมวิธี/แปลง โดยชั่งน้่าหนักสด การคัดแยกคุณภาพ  

6. สุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตโดยสุ่มทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลงทดสอบเปรียบเทียบ 

7. สรุปผลการทดสอบ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต  และท่าการขยายผลเทคโนโลยีไปยังเกษตรกรภายใน
กลุ่ม และนอกกลุ่มต่อไประหว่างการทดสอบจัดฝึกอบรม ดูงาน การผลิตผักปลอดภัยให้แก่เกษตรกรร่วม
ทดสอบและเกษตรกรในกลุ่มการผลิต  

การบันทึกข้อมูล 
1. ส่ารวจการระบาดของแมลงศัตรูพืชโดยส่ารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืช รวมถึงการ

ประเมินความเสียหายที่เกิดจากแมลงศัตรูเปรียบเทียบระหว่างการจัดการศัตรูแบบ วิธีทดสอบ และวิธี
เกษตรกร  

2. เก็บข้อมูลผลผลิตโดยการสุ่ม ทั้งในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร พื้นที่ขนาด 2x4 ตรม. จ่านวน 4 
ซ้่า/กรรมวิธี/แปลง โดยชั่งน้่าหนักสด การคัดแยกคุณภาพ  
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3. สุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตโดยสุ่มทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลงทดสอบเปรียบเทียบ 
 
8. ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

เริ่มต้น ตุลาคม 2558  สิ้นสุด กันยายน 2559 
 
9. สถานที่ด าเนินการ  

แปลงเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลีบ้านบึงหล่ม อ่าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 

10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

1. ส่ารวจการระบาดของแมลงศัตรูพืชโดยส่ารวจชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืช รวมถึงการประเมินความ
เสียหายที่เกิดจากแมลงศัตรูเปรียบเทียบระหว่างการจัดการศัตรูแบบ วิธีทดสอบ และวิธีเกษตรกร 

ในการทดลองได้มีการส่ารวจและเก็บข้อมูล 6 ครั้งในช่วงระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2558 – วันที่ 
14 มกราคม 2559 พบว่าวิธีทดสอบทีใ่ช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองในการพยากรณ์การระบาดศัตรูกะหล่่าปลี
(ภาพที่ 1)พบว่าในแปลงผักของวิธีทดสอบมีแมลงหลายชนิด ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก(ไข่) หนอน
กระทู้ผัก(ตัว) และด้วงหมัดผัก ซึ่งหนอนใยผักมีปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาคือ หนอนกระทู้ผัก(ตัว) มีการ
ระบาดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก(ไข่) หนอนกระทู้ผัก(ตัว) มีปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นด้วง
หมัดผักซึ่งพบว่ามีปริมาณลดลง ดังกราฟที่ 1และ ในการทดลองวิธีเกษตรกรไม่ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง
ในการพยากรณ์การระบาดศัตรูกะหล่่าปลีฉีดพ่นสารตามที่เกษตรกรปฏิบัติพบว่าในแปลงผักของวิธี
เกษตรกรมีแมลงหลายชนิด ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก(ไข่) หนอนกระทู้ผัก(ตัว) และด้วงหมัดผัก ซึ่ง
หนอนใยผักมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ หนอนกระทู้ผัก(ตัว) มีการระบาดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้
ผัก(ไข่) หนอนกระทู้ผัก(ตัว) มีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ยกเว้นด้วงหมัดผักซึ่งพบว่ามีปริมาณลดลง ดัง
กราฟที่ 2 แต่ในขณะเดียวกันปริมาณแมลงในวิธีทดสอบมีจ่านวนน้อยกว่าวิธีเกษตรกร รวมถึงการประเมิน
ความเสียหายที่เกิดจากแมลงศัตรูเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการจัดการศัตรูพืชแบบวิธีทดสอบและวิธี
เกษตรกร พบว่า วิธีทดสอบเกิดความเสียหายน้อยกว่าเนื่องจากมีปริมาณของแมลงน้อยกว่า(ภาพที2่และ3) 
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ภาพที่ 1 การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองในแปลงทดสอบ 

 
 

 
กราฟที่ 1 ชนิดและปริมาณของแมลงที่ส่ารวจในแปลงการทดลองวิธีเกษตรกร 
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กราฟที่ 2 ชนิดและปริมาณของแมลงที่ส่ารวจในแปลงการทดลองวิธีทดสอบ 

 
 
 

 
                           ก.                                                            ข. 

ภาพที่ 2 การเข้าท่าลายของแมลงศัตรูพืช ระยะเริ่มห่อหัว 
ก. แปลงวิธีทดสอบ  
ข. แปลงวิธีเกษตรกร 
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                             ก.                                                               ข. 

ภาพที่ 3 การเข้าท่าลายของแมลงศัตรูพืช ระยะเป็นหัว 
ก.แปลงวิธีทดสอบ 
ข. แปลงวิธีเกษตรกร 

 
2. เก็บข้อมูลผลผลิตโดยการสุ่ม ทั้งในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร  
โดยเก็บผลผลิตในพ้ืนที่ขนาด 2x4 ตรม. จ่านวน 4 ซ้่า/กรรมวิธี/แปลง โดยชั่งน้่าหนักสด(ภาพที่ 4) พบว่า
ผลผลิตในการทดลองวิธีทดสอบน้่าหนักที่ได้เฉลี่ย 4.71 ตัน/ไร่ และผลผลิตในการทดลองวิธีเกษตรกร
น้่าหนักท่ีได้เฉลี่ย 4.86 ตัน/ไร่ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์โดย Sirichai Statistic 7ดัง
ตารางที่ 1 และได้ท่าการคัดแยกคุณภาพโดยคัดจากขนาดของหัวและมีความสมบูรณ์ หัวแน่น ไม่ช้่า ไม่เน่า 
และไม่มีแมลงเข้าท่าลายเพ่ือน่าไปสู่ตลาดในการจ่าหน่ายเมื่อกะหล่่าปลีมีคุณภาพดี ก็จะท่าให้ได้ราคาดีด้วย 
(ภาพที่ 5) 
 

  
                             ก.                                                               ข. 

ภาพที่ 4 การเก็บผลผลิตโดยชั่งน้่าหนักสด 
       ก.แปลงวธิีทดสอบ 
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       ข. แปลงวิธีเกษตรกร 
                          
 
 

ตารางท่ี 1 ผลผลิตกะหล ่าปลี (ตนั/ไร่) ในแปลงเกษตรกร 10 ราย ปี 2559 

เกษตรกรรายที่ 
ผลผลติ(ตัน/ไร่) 

ทดสอบ เกษตรกร 
1 4.39 3.00 
2 4.50 7.06 
3 5.33 5.56 

4 5.78 3.61 

5 5.33 4.83 

6 3.22 4.44 

7 4.67 5.11 

8 6.17 6.39 

9 4.00 4.39 

10 3.67 4.17 

Mean 4.71 4.86 

F-test ns 
CV% 21.21 

หมายเหตุ  

ns ไม่ความแตกต่างกนัทางสถิติ 

วิเคราะห์โดย Sirichai Statistic 7 
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                           ก.                                                             ข. 

ภาพที่ 5 ท่าการคัดแยกคุณภาพของหัวกะหล่่าปลี เพ่ือน่าไปจ่าหน่าย 
  ก.ท่าการชั่งน้่าหนักหัวกะหล่่าปลี 
  ข.คัดเลือกหัวที่มีคุณภาพดี หัวแน่น ไม่เน่า ไม่มีแมลงเข้าท่าลาย 

3.  สุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตโดยสุ่มทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลงทดสอบเปรียบเทียบ 
 จากการสุ่มตัวอย่างในวันที่ 26 มกราคม 2560 เพื่อน่ามาตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตโดยท่าการ
สุ่มทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลงทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ พบว่า ทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลง
ทดสอบเม่ือตรวจสารตกค้างในผลผลิตแล้วไม่พบสารพิษตกค้างดังตารางที่ 2. 
ตารางที่ 2 รายงานผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 

No. Lab.No 
Sample 

description 
ชนิดตัวอย่าง 

ผลการทดสอบ 
ค่าMRLs 
(mg/kg) ชนิดสารพิษที่

ตรวจพบ 
ปริมาณที่พบ

(mg/kg) 
1 59PR0168 นางเชิด กะหล่่าปลี ND ND - 
2 59PR0169 นางเพชรลดา กะหล่่าปลี ND ND - 
3 59PR0170 นางกองพันธุ์ กะหล่่าปลี ND ND - 
4 59PR0171 นางกรกนก กะหล่่าปลี ND ND - 
5 59PR0172 นางวภารัตน์ กะหล่่าปลี ND ND - 
6 59PR0173 นางสาวปิยมาศ กะหล่่าปลี ND ND - 
7 59PR0174 นายฉลอง กะหล่่าปลี ND ND - 
8 59PR0175 นางเตือนใจ กะหล่่าปลี ND ND - 
9 59PR0176 นางวิภา กะหล่่าปลี ND ND - 
10 59PR0177 นางคันที กะหล่่าปลี ND ND - 
11 59PR0178 นางเชิด กะหล่่าปลี ND ND - 
12 59PR0179 นางเพชรลดา กะหล่่าปลี ND ND - 
13 59PR0180 นางกองพันธุ์ กะหล่่าปลี ND ND - 
14 59PR0181 นางกรกนก กะหล่่าปลี ND ND - 
15 59PR0182 นางวภารัตน์ กะหล่่าปลี ND ND - 
16 59PR0183 นางสาวปิยมาศ กะหล่่าปลี ND ND - 
17 59PR0184 นายฉลอง กะหล่่าปลี ND ND - 
18 59PR0185 นางเตือนใจ กะหล่่าปลี ND ND - 
19 59PR0186 นางวิภา กะหล่่าปลี ND ND - 
20 59PR0187 นางคันที กะหล่่าปลี ND ND - 
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รายการทดสอบ organophosphorus : chlorpyrifos, diazinon, dicrotophos, dimethoate, EPN, 
ethion, fenitrothion, malation, methamidophos,mevinphos,monocrotophos, parathion-
methyl, piriphos-ethyl, piriphos-methyl, profenofos, prothiofos และ triazophos 
ND หมายถึง Not Detected = ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง 
 

11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

   จากการศึกษาและวิเคราะห์การปลูกกะหล่่าปลีของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม พบ
ประเด็นปัญหาที่ส่าคัญ คือ ในการผลิตเกษตรกรมีการใช้สารเคมีควบคุมโรคและแมลงต่อเนื่องหลายปี ใช้
สารเคมีคลอไพรีฟอส ควบคุมหนอนใยผัก  หนอนเจาะยอดกะหล่่า ซึ่งท่าให้พบปัญหาคลอไพรีฟอสตกค้าง
ในผลผลิต  เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลีบ้านบึงหล่มซึ่งส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบ GAP และมีการระบาดของ
หนอนใยผัก และหนอนเจาะยอดกะหล่่า ท่าให้ผลผลิตต่่าและไม่ได้คุณภาพ จึงได้ด่าเนินการทดสอบการ
ป้องกันการเข้าท่าลายของแมลงและการดูแลรักษาตามค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตร ผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่า การให้ปุ๋ยและการปฏิบัติดูแลรักษาตามค่าแนะน่าของกรมวิชาการเกษตร ด้วยการไถพลิก
หน้าดินตากไว้ 7-10 วันเพื่อฆ่าไข่แมลงและศัตรูพืชบางชนิดแล้วจึงไถคราดเพ่ือก่าจัดวัชพืชออกให้หมดท่า
การยกแปลง ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1 ตัน/ไร่ เพ่ือปรับลักษณะทางกายภาพของดิน ถ้าดินมีปัญหาโดยมีค่าความ
เป็นกรดเป็นด่างต่่ากว่า 6.5  ใส่ปูนขาวอัตรา 100-300 กก./ไร่โดยปล่อยไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ขณะใส่ปูน
ดินควรมีความชื้นเพื่อให้ปูนมีการท่าปฏิกิริยากับดินได้เร็วยิ่งขึ้น หลังจากยกแปลงแล้วให้ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 3 
ตัน/ไร่ หรือ 2 กก./ตร.ม. ส่าหรับแปลงเพาะกล้า กว้าง1 เมตรความยาวขึ้นกับพ้ืนที่  การเตรียมดินควรท่า
อย่างดีเช่นเดียวกับแปลงปลูก หลังจากไถดินและตากดินแล้ว ย่อยดินให้ละเอียด หว่านปุ๋ยอินทรีย์ผสมรา
ไตรโคเดอร์มา อัตรา 2 กก./ตารางเมตร ผสมให้เข้ากับดินแล้วเกลี่ยหน้าแปลงให้เรียบ โดยยกหน้าดินให้สูง 
15-20ซม.หว่านเมล็ดแล้วกลบบางบาง คลุมฟาง รดให้ให้ชุ่ม อายุ 25-30 วัน ย้ายปลูกต้นกล้าอายุ 25-30 
วัน ระยะปลูก 30x30 ซม. ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่ขณะ
เตรียมดิน ครัง้ที่ 2 หลังย้ายปลูก14-20 วัน ร่วมกับการให้น้่าที่เพียงพอ ระยะเข้าปลีให้น้่าน้อยลง ส่วนใน
การปงกันแมลงโดยใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองในการพยากรณ์การระบาดของศัตรูกะหล่่าปลีและตรวจนับ
บนใบ  หากพบด้วงหมัดผัก เฉลี่ย 5ตัว/กับดัก 1 แผ่นในระยะกล้าและในช่วงหลังย้ายปลูก 10 วัน ท่าการ
ป้องกันก่าจัดโดยฉีดพ่นคาร์บาริล  85%WP  อัตรา  40-60  กรัม/น้่า  20  ลิตร ทุก 5-7 วัน จ่านวน 3 ครั้ง  
หลังย้ายกล้า 10 วันขึ้นไป ส่ารวจประชากรด้วงหมัดผัก งดฉีดพ่นสารป้องกันก่าจัดถ้ามีอัตราการระบาด
ลดลงเนื่องจากพืชสามารถชดเชยความเสียหายได้แล้ว พบตัวเต็มวัยหนอนใยผักเฉลี่ย 1 ตัว/กับดัก 1 แผ่น 
ท่าการป้องกันก่าจัดโดยการฉีดพ่น BT* สลับกับสารเคมีฟิโปรนิล และ อะบาแมคติน อัตราตามฉลาก โดย
เริ่มฉีดพ่นหลังจากพบตัวเต็มวัย 2-3 วัน  พบตัวเต็มวัยหนอนกระทู้ผัก 1 ตัว/กับดัก 1 แผ่น ท่าการป้องกนั
ก่าจัดโดย ฉีดพ่น BT +NPV* หลังจากเริ่มพบ 2-3 วัน และ หนอนเจาะยอดกะหล่่า ถ้าพบมากกว่า 1 ตัวต่อ
ต้น  ให้ท่าการพ่นเชื้อ Bt อัตรา 80 มล./น้่า 20 ลิตร ต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการระบาด เมื่อส่ารวจ



13 
 
พบการเข้าท่าลายของศัตรูกะหล่่าปลี (เริ่มพบให้ฉีดพ่นสารละลายเชื้อจุลินทรีย์สลับการสารเคมีทุก 5-7 วัน
ดังนี้  

ครั้งที่ 1 Bacilusthuringiensis(BT) + Nuclear Polyhedosis Virus (NPV) 
ครั้งที่ 2 ฟิโปรนิล 
ครัง้ที่ 3 BT +  NPV 
ครั้งที่ 4 อะบาเมคติน 
ครั้งที่ 5 BT +  NPV 

โดยงดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห์ และหยุดพ่น BT + NPV ก่อนเก็บเกี่ยว 1 วันท่าให้
กะหล่่าปลีมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังนี้   
          1. การส่ารวจการระบาดของแมลงศัตรูพืช วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรพบหนอนใยผักมีปริมาณมาก
ที่สุด รองลงมาคือ หนอนกระทู้ผัก(ตัว) มีการระบาดของหนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก(ไข่) หนอนกระทู้ผัก(ตัว) 
มีปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ยกเว้นด้วงหมัดผักซึ่งพบว่ามีปริมาณลดลง จ่านวนแมลงพบในแปลงวิธี
เกษตรกรมากกว่าวิธีทดสอบ และวิธีทดสอบประเมินความเสียหายน้อยกว่าวิธีเกษตรกร 

2. ผลผลิต ในการทดลองวิธีทดสอบน้่าหนักที่ได้เฉลี่ย 4.71 ตัน/ไร่ ส่วนผลผลิตในการทดลองวิธี
เกษตรกรน้่าหนักที่ได้เฉลี่ย 4.86 ตัน/ไร่ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

3. สุ่มตัวอย่างน่ามาตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตโดยท่าการสุ่มทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลง
ทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ พบว่า ทั้งแปลงของเกษตรกรและแปลงทดสอบเมื่อตรวจสารตกค้างในผลผลิตแล้ว
ไม่พบสารพิษตกค้าง 
 
12. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

1. สามารถใช้เป็นค่าแนะน่าถึงวิธีการน่าเทคโนโลยีการผลิตที่ได้จากงานทดลองไปปรับใช้ในการ
เพ่ิมผลผลิตคุณภาพ และการดูแลรักษากะหล่่าปลี 

2. ได้น่าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลี อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เกษตรกรผู้ปลูกกะหล่่าปลี ได้รู้จักวิธีใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกท่ี 1 รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนท่าการทดลอง 

No. Lab.No 
Sample 

description pH1 OM3(%) Avail.P4(ppm) Exch.K2(ppm) 
1 59PS-S-0715 นางเชิด 6.857 0.8004 108.53 74 
2 59PS-S-0716 นางเพชรลดา 5.856 2.0382 59.48 93 
3 59PS-S-0717 นางกองพันธุ์ 5.292 1.9722 63.88 112 
4 59PS-S-0718 นางกรกนก 6.18 2.3023 67.53 73 
5 59PS-S-0719 นางวภารัตน์ 5.743 2.3518 52.88 92 
6 59PS-S-0720 นางสาวปิยมาศ 6.497 2.2528 39.1 86 
7 59PS-S-0721 นายฉลอง 6.605 1.9227 57.6 74 
8 59PS-S-0722 นางเตือนใจ 6.603 2.1042 56.98 64 
9 59PS-S-0723 นางวิภา 7.425 0.6684 34.89 47 
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10 59PS-S-0724 นางคันที 7.074 1.6256 35.54 74 

ผู้วิเคราะห์ อุบล โปษัณ เตือนฤทัย พนม 
1ดิน : น้่า (1:1),2 Ammonium Acetate 1 N pH 7.0, 3 Walkley and black, 4 Bray II 

 
 
 

  
ภาพแสดง ใช้กับดักกาวเหนียวในแปลงวิธีทดสอบ 

 
 

  
                           ก.                                                            ข. 

ภาพแสดง การเข้าท่าลายของแมลงศัตรูพืช ก. แปลงวิธีทดสอบ  ข. แปลงวิธีเกษตรกร 
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                             ก.                                                               ข. 
 ภาพแสดง การเข้าท่าลายของแมลงศัตรูพืช ระยะเป็นหัว  ก.แปลงวิธีทดสอบ ข. แปลงวิธีเกษตรกร 
 

 
 

ภาพแสดง การลงพ้ืนที่เตือนภัยจากการเข้าท่าลายของแมลงศัตรูพืชและให้ค่าแนะน่าของกรมวิชากาเกษตร 
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                             ก.                                                               ข. 
ภาพแสดง การเก็บผลผลิตโดยชั่งน้่าหนักสด   ก.แปลงวิธีทดสอบ  ข. แปลงวิธีเกษตรกร 
 

 
                           ก.                                                             ข. 
 ภาพแสดง การคัดแยกคุณภาพของหัวกะหล่่าปลี เพ่ือน่าไปจ่าหน่าย ก.ท่าการชั่งน้่าหนักหัวกะหล่่าปลี 
 ข.คัดเลือกหัวที่มีคุณภาพดี หัวแน่น ไม่เน่า ไม่มีแมลงเข้าท่าลาย 
 

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


