
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย :   ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลและพืชผักที่เหมาะสม

ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

 2. โครงการวิจัย : ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่เหมาะสมในพ้ืนที่

ภาคกลางและภาคตะวันตก  

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวให้ปลอดภัยจากสารพิษ

ตกค้างเพ่ือการส่งออก  
Test the production technology of safety okra from 

pesticide residue to export 

4. คณะผู้ด าเนินการ 
 หัวหน้าการทดลอง : นางอรัญญา ภู่วิไล  สังกัด สวพ.5 จังหวัดชัยนาท 

 ผู้ร่วมงาน : นางสาววัชรา สุวรรณอาศน์ สังกัด สวพ.5 จังหวัดชัยนาท 

   นางสาวจิราภา เมืองคล้าย  สังกัด สวพ.5 จังหวัดชัยนาท 

   นางจันทนา ใจจิตร  สังกัด สวพ.5 จังหวัดชัยนาท 

5. บทคัดย่อ    

ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างเพ่ือการส่งออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ไดเ้ทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการส่งออกในพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบุรี ท าการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ที่แปลงเกษตรกรอ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ท าการทดสอบในแปลงเกษตรกรจ านวน 5 ราย แบ่งออกเป็น 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธี

เกษตรกร และกรรมวิธีทดสอบ ส าหรับกรรมวิธีเกษตรมีปริมาณผลผลิตเท่ากับ 2,115.60 กก./ไร่ ต้นทุน

เท่ากับ 2,787.47 บาท/ไร่ รายได้เท่ากับ 48,658.86 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิเท่ากับ 45,871.39 บาท และ BCR 

เท่ากับ 17.57 ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีปริมาณผลผลิตเท่ากับ 2,061.40 กก./ไร่ ต้นทุนเท่ากับ 4,032.08 บาท/

ไร่ รายได้เท่ากับ 47,412.14 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิเท่ากับ 43,380.06 บาท และ BCR เท่ากับ 11.85  ผล

วิเคราะห์สารพิษตกค้าง ครั้งที่ 1 มี 1 ราย ที่พบสารพิษตกค้างทั้ง 2 กรรมวิธี ส่วนผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง

ครั้งที่ 2 ในผลผลิตจากเกษตรกรทั้ง 5 รายทั้ง 2 กรรมวิธี มีค่าไม่เกินมาตรฐาน MRL ของประเทศญี่ปุ่น 
 

Test the production technology of safety okra from pesticide residue to export. The 

purpose of this project is to provide integrated pest control for the production of okra for 
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export in Suphanburi Province. The test was conducted for 1 year from October 2016 to 

September 2017 at 5 farmers’ farm in U Thong district, Suphanburi Province. The test 

consisted of 2 methods: Farmer method and DOA recommend method. The result found 

that the average yield of farmer method was 2,115.60 kg./rai. at the cost of 2,787.47 baht 

/rai. The income was 48,658.86 baht /rai. The net profit was 45,871.39 baht/rai and the BCR 

was 17.57. The DOA recommend method got the yield 2,061.40 kg./rai at the cost of 

4,032.08 baht /rai. The income was 47,412.14 baht/rai, the net profit was 43,380.06 baht./rai 

and the BCR was 11.85. The first analysis of pesticide residue was exceeded from 1 farmers’ 

farm. The second analysis of pesticide residue was not detected in 5 farmers’ farm. Both 

treatments were not exceeding the MRL standard of Japan. 
 

6. ค าน า 

กระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกในประเทศไทยส่งออกไปต่างประเทศมากกว่าบริโภคในประเทศจากการที่

ประเทศญี่ปุ่นตรวจพบสารตกค้างในพืชผักที่ส่งไปจากประเทศไทยเป็นจ านวนมากในระหว่างปี 2540 -2544 

และในปี 2544 ได้มีค าสั่งกักกันเพ่ือตรวจสินค้าพืชผักจากประเทศไทยรวม 16 ชนิด คือ ผักคืน่ช่าย ผักคะน้า 

ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว ใบโหระพา ผักชี ใบกะเพรา ผักคะแยง ยี่หร่า ใบแมงลัก ใบสะระแหน่ ผักแพรว ใบบัวบก 

ถั่วลันเตาดิบ กะหล่ าใบ และชะอม/ส้มป่อยและเพ่ิมเป็น 21 ชนิดในปี 2545 โดยมีกระเจี๊ยบเขียวรวมอยู่ด้วย

และเป็นพืชที่ถูกกักกันเป็นปริมาณมากท่ีสุด เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 กรมวิชาการ

เกษตรจึงได้ประกาศให้สินค้าพืชผักท้ัง 21 ชนิดดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองสารตกค้างจากกรมวิชาการเกษตร

ก่อนการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น (นิรนาม, 2553) และในปัจจุบันให้ผลผลิตที่จะส่งออกต้องเป็นแปลง

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งผลิต GAP เท่านั้น  ในปี 2550-51 การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวของไทย

ลดลงอย่างมาก โดยเหลือเพียง 244.78 เมตริกตันในปี 2552 (กรมศุลกากร , 2552) สาเหตุส าคัญยังคงเป็น

สาเหตุจากการตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตเกินค่ามาตรฐาน  ซึ่งปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด(MRL) ที่

ก าหนดส าหรับกระเจี๊ยบเขียว ได้แก่ คลอไพริฟอส คาร์โบซัลแฟน ไซเปอร์เมทริน และเมโทมิล เท่ากับ 0.5 

mg/kg กลุ่มไดไทโอคาร์บาร์เมต 0.2 mg/kg  แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 0.03 mg/kg (ส านักมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2557)  

ส าหรับพ้ืนที่การผลิตกระเจี๊ยบเขียวอยู่ในเขตภาคกลางทั้งหมด พื้นที่ปลูกระหว่างปี 2553-2555 คือ 

3,499  3,011 และ 3,444 ไร่ตามล าดับ โดยพ้ืนที่ปลูกเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี คือ 1,624  

ไร่ 1,286 ไร่ และ 1,353 ไร่ ตามล าดับ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร , 2556) โดยมีเกษตรกรในจังหวัด
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สุพรรณบุรีขอรับรองแปลงกระเจี๊ยบเขียว GAP จากกรมวิชาการเกษตรจ านวน 163 รายเป็นพื้นที่ปลูก 351ไร่ 

ซึ่งการที่จ านวนแปลงการรับรอง GAP มีจ านวนน้อยนั้นอาจเนื่องมาจากการผลิตกระเจี๊ยบเขียวให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการส่งออกนั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งคุณภาพความต้องการของผู้ซื้อส าหรับแต่ละอุตสาหกรรมจะ

แตกต่างกัน คุณภาพส าหรับอาหารกระป๋อง ต้องการกระเจี๊ยบฝักขนาดเล็ก เก็บเกี่ยวหลังจากผสมเกสรเพียง 

2-3 วัน ความยาวฝักเพียง 2-5 เซนติเมตร สีเขียว รูปร่างฝักเป็น 8 เหลี่ยมไม่มีต าหนิของโรคและแมลง โดย

เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพียง 60 %  ส่วนกระเจี๊ยบเขียวสดแช่เย็นซึ่งมักส่งญี่ปุ่น 

มาตรฐานที่สูงกว่าต้องการฝักที่ยาวกว่าปัจจุบันอยู่ที่ความยาว 8 -11 เซนติเมตรและไม่มีสารพิษตกค้าง 

เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตที่ได้มาตรฐานอยู่ที่ 40 %  โดยปัญหาเรื่องโรค เช่น โรคเส้นใบเหลือง ที่มีแมลง

หวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci Genn.) เป็นพาหะน าโรค และแมลงศัตรู เช่น เพลี้ยจักจั่น แมลงหวี่ขาว 

เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้งหนอนกระทู้หอม  หนอนกระทู้ผัก  และหนอนเจาะสมอฝ้าย  (กองกีฏและสัตววิทยา.

2542) เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กระเจี๊ยบเขียวมีรูปร่างที่ไม่ได้ตามมาตรฐานและผลผลิตลดลงจากปัญหา

เหล่านี้เกษตรจึงมีการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูที่ไม่ถูกต้องและมีการใช้ในปริมาณที่มากเกินความ

จ าเป็น ท าให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิต จึงสมควรทดสอบวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูกระเจี๊ยบเขียวให้

ได้ผลผลิตปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 

7. วิธีด าเนินการ    

 - อุปกรณ ์

 1. เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว 

 2. ปุ๋ยมูลสุกร 

 3. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ สารสะเดาไทย บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) บาซิลลัส

ซับทีลิส (BS) และบูเวเรีย บัสเซียน่า 

 - วิธีการ 

 วางแผนการทดลองแบบ RCBD 2 ซ้ า 2 กรรมวิธี ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรจ านวน   5 รายๆ

ละ 1 ไร่ รวมพ้ืนที่ 5 ไร่ โดยแบ่งพ้ืนที่ทดสอบเป็น 2 ส่วน เพ่ือท าการทดสอบการป้องกันก าจัดศัตรูกระเจี๊ยบเขียว

ปฏิบัติตามวิธีทดสอบ เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกร ดังนี้ 
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 1. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1) วิเคราะห์ผลต่างของผลผลิต (Yield Gap Analysis) 

  2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กรรมวิธีแบบ paired t-test 

  3) วิเคราะห์สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 

 - เวลาและสถานที่ 

  แปลงเกษตรกร อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

8.1 แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็น contract framing กับบริษัทส่งออก  
ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 5 ราย โดยปลูกกระเจี๊ยบเขียวช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – 14 

มีนาคม 2560 ดังนี้ 
 1.  นายหลอม เพียรทองวงษ์ บ้านเลขท่ี 302 ม.7 ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  

  ที่ตั้งแปลง ต.หนองบ่อ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี พิกัดแปลง 14°121’39.7”N 99°54’57.7”E 
 2.  นายทวี บุตรดี บ้านเลขที่ 17 หมู่ 7 ต.ศรีส าราญ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  

 ที่ตั้งแปลง ต.ศรีส าราญ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี พิกัดแปลง 14°12  ’38.3”N 99°57’33.6”E 
 3.  นางชูศรี โพระดก บ้านเลขท่ี 44/1 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  

การจัดการ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
การเตรียมหลุม หยอดเมล็ด 1 เมล็ด/หลมุ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเกษตรกร 
ใส่ปุ๋ย 
 

ปุ๋ยเคมี 46-0-0, 24-7-7, 16-8-8,  
24-7-7, 15-15-15 และ 16-16-16 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับเกษตรกร 

การควบคุมโรคและศัตรูพืช  
 

อิมิดาคลอพริด, อาทราบอน,  
ทรีบอน, โปรวาโดร, สตาร์เกิล และ
สารที่กลุม่แนะน า  

1. ใช้สารสกัดสะเดาไทย เพื่อป้องกันก าจัดเพลีย้ไฟ 
เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง พ่น 7-15 วันอัตรา 20-30 ซีซ/ี
น้ า 20 ลิตร 

   2. ใช้บาซิลลสัทูริงเยนซีส (BT) เพื่อป้องกันก าจัดโรค 
     ราก เน่า โคนเน่า พ่น ทุก 7-15 วันอัตรา 20-30 ซีซ/ี 
     น้ า 20 ลิตร 
3.  ใช้บาซิลลัสซับทลีิส (BS) เพื่อป้องกันก าจัดหนอน

กระทู้หอม พ่นทุก 7-15 วัน อัตรา 20-30 ซีซ/ี 
    น้ า 20 ลิตร 
4.  ใช้บูเวเรีย บัสเซียน่า เพื่อป้องกันก าจัดเพลีย้จักจั่น

เขียว พ่นทุก 10-15 วันอัตรา 50-100 กรัม/ 
    น้ า 20 ลิตร 

การให้น้ า แบบร่องน้ า, สปริงเกอร ์ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเกษตรกร 
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  ที่ตั้งแปลง ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พิกัดแปลง 14°141’55.5”N 99°53’22.3”E 
 4.  นางสมจิตร ม่วงจาบ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 8 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  

  ที่ตั้งแปลง ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี พิกัดแปลง 14°12  ’38.4”N 99°56’06.5”E 
 5.  นางอัชฌาภรณ์ วิภาณุรัตน์ บ้านเลขท่ี 75 หมู่ 5 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  

  ที่ตั้งแปลง ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี พิกัดแปลง 14°10’41.9”N 99°55’52.1”E  
8.2 ผลที่ได้จากการวางแผนทดสอบร่วมกับเกษตรกร 

8.2.1 นายหลอม เพียรทองวงษ์ 
การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมหลุม และการใส่ปุ๋ย 

   กรรมวิธีเกษตรกร การเตรียมการปลูกระยะ 30x60 ซม หยอดเมล็ด 1 เมล็ดต่อหลุม ไม่ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม หลัง
ปลูก 3 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 24-7-7/46-0-0 ใส่อัตรา 30 กก./ไร่ หลังปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี     16-16-16+46-0-0 ใส่
อัตรา 30 กก./ไร่ ช่วงเก็บเกี่ยว ทุก 12-15 วัน ใส่อัตรา 30 กก./ไร่  

 กรรมวิธีทดสอบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเกษตรกร  
 การควบคุมศัตรูพืช 
 กรรมวิธีเกษตรกร ป้องกันก าจัดเชื้อรา ใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (ฟังกูราน) อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ใช้ไดโนที

ฟูแรน (สตาร์เกิล) อัตรา 15 กรัม/น้ า 20 ลิตร ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต  
  กรรมวิธีทดสอบ ใช้สารสกัดสะเดาไทย ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง อัตรา 50  ซีซี/น้ า 

20 ลิตร ป้องกันก าจัดโรครากเน่า โคนเน่า ใช้บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) (เรดแคท) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม ใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลาร์มิน่า) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัด
เพลี้ยจักจั่นเขียว ใช้บูเวเรีย บัสเซียน่า (บูเวริน) อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดโรคใบไหม้ แอน
แทรกโนส ใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (ฟังกูราน) อัตรา 15 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

8.2.2 นายทวี บุตรดี 
การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมหลุม และการใส่ปุ๋ย 
กรรมวิธีเกษตรกร การเตรียมการปลูกระยะ 25x60 ซม หยอดเมล็ด 1 เมล็ดต่อหลุม ใส่ปุ๋ยรองก้น

หลุม หลังปลูกใส่ปุ๋ยเคมี 16-16-16 ใส่อัตรา 20 กก./ไร่ หลังปลูก 10 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0 ใส่อัตรา 20 
กก./ไร่ หลังปลูก 20 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 24-7-7 ใส่อัตรา 20 กก./ไร่ หลังปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี   16-16-16 
อัตรา 30 กก./ไร่ หลังปลูก 45 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 16-16-16 อัตรา 30 กก./ไร่ เก็บเกี่ยว ทุก 10 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 
16-16-16/46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร ่

 กรรมวิธีทดสอบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเกษตรกร 
การควบคุมศัตรูพืช 

  กรรมวิธีเกษตรกร ป้องกันก าจัดเชื้อรา ใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (ฟังกูราน) อัตรา 15 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
ใช้ฮอร์โมนสาหร่ายเขียวบ ารุงต้น 30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดจักจั่นเขียว ใช้คาร์เทปไฮโดรคลอไรด์ (คาร์
เทป) อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดหนอน ใช้คลอแรนทรานิลโพรล (พรีวาธอน) ฆ่าหนอน 10-16 ซีซี/
น้ า 20 ลิตร 
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  กรรมวิธีทดสอบ ใช้สารสกัดสะเดาไทย ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง อัตรา     50 ซีซี/
น้ า 20 ลิตร ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ใช้บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) (เรดแคท) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม ใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลาร์มิน่า) อัตรา 50 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัด
เพลี้ยจักจั่นเขียว ใช้บูเวเรีย บัสเซียน่า (บูเวริน) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดเพลี้ย ใช้อิมิดา
คลอร์พริด (โปรวาโด) อัตรา 2 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

8.2.3 นางชูศรี โพระดก 
การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมหลุม และการใส่ปุ๋ย 
กรรมวิธีเกษตรกร การเตรียมการปลูกระยะ 25x40 ซม. หยอดเมล็ด 1 เมล็ด/หลุม ไม่ใส่ปุ๋ยรองก้น

หลุม หลังปลูก 15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่ หลังปลูก 40 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 24-7-7/16-8-8 อัตรา 
25 กก./ไร ่หลังปลูก 50 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 24-7-7/15-15-15 อัตรา 15 กก./ไร่ 

กรรมวิธีทดสอบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเกษตรกร 
การควบคุมศัตรูพืช 

กรรมวิธีเกษตรกร ป้องกันแมลงกัดต้นอ่อนใช้ไดแมทโทแอต อัตรา 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร เพ่ือบ ารุงต้น 
ดอก ใบ ใช้อาหารเสริมโอมาซ่า อัตรา 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ใช้อาหารเสริมบีพลัส อัตรา 30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
ป้องกันเพลี้ยจักจั่น หนอน ใช้อีโทเฟนฟรอกด์ (ทรีบอน) อัตรา 10 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันเพลี้ยจักจั่น ใช้ได
โนทีฟูแรน (สตาร์เกิล) อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันหนอน ใช้คอร์ฟลูอาซูรอน   (อาทราบอน) อัตรา 
10 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

กรรมวิธีทดสอบ ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ใช้บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) (เรดแคท) อัตรา 80 กรัม/น้ า 
20 ลิตร ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม ใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลาร์มิน่า) อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยจักจั่นเขียว ใช้บูเวเรีย บัสเซียน่า (บูเวริน) อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดโรคใบไหม้ แอน
แทรกโนส ใช้น้ าส้มควันไม้ อัตรา 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดแมลง ใช้อะซาดิแลคติน อัตรา 50 ซีซี/น้ า 
20 ลิตร และใช้ไดเมทโทเอต อัตรา 30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่น หนอน ใช้อีโทเฟนฟรอกด์ (ทรี
บอน) อัตรา 10 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่น ใช้ไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล) อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 
ลิตร ป้องกันก าจัดหนอน ใช้คอร์ฟลูอาซูรอน (อาทราบอน) อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

8.2.4 นางสมจิตร ม่วงจาบ 
การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมหลุม และการใส่ปุ๋ย 
กรรมวิธีเกษตรกร การเตรียมการปลูกระยะ 30x60 ซม หยอดเมล็ด 1 เมล็ดต่อหลุม ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมทั่ว

แปลง หลังปลูก 10-15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 30-40 กก./ไร่ หลังปลูก 35 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี    24-7-7 อัตรา 
30-40 กก./ไร่ หลังปลูก 45 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 16-16-16 อัตรา 30-40 กก./ไร่ ระยะเก็บเกี่ยว ทุก   7 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 
24-7-7 อัตรา 30-40 กก./ไร่ 

 กรรมวิธีทดสอบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเกษตรกร  
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การควบคุมศัตรูพืช 

กรรมวิธีเกษตรกร รองพ้ืนใช้เมทาแลคซิล อัตรา 30 กรัม/ไร่ ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า อัตรา 30  
ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันหนอน ใช้ไซเปอร์แมชทริน 10% อัตรา 30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันแอนแทรกโนส 
ใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (ฟังกูราน) อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่น อัตรา 30 ซีซี/น้ า 
20 ลิตร ป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่น ใช้อิมิดาโคลโคลปริด (โปรวาโด) อัตรา 2 ซีซี/น้ า 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน 
(สตาร์เกิล) อัตรา 10 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดหนอน ใช้คอร์ฟลูอาซูรอน   (อาทราบอน) อัตรา 10 ซีซี/
น้ า 20 ลิตร  

กรรมวิธีทดสอบ ใช้สารสกัดสะเดาไทย ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง อัตรา 50 ซีซี/น้ า 
20 ลิตร ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ใช้บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) (เรดแคท) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม ใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลาร์มิน่า) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัด
เพลี้ยจักจั่นเขียว ใช้บูเวเรีย บัสเซียน่า (บูเวริน) อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

8.2.5 นางอัชฌาภรณ์ วิภาณุรัตน์ 
การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมหลุม และการใส่ปุ๋ย 
กรรมวิธีเกษตรกร การเตรียมการปลูกระยะ 25x40 ซม. หยอดเมล็ด 1 เมล็ด/หลุม ไม่ใส่ปุ๋ยรองก้น

หลุม หลังปลูก 15 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 21-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ หลังปลูก 25 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 21-0-0+ 46-0-0 
อัตรา 10 กก./ไร่ หลังปลูก 35 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 16-16-16 อัตรา 10 กก./ไร่ หลังปลูก 45 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี      
16-16-16 อัตรา 25 กก./ไร ่

กรรมวิธีทดสอบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับเกษตรกร 
การควบคุมศัตรูพืช 
กรรมวิธีเกษตรกร ป้องกันก าจัดจักจั่นเขียว ใช้อิมิดาคลอพริด (โปรวาโด) อัตรา 100 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 

ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม ใช้คอร์ฟลูอาซูรอน (อาทราบอน) อัตรา 10 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ช่วงเก็บเกี่ยวผล
ผลผลิต พ่นทุก  5 วัน สลับกับใช้อิมิดาคลอพริด (โปรวาโด) 

กรรมวิธีทดสอบ ใช้สารสกัดสะเดาไทย ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง อัตรา    20-30 ซีซี/
น้ า 20 ลิตร ป้องกันโรคเน่า โคนเน่า ใช้บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) (เรดแคท) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
ป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม ใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลาร์มิน่า) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัด
เพลี้ยจักจั่นเขียว ใช้บูเวเรีย บัสเซียน่า (บูเวริน) อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร  

 

8.3 ข้อมูลที่ได้จาการท าแปลงทดสอบและข้อมูลผลผลิตจากแปลงทดสอบ 
8.3.1 ด้านการเจริญเติบโต การผลิตกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกร ในพ้ืนที่ จ.สุพรรณบุรี ได้ผลการ

ทดสอบดังนี้ ส าหรับในด้านการเจริญเติบโตเรื่องความสูงของต้นเมื่อดอกบาน พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีความสูง
ต้นมากกว่ากรรมวิธีทดสอบอยู่ระหว่าง 93.60-128.90 ซม. เฉลี่ย 108.44 ซม. ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีความสูงต้น
อยู่ระหว่าง 86.00–101.20 ซม. โดยมีความสูงต้นเฉลี่ย 93.34 ซม. ส าหรับขนาดของฝักกระเจี๊ยบเขียว เมื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิต พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีขนาดฝักอยู่ระหว่าง 8.15–8.96 ซม. มีค่าเฉลี่ยของขนาดฝัก 8.60 ซม.ส่วน
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กรรมวิธีทดสอบให้ขนาดฝักกระเจี๊ยบเขียวอยู่ระหว่าง 7.87–8.51 ซม. โดยมีค่าเฉลี่ยของขนาดฝัก 9.60 ซม. ซึ่งเป็น
ขนาดฝักอยู่ระหว่าง 7.50-9.00 ซม. เป็นขนาดที่ได้รับมาตรฐานส าหรับการส่งออก (ภาพที่ 1) และน้ าหนักของ
กระเจี๊ยบเขียวปริมาณ 20 ฝัก พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 150–280 กรัม โดยมีค่าเฉลี่ย 206 
กรัม ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 120–250 กรัม โดยค่าเฉลี่ย 192 กรัม (ตารางที่ 2) 
ตารางท่ี 2 ความสูงต้น ขนาดฝัก ของกรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธีเกษตรกร แปลงเกษตรกรผู้ปลูก

กระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี 

รายชื่อเกษตรกร 
กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

ความสูงต้น  ขนาดฝัก  น้ าหนัก  ความสูงต้น  ขนาดฝัก  น้ าหนัก  
(ซม.) (ซม.) (20 ฝัก/กรัม) (ซม.) (ซม.) (20 ฝัก/กรัม) 

1.นายหลอม เพียรทองวงษ์ 86.00 8.49 150 113.20 8.10 120 
2.นายทวี บุตรด ี 101.20 8.96 200 108.50 8.46 200 
3.นางชูศรี โพระดก 91.00 8.77 200 98.00 8.51 190 
4.นางสมจิตร ม่วงจาบ 101.10 8.64 200 128.90 8.25 200 
5.นางอัชฌาภรณ์ วิภาณรุัตน ์ 87.40 8.15 280 93.60 7.87 250 

เฉลี่ย 93.34 8.60 206 108.44 8.24 192 

  

     
ภาพที่ 1 ขนาดฝักกระเจี๊ยบที่ส่งออก 

 

8.3.2 ด้านการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในผลผลิตของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธี
ทดสอบในแปลงเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 5 ราย โดยส่งผลการวิเคราะห์ที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต สวพ.5 โดยวิธีการทดสอบ Steinwandter H.1985. Universal 5 min on-line Method for 
Extracting and Isolation Pesticide Residues and Industial Chemicals. Fresenius Z. Anal. Chem. No. 
1155 โดยผลการสุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 เก็บผลผลิตวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างใน
ผลผลิตของกรรมวิธีการทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร แปลงเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี ทั้งหมด 
5 ราย พบว่า มีแปลงเกษตรกร นางชูศรี โพระดก ที่พบสารพิษตกค้างทั้งในแปลงกรรมวิธีเกษตรกรและแปลง
กรรมวิธีทดสอบ พบสารเคมี อีโทเฟนพร็อกซ์ (Etofenprox) ปริมาณ 0.02 mg/kg เป็นสารที่อยู่ในสารเคมีกลุ่ม
ไพรีทอยด์ (Pyrethroid) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่น หนอน ส่วนเกษตรกรอีก 4 ราย ไม่พบสารพิษ
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ตกค้าง ทั้ง 2 กรรมวิธี (ตารางที่  3) ผลการสุ่มตัวอย่าง ครั้งที่  2 เก็บผลผลิตวันที่ 9 มิถุนายน 2560 พบว่า 
เกษตรกรทั้ง 5 ราย โดยมีค่าไม่เกินมาตรฐาน MRL ทั้ง 2 กรรมวิธี เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมีตามที่กรม
วิชาการเกษตรและบริษัทผู้รับซื้อผลผลิต ก าหนดและเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยว จึงท าให้ไม่พบสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 3 ผลการสุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธี
ทดสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี 

รายชื่อเกษตรกร กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
1. นายหลอม เพียรทองวงษ์ Not Detected Not Detected 
2. นายทวี บุตรดี Not Detected Not Detected 
3. นางชูศรี โพระดก Etofenprox 0.02 mg/kg Etofenprox 0.02 mg/kg 
4. นางสมจิตร ม่วงจาบ Not Detected Not Detected 
5. นางอัชฌาภรณ์ วิภาณุรัตน์ Not Detected Not Detected 

 
ตารางที่ 4 ผลการสุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 2 ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธี
ทดสอบแปลงเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี 

รายชื่อเกษตรกร กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
1.นายหลอม เพียรทองวงษ์ Not Detected Not Detected 
2.นายทวี บุตรดี Not Detected Not Detected 
3.นางชูศรี โพระดก Not Detected Not Detected 
4.นางสมจิตร ม่วงจาบ Not Detected Not Detected 
5.นางอัชฌาภรณ์ วิภาณุรัตน์ Not Detected Not Detected 

 
8.3.3 ส าหรับชนิดของแมลง ศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย 

(ภาพที่ 2) ซึ่งในกรรมวิธีเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดจักจั่นเขียว ใช้ไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล) อัตรา 15 
กรัม/น้ า 20 ลิตร ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้อิมิดาคลอพริด (โปรวาโด) อัตรา 2 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัด
หนอน ใช้คาร์เทปไฮโดรคลอไรด์ (คาร์เทป) อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร ใช้คลอแรนทรานิลโพรล (พรีวาธอน) 10-
16 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ใช้คอร์ฟลูอาซูรอน (อาทราบอน) อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือใช้  ไซเปอร์แมชทริน 
10% อัตรา 30 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันแมลงกัดต้นอ่อน ใช้ไดแมทโทแอด อัตรา 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร 
ป้องกันเพลี้ยอ่อน ใช้อีโทเฟนฟรอกด์ (ทรีบอน) อัตรา 10 ซีซี/น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีทดสอบ 
ใช้สารสกัดสะเดาไทย ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง อัตรา 50 ซีซี/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัด
หนอนกระทู้หอม ใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลาร์มิน่า) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดเพลี้ยจักจั่น
เขียว ใช้ใช้บูเวเรีย บัสเซียน่า (บูเวริน) อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร  
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ภาพที่ 2 แมลงศัตรูพืชของกระเจี๊ยบ 

8.3.4 ส าหรับโรคในกระเจี๊ยบ  
กรรมวิธีเกษตรกรมีการพ่นสารเคมีป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ใช้เมทาแลคซิล อัตรา 30 ซีซี/น้ า 20 

ลิตร สารป้องกันก าจัดเชื้อรา ใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซค์ (ฟังกูราน) อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ส่วนกรรมวิธี
ทดสอบป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ใช้บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) (เรดแคท) อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร ใช้บูเว
เรีย บัสเซียน่า (บูเวริน) อัตรา 80 กรัม/น้ า 20 ลิตร ป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ โดยเฉพาะแมลงหวี่ขาวที่
เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคเส้นใบเหลือง (ภาพที่ 3) 

 

ภาพที่ 3 โรคเส้นใบเหลืองที่เกิดในใบต้นกระเจี๊ยบ 
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8.3.5 ด้านผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว 
จากเกษตรกรทั้ง 5 ราย ปริมาณผลผลิตทั้งหมด ผลผลิตฝักดี ผลผลิตฝักเสีย ของกรรมวิธีทดสอบ

และกรรมวิธีเกษตรกร แปลงเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี ดังนี้ 
1) นายหลอม เพียรทองวงษ์ มีผลผลิตฝักดีที่สามารถคัดจ าหน่ายได้ โดยกรรมวิธีเกษตรกรมี

ผลผลิต 1,431.68 กก./ไร่ ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต 1,411.52 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมาปริมาณ
ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ ส่วนรายได้กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่ากรรมวิธีการทดสอบเท่ากับ 
32,928.64 บาท/ไร่ ส่วนด้านต้นทุน พบว่า กรรมวิธีการทดสอบมีต้นทุนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 
4,412.36 บาท/ไร่ ซึ่งท าให้ด้านก าไร พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน บาท/ไร่) ก าไร (บาท/ไร่) และ BCR ของ
กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ แปลงของนายหลอม เพียรทองวงษ์ เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว   
จ.สุพรรณบุรี 

 
 

2) นายทวี บุตรดี มีผลผลิตฝักดีที่สามารถคัดจ าหน่ายได้ โดยกรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิต 2,964.00 

กก./ไร่ ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต 2,820.00 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมาปริมาณผลผลิตมากกว่ากรรมวิธี

การทดสอบ ส่วนรายได้กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่ากรรมวิธีการทดสอบเท่ากับ 68,172.00 บาท/ไร่ ส่วน

ด้านต้นทุน พบว่า กรรมวิธีการทดสอบมีต้นทุนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 4,448.20 บาท/ไร่ ซึ่งท าให้ด้าน

ก าไร พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5 ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน บาท/ไร่) ก าไร (บาท/ไร่) และ BCR ของ

กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ แปลงของนายทวี บุตรดี เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี 

 

 

ผลผลิต รายได้ ต้นทุน ก าไร
(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

เกษตรกร 1,431.68 32,928.64 2,926.28 30,002.36 11.25
ทดสอบ 1,411.52 32,464.96 4,412.36 28,052.60 7.36

กรรมวิธี BCR

ผลผลิต รายได้ ต้นทุน ก าไร
(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

เกษตรกร 2,964.00 68,172.00 3,168.20 65,003.80 21.52
ทดสอบ 2,820.00 64,860.00 4,448.20 60,411.80 14.58

กรรมวิธี BCR
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3) นางชูศรี โพระดก มีผลผลิตฝักดีที่สามารถคัดจ าหน่ายได้ โดยกรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตฝัก
รวม 1,370.93 กก./ไร่ ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตฝักรวม 1,354.00 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมา
ปริมาณผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ ส่วนรายได้กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่ากรรมวิธีการทดสอบ
เท่ากับ 31,531.47 บาท/ไร่ ส่วนด้านต้นทุน พบว่า กรรมวิธีการทดสอบมีต้นทุนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
เท่ากับ 3,932.87 บาท/ไร่ ซึ่งท าให้ด้านก าไร พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ 
(ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน บาท/ไร่) ก าไร (บาท/ไร่) และ BCR ของกรรมวิธี
เกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ แปลงของนางชูศรี โพระดก เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี 

 
 

4) นางสมจิตร ม่วงจาบ มีผลผลิตฝักดีที่สามารถคัดจ าหน่ายได้ โดยกรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิต
ฝักรวม 2,043.40 กก./ไร่ ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตฝักรวม 1,994.80 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรมา
ปริมาณผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ ส่วนรายได้กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่ากรรมวิธีการทดสอบ
เท่ากับ 46,998.20 บาท/ไร่ ส่วนด้านต้นทุน พบว่า กรรมวิธีการทดสอบมีต้นทุนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร
เท่ากับ 3,600.00 บาท/ไร่ ซึ่งท าให้ด้านก าไร พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ 
(ตารางที่ 7) 

ตารางที่ 7 ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน บาท/ไร่) ก าไร (บาท/ไร่) และ BCR ของกรรมวิธี
เกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบ แปลงของนางสมจิตร ม่วงจาบ เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี 

 
 

5) นางอัชฌาภรณ์ วิภาณุรัตน์ มีผลผลิตฝักดีที่สามารถคัดจ าหน่ายได้ โดยกรรมวิธีเกษตรกรมี
ผลผลิตฝักรวม 2,768.00 กก./ไร่ ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตฝักรวม 2,726.67 กก./ไร่ ซึ่งกรรมวิธี
เกษตรกรมาปริมาณผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ ส่วนรายได้กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สูงกว่ากรรมวิธี
การทดสอบเท่ากับ 63,664.00 บาท/ไร่ ส่วนด้านต้นทุน พบว่า กรรมวิธีการทดสอบมีต้นทุนสูงกว่ากรรมวิธี

ผลผลิต รายได้ ต้นทุน ก าไร
(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

เกษตรกร 1,370.93 31,531.47 2,013.27 29,518.20 15.66
ทดสอบ 1,354.00 31,142.00 3,932.87 27,209.13 7.92

กรรมวิธี BCR

ผลผลิต รายได้ ต้นทุน ก าไร
(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

เกษตรกร 2,043.40 46,998.20 3,305.00 43,693.20 14.22
ทดสอบ 1,994.80 45,880.40 3,600.00 42,280.40 12.74

กรรมวิธี BCR
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เกษตรกรเท่ากับ 3,766.98 บาท/ไร่ ซึ่งท าให้ด้านก าไร พบว่า กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้มากกว่ากรรมวิธีการ
ทดสอบ (ตารางที่ 8) 

ตารางที่ 8 ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน บาท/ไร่) ก าไร (บาท/ไร่) และ BCR ของ
กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบแปลงของนางอัฌชาภรณ์ วิภาณุรัตน์ เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว 
จ.สุพรรณบุรี 

 
   จากข้อมูลข้างต้นของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 5 ราย ปริมาณผลผลิต พบว่า นายทวี 

บุตรดี ให้ปริมาณผลผลิตมากที่สุดทั้งกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบเท่ากับ 2,964.00 และ 2,820.00 
กก./ไร่ เฉลี่ย 2,115.60 กก./ไร่ ด้านต้นทุน พบว่า กรรมวิธีเกษตรกร นางสมจิตร ม่วงจาบ มีต้นทุนการผลิต
สูงที่สุดเท่ากับ 3,305.00 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีการทดสอบ นายทวี บุตรดี มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 
4,448.20 บาท/ไร่ เฉลี่ย 2,787.47 บาท/ไร่ ด้านรายได้ พบว่า นายทวี บุตรดี มีรายได้สูงที่สุดทั้งโดยกรรมวิธี
เกษตรกรมีรายได้สูงกว่ากรรมวิธีทดสอบเท่ากับ 68,172.00 และ 64,860.00 บาท/ไร่ เฉลี่ย 48,658.86 
บาท/ไร่ รวมถึงด้านก าไร พบว่า มีก าไรสุทธิสูงที่สุดเท่ากับ 60,411.80 บาท/ไร่ เฉลี่ย 43,380.06 บาท/ไร่ 
(ตารางท่ี 9)     

ตารางที่ 9 ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน บาท/ไร่) ก าไร (บาท/ไร่) และ BCR ของ
กรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี จ านวน 5 ราย 

 
 
8.3.6 ด้านผลการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในแปลงทดสอบกระเจี๊ยบเขียว 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวทั้ง 5 ราย เพ่ือส ารวจความพึงพอใจในการใช้
สารเคมีกรรมวิธีทดสอบ 4 ชนิด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมากในการใช้สารสกัดสะเดา
ไทย เกษตรกรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจมากในใช้บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) (แรดแคท) เกษตรกรร้อยละ 
60 ความพึงพอใจมากและมีความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 40 ในการใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลามิน่า) 

ผลผลิต รายได้ ต้นทุน ก าไร
(กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

เกษตรกร 2,768.00 63,664.00 2,524.63 61,139.38 25.22
ทดสอบ 2,726.67 62,713.33 3,766.98 58,946.36 16.65

กรรมวิธี BCR

ผลผลิต ต้นทุน รายได้ ก าไร ผลผลิต ต้นทุน รายได้ ก าไร
(บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

1.นายหลอม เพียรทองวงษ์ 1,431.68   2,926.28   32,928.64  30,002.36  11.25 1,411.52   4,412.36   32,464.96  28,052.60  7.36   
2.นายทวี บุตรดี 2,964.00   3,168.20   68,172.00  65,003.80  21.52 2,820.00   4,448.20   64,860.00  60,411.80  14.58 
3.นางชูศรี โพระดก 1,370.93   2,013.27   31,531.47  29,518.20  15.66 1,354.00   3,932.87   31,142.00  27,209.13  7.92   
4.นางสมจิตร มว่งจาบ 2,043.40   3,305.00   46,998.20  43,693.20  14.22 1,994.80   3,600.00   45,880.40  42,280.40  12.74 
5.นางอัชฌาภรณ์ วิภาณุรัตน์ 2,768.00   2,524.63   63,664.00  61,139.38  25.22 2,726.67   3,766.98   62,713.33  58,946.36  16.65 

เฉล่ีย 2,115.60   2,787.47   48,658.86 45,871.39 17.57 2,061.40   4,032.08   47,412.14 43,380.06 11.85 

กรรมวิธีทดสอบ

BCR BCR
รายช่ือเกษตรกร

กรรมวิธีเกษตรกร
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เกษตรกรร้อยละ 80 ความพึงพอใจมากและมีความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 20 ในการใช้บิวเวอร์เรีย 
บัสเซียน่า (บูเวริน) (ตารางที่ 10) โดยพบว่าการใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลามิน่า) นั้นจะมีการใช้ค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากละลายน้ ายากกว่าสารชนิดอ่ืน ท าให้เวลาใช้ต้องเขย่าไปฉีดไปพร้อมกัน ส่วนการหาซื้อสารที่ใช้
ในการทดสอบสามารถหาซื้อได้ในพ้ืนที่ แต่มีราคาค่อนข้างแพงและต้องสั่งซื้อล่วงหน้าเท่านั้น โดยเกษตรกร
เสนอให้หัวหน้ากลุ่มที่เป็นสมาชิกจัดหามาให้แก่เกษตรกร  

ตารางที่ 10 ร้อยละระดับความพึงพอใจในการใช้สารในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูกระเจี๊ยบเขียวให้
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี            

เทคโนโลยี 

ร้อยละระดับความพึงพอใจในการใช้สารในการป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูกระเจี๊ยบเขียว 

น้อย  
(1-3 คะแนน) 

ปานกลาง   
(4-6 คะแนน) 

มาก   
(7-10 คะแนน) 

การใช้สารสกัดสะเดาไทย 0 0 100 
การใช้บาซิลลัสทูริงเยนซีส (BT) (แรดแคท) 0 0 100 
การใช้บาซิลลัสซับทีลิส (BS) (ลามิน่า) 0 40 60 
การใช้บิวเวอร์เรีย บัสเซียน่า (บูเวริน) 0 20 80 

ตารางที่ 11 ข้อมูลเฉลี่ยปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน บาท/ไร่) ก าไร (บาท/ไร่) และ 

BCR ของกรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบแปลงของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียว จ.สุพรรณบุรี 

เกษตรกร 5 ราย  

 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ด าเนินการทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างเพ่ือการ

ส่งออก ของเกษตรกร 5 ราย จากการทดลองพบว่า กรรมวิธีเกษตรมีปริมาณผลผลิตเท่ากับ 2,115.60 กก./ไร่ 

ต้นทุนเท่ากับ 2,787.47 บาท/ไร่ รายได้เท่ากับ 48,658.86 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิเท่ากับ 45,871.39 บาท/ไร่ 

และ BCR เท่ากับ 17.57 ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีปริมาณผลผลิตเท่ากับ 2,061.40 กก./ไร่ ต้นทุนเท่ากับ 

ผลผลิต ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ
(บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่)

เกษตรกร 2,115.60   2,787.47   48,658.86  45,871.39  17.57 
ทดสอบ 2,061.40   4,032.08   47,412.14  43,380.06  11.85 

BCRกรรมวิธี



 

15 

 

4,032.08 บาท/ไร่ รายได้เท่ากับ 47,412.14 บาท/ไร่ ก าไรสุทธิเท่ากับ 43,380.06 บาท/ไร่ และ BCR 

เท่ากับ 11.85 

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทนมากกว่ากรรมวิธีการทดสอบ เป็น

เพราะกรรมวิธีทดสอบใช้สารที่มีราคาค่อนข้างสูงและใช้ในปริมาณที่มากกว่า  ส่วนด้านการตรวจสอบสารพิษ

ตกค้าง พบว่า การส่งผลการวิเคราะห์ที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.5 ไม่สามารถ

ตรวจสอบสารพิษตกค้างในสารเคมีได้ครอบคลุมทุกตัวที่เกษตรกรใช้จริง โดยสามารถตรวจสอบได้เพียงสารที่อยู่ใน

สารเคมีกลุ่มไพรีทอยด์ (Pyrethroid)  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สามารถเผยแพร่งานทดลองให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติได้  
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