
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต 

   ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยใน 

                                          พ้ืนที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาปลอดภัยจากสารพิษ 

        ตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ (E. coli และ Salmonella spp.)และ 

  แมลงศัตรูปนเปื้อนจังหวัดขอนแก่น 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  The Testing technology basil Production safe from  

            E. coli และ Salmonella spp. and  Pesticides residues 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายศุภชัย อติชาติ     สังกัด สวพ.3 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวกุศล ถมมา    สังกัด สวพ.3 

       นางสาวรพีพร ศรีสถิต สังกัด สวพ.3 

                                                               นางวัชราพร ศรีสว่างวงศ์ สังกัด สวพ.3 

    นายจารุพงษ์ ประสพสุข สังกดั สวพ.3 

    นายเอกรัฐ พรหมดรีาช  สังกัด สวพ.3 

 

 

บทคัดยอ่ 

ท าการศึกษาการลดการปนเปื้อนจากเชื้อสาเหตุ E. coli และ Salmonella spp. และ

สารพิษตกค้าวในโหระพา จังหวัดขอนแก่น โดยการทดลองใช้เทคโนโลยีการผลิตผักของกรม

วิชาการ ตั้งแต่การเตรียมดิน การใช้เชื้อไตรโครเดอร์ม่า การตรวจนับแมลงและการใช้สารเคมี

อย่างถูกต้องที่เหมาะสม ที่ แปลงเกษตรกรบ้านหนองทุ่ม อ.โนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น เริ่มปี 



2556 และ สิ้นสุด 2557 เปรียบเทียบ  2 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีของเกษตรกรที่ท าอยู่และกรรมวิธี

ของกรมวิชาการ พบว่ากรรมวิธีทดสอบ ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อสาเหตุและสารพิษตกค้างทั้งสองปี 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

Studied to reduce contamination caused by E. coli and 

Salmonella spp., And toxins out that trade in Basil production. In Khonkaen 

Province The trial of the Department of vegetable production technology. Since 

soil preparation The technology using of tri-chrome Derma. Pest control and 

chemical pesticides properly fitting Village by the farmer. began in 2556 and 

ended in 2557, is the process of comparing two treatments are made available 

to farmers and processing of the Department. The testing process No 

contamination of pathogens and toxins both years. Farmers have a better 

understanding of the use of chemicals properly and appropriately. 

 

ค าน า                                 :   

การปลูกผกัเป็นการคา้ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเกษตรกรส่วนใหญ่จะใชส้ารเคมีเป็น

หลกัไม่วา่จะเป็นการควบคุมโรค แมลง หรืออ่ืนๆเพราะสะดวกและควบคุมไดใ้นบางกรณี และในการผลิตผกัก็มี

ศตัรูท าลายมากเช่นแมลง โรคหลายชนิดท าใหเ้กษตรกรยิง่ใชส้ารเคมีมากข้ึน จากการผลิตวธีิน้ีท าใหส้ารเคมี

ตกคา้งในผลผลิตและในส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ยิง่นานยิง่สะสมมากท าใหอ้าหารพืชผกัเหล่าน้ีไม่ปลอดภยัต่อสุขภาพ

ผูบ้ริโภค เกิดภาวการณ์เจ็บป่วยมากข้ึน โดยเฉพาะในคะนา้ ถัว่ฝักยาว โหระพา ผกักาดหวัและหอมแบ่ง  

ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 3  ไดท้ าการตรวจสอบชนิดและปริมาณสารพิษตกคา้งในผลิตผลทาง

การเกษตรในระหวา่งเดือน  ตุลาคม  2548 – กนัยายน  2549  จ านวนทั้งส้ิน  546  ตวัอยา่ง  พบสารพิษตกคา้ง

จ านวน  124  ตวัอยา่ง  หรือร้อยละ  22.71  ของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด  โดยพบสารพิษตกคา้งชนิด  Chlorpyrifos  

Cyhalothrin  Cypermethrin  Ethorprophos  Methidathion  และ  Triazophos  และตรวจพบสารท่ีหา้มใชจ้ านวน  2  ชนิด  คือ  

Endosulfan  และ  Methamidofos  (วชัราพร, 2549.)  แมว้า่จงัหวดัขอนแก่นและอุดรธานีจะมีการปลูกผกัต่อเน่ืองมา

ยาวนาน  แต่ก็ยงัประสบปัญหาหลายอยา่ง  คือ  การใชว้ตัถุอนัตรายทางการเกษตรท่ีอยูใ่นระดบัท่ีรุนแรง  การผลิต

ผกัในฤดูฝนไม่ได ้  การระบาดเขา้ท าลายของโรคแมลง และอาจมีจุลินทรียป์นเป้ือนในผลผลิต  ดงันั้นเพ่ือให้

ประชาชนผูบ้ริโภคพืชผกัมีสุขภาพดีไดรั้บอาหารพืชผกัปลอดภยัจึงจ าเป็นตอ้งท าการวจิยัโครงการทดสอบ

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการผลิตผกัปลอดภยัในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น และนครพนม โดยทดลองกบัพืชผกั 4 

ชนิด ไดแ้ก่ โหระพา โหระพา ข้ึนฉ่ายและหอมแบ่ง โดยน าเทคโนโลยกีารผลิตผกัปลอดภยัของกรมวชิาการ

เกษตรท่ีไดว้จิยัเรียบร้อยแลว้มาทดสอบเพ่ือแกปั้ญหาต่างๆในการผลิตผกัโดยเนน้การลดการใชส้ารเคมีเพ่ือเป็น

ตน้แบบใหเ้กษตรกรน าไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีของตนเอง และพฒันาเป็นพืชเศรษฐกิจเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในเขต

พ้ืนท่ี 



 

วิธีด าเนินการ                         :  

1. รวบรวมข้อมูลวิธีการผลิตจากแหล่งผลิตโหระพา ในจังหวัดขอนแก่น  

2. คัดเลือกพ้ืนที่และเลือกเกษตรกรร่วมทดสอบ จ านวน 2 ราย พ้ืนที่ทดสอบ 0.5 ไร่/ ราย  

3. สุ่มเก็บตัวอย่างโหระพาจากแปลงเกษตรกร เพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จุลินทรีย์และแมลงปนเปื้อน ก่อน

เริ่มการทดลอง  

4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตผักปลอดภัยให้แก่กลุ่มเกษตรกรร่วมทดสอบ 

5. ด าเนินการทดสอบ 2 ราย  

กรรมวิธีการทดลอง 

ทดสอบในแปลงเกษตรกร มีวิธีการปฏิบัติ 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

ขั้นตอน กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
1. การเตรียมดิน  ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ยก

แปลงปลูก 
ไถเตรียมดิน 2 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ยก
แปลงปลูก 

2.วิธีการปลูก  เตรียมเพาะกล้า/ 40-45 วันยา้ยปลูก เตรียมเพาะกล้า/ 40-45 วันยา้ยปลูก 
3.การใส่ปุ๋ย  ใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร่ 

ร่วมกับยูเรีย 10 กก./ไร่ และปุ๋ยคอก 
100 กก./ไร่ 

ใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร่ 
ร่วมกับยูเรีย 10 กก./ไร่ และ ปุ๋ยอินทรีย์
ผ่านการหมัก 100 กก./ไร่ 

4. การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช  

พ่นสารเคมีทุก 7 วัน (หากพบการ
ระบาดในระดับรุนแรง) 

ตรวจเช็ค หากพบจัดการโดยวิธี
ผสมผสานตามเทคโนโลยีกรมวิชาการ
เกษตรเช่น การใช้ไตรโคเดอร์มาราดหลัง
ปลูกเพ่ือป้องกันโรคเน่าจากเชื้อรา การ
ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพ่ือ
พยากรณ์แมลงและลดปริมาณเพลี้ยไฟ 

5. เก็บเก่ียว  กรรไกรตัดยอด มัดเป็นก า  ใส่ถุงปุ๋ย 
คลุมด้วยผ้าชุ่มน้ า 

ใช้เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยใช้
กรรไกรตัดยอด ใส่ภาชนะที่สะอาด คลุม
ด้วยวัสดุป้องกัน 

 

- เวลาและสถานที่    - ระบุเวลา (2556-2557) และอ าเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 



 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ด าเนินการวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกผักเขต จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีหลายพ้ืนที่มีการปลูกผักเพ่ือ

การค้า เช่นอ าเภอเมือง อ าเภอซ าสูง อ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอหนองเรือ เป็นต้น มีการผลิตได้ตลอดทั้งปีและผลิต

บางฤดูกาล เช่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี พื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิต โดยเฉพาะเขตอ าเภอเมือง ได้แก่ต าบลดอน

หัน พบการผลิตผักตลอดปี มีการหมุนเวียน ชนิดผักและสามารถส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลางและส่งขายเองใน

ตลาดสดเทศบาลและตลาดขายส่ง ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก มีการผลิตตามความรู้และพัฒนา

จากเพ่ือนบ้าน กลุ่มการผลิตที่เป็นเพ่ือนบ้านและแปลงข้างเคียง การใช้น้ าอาศัยน้ าบาดาล และแหล่งน้ าตาม

ธรรมชาติ ซึ่งต าบลดอนหันจะมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และสายน้ า ล าห้วย ซึ่งผันน้ าจากแม่น้ าชี เป็นหลัก ปัญหาที่

เกษตรกร พบคือ การใช้สารเคมีและผลิตภัณฑ์ จากพ่อค้าเร่ ที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน การใช้สารเคมีอย่างไม่

ถูกต้องเหมาะสม การใช้สารเคมีไม่ตรงตามโรค เป็นต้น ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูตามธรรมชาติ มิใช่

ปัญหารุนแรง นอกจากด้วงหมัดผักและหนอน กระทู้ผักในบางปี การแก้ปัญหาของเกษตรกร จะใช้วิธีเปลี่ยน

ชนิดพืชและหักไปปลูกผักชนิดอ่ืนที่ มีปัญหาน้อยลง (คะน้าจะมีด้วงหมัดผักระบาดรุนแรง) และเลือกปลูกผัก

หลากหลายชนิดทดแทน ปัญหา โรค มักพบกับขึ้นฉ่าย ในกรณีที่ปลูกซ้ ารอบที่ สอง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะ

แก้ปัญหาโดยการซื้อดินจอมปลวกมาผสมโรยแปลงผักซึ่ง บางรายยังพบการเกิดอาการโรค ซึ่งยังไม่ได้รั บการ

วิเคราะห์จากหน่วยงานใด ๆ    การใช้ปุ๋ยเกษตรกรจะสังเกตและเลือกใช้ปุ๋ยตามการตอบสนองของพืชแต่ละ

ชนิด บางชนิดจะให้ปุ๋ย อัตราต่ าแต่จะให้บ่อยข้ึน บางชนิดจะให้ปุ๋ยน้อย ขึ้นกับราคาตลาดรับซื้อแต่ละช่วง หาก

ราคาต่ าลงเกษตรกรอาจตัดสินใจ ปล่อยหรือรื้อแปลงปลูกพืชชนิดใหม่  ส่วนปัญหาการใช้สารเคมี ยังพบการใช้

สารเคมีไม่ถูกต้อง ทั้งสุขลักษณะการพ่นสาร  การเลือกชนิด  อัตรา และการท าความสะอาดอุปกรณ์ยังไม่ถูก

วิธี  

ส าหรับการผลิตโหระพา เกษตรกรในต าบลดอนหัน จากการสัมภาษณ์เกษตรกรบางรายจะมี

อาการแพ้ต่อสารของโหระพา เช่น อาการ แสบตา บวมที่ผิวหนังและริมฝีปาก เมื่อสัมผัสขณะตัดเก็บผลผลิต

เพ่ือขาย ท าให้มีการผลิตเฉพาะรายที่ไม่มีอาการแพ้ การผลิตสามารถท าได้ตลอดปี โดยเริ่มจากเตรียมแปลง

เพาะเมล็ด โดยใช้เวลา 45-60 วัน แล้วจึงย้ายปลูก แปลงปลูกจะมีการเตรียมดิน 2-3 ครั้งแล้วแต่เวลาและ

ความขยันของเกษตรกร หลังย้ายปลูกจะดูแลให้น้ าทุก 1-2 วัน ตามสภาพความชื้นในดิน หลังปลูก 45 วันจึง

จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ การเก็บเกี่ยวจะท าได้ 2 ช่วงคือ ในตอนเช้าและตอนบ่าย ๆ หากมี

พ่อค้าต้องการ จะใช้เวลาเก็บเกี่ยว ประมาณ 3-4 ชั่วโมง เกษตรกรจะใช้กรรไกร ตัดยอดโดยเลือกตัดกิ่งแขนง

ส าหรับแตกยอดใหม่ มีความยาวของยอดที่ตัดประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร บางรายจะจัดเป็นก าแล้วใช้หนัง

ยางรัดก่อนวางใส่ ตะกร้าก่อนน ามาท าความสะอาดในร่มแล้วจึงคลุมด้วยผ้าชื้นรอแม่ค้ามารับไปตลาด หรือใช้

วิธีตัดใส่ตะกร้าแล้วค่อมมาจับเป็นก าในร่ม ก่อนจึงจะใส่ถุงรอให้แม่ค้ามารับไป ส าหรับโหระพาจะไม่มีการล้าง 



ท าความสะอาดก่อนส่งตลาด หากมีฝนหรือการปนเปื้อนดิน จะเพียงแค่จุ่มสลัดก้านเท่านั้นจะมิให้ใบถูกน้ าก่อน

ส่งขาย การป้องกันโรคแมลง ในพ้ืนที่ ต าบลดอนหันไม่พบการระบาดของโรคแมลงมากนัก มีเพียงแมลง เพลี้ย

อ่อนและเพลี้ยแป้งบ้างบางเดือนซึ่งเกษตรกรจะใช้สารป้องกันก าจัดแมลงเมื่อจ าเป็นเท่านั้นเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 

ส าหรับโรคของโหระพา ยังไม่พบปัญหาการระบาด เกษตรกรแต่ละรายจะสามารถเก็บเกี่ยวโหระพาต่อเนื่องได้

หลายเดือน ที่พบมากสุดประมาณ 8 เดือน ขึ้นกับการดูแล และราคาตลาดเป็นส าคัญ ก่อนรื้อปลูกใหม่  

ผลการวิเคราะห์พ้ืนที่ ต าบลเปลือยใหญ่และต าบลโนนแดง อ าเภอ โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

พบว่าการผลิตผักของเกษตรกรจะมีการผลิตเป็นกลุ่มใหญ่โดยทางผู้น าจะจัดหาพ้ืนที่สาธารณะแล้วจัดสรรเป็น

แปลงเล็ก ๆ แบ่งให้เกษตรกรในบ้านร่วมกันผลิตและจ าหน่าย และการผลิตในพ้ืนที่ของตนเองซึ่งจะมีขนาด

แปลงที่ใหญ่กว่า การเลือกชนิดผักในแต่ละรอบจะเลือกตามความชอบและราคาเป็นหลัก แต่จะมีเกษตรบาง

รายจะไม่เลือกชนิดผักที่คนส่วนใหญ่ปลูกแต่จะหันไปเลือกผักอย่างอ่ืนแทนแต่มีน้อยราย การผลิตส่วนใหญ่

อาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ร่วมกับน้ าใต้ดิน (บ่อน้ าใต้ดินได้รับการสนับสนุนจากโครงการของทางราชการ) 

การผลิตและดูแลจะมีผู้น าทางการผลิตเช่นหมอดินอาสา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ปลูกก่อน ถ่ายทอด และ

เกษตรกรต าบล เป็นผู้แนะน าการผลิต การแก้ปัญหาการระบาดของโรคแมลง ยังไม่มีการใช้สารเคมีอย่าง

ถูกต้องนัก การเลือกชนิดจะเป็นการเลือกตามที่เคยใช้ และตามค าแนะน าของร้านค้าเป็นส่วนใหญ่ มีบางราย

ลดการใช้สารเคมีมาใช้น้ าหมักและสมุนไพรในการควบคุมไล่แมลง ตลาดและราคาเป็นไปตามกลไก มีพ่อค้า

แม่ค้ามารับ โดยจะมีการสั่งชนิดผักและปริมาณก่อนตามแต่ตะตกลงกันไว้โดยมีขาประจ าเข้ามารับถึงใน

หมู่บ้าน ในต าบลเปลือยใหญ่ หมู่บ้านที่มีการปลูกผักมากที่สุดคือ บ้านสว่าง บ้ านเก่าน้อย  บ้านหัวฝายและ

บ้านนาโพธิ์ ตามล าดับ ส่วนต าบลโนนแดง ได้แก่ บ้านหนองทุ่ม และบ้านหนองหว้า มีการปลูกผักเป็นการค้า 

การผลิตโหระพาในต าบลเปลือยใหญ่ และ โนนแดง จะมีการปลูกไม่ต่างจากต าบลดอนหัน

มากนัก จะมีการเพาะเมล็ดก่อน จึงย้ายปลูก ส่วนการเก็บเกี่ยวจะเก็บวันละ ครั้งเท่านั้น นอกจากจะมีวาระ

พิเศษที่ตลาดต้องการมากจึงจะมีการเก็บรอบสอง ราคาโหระพาจะขึ้นลงตามตลาดขายส่งเป็นส าคัญ ไม่พบ

ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืชและโรคของโหระพา ไม่มีการใช้สารเคมีมากนัก การใช้ปุ๋ยส่วนใหญ่ ใช้ปุ๋ยยู

เรีย ร่วมกับ ปุ๋ยสูตรอื่นเท่าท่ีมีเหลือจากใส่ผักชนิดอื่น ร่วมกับปุ๋ยคอกและมูลสัตว์  

การด าเนินทดสอบได้ท าการสุ่มเก็บผลผลิตโหระพาเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างและการ

ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 จ านวน 3 ราย คือ นายบุญส่ง บรรเทาทึก บ้านเลขที่ 104 

หมู่10 ต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายร า อมาตย์หิน หมู่ 10 ต าบลดอนหัน และนายสงวน  

ค าภักดี 30 หมู่ 10 ต าบลดอนหัน ผลการวิเคราะห์ไม่พบการสารพิษตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนใน

ผลผลิตโหระพา และในกลุ่มปลูกผักโนนศิลา ได้ท าการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือส่งวิเคราะห์ จ านวน 5 รายจากบ้าน

หนองทุ่ม อ าเภอโนนศิลา ซึ่งจะได้ด าเนินการร่วมวางแผนเพ่ือท าแปลงทดสอบในเดือนเมษายน 

ด าเนินการจัดอบรมกลุ่มผู้ปลูกโหระพาที่ร่วมโครงการเรื่อง  



1.ผลการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

2. แมลงศัตรูพืชผัก และโหระพา แมลงศัตรูธรรมชาติ 

3. การใช้กับดักกาวเหนียวตรวจจับแมลงเพ่ือการดูการระบาดและใช้สารเคมีตามความจ าเป็น 

    ติดตามการใช้กับดักกาวเหนียวเกษตรกรแต่ละแปลง  

4.เก็บข้อมูลตรวจนับจ านวนแมลงศัตรูโหระพาในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 

5. ติดตามการด าเนินการของเกษตรกร และการบันทึกผลผลิต 

 จากการด าเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์ หาเชื้อจุลินทรีย์ในผลผลิต ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค

สาเหตุในแต่ละราย การสุ่มนับแมลงศัตรูโหระพาไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูที่ส าคัญ พบแต่แมลงชนิดอ่ืน 

ที่มิใช่แมลงศัตรูโหระพา เช่น พบแมลงเต่าทอง แมลงวันผลไม้เป็นต้น ส่วนการเก็บผลผลิตของเกษตรกรยังคง

เก็บต่อเนื่องตามปกติ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม โดยบางช่วงที่ฝนตกหนักจะมีการหยุดพักการเก็บ โดย

กรรมวิธีทดสอบผลผลิตไม่ต่างกับกรรมวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ 

จากการด าเนินงานปี 2556 พบว่ากรรมวิธีของเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบไม่พบการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์และการระบาดของแมลงศัตรูพืช การด าเนินการสรุปผลการทดสอบร่วมกับเกษตรกรเมื่อวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2556 ได้ข้อสรุปร่วมกับเกษตรกรว่าในการเตรียมดินก่อนปลูกเมื่อใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาจะช่วยลด

การเป็นโรคของโหระพาได้ แต่เมื่อถึงช่วงที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันยังคงมีปัญหาการเป็นโรคอยู่ซึ่งจาก

การเก็บตัวอย่างต้นโหระพาที่มีอาการเหลืองส่งวิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุไม่พบว่าเกิดจากเชื้อโรคแต่อย่างใด จึง

แก้ปัญหาด้วยการระบายน้ าและก าจัดต้นที่มีอาการรุนแรงออก และยังไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโรคสาเหตุใน

คน คือเชื้อ E. coli และ Salmonella spp จากตัวอย่างที่สุ่มเก็บจ านวน 2 ครั้งในช่วงระยะเวลาการเก็บ

ผลผลิต ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน กันยายน 2556 

ปี 2557 ร่วมกับเกษตรกร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่บ้านหนองทุ่ม อ.โนนศิลา ในการเตรียมดิน

และหมักปุ๋ยคอกร่วมกับร าและเชื้อไตรโคเดอร์มา ก่อนในแปลงเตรียมกล้าโหระพาโดยเกษตรกรที่ร่วมกิจกรรม 

จ านวน 5 ราย และจะด าเนินการย้ายปลูกในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ แต่เนื่องจากสภาพอากาศเย็นผิดปกติ

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานสลับกับฝนตก ท าให้กล้าโหระพาเสียหายเกษตรกรจึงไม่สามารถปลูกได้ตาม

ก าหนด ได้มีการเตรียมกล้าใหม่อีกครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ประสบปัญหาอากาศ เย็นสลับร้อนอีก 

3 รอบท าให้กล้าเสียหาย จึงได้ท าการซ่อมแซมและปลูกใหม่ในเดือนมีนาคมและย้ายปลูกใหม่ช่วงกลางเดือน

เมษายน 

 มีการร่วมประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทดสอบจะมีการถ่ายทอดความรู้ในการ

จัดการปลูกผักอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระยะการปลูกผักต่อไป จากการเก็บตัวอย่างผลผลิตเพ่ือหาเชื้อ 

เชื้อจุลินทรีย์และสารพิษตกค้าง พบว่า ไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนและไม่พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน



ในผลผลิต เกษตรกรมีความพึงพอใจมากในเทคโนโลยีการผลิตและความรู้ด้านโรคและแมลงในผั ก สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตผัก มีการขยายผลไปยังเกษตรกรภายในกลุ่มโนนศิลาและใกล้เคียง 

  ตารางที่ 1  ผลผลิตและผลตอบแทนการผลิตโหระพา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ราคาขายคิดที่เฉลี่ย 5 บาทต่อมัด (ราคาตั้งแต่ 3-7 บาท)  

 

   

แผนภูมทิี่1 แสดงจ านวนครั้งในการใส่ปุ๋ยในรอบเดือน  

 

รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 เฉลี่ย 

ผลผลิต(มัด)             1,540              1,140              3,500  

     

2,060  

รายได้(บาท)             7,700              5,700            17,500  

   

10,300  

ต้นทุน 

(บาท/แปลง)             1,209              1,079              1,157  

     

1,148  

 

ก าไร(บาท/แปลง)             6,491              4,621            16,343  

     

9,152  



 

 

แผนภูมทิี่2 แสดงจ านวนครั้งในการเก็บเก่ียวในรอบเดือน 

 

 

แผนภูมทิี่ 3 แสดงจ านวนมัดโหระพาเปรียบเทียบรายเกษตรกร 

 



 

แผนภูมทิี่ 4 แสดงรายได้จากการขายโหระพาเปรียบเทียบรายเกษตรกร 

 

 

แผนภูมทิี่ 5 แสดงต้นทุนและก าไรเปรียบเทียบรายเกษตรกร 

 

 



 

ภาพที่ 1 ประชุมสรุปผลการทดสอบปี 2556 กับกลุ่มเกษตรกร 

 

            

ภาพที่ 2- 3 การย้ายกล้าโหระพาปลูกรอบที่ 3 

 

            

ภาพที่ 4-5 โหระพาอายุ 1 เดือน 



           

พที่ 6 -7 อายุ 50 วัน พร้อมเริ่มเก็บเก่ียว 

 

 

 

             

ภาพที่ 8-9 ฝึกอบรมความรู้การวางแผนการปลูกผัก และการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโรคและ

แมลงศัตรูพืช 

              

ภาพที่ 10-13 สุ่มเก็บตัวอย่างวิเคราะห์  



        

 

 

การประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรผู้เข้าร่วมด าเนินการทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ 

พบว่าเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี เรื่อง การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีตรวจเช็ค หากพบจัดการโดยวิธี

ผสมผสานตามเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร  การใช้ไตรโคเดอร์มา เพ่ือป้องกันโรคเน่าจากเชื้อรา การใช้กับ

ดักกาวเหนียวสีเหลืองเพ่ือพยากรณ์แมลงและลดปริมาณเพลี้ยไฟ และเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว ใช้เทคโนโลยี

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยใช้กรรไกรตัดยอด ใส่ภาชนะที่สะอาด คลุมด้วยวัสดุ

ป้องกัน 100 เปอร์เซ็นต์ และได้มีการปรับเทคโนโลยีการใช้สารไตรโคเดอร์มา 1 ราย โดยการใช้ทั้งรูปแบบ 

ผสมในปุ๋ยหมักอินทรีย์และละรายน้ าราดหลังย้ายปลูก  

ส่วนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูโหระพา พบว่าเกษตรเข้าใจถึงวิธีการใช้สารเคมีอยู่ถูกต้อง

และการเลือกชนิดและอัตราที่เหมาะสม ทั้ง 5 ราย มี 2 รายหยุดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด อีก 3 รายไม่พบ

การใช้สารเคมีเนื่องจากการไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช แต่ยังคงมีความคิดเห็นว่าสมควรใช้หากมีการ

ระบาดรุนแรงในโหระพา  

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 

 การลดการปนเปื้อนจากเชื้อ E. coli และ Salmonella spp.และ แมลงศัตรูปนเปื้อน

จังหวัดขอนแก่น โดยการทดลองในปี 2556 ด าเนินการที่ บ้านท่าแร่ ต าบลดอนหันอ าเภอเมือง และบ้านหนอง

ทุ่ม ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น การผลิตโหระพาโดยการเตรียมดิน อย่างถูกต้องมีการตาก

ดินและ การใช้ปุ๋ยหมักผสมเชื่อไตรโคเดอร์ม่า ไม่พบการปนเปื้อนของเชื่อสาเหตุทั้งสองพ้ืนที่ทดลอง การตรวจ

นับแมลงโดยใช้กับดักกาวเหนียวทาแผ่นป้ายสีเหลือง ท าให้ลดการระบาดของแมลงและลดการใช้สารเคมีใน

การฉีดพ่นลงได้ จากการตรวจผลผลิตไม่พบการตกค้างของสารเคมี เช่นเดียวกับปี 2557 ซ่ึงด าเนนิการท่ีบ้าน

หนองทุ่ม ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นไม่พบเชื้อสาเหตุและสารพิษตกค้างเช่นกัน อีกทั้งใน



ระหว่าการด าเนินการทดสอบได้มีการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในเรื่องปุ๋ย การจัดการโรค แมลง และ

การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัยท าให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถน าไปปรับใช้ในการผลิตผักชนิดอื่น ๆ ได้

ดี 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 

เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก บ้านหนองทุ่ม อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นได้น าความรู้ใน

เรื่องปุ๋ย การจัดการโรค แมลง และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัยท าให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถ

น าไปปรับใช้ในการผลิตผักชนิดอื่น ๆ ได้ดี 

 

 

ค าขอบคุณ  

 

: เจ้าหน้าที่ ส านักงานเกษตรอ าเภอ โนนศิลา 

  เจ้าหน้าที่การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอโนนศิลา 

  ผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผัก บ้านหนองทุ่ม อ าเภอ

โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 


