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บทคัดย่อ 
เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในกะเพรา/โหระพา ด าเนินการในแปลงเกษตรกร

เครือข่ายของบริษัทส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองแล้ว (แปลง EL) ที่อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และ
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 เทคโนโลยีการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสานในโหระพาประกอบด้วย การติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร่ ที่ระดับ
ความสูงจากยอดพืช 15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างกับดัก 2 เมตร และเปลี่ยนกาวใหม่ทุก 14 วัน ตลอดระยะ
การเจริญเติบโตของพืช รวมกับการส ารวจศัตรูพืชโดยใช้ตารางบันทึกศัตรูพืชส าหรับการปลูกโหระพาที่
ออกแบบไว้ ถ้าพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้จึงใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช จากการใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว พบว่าการด าเนินการครั้งที่ 1 แปลงเกษตรกร นายสมภพ ทองอ่ิม ที่อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี แปลง IPM มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 8 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ และมี
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 10 ครั้ง เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง ส่วนแปลงเกษตรกรมีการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ และแมลงหวี่ขาวยาสูบ นอกจากนี้ยังมีการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง จากการด าเนินการในแปลง IPM พบว่า
สามารถลดจ านวนการใช้สารก าจัดแมลงได้ 46.67% และลดจ านวนการใช้สารก าจัดโรคพืชได้ 33.33% โดย
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,260 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 56,700 บาท ต้นทุนการผลิต 8,868 บาท มี
ก าไรสุทธิ 47,832 บาท ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน (R/C) 6.39 ซึ่งมากกว่าแปลงเกษตรกรที่ให้
ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน (R/C) 4.28 

การด าเนินการครั้งที่ 2 แปลงเกษตรกร นายไพฑูล อินพาเพียร ที่อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
แปลง IPM มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 3 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ และมีการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ครั้ง เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง ส่วนแปลงเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ และแมลงหวี่ขาวยาสูบ นอกจากนี้ยังมีการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง จากการด าเนินการในแปลง IPM พบว่าสามารถ
ลดจ านวนการใช้สารก าจัดแมลงได้ 80% และลดจ านวนการใช้สารก าจัดโรคพืชได้ 46.67% ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ 1,050 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 47,250 บาท ต้นทุนการผลิต 6,224 บาท มีก าไรสุทธิ 41,026 
บาท ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน (R/C) 7.59 ซึ่งมากกว่าแปลงเกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยการ
ลงทุน (R/C) 3.42 
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ค าน า 
 กะเพราและโหระพาเป็นพืชผักสวนครัวที่ในอดีตปลูกเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเท่านั้น แต่
ปัจจุบันมีการส่งออกจ าหน่ายยังต่างประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีการน าเข้าพืชผักสวนครัวจาก
ประเทศไทยมากกว่า 200 ตันต่อปี นอกจากนี้ยังส่งไปจ าหน่ายยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ E.U. 
อีกด้วย โดยตลาด E.U. เป็นตลาดส่งออกของสินค้าผักและผลไม้ที่ส าคัญของไทย ในปี พ.ศ. 2551 มี
มูลค่าการส่งออกผักผลไม้ประมาณ 1,023 ล้านบาท ปีพ.ศ. 2552 เพ่ิมขึ้นเป็น 2,285 ล้านบาท แต่จาก
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก  ได้มีการยกเลิกมาตรการกีดกันทางภาษี และหันมาใช้
มาตรการทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Agreement) ทดแทน เพ่ือให้ประเทศสมาชิกปกป้อง
ตนเองมิให้ศัตรูพืชที่อาจจะติดไปกับสินค้าพืชจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งได้  เพลี้ยไฟ หนอน
ชอนใบ แมลงหวี่ขาว และแมลงวันผลไม้ เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กและมักติดไปกับสินค้าประเภทพืชผักที่
ส่งออก เช่น กะเพราโหระพา แมงลัก ผักชีฝรั่ง พริก โดยสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในกิจการ
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” แต่จากการที่ E.U. 
มีกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมสุขอนามัยพืช (Plant Health) คือ Directive 2009/29/EC ซึ่งก าหนดชนิด
ศัตรูพืชกักกัน (Quarantine pests) ที่ห้ามน าเข้า ซึ่ งหมายถึงศัตรูพืชที่ ไม่มี ในประเทศผู้น าเข้า 
นอกจากนี้ยังมีชนิดพืชที่ห้ามน าเข้า ชนิดพืชควบคุม และเงื่อนไขในการน าเข้าสินค้าพืชที่ใช้ควบคุม
ภายในกลุ่ม E.U. จากการออกระเบียบดังกล่าว และการตรวจสินค้าอาหารคนและสัตว์ผ่านทางระบบ
เตือนภัย EU- 27 ที่เรียกว่า Rapid Alert System for Food and Feed หรือ RAFF พบศัตรูพืชกักกัน
ติดไปกับสินค้าผักและผลไม้ของไทยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว และ
แมลงวันผลไม้ โดยพืชผักที่ถูกตรวจพบศัตรูพืชกักกันและถูกแจ้งเตือนมากที่สุดถึง 70% และจัดเป็นพืช
ควบคุม (Regulated plants) ของ E.U. ได้แก่ พืชสกุล Ocimum spp. ประกอบด้วย กะเพรา โหระพา 
แมงลัก ยี่หร่า พืชสกุล Capsicum spp. ประกอบด้วย พริกหยวก พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู พืชสกุล 
Solanum melongena ประกอบด้วย มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือขาว มะเขือขื่น พืช
สกุล Momordica charantia ได้แก่ มะระจีน มะระขี้นก และพืชสกุล Eryngium foetidum ได้แก่ 
ผักชีฝรั่ง ท าให้ประเทศไทยต้องตัดสินใจขอหยุดการส่งออกพืช 5 กลุ่ม 16 ชนิด เป็นการชั่วคราว โดย
กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศ เรื่อง ชะลอการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรอง
สุขอนามัยส าหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
จนกว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการผลิต และระบบการส่งออกพืชผัก 16 ชนิด
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ E.U. ยอมรับ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรจึงออก
ประกาศเรื่องมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักและผลไม้ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐ
สวิส (Establishment list) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2554 ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นที่
ยอมรับของสหภาพยุโรป แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ในพืชทั้ง 5 กลุ่ม 16 ชนิด จะพบศัตรูพืชกักกันติดไป



ได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี ซึ่งจากการแจ้งเตือนของ E.U. พบว่าในปี 2555 มีการแจ้งเตือนในโหระพา 3 ครั้ง 
พบหนอนแมลงวันชอนใบติดไป 2 ครั้ง และตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบติดไป 1 ครั้ง ส่วนในปี 2556  มี
การแจ้งเตือนในโหระพา 3 ครั้ง โดยมีหนอนแมลงวันชอนใบติดไป 2 ครั้ง และตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว
ยาสูบติดไป 1 ครั้ง และในปี 2557 (มกราคม-พฤษภาคม) ยังไม่มีการแจ้งเตือนในพืชนี้เนื่องจากยังไม่ถึง
ช่วงฤดูกาลระบาดของแมลงทั้งสองชนิด (ข้อมูลจากกลุ่มบริการการส่งออก ส านักควบคุมพืชและวัสดุ
ทางการเกษตร, 2557) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการติดไปของแมลงศัตรูกักกันในกระเพรา โหระพาเป็น
อุปสรรคที่ส าคัญในการส่งออก เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตกะเพราและโหระพาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 
E.U. ยอมรับ และลดปริมาณเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ  และแมลงหวี่ขาว ให้มีปริมาณน้อยที่สุด ไม่มี
ปัญหาสารพิษตกค้าง และปลอดภัย ก่อนน าผลผลิตเข้าไปในโรงคัดบรรจุ จึงได้น าเอาวิธีการป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบต่างๆ มารวมกัน เพ่ือหาเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานใน
กะเพราและโหระพา ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย 

 Polboon (1965) รายงานว่าในประเทศไทยพบแมลงศัตรูกัดกินใบกะเพราคือ Borbo beyani 
Moor (Lepidoptera : Hesperiidae) เพียงชนิดเดียวเท่านั้น ส่วนเตือนจิตต์และคณะ (2548) รายงาน
การส ารวจชนิดแมลงศัตรูและความเสียหายของกะเพรา โหระพา และผักชีฝรั่ง ในแหล่งปลูกจังหวัด
นนทบุ รี  ปทุ มธานี  และนครปฐม ในปี  2547 พบแมลงศัตรูหลายชนิด คือ  หนอนม้วนใบ 
(Ophanostigma abruptalis (Walker)) ห น อ น ช อ น ใบ  (Liriomyza sp.) ห น อ น ก ร ะ ทู้ ผั ก 
(Spodoptera litura (Fabricius)) หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Hubner) หนอนเจาะ
ส ม อ ฝ้ า ย  (Helicoverpa armigera (Hubner)) เพ ลี้ ย ไฟ  (Dorcadothrips sp.) ม วน ปี ก แ ก้ ว 
(Monanthia globulifera Walk.) ไรแดง (Tetranychus tumidus Banks) เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยแป้ง 
และสัญญาณีและคณะ (2552) รายงานว่าจากการส ารวจแมลงในแปลงกะเพรา-โหระพาของเกษตรกร 
ที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พบแมลงศัตรูของกะเพรา -
โหระพา 11 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟ 4 ชนิด คือ เพลี้ยไฟ (Bathrips melanicornis (Shumsher)) เพลี้ย
ไฟดอกไม้ (Frankliniella schultzei (Trybom)) เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis Hood)  และ
เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius))  หนอน
แมลงวันชอนใบ (Liriomyza brassicae (Riley)) หนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera 
(Hubner)) หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius) หนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua 
Hubner) หนอนม้วนใบ (Ophanostigma abruptalis (Walker)) หนอนคืบกะหล่ า (Trichoplusia ni 
(Hubner)) และเพลี้ยแป้ง (Phenacoccus solani Ferris) 

 ระดับเศรษฐกิจ (Economic Threshold, ET) หมายถึง ระดับความหนาแน่นของแมลงศัตรูพืช
ที่เกษตรกรจ าเป็นต้องท าการป้องกันก าจัด เพ่ือไม่ให้ปริมาณประชากรของแมลงศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น ถึงขั้น
ท าความเสียหายแก่พืชในทางเศรษฐกิจ ในการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest 
Management, IPM) ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชถือเป็นประเด็นส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาใน
การด าเนินการตัดสินใจในการจัดการปัญหาแมลงศัตรูพืช (Pedigo, 1989) 



เพลี้ยไฟ (cotton thrips, Thrips palmi Karny) เป็นศัตรูที่ส าคัญมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งของ
พืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกหลายชนิด ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใต้ใบ ท าให้เกิดรอยด้าน
หรือรอยแผลสีน้ าตาล ท าให้ใบแห้ง ยอด ดอก และตาอ่อนไม่เจริญ ในระยะที่พืชขาดน้ าอาจท าให้ต้น
ตายได้ ส าหรับการท าลายของเพลี้ยไฟในกะเพรา/โหระพา มักพบที่บริเวณยอด ดูดกินน้ าเลี้ยง ท าให้
เกิดอาการยอดเหลือง การป้องกันก าจัดถ้าพบเพลี้ยไฟที่ยอดมากกว่า 5 ตัว/ยอด (นับทั้งตัวอ่อนและตัว
เต็มวัย) ใช้อิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% WG) อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรืออิมาเม็กตินเบนโซเอต 
(โปรเคม 1.92% EC) อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร หรือสปินโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี) อัตรา 20 มล./
น้ า 20 ลิตร หรือสไปโรมีซิเฟน (โอเบรอน 24% SC) อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ควรพ่นสารเคมีติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน  (กองกีฏและสัตววิทยา, 2542  กลุ่มกีฏและ
สัตววิทยา, 2551  และสัญญาณี และคณะ, 2555) 

แมลงหวี่ขาว (tobacco whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius)) พบระบาดมากในฤดูแล้ง 
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบ ท าให้ใบหงิกงอและเหี่ยวแห้ง ต้นแคระแกรน นอกจากนี้ยัง
เป็นพาหะน าเชื้อไวรัสของพืชหลายชนิด ในกะเพรา/โหระพา มักพบบริเวณหลังใบ ส่วนกลางของล าต้น 
ค่อยดูดกินน้ าเลี้ยง ถ้าการท าลายรุนแรงจะท าให้เกิดโรคด่างเหลืองในกะเพรา/โหระพาได้ การป้องกัน
ก าจัดถ้าพบตัวอ่อนมากกว่า 2 ตัว/ต้น ให้ใช้บูโปรเฟนซิน (นาปาม 40% SC) อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
หรือ อิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% WG) อัตรา 12 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม (แอคทารา 
25% WP) อัตรา 12 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือไดโนเทฟูแรน (สตาร์เกิล 10% SL) อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 
ลิตร หรือปิโตเลียมออยล์ (ไวต์ออยล์ 67%) อัตรา 150 มล./น้ า 20 ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิด
หนึ่ง ควรพ่นสารติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน (กองกีฏและสัตววิทยา, 2542 กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 
2551 และสัญญาณี และคณะ, 2555) 

หนอนชอนใบ (leafminer, Liriomyza brassicae (Riley)) เป็นศัตรูที่ส าคัญมากที่สุดอีกชนิด
หนึ่งของพืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกหลายชนิด ตัวเต็มวัยวางไข่ใต้ผิวใบ ตัวหนอนมีลักษณะหัวแหลมท้าย
ป้านไม่มีขา หนอนชอนไชภายในใบท าให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา หากระบาดรุนแรงจะท าให้ใบ
เสียหายร่วงหล่นและพืชตายได้ ส าหรับการท าลายของหนอนชอนใบในกะเพรา/โหระพา มักพบระบาด
มากในช่วงย้ายกล้าปลูกจนถึง 2 เดือน พบที่บริเวณใบแก่ด้านล่างของทรงพุ่ม การป้องกันก าจัดถ้าพบ
รอยท าลายของหนอนชอนใบมากกว่า 10%  ให้ใช้อิมิดาโคลพริด (คอนฟิดอร์ 10% SL) อัตรา 20-30 
มล./น้ า 20 ลิตร หรือไซเพอร์เมทริน (ไซนอฟฟ์ 40% WP) อัตรา 15-20 กรัม/น้ า 20 ลิตร เลือกใช้
สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพ่นสารเคมีติดต่อกัน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน  (สัญญาณี และคณะ, 2555) 

โรคที่ส าคัญในโหระพา คือโรคราน้ าค้าง ซึ่งเกิดจากเชื้อรา  Peronospora sp. โดยพืชจะแสดง
อาการ ด้านหน้าใบเป็นสีเหลือง เกิดเป็นหย่อมๆ ส่วนด้านหลังใบพบเส้นใยก้านชูสปอร์ ถ้ามีอาการ
รุนแรง ส่วนสีเหลืองด้านหน้าใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข็ม ใบหงิก และร่วง ท าให้ต้นตายได้ การ
แพร่กระจายสามารถไปตามลม น้ า แมลง สัตว์ คน และติดไปกับเครื่องมือได้ โรคนี้จะระบาดมากช่วง
ฤดูฝน ราสาเหตุสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ด้วย การป้องกันก าจัด ควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือ



มีการฆ่าเชื้อโดยแช่น้ า 50 องซาเซลเซียส นาน 20-25 นาที่ ก่อนปลูก หรือคลุกเมล็ดด้วยสารเมทาเลก
ซิล ถ้าพบอาการโรคในแปลง ควรพ่นสารเมทาแลกซิล หรือแมนโคเซบ และเมทาแลกซิล+แมนโคเซบ 
(กลุ่มวิจัยโรคพืช, 2554) 

เพ่ือสร้างรูปแบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ระบบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดย
ค านึงถึงการปนเปื้อน/การติดไปของศัตรูพืชส่งออกให้มีปริมาณน้อยที่สุดตั้งแต่ในแปลงปลูก ควบคู่กับ
ความปลอดภัยของผลผลิต ซึ่งค านึงถึงปัญหาสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานที่กลุ่มสหภาพยุโรปก าหนด และ
การเกิดการต้านทานต่อสารเคมีฆ่าแมลงที่ใช้ในการป้องกันก าจัด ส าหรับการผลิตกะเพรา/โหระพาให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กลุ่มสหภาพยุโรปก าหนด 
   

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1. กับดักกาวเหนียวสีเหลือง 
2. สารป้องกันก าจัดแมลง เช่น โปรวาโด 70% WG, โปรเคม 1.92% EC, ซัคเซส 120  

เอสซี, นาปาม 40% SC, แอคทารา 25% WP, สตาร์เกิล 10% SL เป็นต้น 
3. สารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น สาร metalaxyl+mancozeb, azoxystrobin เป็นต้น 
4. เครื่องพ่นสารแบบควบคุมแรงดันได้ 
5. กระบอกตวง ตาชั่ง ถังน้ า ไม้ไผ่ ลวด คีมตัดลวด   

วิธีการ 
1. ออกแบบตารางบันทึกศัตรูพืชส าหรับการปลูกโหระพาที่ใช้ง่ายและสะดวกส าหรับ

เกษตรกร 
2. แปลง IPM 2 แปลง 
 2.1 ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร่ ที่ระดับความสูงจากยอดพืช 15 

เซนติเมตร โดยมีระยะห่างระหว่างกับดักทุก 2 เมตร และเปลี่ยนกาวใหม่ทุก 14 วัน 
 2.2 ท าการส ารวจประชากรของศัตรูพืชในแปลงปลูกโหระพา โดยมีขนาดการสุ่ม 100 

ต้น/พื้นที่ 400 ตารางเมตร ทุก 2 สัปดาห์ โดยใช้ตารางบันทึกข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 
2.3 ถ้าพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนด ให้ด าเนินการป้องกันก าจัด โดยมี

ระดับเศรษฐกิจ (ET) ดังนี้ 
  - เพลี้ยไฟ ถ้าพบเพลี้ยไฟ 50 ต้นจาก 100 ต้น ให้ด าเนินการพ่นสารฆ่าแมลงสารอิมิ

ดาโคล- พริด (โปรวาโด 70% WG) อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรืออิมาเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคม 
1.92% EC) อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร หรือสปินโนแซด (ซัคเซส 120 เอสซี) อัตรา 20 มล./น้ า 20 
ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ควรพ่นสารเคมีติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน   

  - แมลงหว่ีขาว ถ้าพบแมลงหวี่ขาว 10 ต้นจาก 100 ต้น ให้ด าเนินการพ่นสารฆ่าแมลง
สาร    บูโปรเฟนซิน (นาปาม 40% SC) อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร หรืออิมิดาโคลพริด (โปรวาโด 70% 
WG) อัตรา 12 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม (แอคทารา 25% WP) อัตรา 12 กรัม/น้ า 20 ลิตร 



หรือไดโนเทฟูแรน (สตาร์เกิล 10% SL) อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือปิโตเลียมออยล์ (ไวต์ออยล์ 
67%) อัตรา 150 มล./น้ า 20 ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง  

  - หนอนแมลงวันชอนใบ ถ้าพบรอยหนอนแมลงวันซอนใบ 30 ต้นจาก 100 ต้น พ่นสารฆ่า
แมลงสารอิมิดาโคลพริด (คอนฟิดอร์ 10% SL) อัตรา 20-30 มล./น้ า 20 ลิตร หรือไซเพอร์เมทริน (ไซ
นอฟฟ์ 40% WP) อัตรา 15-20 กรัม/น้ า 20 ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง  

  - กลุ่มหนอนผีเสื้อ ถ้าพบหนอนม้วนใบ 20 ตัวจาก 100 ต้น หรือหนอนกระทู้ผัก 10 ตัวจาก 
100 ต้น หรือหนอนกระทู้หอม 10 ตัวจาก 100 ต้น หรือหนอนเจาะสมอฝ้าย 10 ตัวจาก 100 ต้น หรือหนอน
คืบกะหล่ า 15 ตัวจาก 100 ต้น ให้ด าเนินการพ่นสารฆ่าแมลงสารอิมาเม็กตินเบนโซเอด (โปรเคลม 1.92% 
EC) อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร หรือลูเฟนนูรอน (แม็ท 5% EC) อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร หรือคลอร์
ฟลูอาซูรอน (อาทาบรอน 5% EC) อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร หรือเมทท็อกซี่ฟีโนไซด์ (โปรดิจี้ 24% 
SC) อัตรา 10 มล./น้ า 20 ลิตร หรือแกมมาไซฮาโลทริน (โปรแอ็กซีส 1.5% SC) อัตรา 20 มล./น้ า 20 
ลิตร หรือแลมบ์ดาไซ-ฮาโลทริน (คาราเต้ซีออน  2.5% CS) อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร หรือบาซิลลัส ทูริง-เจนซีส 
(แบคโทสปิน เอฟซี 10600 IV/mg SC) อัตรา 100 มล./น้ า 20 ลิตร เลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง  

  - โรคราน้ าค้าง ถ้าพบอาการโรคราน้ าค้าง 20 ต้นจาก 100 ต้น ให้ด าเนินการ พ่นสาร 
metalaxyl+mancozeb อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือสาร azoxystrobin อัตรา 20 มล./น้ า 20 
ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน ส าหรับการพ่นเพ่ือป้องกันโรคให้ใช้สาร azoxystrobin อัตรา 20 มล./น้ า 20 ลิตร 
พ่นทุก 14 วัน  

2.4 บันทึกชนิด ปริมาณและจ านวนครั้งในการใช้สารเคมี ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุก
ชนิด บันทึกค่าใช้จ่ายทุกชนิดระหว่างการเพาะปลูก บันทึกปริมาณผลผลิตที่ได้ สถานที่จ าหน่าย รายได้
จากการขายผลผลิต บันทึกข้อมูลศัตรูธรรมชาติ บันทึกการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างของสารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  

3. แปลงเกษตรกร 2 แปลง 
3.1 การปฏิบัติดูแลตามวิธีเกษตรกร การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูโหระพาจะใช้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้และใช้ทันที่เมื่อพบศัตรูพืช ส่วนการเลือกชนิดสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะเลือก
ตามค าแนะน าจากบริษัทส่งออกทีผู่้ก าหนดให้ใช้ได้เท่านั้น  
 3.2 บันทึกชนิด ปริมาณและจ านวนครั้งในการใช้สารเคมี ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุก
ชนิด บันทึกค่าใช้จ่ายทุกชนิดระหว่างการเพาะปลูก บันทึกปริมาณผลผลิตที่ได้ สถานที่จ าหน่าย รายได้
จากการขายผลผลิต บันทึกข้อมูลศัตรูธรรมชาติ บันทึกการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างของสารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชและผลตอบแทนทาง 
เวลาและสถานที่ 

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
          ห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
         แปลงเกษตรกร อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 



         แปลงเกษตรกร อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการศึกษาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในกะเพรา/โหระพา 

ด าเนินการทดลอง 2 ครั้ง ในพืชโหระพาได้ผลดังนี้ 
การด าเนินการครั้งที่ 1 ด าเนินการในแปลงเกษตรกรเครือข่ายของบริษัทส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียน

รับรองแล้ว (แปลง EL) ที่อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2560 
(เกษตรกร: นายสมภพ ทองอ่ิม)  

1.1 การตรวจนับปริมาณศัตรูพืชในโหระพา (ตารางท่ี 1) 
     1.1.1 เพลี้ยไฟ: ในแปลง IPM และแปลงเกษตรกร พบเพลี้ยไฟเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่

ก าหนดไว้ 8 ครั้ง  
     1.1.2 แมลงหวี่ขาว: ในแปลง IPM ไม่พบแมลงหวี่ขาวยาสูบเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่

ก าหนดไว้ ส่วนแปลงเกษตรกร พบแมลงหวี่ขาวยาสูบเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้ 5 ครั้ง  
     1.1.3 หนอนแมลงวันชอนใบ: ทั้งแปลง IPM และแปลงเกษตรกร ไมพ่บหนอนแมลงวันชอน

ใบเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้  
     1.1.4 โรคราน้ าค้าง: ในแปลง IPM พบโรคราน้ าค้างเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้ 

10 ครั้ง ส่วนแปลงเกษตรกร พบโรคราน้ าค้างเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้ 14 ครั้ง 
1.2 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
     1.2.1 แปลง IPM ท าการติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร่ ที่ระดับความ

สูงจากยอดพืช 15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างกับดัก 2 เมตร และเปลี่ยนกาวใหม่ทุก 14 วัน ตลอด
ระยะเวลาทดลอง รวมกับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเมื่อส ารวจพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ 
(ET) ที่ก าหนดไว้ จากการทดลองพบว่าในแปลง IPM มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 8 ครั้ง 
เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ โดยพ่นสารอิมิดาโคล- พริล 70% WG 4 ครั้ง และสารสปินโนแซด 12% 
SC 4 ครั้ง และมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 10 ครั้ง เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง โดยพ่น
สารอะซ๊อกซี่สโตรปิน 25% SC จากการด าเนินการในแปลง IPM พบว่าสามารถลดจ านวนการใช้สาร
ก าจัดแมลงได้ 46.67% และสามารถลดจ านวนการใช้สารก าจัดโรคพืชได ้33.33% (ตารางที่ 2 และ 3) 

   1.2.2 แปลงเกษตรกร เกษตรกรท าการตัดโหระพาจ าหน่ายทุก 2 สัปดาห์ หลังจากตัด
โหระพาเกษตรกรท าการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทันที ตลอดการทดลองเกษตรกรมีการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพื่อใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ โดยพ่นสารอิมิดาโคลพริล 70% 
WG 10 ครั้ง และสารสปินโนแซด 12% SC 5 ครั้ง ส าหรับป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบท าการพ่น
สารบูโพรเฟซิน 40% SC 15 ครั้ง และมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัด
โรคราน้ าค้าง โดยพ่นสารอะซ๊อกซ่ีสโตรปิน 25% SC  (ตารางที่ 2 และ 3) 

1.3 การปนเปื้อนของสารเคมีบนโหระพา  



 ผลผลิตโหระพาในแปลง IPM และแปลงเกษตรกร ไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมี (ตาราง
ที่ 3) 

1.4 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ในการปลูกโหระพา (ตารางท่ี 3) 
 1.4.1 แปลง IPM ตลอดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,260 กิโลกรัม ผลผลิตจ าหน่าย

ให้บริษัทส่งออกในราคาประกันกิโลกรัมละ 45 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 56,700 บาท ต้นทุนการผลิต 
8,868 บาท ซึ่งคิดเฉพาะค่าสารเคมีป้องกันก าจัดในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช กาวเหนียว และกับดัก 
ส่วนค่าปุ๋ย ค่าแรงงานนั้นไม่น ามาวิเคราะห์จัดเป็น fix cost เพราะการปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันทั้งใน
แปลง IPM และแปลงเกษตรกร เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วพบว่าแปลง IPM มีก าไรสุทธิ 47,832 บาท 
ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน (R/C) 6.39 ซึ่งมากกว่าแปลงเกษตรกร 

 1.4.2 แปลงเกษตรกร ตลอดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,200 กิโลกรัม ผลผลิต
จ าหน่ายให้บริษัทส่งออกในราคาประกันกิโลกรัมละ 45 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 54,000 บาท ต้นทุน
การผลิต 12,620 บาท แปลง เกษตรกรมีก าไรสุทธิ 41,380 บาท ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน 
(R/C) 4.28 ซึ่งน้อยกว่าแปลง IPM 

การด าเนินการครั้งที่ 2 ด าเนินการในแปลงเกษตรกรเครือข่ายของบริษัทส่งออกที่ได้ขึ้นทะเบียน
รับรองแล้ว (แปลง EL) ที่อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2560 
(เกษตรกร: นายไพฑูล อินพาเพียร)  

2.1 การตรวจนับปริมาณศัตรูพืชในโหระพา (ตารางท่ี 4) 
     2.1.1 เพลี้ยไฟ: ในแปลง IPM พบเพลี้ยไฟเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้ 3 ครั้ง 

ส่วนแปลงเกษตรกร พบเพลี้ยไฟเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้ 8 ครั้ง  
     2.1.2 แมลงหวี่ขาวยาสูบ: ในแปลง IPM ไม่พบแมลงหวี่ขาวยาสูบเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) 

ที่ก าหนดไว้ ส่วนแปลงเกษตรกร พบแมลงหวี่ขาวเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้ 2 ครั้ง  
     2.1.3 หนอนแมลงวันชอนใบ: ทั้งแปลง IPM และแปลงเกษตรกร ไม่พบหนอนแมลงวันชอน

ใบเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้  
     2.1.4 โรคราน้ าค้าง: ทั้งแปลง IPM และแปลงเกษตรกร พบโรคราน้ าค้างเกินระดับ

เศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้ 8 ครั้ง  
2.2 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
     2.2.1 แปลง IPM ท าการติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร่ ที่ระดับความ

สูงจากยอดพืช 15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างกับดัก 2 เมตร และเปลี่ยนกาวใหม่ทุก 14 วัน ตลอด
ระยะเวลาทดลอง รวมกับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชเมื่อส ารวจพบศัตรูพืชเกินระดับเศรษฐกิจ 
(ET) ที่ก าหนดไว้ จากการทดลองพบว่าในแปลง IPM มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 3 ครั้ง 
เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ โดยพ่นสารอิมิดาโคล-พริล 70% WG 3 ครั้ง และมีการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดโรคพืช 8 ครั้ง เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง โดยพ่นสารอะซ๊อกซี่สโตรปิน 25% SC จากการ



ด าเนินการในแปลง IPM พบว่าสามารถลดจ านวนการใช้สารก าจัดแมลงได้ 80.00% และสามารถลด
จ านวนการใช้สารก าจัดโรคพืชได ้46.67% (ตารางที่ 5 และ 6) 

   2.2.2 แปลงเกษตรกร เกษตรกรท าการตัดโหระพาจ าหน่ายทุก 2 สัปดาห์ หลังจากตัด
โหระพาเกษตรกรท าการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทันที ตลอดการทดลองเกษตรกรมีการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพื่อใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ โดยพ่นสารอิมิดาโคลพริล 70% 
WG 10 ครั้ง และสารสปินโนแซด 12% SC 5 ครั้ง เพื่อใช้ป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ เกษตรกรพ่น
สารบูโพรเฟซิน 40% SC 15 ครั้ง และมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพ่ือป้องกันก าจัด
โรคราน้ าค้าง โดยพ่นสารอะซ๊อกซ่ีสโตรปิน 25% SC  (ตารางที่ 5 และ 6) 

2.3 การปนเปื้อนของสารเคมีบนโหระพา  
 ผลผลิตโหระพาในแปลง IPM และแปลงเกษตรกร ไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมี (ตาราง

ที่ 6) 
2.4 ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ในการปลูกโหระพา (ตารางท่ี 6) 
 2.4.1 แปลง IPM ตลอดการทดลองเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,050 กิโลกรัม ผลผลิตจ าหน่าย

ให้บริษัทส่งออกในราคาประกันกิโลกรัมละ 45 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 47,250 บาท ต้นทุนการผลิต 
6,224 บาท ซึ่งคิดเฉพาะค่าสารเคมีป้องกันก าจัดในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช กาวเหนียว และกับดัก 
ส่วนค่าปุ๋ย ค่าแรงงานนั้นไม่น ามาวิเคราะห์จัดเป็น fix cost เพราะปฏิบัติงานคล้ายคลึงกันทั้งแปลง IPM 
และแปลงเกษตรกร เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วพบว่าแปลง IPM มีก าไรสุทธิ 41,026 บาท ให้
ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน (R/C) 7.59 ซึ่งมากกว่าแปลงเกษตรกร 

 2.4.2 แปลงเกษตรกร ตลอดการทดลองเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 960 กิโลกรัม ผลผลิตจ าหน่าย
ให้บริษัทส่งออกในราคาประกันกิโลกรัมละ 45 บาท คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 43,200 บาท ต้นทุนการผลิต 
12,620 บาท แปลง เกษตรกรมีก าไรสุทธิ 30,580 บาท ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน (R/C) 3.42 
ซึ่งน้อยกว่าแปลง IPM 

 
สรุปผลการทดลอง 

เทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในโหระพา ประกอบด้วย การติดกับดักกาว
เหนียวสีเหลืองในอัตรา 80 กับดัก/ไร่ ที่ระดับความสูงจากยอดพืช 15 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างกับ
ดัก 2 เมตร และเปลี่ยนกาวใหม่ทุก 14 วัน ตลอดระยะการเจริญเติบโตของพืช รวมกับการส ารวจ
ศัตรูพืชโดยใช้ตารางบันทึกศัตรูพืชส าหรับการปลูกโหระพาที่ออกแบบไว้ ถ้าพบศัตรูพืชเกินระดับ
เศรษฐกิจ (ET) ที่ก าหนดไว้จึงใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว พบว่าการ
ด าเนินการครั้งที่ 1 แปลงเกษตรกร นายสมภพ ทองอ่ิม ที่อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แปลง IPM มี
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 8 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ และมีการใช้สารเคมี
ป้องกนัก าจัดโรคพืช 10 ครั้ง เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง ส่วนแปลงเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพื่อใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และมีการใช้สารเคมีป้องกัน



ก าจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง จากการด าเนินการในแปลง IPM พบว่าสามารถ
ลดจ านวนการใช้สารก าจัดแมลงได้ 46.67% และลดจ านวนการใช้สารก าจัดโรคพืชได้ 33.33% เก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ 1,260 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 56,700 บาท ต้นทุนการผลิต 8,868 บาท มีก าไร
สุทธิ 47,832 บาท ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน (R/C) 6.39 ซ่ึงมากกว่าแปลงเกษตรกร  

การด าเนินการครั้งที่ 2 แปลงเกษตรกร นายไพฑูล อินพาเพียร ที่อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมแปลง IPM มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 3 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ 
และมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ครั้ง เพ่ือป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง ส่วนแปลงเกษตรกรมี
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 15 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาวยาสูบ และ
มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช 15 ครั้ง เพ่ือใช้ป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง จากการด าเนินการใน
แปลง IPM พบว่าสามารถลดจ านวนการใช้สารก าจัดแมลงได้ 80.00% และลดจ านวนการใช้สารก าจัด
โรคพืชได้ 46.67% เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 1,050 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 47,250 บาท ต้นทุนการ
ผลิต 6,224 บาท มีก าไรสุทธิ 41,026 บาท ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุน (R/C) 7.59 ซึ่งมากกว่า
แปลงเกษตรกร 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนต้นที่พบเพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หนอนแมลงวันชอนใบ และโรคราน้ าค้างใน
แปลง IPM และแปลงเกษตรกร ที่อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 
2560 
 

วัน/เดือน/ปี เพลี้ยไฟ (ต้น) แมลงหวี่ขาว (ต้น) หนอนแมลงวันชอนใบ ( (ต้น) โรคราน้ าค้าง (ต้น) 
IPM เกษตรกร IPM เกษตรกร IPM เกษตรกร IPM เกษตรกร 

20/3/60 100 100 9 10 15 20 97 100 
3/4/60 75 80 3 5 0 3 66 96 
18/4/60 82 85 2 4 3 5 17 85 
1/5/60 90 50 0 0 1 8 37 75 
22/5/60 53 52 6 9 9 15 30 62 
5/6/60 98 65 0 0 7 14 100 100 
19/6/60 84 90 1 5 4 5 21 50 
3/7/60 64 75 3 2 0 2 86 84 
17/7/60 30 45 5 10 0 0 90 100 
31/7/60 20 26 5 15 0 0 56 87 
14/8/60 16 22 6 10 0 0 14 69 
28/8/60 15 29 2 3 0 0 15 51 
11/9/60 12 15 0 7 0 0 18 48 
25/9/60 10 12 0 10 0 1 20 50 

 

 
ตารางที่ 2 ชนิด ราคา และจ านวนครั้งของการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช เปรียบเทียบระหว่าง
แปลง IPM และแปลงเกษตรกร ที่อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 
2560 
 

ชนิดสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวนครั้งในการพ่นสารฯ ราคา 
แปลง IPM   

สารก าจัดแมลงศัตรูพืช   
  - อิมิดาโคลพรลิ 70% WG 4 600 บาท/100 กรัม 
  - สปินโนแซด 12% SC 4 1,480 บาท/250 มิลลิลิตร 
สารก าจัดโรคพืช   

      - อะซ๊อกซี่สโตรปิน 25% SC 10 2,200 บาท/500 มิลลิลิตร 
แปลงเกษตรกร   

สารก าจัดแมลงศัตรูพืช   
  - อิมิดาโคลพรลิ 70% WG 10 600 บาท/100 กรัม 
  - สปินโนแซด 12% SC 5 1,480 บาท/250 มิลลิลิตร 
  - บูโพรเฟซิน 40% SC 15 520 บาท/500 มิลลิลิตร 



สารก าจัดโรคพืช   
      - อะซ๊อกซี่สโตรปิน 25% SC 15 2,200 บาท/500 มิลลิลิตร 



ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองการป้องกันก าจัดศัตรูโหระพาโดยวิธีผสมผสานที่อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี (มีนาคม-กันยายน 2560) แปลงที่ 1 เกษตรกร: นายสมภพ ทองอ่ิม 
 

รายการ วิธีผสมผสาน (IPM) วิธีเกษตรกร 
1. การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   

ก.ชนิดของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้   
- สารก าจัดแมลงศัตรูพืช  2  3 
- สารก าจัดโรคพืช  1  1 

   ข.จ านวนครั้งในการพ่นสารก าจัดศัตรูพืช   
- สารก าจัดแมลงศัตรูพืช  8 15 
- สารก าจัดโรคพืช 10 15 

   IPM ลดจ านวนการใช้สารก าจัดแมลง ได้ (%)        46.67%  
   IPM ลดจ านวนการใช้สารก าจัดโรคพืช ได้ (%)        33.33%  
2. การตกค้างของสารพิษ  ND (nondetected) ND (nondetected) 
3. ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐศาสตร์       

- มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) (R)      56,700.00      54,000.00 
- ต้นทุนในการผลิต (บาท/ไร่) (C)       8,868.00      12,620.00 
- ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่)      47,832.00      41,380.00 
- สัดส่วนผลตอบแทน/การลงทุน (R/C)          6.39          4.28 

 



ตารางที่ 4 แสดงจ านวนต้นที่พบเพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หนอนแมลงวันชอนใบ และโรคราน้ าค้างใน
แปลง IPM และแปลงเกษตรกร ที่อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 
2560 
 

วัน/เดือน/ปี เพลี้ยไฟ (ต้น) แมลงหวี่ขาว (ต้น) หนอนแมลงวันชอนใบ (ต้น) โรคราน้ าค้าง (ต้น) 
 IPM เกษตรกร  IPM เกษตรกร  IPM เกษตรกร IPM เกษตรกร 

3/4/60 91 92 9 9 8 8 95 96 
18/4/60 12 15 6 8 5 7 65 1 
1/5/60 40 45 0 0 6 6 15 19 
22/5/60 50 65 5 10 3 4 16 21 
29/5/60 41 58 6 15 2 2 30 35 
5/6/60 51 76 2 3 1 8 50 68 
19/6/60 36 44 1 3 2 3 58 48 
3/7/60 25 48 1 2 0 2 54 56 
17/7/60 15 59 1 1 0 1 23 54 
31/7/60 19 52 0 0 0 0 21 27 
14/8/60 35 32 0 0 0 0 14 24 
28/8/60 36 50 0 1 0 0 13 14 
11/9/60 14 25 0 1 0 0 10 16 
25/9/60 14 27 0 1 0 0 10 19 

 
ตารางที่ 5 ชนิด ราคา และจ านวนครั้งของการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช เปรียบเทียบระหว่าง
แปลง IPM และแปลงเกษตรกร ที่อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 
2560 
 

ชนิดสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวนครั้งในการพ่นสารฯ ราคา 
แปลง IPM   

สารก าจัดแมลงศัตรูพืช   
  - อิมิดาโคลพรลิ 70% WG 3 600 บาท/100 กรัม 
สารก าจัดโรคพืช   

      - อะซ๊อกซี่สโตรปิน 25% SC 8 2,200 บาท/500 มิลลิลิตร 
แปลงเกษตรกร   

สารก าจัดแมลงศัตรูพืช   
  - อิมิดาโคลพรลิ 70% WG 10 600 บาท/100 กรัม 
  - สปินโนแซด 12% SC 5 1,480 บาท/250 มิลลิลิตร 
  - บูโพรเฟซิน 40% SC 15 520 บาท/500 มิลลิลิตร 
สารก าจัดโรคพืช   



      - อะซ๊อกซี่สโตรปิน 25% SC 15 2,200 บาท/500 มิลลิลิตร 

 



ตารางท่ี 6 สรุปผลการทดลองการป้องกันก าจัดศัตรูโหระพาโดยวิธีผสมผสานทีอ่ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม (เมษายน-กันยายน 2560) แปลงที่ 2 เกษตรกร: นายไพฑูล อินพาเพียร  

 

รายการ วิธีผสมผสาน (IPM) วิธีเกษตรกร 
1. การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   

ก.ชนิดของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้   
- สารก าจัดแมลงศัตรูพืช  1  3 
- สารก าจัดโรคพืช  1  1 

   ข.จ านวนครั้งในการพ่นสารก าจัดศัตรูพืช   
- สารก าจัดแมลงศัตรูพืช  3 15 
- สารก าจัดโรคพืช  8 15 

   IPM ลดจ านวนการใช้สารก าจัดแมลง ได้ (%)        80.00%  
   IPM ลดจ านวนการใช้สารก าจัดโรคพืช ได้ (%)        46.67%  
2. การตกค้างของสารพิษ  ND (nondetected) ND (nondetected) 
3. ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐศาสตร์       

- มูลค่าผลผลิต (บาท/ไร่) (R)      47,250.00      43,200.00 
- ต้นทุนในการผลิต (บาท/ไร่) (C)       6,224.00      12,620.00 
- ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่)      41,026.00      30,580.00 
- สัดส่วนผลตอบแทน/การลงทุน (R/C)         7.59          3.42 

 
 


