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คำปรารภ 
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ทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นการศึกษาการผลิตพืชบนพื้นที่สูง
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กิตติกรรมประกาศ 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ มะคาเดเมีย ชาโยเต้ กะหล่ำปลี และสตรอเบอรี่ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เพชรบูรณ์ 
และตาก   ทีมงานที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญวีรวัฒน์ นิลรัตน
คุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที ่ 2  เช ี ่ยวชาญนุชนารถ ตั ้งจ ิตสมคิด  ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านจุลชีวว ิทยา สำนักว ิจ ัยพ ัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  และสำนักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักวจิัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 นายสมบัติ  ตงเต๊า  ที่อำนวยความสะดวกในการประสานงานและดำเนินงาน 
ทำให้ผลงานวิจัยสามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดีครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 
โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชบนพื ้นที ่ส ูงในเขตภาคเหนือตอนล่างมีว ัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาการผลิตพืชบนพื้นที่สูงโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  เพื่อศึกษาการป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชแบผสมผสานเพ่ือลดการใช้สารเคมีบนพ้ืนที่สูงแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ปุ๋ย และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับเกษตรกร ประกอบ 2 กิจกรรม
คือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูงโดยการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม   และการทดสอบการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง  เป็นการทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ของเกษตรกร ปี 
2559-2562 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เพชรบูรณ์ และตาก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูงโดย
การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ทดสอบท้ังหมด 5 พืช ได้แก่ กาแฟ มะคาเดเมีย  ชาโยเต้ กะหล่ำปลีและ
สตรอว์เบอร์รี พบว่า มีการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรทำให้ต้นทุนการผลิตกาแฟ ลดลงร้อยละ 
54  ต้นทุนการผลิตมะคาเดเมียลดลงร้อยละ 32 ต้นทุนการผลิตสตรอว์เบอร์รีลดลงร้อยละ 28 ต้นทุนการผลิต
ชาโยเต้ลดลงร้อยละ 61 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีและสตรอว์เบอร์รีบนพื้นที่สูง พบว่า  
การแทรกการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมีโดยเฉพาะระยะใกล้เก็บผลผลิตกะหล่ำปลีทำให้ลดการใช้
สารเคมีได้ ร้อยละ 52.8 62.4 และ76.4  ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับพืชสตรอว์เบอร์รสีามารถลดการใช้สารเคมี
ได้ ร้อยละ 5.79 44.3 และ 57.1 4  ตามลำดับ การเสวนาระหว่างเกษตรกรกับนักวิจัยพบว่า ในรอบการผลิต
ต่อไปเกษตรกรจะเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย หรือบีที ก่อนการใช้สารเคมี แต่จะมีการพ่นสารเคมี 3-4 
ครั้ง ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น เมื่อกะหล่ำปลีและสตรอว์เบอร์รีเข้าสู่ระยะใกล้เก็บเกี่ยวเกษตรกรจะ
ใช้บีทีหรือไส้เดือนฝอย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง การเก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อการ
วิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตโดยวิเคราะห์สารเคมีมากกว่า 160 ชนิด ในห้องปฏิบัติการพบว่าไม่มีสารเคมี
ตกค้างในผลผลิต ดังนั้นการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมีโดยเฉพาะระยะใกล้เก็บผลผลิตทำให้ลดการใช้
สารเคมีได้ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50   
คำสำคัญ  

แม่ปุ๋ย กาแฟ มะคาเดเมีย สตรอว์เบอร์รี ชาโยเต้ กะหล่ำปลี การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสาน ชีวภัณฑ์ การมีส่วนร่วม 
 

ABSTRACT 
The study of highland crop production development in south of northern Thailand 

was aimed to observe highland crop production with farmers participate including appropriate 
fertilization; microbial pesticide management; and technologies transference to farmers. The  
experiment was divided into 2  parts; highland crop production development by using the  
appropriate fertilization and biological management in with 5  different plants namely coffee, 
macadamia nuts, chayote, cabbage and strawberry in 3 locations as Phitsanulok, Petchaboon 
and Tak  province during year 2016 – 2019. The results showed that cost of plant production  
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was reduced when fertilization according to the DOA instruction. The percentage of cost 
reduction  of coffee, macadamia nuts, strawberry, and chayote as 5 4 , 3 2 , 2 8 , and 
61,respectively. Additionally, biological management was reduced chemical usage in cabbage 
and  strawberry in all 3 locations. The chemical usage in cabbage, especially at the harvesting 
time, reduced as 52 . 8  6 2 . 4  and 76 . 4%  in Phitsanulok , Petchaboon and Tak  province 
respectively. Also, the chemical usage in strawberry reduced as 5 . 79  44 . 3  and 57 .1  4%  in 
Phitsanulok, Petchaboon province respectively. Furthermore, the consultation between 
researchers and farmers came out with farmer’s solution of using biological agent such as 
Steinernema, and Bacillus thuringiensis rather than chemical in next crop production. Although 
some chemicals are needed in the vegetative stage of cabbage and strawberry, but biological 
agent will be use in reproductive and harvesting stages. Therefore, chemical usage will be 
reducing more than 50% also all products will be nonhazardous. 
 
Key words  

Fertilizer  Coffee  Macadamia  Strawberry  Chayote  Cabbage Integrated pest control  
Biological products Participation 
 

บทนำ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพื้นที่สูง พ.ศ. 2555-2559  ของสำนักงานกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้

ความหมายของพื้นที่สูง หมายถึงพื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ หรือประชากรบนพื้นที่สูง พื้นที่สูงเป็น
ที่ตั้งบ้านเรือนและที่ทำกินที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 35 หรือมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500
เมตรขึ้นไปพื้นท่ีสูงในประเทศไทยครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 67.22 ล้านไร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 2 รับผิดชอบพื้นที ่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร  ตาก พิจิตร พิษณุโลก  
เพชรบ ูรณ์ ส ุ โขท ัย และอ ุตรด ิตถ ์  ครอบคล ุม เน ื ้อท ี ่ประมาณ 54,325.604 ตารางก ิโลเมตร  หรือ
ประมาณ 33,935,737 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาสูง แต่มีบางพ้ืนที่ตอนกลาง
มาทางตอนใต้เป็นที่ราบและราบลุ่มแม่น้ำ มีดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่
สำคัญ  พื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่างครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และ
กำแพงเพชร พืชที่ปลูกบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นพืชเขตหนาวที่ไม่สามารถปลูกในพื้นที่อื่นได้ หรือปลูกได้แต่
คุณภาพผลผลิตไม่ดี การปลูกพืชบนพื้นที่สูงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สารเคมี ปุ๋ย ซึ่งอาจปนเปื้อนลงไปใน
แหล่งต้นน้ำลำธาร และการปลูกพืชอายุสั้น ที่มีการไถพรวนดินต้องมีการป้องกันการพังทลายของดิน พืชที่ปลูก
บนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กาแฟ มะคาเดเมีย ชาโยเต้ กะหล่ำปลี และสตรอเบอรี่ เป็นต้น 
พ้ืนที่สูงเป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคมลำบากทำให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินงานได้ไม่ทั่วถึง  เกษตรกรบนพ้ืนที่
สูงเป็นชาวไทยภูเขามีการทำไร่เลื่อนลอย  มีการทำลายป่าอย่างต่อเนื่องเป็นเกษตรกรที่ขาดความรู้เรื ่อง
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เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด มีการจัดการและการดูแลรักษาพืชปลูกที่ไม่ถูกต้องตาม
เทคโนโลยีส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมีสารพิษตกค้างในผลผลิต ต้นทุนการผลิตสูงแต่คุณภาพผลผลิตไม่สูง
ต้องตามต้นทุนการผลิต ดังนั้นการปลูกพืชบนพื้นที่สูงต้องมีการป้องกันศัตรูพืชโดยการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการจัดการดิน การบำรุงดิน และการเลือกชนิดพืชที่ปลูกร่วมที่มีประโยชน์เกื้อกูล
กัน เพื่อความยั่งยืนและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม ปัจจุบันการผลิตพืชมีการระบาดของแมลง
ศัตรูพืชมากการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานเป็นการใช้วิธีการร่วมกันหลายๆวิธีอย่างเหมาะสม
และสามารถลดการใช้สารเคมีโดยที่ผลผลิตไม่ลดลงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมได้แก่ การ
ควบคุมศัตรูพืชโดย ชีววิธี (Biological control) การใช้เหยื่อล่อ การใช้กับดัก การใช้ไฟล่อ การทำความ
สะอาดแปลงปลูกและกำจัดศัตรูพืช การใช้พืชล่อแมลง การใช้สารสกัดจากพืช การใช้วิธีเขตกรรม การใช้มุ้ง
ป้องกันแมลง (การปลูกผักในมุ้ง) ทางพันธุกรรม ทางเขตกรรม อ่ืน ๆ รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพโดยพิจารณาการใช้สารเคมีเป็นวิธีสุดท้าย เพ่ือช่วยรักษาสภาวะแวดล้อม 

ดังนั้นจึงทดสอบการพัฒนาการผลิตพืชบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นการทดสอบในพื้นที่
เพ่ือศึกษาการผลิตพืชบนพื้นที่สูงโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เป็นการศึกษาเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้นและมีต้นทุนการผลิตลดลง และการศึกษาการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี
บนพื้นที่สูงแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาวิธีการลดการใช้สารเคมีเพื่อการผลิตที่ปลอดภัยตั้งแต่ ผลผลิต  
เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการผลิตพืชบนพ้ืนที่สูงโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
2. เพ่ือศึกษาการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบผสมผสานเพ่ือลดการใช้สารเคมีบนพ้ืนที่สูงแบบ

เกษตรกรมีส่วนร่วม 
3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานที่ถูกต้องและ

เหมาะสมให้กับเกษตรกร 
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กิจกรรมที่ 1 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูงโดยการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
คณะผู้ดำเนินงาน 

นางกุลธิดา  ดอนอยู่ไพร1/ นางวราภรณ์ อุดมดี4/ นางเกตริน ฝ่ายอุประ5/ 
Mrs.Kultida  Donyuprai Mrs.Waraporn Udomdee Mrs.Kestarin Faiupara 

นางรุ่งทิวา ดารักษ์5/ นางสาวจิตอาภา  จิจุบาล3/   นายกฤชพร  ศรีสังข์3/ 
Mrs.Rungdhiwa darak Miss. Jitarpa Jijuban Mr. Kritchaphorn Srisang 

 นางธัญพร งามงอน3/  
 Mrs. thunyaporn Ngamngon  

 
บทคัดย่อ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูงโดยการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นการทดสอบ
เทคโนโลยีในพ้ืนที่ของเกษตรกร ทดสอบทั้งหมด 4 พืช ได้แก่ กาแฟ มะคาเดเมีย  ชาโยเต้ และสตรอว์เบอร์รี 
ดำเนินการทดสอบปี 2559-2562 ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตาก จากการทดสอบพบว่า กาแฟ
จังหวัดตากในขณะที่มีการตัดแต่งก่ิงและการใส่ปุ๋ย ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรทำให้เกษตรกรได้ผล
ผลิตกาแฟแบบผลเชอร์รี่เฉลี่ย 1,433 กิโลกรัมต่อไร่ จากเดิมที่เกษตรกรเคยได้ผลผลิตกาแฟแบบผลเชอร์รี่เฉลี่ย 
297 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้น 1,136 กิโลกรัมต่อไร่ และลดต้นทุนได้ร้อยละ 54 กาแฟจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการใส่
ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรทำให้ผลผลิตกาแฟแบบผลเชอร์รี่เฉลี่ย 680 กิโลกรัมต่อไร่ จากเดิมที่
เกษตรกรเคยได้ผลผลิตกาแฟแบบผลเชอร์รี่เฉลี่ย 487 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มข้ึน 193 กิโลกรัมต่อไร่ และลดต้นทุน
ได้ร้อยละ 54 มะคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์ การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรทำให้การ
เจริญเติบโตของมะคาเดเมียแปลงทดสอบ  มีความสูง ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นรอบวงลำต้นมีความแตกต่าง
กันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต (กะลารวมเนื้อ) มากกว่ากรรมวิธี
เกษตรกร 32 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
ได้ ร้อยละ 32 สตรอว์เบอร์รีจังหวัดเพชรบูรณ์ การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรทำให้กรรมวิธี
เกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 259,784 บาทต่อไร่ BCR 2.8 กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ เฉลี่ย 294,329 บาท
ต่อไร่ BCR 3.3 จำนวนต้นสตรอว์เบอร์รีต่อกอของทั้งสองกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อ ความสูงต้น และ
ความกว้างทรงพุ่มสตรอว์เบอร์รี ของทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทางสถิติระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ และการผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนได้ร้อยละ 28 ชาโยเต้จังหวัดเพชรบูรณ์ การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของ
กรมวิชาการเกษตรทำให้ผลผลิตชาโยเต้ เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 7,645 กิโลกรัม หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.2 และลดต้นทุน
ได้ร้อยละ 61 
คำสำคัญ  

แม่ปุ๋ย กาแฟ มะคาเดเมีย สตรอว์เบอรร์ี ชาโยเต้ การมีส่วนร่วม 
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บทนำ 
           กาแฟอะราบีกา มีชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ว่า Coffea arabica Linn. จัดเป็นไม้พุ่มเตี้ย
ขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศเอธิโอเปีย ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกทั้งกาแฟอะราบีกาและกาแฟ       
โรบัสต้า ซึ่งมีความแตกต่างกันที่ความขมและกลิ่นของเมล็ดกาแฟที่ถูกคั่ว  
 ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2562 มีพ้ืนที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 6,413 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดตาก 3,272 
ไร่  อุตรดิตถ์ 1,399 ไร่ สุโขทัย 750 ไร่ เพชรบูรณ์ 620 ไร่ และ พิษณุโลก 372 ไร่ กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับ
ความนิยมทั่วทั้งโลก ทำให้กาแฟมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศที่มีความต้องการมากที่สุด 
ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล และ ญี่ปุ่น ตามลำดับ สามารถคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 64 เปอร์เซ็นต์           
แต่ในขณะเดียวกัน ผลผลิตของกาแฟทั่วโลกกลับมีปริมาณลดลง สวนทางความต้องการกาแฟในตลาดโลก 
แสดงให้เห็นถึงโอกาสของกาแฟไทยที่อาจสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้น ปัจจุบันประเทศไทย
ส่งออกเมล็ดกาแฟไปสหรัฐอเมริกา ในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 74 เปอร์เซ็นต์ และประเทศไทยยัง
เป็นประเทศ  ที่ส่งออกกาแฟสำเร็จรูปเป็นอันดับที่ 6  ของโลก (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2562) ส่วนผลผลิต
สารกาแฟ ปริมาณผลผลิตสารกาแฟสูงสุดคือ 94 กิโลกรัมต่อไร่ และต่ำสุดคือ 25 กิโลกรัมต่อไร่ การปลูก
กาแฟอะราบีกานั้นจำเป็นคำนึงถึงข้อจำกัดของพืชปลูก โดยกาแฟอะราบีกาต้องปลูกในพื้นที่ (ผลผลิตสาร
กาแฟ) สูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตรขึ้นไป มีอุณหภูมิเฉลี่ย 18–25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 
1,500 มิลลิเมตรต่อปี และต้องปลูกในสภาพเชิงเขาเนื่องจากไม่ทนทานต่อสภาพอากาศแห้งแล้ง (มานพ และ
คณะ, 2557)  การปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงโดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ มีข้อจำกัดหลายๆ
อย่างอาทิเช่น การศึกษา การคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร ความเชื่อ และวัฒนธรรม เป็นปัญหาและปัจจัย
ส่วนหน้าที่ทำให้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ยังไม่สามารถเข้าไปหาเกษตรกรบนพื้นที่สูง ในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างได้ ดังนั้นในการวิจัยการทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโดยการใช้ปุ๋ยแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่สูงเขตภาคเหนือตอนล่าง  จะเน้นการนำเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยกาแฟตามคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตรที่จะสามารถเพ่ิมผลผลิตให้เกษตรกรด้วยการถ่ายทอดความรู้และการทดสอบกับแปลง
ต้นแบบในพื้นที่ เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติ โดยการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ตามความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ีของเกษตรกรได้  

มะคาเดเมียเป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศออสเตรเลีย มะคาเดเมียเป็นพืชที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูง สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด การรับประทานผลผลิตหรือผลของมะคาเดเมีย 
ต้องผ่านการอบให้สุกเสียก่อน ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เรียกว่าถั่วมะคาเดเมีย ซึ่งความเป็นจริงมะคาเดเมียไม่ใช่
พืชตระกูลถั่ว แต่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวมานานกว่า 100 ปี มะคาเดเมียมีแหล่งปลูกส่วนใหญ่ในภาคเหนือ 
ในพ้ืนที่เขตภาคเหนือตอนล่าง มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 1,233 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ 686 ไร่ ตาก 512 ไร่ 
และพิษณุโลก 35 ไร่ มะคาเดเมียจำเป็นต้องปลูกในพ้ืนที่เหมาะสม มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 400 
เมตร ต้องการอุณหภูมิต่ำกว่า 18 – 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 เดือนเพื่อพัฒนาตาดอก การปลูก    
มะคาเดเมียควรปลูกหลายๆพันธุ์ในพื้นที่เดียวกันเพื่อช่วยเรื่องการผสมเกสร พื้นที่ปลูกมะคาเดเมียต้องมีหน้า
ดินลึก มีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 32 องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้ผลกะลาแข็งตัวเร็วแต่เนื้อในผลจะมีขนาดเล็ก 
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ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพขายดีราคาต่ำ การปลูกมะคาเดเมียบนพื้นที่สูงที่โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขา
เผ่าต่างๆ มีข้อจำกัดหลายๆอย่าง อาทิ การศึกษา การคมนาคม เทคโนโลยีการสื่ อสาร ความเชื ่อ และ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัญหาและปัจจัย ส่วนหน้าที่ทำให้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรยังไม่สามารถเข้าไปหา
เกษตรกรบนพื้นที่สูง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้ ดังนั้นในการวิจัยการทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมะคาเดเมียโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือตอนล่าง จะเน้นการนำ
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยมะคาเดเมียตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้ 
ด้วยการถ่ายทอดความรู้และการทดสอบกับแปลงต้นแบบในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติ โดย
การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ของเกษตรกรได้ 

สตรอว์เบอร์รี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Fragaria sp. จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกระจาย
กันมากที ่ส ุดในโลก ในประเทศไทยมีพื ้นที ่ปล ูกสตรอว์เบอร์ร ีส ่วนใหญ่อยู ่ทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สตรอว์เบอร์รีจึงถูกพิจารณาจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ ่งสามารถช่วยยกฐานะ  
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกให้ดีขึ้น  สตรอว์เบอร์รี มีลักษณะผลสีแดงสด กลิ่นหอมหวาน อุดมไปด้วย
คุณค่าทางอาหารหลายชนิด โดยสตรอว์เบอร์รีปริมาณ 100 กรัม ให้พลังงาน 32 กิโลแคลอรี่ จะมีปริมาณ
วิตามินซีมากถึง 58.8 มิลลิกรัม และแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 20-60 กรัม (Fatima, 2005) ซึ่งมีผลใน
การยับยั้งสารก่อมะเร็งได้ และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าส้มถึง 1.5 เท่า สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้ที่นิยม
บริโภคเป็นผลสดแต่ก็เป็นผลไม้ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น การแปรรูปจึงเป็นเป็นทางเลือกที่สำคัญ  สตรอว์เบอร์
รีสามารถนำไปแปรรูปได้หลายชนิด ได้แก่ สตรอว์เบอร์รีแผ่นกรอบ สตรอว์เบอร์รีเชื่อมสตรอว์เบอร์รีแช่อ่ิม   
สตรอว์เบอร์รีสี่รส แยมสตรอว์เบอร์รี เยลลี่สตรอว์เบอร์รี เครื่องดื่มน้ำสตรอว์เบอร์รี  โยเกิร์ตสตรอว์เบอร์รี 
และอื่น ๆ  การแปรรูปสตรอว์เบอร์รีเชิงอุตสาหกรรมส่งผลให้ตลาดมีความต้องการผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงมี
การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยสตรอว์เบอร์รี
ในปริมาณที่มากและจำนวนครั้งที่บ่อยขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีที ่มีคุณภาพและให้รายได้สูงแก่
เกษตรกรผู้ปลูก  

ชาโยเต้เป็นพืชตระกูลแตง (Cucurbitaceae) เป็นพืชเถา สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่เขตร้อนที่มี
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตรขึ้นไป มีอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 13–21 องศาเซลเซียส และการ
ปลูกในสภาพพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 28 องศาเซลเซียส จะให้มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบแต่ผลและ
ดอกจะร่วง เป็นพืชที่สามารถบริโภคได้ทั้งผลและใบ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดเพชรบูรณ์และตาก 
เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญ โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 1,377 ไร่ ผลผลิตของชาโยเต้มีทั้งผลผลิตยอดอ่อนและผลแก่     
การปลูกชาโยเต้บนพื้นที่สูงที่โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าต่าง  ๆ มีข้อจำกัดหลายๆ อย่างอาทิ 
การศึกษา การคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร ความเชื่อ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัญหาและปัจจัยส่วนหน้าที่ทำ
ให้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรยังไม่สามารถเข้าไปหาเกษตรกรบนพื้นที่สูง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างได้ ดังนั้นในการวิจัยการทดลองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาโยเต้โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วม ในพื้นที่สูงเขตภาคเหนือตอนล่าง จะเน้นการนำเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยชาโยเต้ตามคำแนะนำของกรม
วิชาการเกษตรที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และการทดสอบกับแปลง
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ต้นแบบในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติ โดยการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมตามความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ีของเกษตรกรได้ 

ดังนั้นจึงทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือให้ได้รูปแบบการแนะนำปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพการผลิตพืชของ
เกษตรกรสูงขึ้น จากการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเพื่อเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นและมีต้นทุน
การผลิตลดลง 

 
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)  

การทดลองที่ 1.1 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพื้นที่จังหวัดตาก    

1. แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 การทดสอบใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรคือ ไนโตรเจนปริมาณ 
44 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 18.4 กิโลกรัมP2Oต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 84 กิโลกรัมK2O
ต่อไร่ โดยการใช้แม่ปุ๋ยผสมกัน คือ สูตร 46–0-0 อัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 18–46-0 อัตรา 40 
กิโลกรัมไร่ สูตร 0–0-60 อัตรา 140 กิโลกรัมต่อไร่ ไนโตรเจนปริมาณ 44 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ 
ฟอสฟอรัสปริมาณ 18.4 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส ต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 84 กิโลกรัม โพแทสเซียม ต่อ
ไร่ ด้วยการใช้แม่ปุ๋ยผสมกัน คือสูตร 46–0-0 อัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 18–46-0 อัตรา 40 
กิโลกรัมต่อไร่ สูตร    0–0-60 อัตรา 140 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยจะแบ่งใส่ 3 ครั้งต่อปี ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 100 กรัม ผสมกับปุ๋ยสูตร 18–46-0 
อัตรา 50 กรัม ผสมกับปุ๋ยสูตร 0–0-60 อัตรา 150 กรัม รวมน้ำหนักปุ๋ยที่ใส่ 300 กรัมต่อต้น   

 ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม ใช้ปุ๋ยสูตร 46–0-0 อัตรา 100 กรัม ผสมกับปุ๋ยสูตร 0–0-60 อัตรา 
150 กรัม รวมน้ำหนักปุ๋ยที่ใส่ 250 กรัมต่อต้น 

 ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม ใช้ปุ๋ยสูตร 18–46-0 อัตรา 50 กรัม ผสมกับปุ๋ยสูตร 0–0-60 อัตรา 50 
กรัม รวมน้ำหนักปุ๋ยที่ใส่ 100 กรัมต่อต้น 
  กรรมวิธีที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 
 2. วิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องและ        
รับเกษตรกรอาสาสมัครทำแปลงทดสอบจำนวน 10 ราย 
 5. วัดค่าพิกัดระบบระบุตำแหน่งดาวเทียมของแปลงทดสอบ โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
(Global Positioning System) และเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ตรวจหาค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้ง
ในห้องปฏิบัติการและใช้ Test kit 
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 6. เลือกแปลงกาแฟที่ปลูกภายใต้ไม้ร่มเงาถาวร ได้แก่ กระถินยักษ์ สะตอ เลือกแปลงทดสอบที่มีพ้ืนที่
อย่างน้อย 1 ไร่ สุ่มแบ่งพ้ืนที่เพ่ือเป็นกรรมวิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 แปลง
ย่อย แปลงย่อยละ 0.5 ไร่ สุ่มเก็บข้อมูล 10 ต้นต่อแปลงย่อย การปฏิบัติดูแลรักษา และการป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช    ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรและวิธีของเกษตรกร  

7. ดำเนินการทดสอบเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้ง 2 กรรมวิธี มีนักวิชาการเกษตรให้คำแนะนำ        
อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลการดำเนินงานทดสอบ เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่พบหรือปรับเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่และมีส่วนร่วมในการวางแผนการขยายผลงานทดสอบไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ 

8. ประเมินการความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
9. การบนัทึกข้อมูล 
 - การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 
 - ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดสอบ 
 - ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต  
 - ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์: ต้นทุนการผลิตและรายได้สุทธิ  

- ระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยี      
ของเกษตรกร 

 - ข้อมูลความพึงพอใจเทคโนโลยีของเกษตรกรโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
10. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ Yield Gap Analysis และความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ      

2 ประชากร โดยใช้ Paired T-tested ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร โดยการวิเคราะห์หาเฉลี่ยและร้อย
ละ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และ         
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2562 รวม 4 ปี  ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
การทดลองท่ี 1.2 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 
  กรรมวิธีที ่ 1 การทดสอบการใช้ปุ ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยคิดเป็น
ปริมาณธาตุอาหารที่กาแฟได้รับจะเท่ากับไนโตรเจนปริมาณ 44  กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 
18.4 กิโลกรัมP2Oต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 84 กิโลกรัมK2Oต่อไร่ ด้วยการใช้แม่ปุ๋ยผสมกันคือสูตร 
46–0-0 อัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 18–46-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 0–0-60 อัตรา 140 
กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยจะแบ่งใส่ 3 ครั้งต่อปี ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 100 กรัม ผสมกับปุ๋ยสูตร 18–46-0 
อัตรา 50 กรัม ผสมกับปุ๋ยสูตร 0–0-60 อัตรา 150 กรัม รวมน้ำหนักปุ๋ยที่ใส่ 300 กรัมต่อต้น   
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ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม ใช้ปุ๋ยสูตร 46–0-0 อัตรา 100 กรัม ผสมกับปุ๋ยสูตร 0–0-60 อัตรา 
150 กรัม รวมน้ำหนักปุ๋ยที่ใส่ 250 กรัมต่อต้น 

ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม ใช้ปุ๋ยสูตร 18–46-0 อัตรา 50 กรัม ผสมกับปุ๋ยสูตร 0–0-60 อัตรา 50 
กรัม รวมน้ำหนักปุ๋ยที่ใส่ 100 กรัมต่อต้น 

  กรรมวิธีที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 
 2. วิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับ
เกษตรกรอาสาสมัครทำแปลงทดสอบจำนวน 10 ราย 
 5. วัดค่าพิกัดระบบระบุตำแหน่งดาวเทียมของแปลงทดสอบ โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
(Global Positioning System) และเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ตรวจหาค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้ง
ในห้องปฏิบัติการและใช้ Test kit 
 6. เลือกแปลงกาแฟที่ปลูกภายใต้ไม้ร่มเงาถาวร ได้แก่ เช่น กล้วย อาโวคาโดและไม้ยืนต้นอื่นๆ เลือก
แปลงทดสอบที่มีพื้นที่อย่างน้อย 1 ไร่ สุ่มแบ่งพื้นที่เพื่อเป็นกรรมวิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรม
วิชาการเกษตร 2 แปลงย่อย แปลงย่อยละ 0.5 ไร่ สุ่มเก็บข้อมูล 10 ต้นต่อแปลงย่อย การปฏิบัติดูแลรักษา 
และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรและวิธีของเกษตรกร  

7. การดำเนินการทดสอบเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้ง 2 กรรมวิธี มีนักวิชาการเกษตรให้คำแนะนำ
อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลการดำเนินงานทดสอบเพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่พบหรือปรับเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่และมีส่วนร่วมในการวางแผนการขยายผลงานทดสอบไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ 

8. ประเมินการความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
9. การบันทึกข้อมูล 
 - การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 
 - ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดสอบ 
 - ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต  
 - ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์: ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  

- ระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยี
ของเกษตรกร 

 - ข้อมูลความพึงพอใจเทคโนโลยีของเกษตรกรโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
10. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ Yield Gap Analysis และความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 

2 ประชากร โดยใช้ Paired T-tested ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรโดยการวิเคราะห์หาเฉลี่ยและร้อย
ละ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2558 – กันยายน 2562 รวม 4 ปี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การทดลองที่ 1.3 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะคาเดเมีย โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1. แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 

  กรรมวิธีที ่ 1 การทดสอบการใช้ปุ ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยคิดเป็น
ปริมาณธาตุอาหารที่มะคาเดเมียได้รับจะเท่ากับ ไนโตรเจนปริมาณ  8.28 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัส
ปริมาณ 6.08 กิโลกรัมP2Oต่อไร่ โพแทสเซียม ปริมาณ 8.10 กิโลกรัมK2Oต่อไร่ ด้วยการใช้แม่ปุ๋ยผสม
กันคือสูตร 46–0-0 อัตรา 18 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 18–46-0 อัตรา 9.5 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 0–0-60 
อัตรา 13.5 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยจะแบ่งใส่ 4 ครั้งต่อปี ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน  อัตรา 0.41 กิโลกรัมต่อต้น 
ครัง้ที ่2 มกราคม-กุมภาพันธ์ อัตรา 0.41 กิโลกรัมต่อต้น 
ครั้งที่ 3  พฤษภาคม-มิถุนายน อัตรา 0.41 กิโลกรัมต่อต้น  
ครั้งที่ 4 สิงหาคม-กันยายน อัตรา 0.41 กิโลกรัมต่อต้น 

  กรรมวิธีที่ 2 การใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 
 2. วิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับ
เกษตรกรอาสาสมัครทำแปลงทดสอบจำนวน 10 ราย 
 5. วัดค่าพิกัดระบบระบุตำแหน่งดาวเทียมของแปลงทดสอบ โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
(Global Positioning System) และเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ตรวจหาค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้ง
ในห้องปฏิบัติการและใช้ Test kit 
 6. เลือกแปลงทดสอบที่มีพื้นที่อย่างน้อย 1 ไร่ สุ่มแบ่งพื้นที่เพื่อเป็นกรรมวิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยตาม
คำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2 แปลงย่อย แปลงย่อยละ 0.5 ไร่ สุ่มเก็บข้อมูล 10 ต้นต่อแปลงย่อย การ
ปฏิบัติดูแลรักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรและวิธีของเกษตรกร  

7. ดำเนินการทดสอบเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้ง 2 กรรมวิธี มีนักวิชาการเกษตรให้คำแนะนำอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลการดำเนินงานทดสอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่พบหรือปรับเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และ
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่และมีส่วนร่วมในการวางแผนการขยายผลงานทดสอบไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ 

8. ประเมินการความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
9. การบันทึกข้อมูล 
 - การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 
 - ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดสอบ 
 - ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต  
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 - ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์: ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
- ระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยี
ของเกษตรกร 

 - ข้อมูลความพึงพอใจเทคโนโลยีของเกษตรกรโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
10. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ Yield Gap Analysis และความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 

2 ประชากร โดยใช้ Paired T-tested ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรโดยการวิเคราะห์หาเฉลี่ยและร้อย
ละ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- เวลาและสถานที่  

ตุลาคม 2558 – กันยายน 2562 รวม 4 ปี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การทดลองที่ 1.4 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสตรอว์เบอร์รี โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.  แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้  
  กรรมวิธีที ่ 1 การทดสอบการใช้ปุ ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยคิดเป็น
ปริมาณธาตุอาหารที่สตรอว์เบอร์รีได้รับจะเท่ากับไนโตรเจนปริมาณ 27.2 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัส
ปริมาณ 27.1 กิโลกรัมP2O5ต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 27.0 กิโลกรัมK2Oต่อไร่ ด้วยการใช้แม่ปุ๋ยผสม
กันคือสูตร 46-00  อัตรา 36 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 18-46-0 อัตรา 59 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 0-0-60 อัตรา 45 
กิโลกรัมต่อไร่ รวม 140 กิโลกรัม แบ่งใส่ ทุก 15 วัน 

กรรมวิธีที่ 2  การทดสอบการใช้ปุ๋ยวิธีเกษตรกร 
2. วิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับ

เกษตรกรอาสาสมัครทำแปลงทดสอบจำนวน 10 ราย 
 5. วัดค่าพิกัดระบบระบุตำแหน่งดาวเทียมของแปลงทดสอบ โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
(Global Positioning System) และเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ตรวจหาค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้ง
ในห้องปฏิบัติการและใช้ Test kit 
 6. ดำเนินการทดสอบโดยเกษตรกรเป็นผู ้ปฏิบัติเองทั ้ง 2 กรรมวิธี โดยมีนักวิชาการเกษตรให้
คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลและวางแผนขยายผล 
 7. ดำเนินการทดสอบเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้ง 2 กรรมวิธี มีนักวิชาการเกษตรให้คำแนะนำอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลการดำเนินงานทดสอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่พบหรือปรับเทคโนโลยี เพื ่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ สังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่และมีส่วนร่วมในการวางแผนการขยายผลงานทดสอบไปสู่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ 

8. ประเมินการความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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9. การบันทึกข้อมูล 
 - การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 
 - ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดสอบ 
 - ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต  
 - ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
 - ระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยี
 ของเกษตรกร 
 - ข้อมูลความพึงพอใจเทคโนโลยีของเกษตรกรโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
10. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ Yield Gap Analysis และความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 

2 ประชากร โดยใช้ Paired T-tested ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรโดยการวิเคราะห์หาเฉลี่ยและร้อย
ละ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- เวลาและสถานที่  

ปีเริ่มต้น 2559 สิ้นสุด 2562 รวม 4 ปี  อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การทดลองท่ี 1.6 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาโยเต้โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้  
 กรรมวิธีที่ 1 การทดสอบการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยคิดเป็นปริมาณ

ธาตุอาหารที่ชาโยเต้ได้รับจะเท่ากับไนโตรเจนปริมาณ 21.6 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 29.8 กิโลกรัม
P2O5ต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 22.8 กิโลกรัมK2Oต่อไร่ การใส่ปุ๋ยจะแบ่งออกเปน็ 3 ครั้งต่อปี ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 สิงหาคม สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม ผสม 18-46-0 อัตรา 17 กิโลกรัม      ผสม 
0-0-60  อัตรา 13 กิโลกรัม 
ครั้งที่ 2  ตุลาคม สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม 
ครั้งที่ 3  ธันวาคม สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม 
กรรมวิธีที ่2 การทดสอบการใช้ปุ๋ยตามกรรมวิธีเกษตรกร 

 2. วิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับ
เกษตรกรอาสาสมัครทำแปลงทดสอบจำนวน 10 ราย 
 5. วัดค่าพิกัดระบบระบุตำแหน่งดาวเทียมของแปลงทดสอบ โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
(Global Positioning System) และเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์ตรวจหาค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน    
ทั้งในห้องปฏิบัติการและใช้ Test kit 
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 6. เลือกแปลงทดสอบที่มีพื้นที่ 0.5 ไร่ สุ่มแบ่งพื้นที่เพื่อเป็นกรรมวิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ
ของกรมวิชาการเกษตร 2 แปลงย่อย แปลงย่อยละ 0.25 ไร่ สุ่มเก็บข้อมูล 2 จุดต่อแปลงย่อย การปฏิบัติดูแล
รักษา และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามวิธีการของกรมวิชาการเกษตร และวิธีของเกษตรกร 
 7. ดำเนินการทดสอบเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติเองทั้ง 2 กรรมวิธี มีนักวิชาการเกษตรให้คำแนะนำอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลการดำเนินงานทดสอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่พบหรือปรับเทคโนโลยี เพื ่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ สังคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่และมีส่วนร่วมในการวางแผนการขยายผลงานทดสอบไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ 
 8. ประเมินการความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
 9. การบันทึกข้อมูล 
  - การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 
  - ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดสอบ 
  - ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต คุณภาพผลผลิต  
  - ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์: ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
  - ระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและการประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยี
  ของเกษตรกร 
  - ข้อมูลความพึงพอใจเทคโนโลยีของเกษตรกรโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
 10. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ Yield Gap Analysis และความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 
2 ประชากร โดยใช้ Paired T-tested ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ
ร้อยละ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) สถิติที่ ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีเริ่มต้น 2560 สิ้นสุด 2562  จังหวัดเพชรบูรณ์   
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Result and Discussion) 
การทดลองที่ 1.1 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพื้นที่จังหวัดตาก   

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัด
ตาก  เป็นการทดสอบ 2 กรรมวิธีคือ การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรคือไนโตรเจนปริมาณ 44 
กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 18.4 กิโลกรัม P2O ต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 84 กิโลกรัม K2O 
ต่อไร่ โดยการใช้แม่ปุ๋ยผสมกัน คือ สูตร 46–0-0 อัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 18–46-0 อัตรา 40 
กิโลกรัมไร่ สูตร 0–0-60 อัตรา 140 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับวิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร มี
เกษตรกร 9 รายไม่ใส่ปุ๋ยและมีเกษตรกร 1 รายที่ใส่ปุ๋ยแต่ปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของกาแฟ การใส่ปุ๋ยกาแฟจะใช้แม่ปุ๋ยผสมกัน แบ่งใส่ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 46-0-0 
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อัตรา 100 กรัมผสม  18-46-0  อัตรา 50 กรัมผสม 0-0-60 อัตรา 150 กรัม รวม 300 กรัมต่อต้น 
ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม  46-0-0 อัตรา 100 กรัมผสม 0-0-60 อัตรา 150 กรัม  รวม 250 กรัมต่อต้น 
และครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม 18-46-0  อัตรา 50 กรัมผสม 0-0-60 อัตรา 50 กรัมรวม 100 กรัมต่อต้น 

จากการทดสอบปี 2559 และ ปี 2560 พบว่าผลผลิตกาแฟแบบผลเชอร์รี่ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติเมื่อ P > 0.05 (0.15) และ (0.14)  และผลผลิตแบบผลกะลาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเม่ือ P > 0.05 
(0.12) และ(0.12) ข้อมูลผลตอบแทนของ 2 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อ P > 0.05 (0.30) และ (0.30)  หมายความว่าทั้งสองกรรมวิธีมีกำไรไม่แตกต่างกัน  ปี 2561 
คัดเลือกแปลงต้นแบบจำนวน 3 แปลงและเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 3 ราย ผลผลิตเฉลี่ยกาแฟแปลงต้นแบบ มี
ผลผลิตแบบผลเชอร์รี่ เฉลี่ย 1,433  กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตแบบผลกะลาเฉลี่ย 299 กิโลกรัมต่อไร่  และมีสาร
กาแฟเฉลี่ย  239 กิโลกรัมต่อไร่  แปลงต้นแบบมีต้นทุนการผลิต 11,236 บาทต่อไร่ รายได้ 23,933 บาทต่อไร่  
รายได้สุทธิ 12,697 บาทต่อไร่ BCR 1.1 การเสวนาเกษตรกรระหว่างเกษตรกรแปลงทดสอบ เกษตรกรทั่วไป
และนักวิชาการเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 20 ราย การประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเทคโนโลยีระดับมาก ปี 2562 ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน
จำนวน 62 ราย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานพบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 

หากพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรมีพ้ืนที่น้อยกว่า 1 ไร่การผสมแม่ปุ๋ยต้องลงทุนมากเพราะเกษตรกรในพ้ืนที่
มีเงินทุนท่ีจำกัด ไม่สามารถซื้อแม่ปุ๋ยครั้งละ 3 กระสอบได้  หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟ 1 ไร่ อัตราปุ๋ยที่
กรมวิชาการเกษตรแนะนำคือ สูตร 46-0-0 อัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ (เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย 2 กระสอบ) มีปุ๋ย
เหลือ 30 กิโลกรัม สูตร 18-46-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ (เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย 1 กระสอบ) มีปุ๋ยเหลือ 10 
กิโลกรัม  สูตร 0-0-60 อัตรา 120 กิโลกรัมต่อไร่ (เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย 3 กระสอบ)  มีปุ๋ยเหลือ 30 กิโลกรัม เมื่อ
คิดต้นทุนค่าปุ๋ยต่อปี หากใช้แม่ปุ๋ยผสมตามคำแนะนำเกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่าย 4,100 บาทต่อไร่ต่อปี หากปรับ
ใช้เป็นปุ๋ยสูตร 15-15-15 ตามคำแนะนำต้องใส่ปุ๋ยอัตรา 1.20 กิโลกรัมต่อต้น เพ่ือให้ได้ปริมาณธาตุอาหาร
เท่ากับคำแนะนำ ดังนั้นในพ้ืนที่ 1 ไร่ เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย 15-15-15 จำนวน 10 กระสอบ ทำให้มีค่าใช้จ่าย 
8,900 บาทต่อไร่ต่อปี สูงกว่าการผสมปุ๋ยใช้เอง 4,800 บาท ดังนั้นการใช้แม่ปุ๋ยผสมตามคำแนะนำสามารถลด
ต้นทนุค่าปุ๋ยได้ 4,800 บาทต่อไร่ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 54 

การผลิตแบบวิธีเกษตรกรคือไม่เคยตัดแต่งกิ่งและไม่ใส่ปุ๋ยจะได้ผลผลิตกาแฟแบบผลเชอร์รี่เฉลี่ย 297 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดแต่งกิ่งและการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสามารถ
ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตกาแฟแบบผลเชอร์รี่เฉลี่ย 1,433 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้น 1,136 กิโลกรัมต่อไร่ หาก
จำหน่ายกิโลกรัมละ 17 บาท เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน 19,312 บาทต่อไร่ 
การทดลองที่ 1.2 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินการปี 2559-2560 ในพ้ืนที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการทดสอบ 2 กรรมวิธีคือ 
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การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรคือไนโตรเจนปริมาณ 44 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัส
ปริมาณ 18.4 กิโลกรัม P2O ต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 84 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ โดยการใช้แม่ปุ๋ยผสม
กัน คือ สูตร 46–0-0 อัตรา 80 กิโลกรัมต่อไร่ สูตร 18–46-0 อัตรา 40 กิโลกรัมไร่ สูตร 0–0-60 อัตรา 
140 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับวิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร การใส่ปุ๋ยกาแฟจะใช้แม่ปุ๋ยผสมกัน แบ่ง
ใส่ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม    46-0-0 อัตรา 100 กรัมผสม  18-46-0  อัตรา 50 กรัม
ผสม 0-0-60 อัตรา 150 กรัม รวม 300 กรัมต่อต้น ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม  46-0-0 อัตรา 100 กรัม
ผสม 0-0-60 อัตรา 150 กรัม  รวม 250 กรัมต่อต้น และครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม 18-46-0  อัตรา 50 
กรัมผสม 0-0-60 อัตรา 50 กรัมรวม 100 กรัมต่อต้น 

จากการทดสอบปี 2559 และ ปี 2560 พบว่า ความแตกต่างของผลผลิตสดผลเชอร์รี่ของกรรมวิธี
ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที ่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อ P<0.05 
(0.00) หมายความว่า การให้ธาตุอาหารกาแฟด้วยไนโตรเจนปริมาณ 44 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 
18.4 กิโลกรัมP2Oต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 84 กิโลกรัมK2Oต่อไร่ ทำให้ผลผลิตกาแฟ ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 78 และ ปี 2560 ผลผลิตกาแฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.6 ปี 2561 ถึง ปี 2562 จัดทำแปลงต้นแบบ 3 แปลง  
เกษตรกรตัดแต่งก่ิงกาแฟ 

 การเสวนาระหว่างเกษตรกรกับนักวิชาการเกษตรพบว่า หากพื้นที่ปลูกของเกษตรกรมีพื้นที่น้อยกว่า 
1 ไร่ การผสมแม่ปุ๋ยต้องลงทุนมากเพราะเกษตรกรในพื้นที่มีเงินทุนที่จำกัด ไม่สามารถซื้อแม่ปุ๋ ยครั้งละ 3 
กระสอบได้  หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟ 1 ไร่ อัตราปุ๋ยที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำคือ สูตร 46-0-0 อัตรา 
80 กิโลกรัมต่อไร่ (เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย 2 กระสอบ) มีปุ๋ยเหลือ 30 กิโลกรัม สูตร 18-46-0 อัตรา 40 กิโลกรัม
ต่อไร่ (เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย 1 กระสอบ) มีปุ๋ยเหลือ 10 กิโลกรัม สูตร 0-0-60 อัตรา 120 กิโลกรัมต่อไร่ 
(เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย 3 กระสอบ)  มีปุ๋ยเหลือ 30 กิโลกรัม เมื่อคิดต้นทุนค่าปุ๋ยต่อปี หากใช้แม่ปุ๋ยผสมตาม
คำแนะนำเกษตรกรจะเสียค่าใช้จ่าย 4,100 บาทต่อไร่ต่อปี  หากปรับใช้เป็นปุ๋ยสูตร  15-15-15 ตามคำแนะนำ
ต้องใส่ปุ๋ยอัตรา 1.20 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารเท่ากับคำแนะนำ ดังนั้นในพื้นที่ 1 ไร่ 
เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ย 15-15-15 จำนวน 10 กระสอบ ทำให้มีค่าใช้จ่าย 8,900 บาทต่อไร่ต่อปี สูงกว่าการผสม
ปุ๋ยใช้เอง 4,800 บาท ดังนั้นการใช้แม่ปุ๋ยผสมตามคำแนะนำสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ 4,800 บาทต่อไร่ต่อปี
หรือคิดเป็นร้อยละ 54 
การทดลองที่ 1.3 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะคาเดเมีย โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะคาเดเมีย โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการ ปี 2559 สิ้นสุด ปี 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ราย รายละ    
2 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 การทดสอบการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร  
ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจน 46-0-0 อัตรา 18 กิโลกรัม ผสมกับแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 18-46-0 อัตรา 9.5 กิโลกรัม ผสมกับ
แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 อัตรา 13.5 กิโลกรัม รวมน้ำหนักปุ๋ยที่ใส่ 41 กิโลกรัมต่อไร่  แบ่งใส่ 4 ครั้งต่อปีคือ 
ครั้งที่ 1 ปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายน  ครั้งที่ 2 เดือน มกราคมถึงกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3  เดือน พฤษภาคมถึง
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มิถุนายน ครั้งที่ 4 เดือน สิงหาคม ถึงกันยายน กรรมวิธีที่ 2 การทดสอบการใช้ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร  จากการ
ทดสอบพบว่าการเจริญเติบโตของมะคาเดเมียแปลงทดสอบ  มีความสูง ความกว้างทรงพุ่ม และเส้นรอบวงลำ
ต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อ P<0.05 (0.01)  (0.01) และ (0.01) 
ตามลำดับ  ดังนั้นการใส่ปุ๋ยมะคาเดเมียโดยใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจน 46-0-0 อัตรา 18 กิโลกรัม ผสมกับแม่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 18-46-0 อัตรา 9.5 กิโลกรัม ผสมกับแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60 อัตรา 13.5 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก
ปุ๋ยที่ใส่ 41 กิโลกรัมต่อไร่  พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีผลผลิต (กะลารวมเนื้อ)  มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 32 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย t-Test พบว่าผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  
95 เปอร์เซ็นต์เมื่อ P<0.05 (0.00)  
 การเสวนาระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการเกษตร พบว่าการผสมปุ๋ยโดยใช้แม่ปุ๋ยเกษตรกรสามารถ
ผสมเองได้ ไม่ยุ่งยาก และการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำทำให้ผลผลิตมะคาเดเมียเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิต   
แต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ปลูกมะคาเดเมียเพียง 1 ไร่ หากต้องซื้อแม่ปุ๋ย 3 สูตร ต้องเสียค่าใช้จ่าย
รวม 2,160 บาทต่อไร่ แต่ปุ๋ยเหลือใส่ไม่หมดใน 1 ปี ปุ๋ยที่เหลือสามารถใส่ได้อีก  3 ปี การเก็บปุ๋ยไว้ 3 ปี เพ่ือ
ทยอยใส่ ปุ๋ยจะแข็ง และอาจสูญเสียคุณภาพได้  ดังนั้นการผสมปุ๋ยใช้เองควรมีพ้ืนที่ปลูกมะคาเดเมีย 2-3 ไร่ขึ้น
ไปจะเหมาะสมกว่า สำหรับเกษตรกรที่มีพื ้นที่ปลูกเพียง 1 ไร่ แนะนำให้ใส่ปุ ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 
กิโลกรัมต่อต้น แต่การผสมปุ๋ยใช้เองคิดเป็นค่าใช่จ่ายต่อไร่ เท่ากับ 513 บาท เทียบกับปุ๋ ยสูตร 15-15-15 
กระสอบละ750 บาท การผสมปุ๋ยใช้เองสามารถลดต้นทุนได้ ร้อยละ 32 
การทดลองที่ 1.4 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสตรอว์เบอร์รี โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตรอว์เบอร์รี โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินการปี 2559- 2562 ในพ้ืนที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10 
ราย แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กรรมวิธี  ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของ
กรมวิชาการเกษตร โดยการผสมแม่ปุ๋ยสูตร 46-00 อัตรา 36 กิโลกรัม ผสมกับ 18-46-0 อัตรา 59 กิโลกรัม 
ผสมกับ 0-0-60 อัตรา 45 กิโลกรัม รวม 140 กิโลกรัม แบ่งใส่ ทุก 15 วัน เมื่อคิดเป็นปริมาณธาตุอาหารที่สต
รอว์เบอร์รีได้รับจะเท่ากับไนโตรเจนปริมาณ 27.2 กิโลกรัมNต่อไร่ ฟอสฟอรัสปริมาณ 27.0 กิโลกรมัP2O5ต่อไร่ 
โพแทสเซียมปริมาณ 27.0 กิโลกรัมK2Oต่อไร่ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกร การใช้ปุ๋ยวิธีเกษตรกร เมื่อคิด
เป็นปริมาณธาตุอาหารที่สตรอว์เบอร์รีได้รับจะเท่ากับ ไนโตรเจนปริมาณ 34.3 กิโลกรัม  Nต่อไร่ ฟอสฟอรัส
ปริมาณ 24.5 กิโลกรัมP2O5ต่อไร่ โพแทสเซียมปริมาณ 26.5 กิโลกรัมK2Oต่อไร่ ปี 2559 กรรมวิธีเกษตรกร มี
รายได้สุทธิเฉลี่ย 203,785 บาทต่อไร่ BCR 1.6 กรรมวิธีทดสอบมี รายได้สุทธิเฉลี่ย 218,868 บาทต่อไร่ BCR 
1.9 ระบบทดสอบมีกำไรมากกว่าระบบเกษตรกรเนื่องจากต้นทุนการผลิตลดลงและปริมาณผลผลิตสตรอว์
เบอร์รีของทั้ง 2 กรรมวิธี มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p<0.05) 
(0.00)  ปี 2560 กรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย2,381 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ย 2,559 
กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีทดสอบมีผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรกร (Yield gap) ไร่ละ 178 กิโลกรัม 
กรรมวิธีเกษตรกรมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 259,784 บาทต่อไร่ BCR 2.8 กรรมวิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 294,329 
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บาทต่อไร่ BCR 3.3 กรรมวิธีทดสอบมีกำไรแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อ p<0.05 (0.02) การเจริญเติบโตพบว่าจำนวนต้นต่อกอของทั้งสองกรรมวิธีไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ เมื่อ p>0.05 (0.28) ความสูงต้นสตรอว์เบอร์รี และความกว้างทรงพุ่มของทั้งสองกรรมวิธีมีความ
แตกต่างกันทางสถิติเมื่อ p<0.05 (0.01) หมายความว่าการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดสอบทำให้สตรอว์เบอร์รีมี
ความสูงและความกว้างของทรงพุ่มมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรแต่จำนวนต้นต่อกอไม่แตกต่างกันทางสถิติ การ
เสวนาเกษตรกรระหว่างเกษตรกรแปลงทดสอบเกษตรกรทั่วไปและนักวิชาการเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วม
ทั้งหมด 20 ราย การประเมินความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามรวม 17 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ
เทคโนโลยีระดับมาก ปี 2562 ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 23 ราย ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานพบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก  การผสมปุ๋ยโดยใช้แม่ปุ๋ย 3 แม่ เกษตรกร
สามารถผสมเองได้ ไม่ยุ่งยาก การใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำทำให้ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการ
ผลิตได้ร้อยละ 28 
การทดลองท่ี 1.6 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาโยเต้โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาโยเต้โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นการทดสอบ 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยชาโยเต้ตามคำแนะนำของ    กรม
วิชาการเกษตร  ขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 สิงหาคม สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ผสม 18-46-0 อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ ผสม 0-0-60  อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2  ตุลาคม สูตร 46-0-
0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 3  ธันวาคม สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับกรรมวิธี
เกษตรกร การทดสอบการใช้ปุ๋ยตามกรรมวิธีเกษตรกร   การปลูกชาโยเต้เป็นการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลอ่อน 
เพ่ือจำหน่ายจากการทดสอบพบว่าจำนวนต้นต่อกอ และความสูงของต้นทั้งสองกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ p<0.05 (0.00) และ (0.0) อัตราส่วนผลตอบแทนของ 2 กรรมวิธี
มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์เมื่อ P<0.05 (0.00) และกรรมวิธีทดสอบมี
ผลผลิตมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เฉลี่ย 7,645 กิโลกรัม   การใส่ปุ๋ย ชาโยเต้คิดเป็นปริมาณธาตุอาหารที่
ได้รับคือไนโตรเจนปริมาณ 21.6 กิโลกรัมNต่อไร่  ฟอสฟอรัสปริมาณ  29.8 กิ โลกรัมP2O5ต่อไร ่  
โพแทสเซียมปริมาณ 22.8 กิโลกรัมK2Oต่อไร่ ทำให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 23.2 การผสมปุ๋ยใช้เองสามารถ
ลดต้นทุนได้ ร้อยละ 61 

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเผยแผ่เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชาโยเต้โดยการ
ใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกชาโยเต้ ในจังหวัดเพชรบูรณ์และ
เกษตรกรทั่วไป เมื่อประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจกับเทคโนโลยีระดับ
มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นการทดสอบเทคโนโลยี
ในพ้ืนที่ของเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ทดสอบท้ังหมด 2 พืช คือ กะหล่ำปลี และ 
สตรอว์เบอร์รี ดำเนินการปี 2559-2562 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีบนพื้นที่สูง พบว่า  
การดำเนินการปี 2559 เกษตรกรไม่รู้จักสารชีวภัณฑ์ที่สามารถกำจัดศัตรูพืชได้และเกษตรกรไม่มีความเชื่อมั่น
ที่จะดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ จึงได้ปรับวิธีการดำเนินงานโดยการแทรกการใช้สารชีวภัณฑ์ แทนการใช้
สารเคมีโดยเฉพาะระยะใกล้เก็บผลผลิตทำให้ลดการใช้สารเคมีได้ ร้อยละ 52.8 62.4 และ76.4  ตามลำดับ 
การเสวนาระหว่างเกษตรกรกับนักวิจัยพบว่า ในรอบการผลิตต่อไปเกษตรกรจะเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือน
ฝอย หรือบีที ก่อนการใช้สารเคมี แต่จะมีการพ่นสารเคมี 2-3 ครั้ง ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น เมื่อ
กะหล่ำปลีเข้าสู่ระยะใกล้เก็บเกี่ยวเกษตรกรจะใช้บีทีหรือไส้เดือนฝอย เพื่อให้ได้ผลผลิตกะหล่ำปลีที่ปลอดภัย
ไม่มีสารพิษตกค้าง  การป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 
ปี 2559 เป็นการดำเนินการทดสอบปีแรก ก่อนการทำแปลงทดสอบเกษตรกรไม่รู้จักสารชีวภัณฑ์ที่สามารถ
กำจัดศัตรูพืชได้และเกษตรกรไม่มีความเชื ่อมั ่นที ่จะดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ จึงได้ปรับวิธีการ
ดำเนินงานโดยการแทรกการใช้สารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีโดยเฉพาะระยะใกล้เก็บผลผลิตทำให้ลดการใช้
สารเคมีได้ ร้อยละ 5.79 ปี 2560 และ 2561 ได้นำแผนการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รี เข้าไปในระบบ
การผลิตทำให้ลดการใช้สารเคมีได้ ร้อยละ 44.3 และ 57.1 การเสวนาระหว่างเกษตรกรกับนักวิจัยในปี 2560 
พบว่า การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีแบบผสมผสานมีประโยชน์ระดับมากที่สุดเพราะ
สามารถลดการใช้สารเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 44.3 ในรอบการผลิตสตรอว์เบอร์รต่ีอไป เกษตรกรจะเลือกใช้สารชีว
ภัณฑ์บีที หรือ ไส้เดือนฝอย ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตสตรอว์เบอร์ร ีแต่จะมีการพ่นสารเคมี 3-4 ครั้ง ในระยะการ
เจริญเติบโตทางลำต้นโดยเฉพาะสารเคมีกำจัดไรเนื่องจากยังไม่มีสารชีวภัณฑ์กำจัดได้ การเก็บตัวอย่างผลผลิต
เพื่อการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตโดยวิเคราะห์สารเคมีทั้ง 4 กลุ่มได้แก่กลุ่มออแกนโนฟอสเฟส 
(Organophosphates : OP) กลุ่มคาร์บาเมต(Carbamates : C) กลุ่มออแกนโนคลอรีน (Organochiorines : 
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OC) และกลุ ่มไพรีธรอยด์ (Pyrethrioids : PY) ในห้องปฏิบัติการ และกลุ ่มอื ่น ๆ มากกว่า 160 ชนิด ใน
ห้องปฏิบัติการพบว่าไม่มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต ดังนั้นการใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมีโดยเฉพาะ
ระยะใกล้เก็บผลผลิตทำให้ลดการใช้สารเคมีได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   
คำสำคัญ 

กะหล่ำปลี สตรอว์เบอร์รี การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ชีวภัณฑ์ การมีส่วนร่วม 
 

บทนำ 
การปลูกกะหล่ำปลีของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่ปลูก 17,750 ไร่ จังหวัดที่สำคัญคือ เพชรบูรณ์ 

มีพื้นที่ปลูก 73,189 ไร่ ตาก มีพื้นที่ปลูก 4,122 ไร่  สุโขทัย มีพื้นที่ปลูก 484 ไร่ และพิษณุโลก มีพื้นที่ปลูก 
300 ไร่ (www.agriinfo.doae.go.th, 31 มกราคม 2563) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้ศึกษา
การปลูกกะหล่ำปลีของเกษตรกรและสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้างจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ
ในตลาดสำคัญกรุงเทพฯ ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 พบว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการผลิต
จำนวนมากถึง 21 ชนิด ดังนี้คือ สารเคมีป้องกันและกำจัดโรค ได้แก่ ไดเมทโธมอร์ฟ  ไพราโคลสโตรปิน        
เมทาแลกซิล คาร์เบนดาซิม แมนโคเซป ไดฟีโนโคลนาโซล โพรพิเนบ คอปเปอร์ไฮดอกไซด์ และแคปแทน   
สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ คลอร์ไพริฟอส อะบาเม็กติน ไซเปอร์เมทริน 10% ไซเปอร์เมทริน 35%     
โทลเฟนไพแรด ลูเฟนนูรอน อะเซทามิพริด โพรพิโนฟอส โบวาลูรอน ฟลูเบนไดอะไมด์ คลอร์ไพริฟอส 50%  
+ ไซเปอร์เมทริน 5% และคาร์บาริล ปัญหาสารพิษตกค้างที่พบในกะหล่ำปลีได้เป็นประเด็นข้อกังวลสำคัญของ
สังคม ทั้งในส่วนของผู้บริโภคที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ผู้ผลิตเองนอกจากเกิดการสะสม
สารพิษในเลือดแล้วยังทำให้ต้นทุนค่าสารเคมีเพิ่มขึ้นตาม ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจาย
สารพิษในระบบนิเวศน์เนื่องจากพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาและเป็นแหล่งต้นน้ำ หากระบบการผลิต
กะหล่ำปลีไม่ได้รับการแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่มีเงิน
หมุนเวียนธุรกิจกะหล่ำปลีไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี เพ่ือแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในพืชตระกูลกะหล่ำปลี 
ผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

สตรอว์เบอร์รี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Fragaria sp. จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกระจาย
กันมากที ่ส ุดในโลก ในประเทศไทยมีพื ้นที ่ปล ูกสตรอว์เบอร์ร ีส ่วนใหญ่อยู ่ทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สตรอว์เบอร์รีจึงถูกพิจารณาจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ซึ่งสามารถช่วยยกฐานะความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกให้ดีขึ้น สตรอว์เบอร์รี มีลักษณะผลสีแดงสด กลิ่นหอมหวาน อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
อาหารหลายชนิด โดยสตรอว์เบอร์รีปริมาณ 100 กรัม ให้พลังงาน 32 กิโลแคลอรี่ จะมีปริมาณวิตามินซีมากถึง 
58.8 มิลลิกรัม และแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 20-60 กรัม (Fatima, 2005) ซึ่งมีผลในการยับยั้งสารก่อ
มะเร็งได้ และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าส้มถึง 1.5 เท่า สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคเป็นผลสด
แต่ก็เป็นผลไม้ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น การแปรรูปจึงเป็นเป็นทางเลือกที่สำคัญ สตรอว์เบอร์รีสามารถนำไป
แปรรูปได้หลายชนิด ได้แก่ สตรอว์เบอร์รีแผ่นกรอบ สตรอว์เบอร์รีเชื่อม สตรอว์เบอร์รีแช่อิ่ม สตรอว์เบอร์รีสี่
รส แยมสตรอว์เบอร์รี เยลลี่สตรอว์เบอร์รี เครื่องดื่มน้ำสตรอว์เบอร์รี โยเกริ์ตสตรอว์เบอร์รี และอ่ืนๆ การแปร

http://www.agriinfo.doae.go.th/
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รูปสตรอว์เบอร์รีเชิงอุตสาหกรรมส่งผลให้ตลาดมีความต้องการผลผลิตเพิ่มมากข้ึน จึงมีการพัฒนาปรับปรุงสาย
พันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานขึ้น เมื่อก่อน ดังนั้นเกษตรกรปลูกสตรอว์เบอร์รีจึงมีการใช้สารเคมี
ในการควบคุมโรคและแมลง เพ่ือให้ได้ผลผลิตสตรอว์เบอร์รีที่มีคุณภาพและให้รายได้สูงแก่เกษตรกรผู้ปลูก โดย
สตรอว์เบอร์รีเป็นพืชที่ประสบปัญหาศัตรูพืชและโรคพืชมากได้แก่ โรคใบหงิกที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมีแมลง
ปากดูดเป็นพาหะ เช่น เพลี้ยอ่อน โรคแอนแทรคโนส สาเหตุจากเชื้อรา Collectrotrichum sp โรคใบจุด 
สาเหตุจากเชื้อรา Ramularia sp. โรครากเน่าโคนเน่า สาเหตุจากเชื้อรา Phythophthora sp. และโรคอื่น ๆ 
อีกมากมาย เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในสตรอว์เบอร์รีเป็นจำนวนมาก 

ดังนั้นจึงทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีอและสตรอว์เบอร์รี บนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัด
ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานที่ถูกต้อง
และเหมาะสมให้กับเกษตรกรได้นำไปใช้หรือปรับใช้  เพื ่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง ทำให้ได้ผลผลิต 
เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย 

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 
การทดลองที่ 2.1 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก 
และเพชรบูรณ์   

1. แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีตามคำแนะนำของกรมวิชาการ         

เกษตร 
การจัดการศัตรูกะหล่ำปลีของกรรมวิธีทดสอบ แบ่งออกเป็น 5 ครั้งคือ 
ครัง้ที่ 1 หลังปลูกอายุ 7 วัน ติดกับดักกาวเหนียวอัตรา 80 กับดักต่อไร่ และพ่นไส้เดือนฝอย
อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร  
ครั้งที่ 2 อายุ 17 วัน พ่นบาซิลัสทูริงเยนซีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  
ครั้งที่ 3 อายุ 35 วัน พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง ตามท่ีเกษตรกรมี  
ครั้งที่ 4 อายุ 40 วัน พ่นบาซิลัสทูริงเยนซีส อัตรา 80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  
ครั้งที่ 5 อายุ 50 วัน พ่นไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร  หากมีครั้งต่อไปจนถึง
การเก็บเกี่ยว จะพ่นไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร   
กรรมวิธีที่ 2 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีวิธีเกษตรกรด้วยการพ่นสารเคมี

ป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามที่เกษตรกรมี 
2. วิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและคัดเลือกเกษตรกรจำนวน 5 รายต่อจังหวัดรวมเกษตรกร
ทั้งหมด 15 ราย พ้ืนที่ 7.5 ไร่ เพ่ือทำแปลงทดสอบ 
5. วัดค่าพิกัดระบบระบุตำแหน่งดาวเทียมของแปลงทดสอบ โดยใช้ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
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(Global Positioning System)  
6. ดำเนินการทดสอบ โดยเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติเองทั ้ง 2 กรรมวิธี และมีนักวิชาการเกษตรให้
คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง การทดสอบในแปลงกะหล่ำปลีของเกษตรกร 1 ราย จะมี 2 กรรมวิธี ในแต่
ละกรรมวิธีมีขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และ 1 จังหวัดจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย  
7. เก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตโดยวิเคราะห์สารเคมีทั้ง 4 กลุ่มได้แก่ 
กลุ่มออแกนโนฟอสเฟส (Organophosphates : OP) กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamates : C) กลุ่มออ
แกนโนคลอรีน (Organochiorines : OC) และกลุ่มไพรีธรอยด์ (Pyrethrioids : PY) ในห้องปฏิบัติการ 
และกลุ่มอื่น ๆ มากกว่า 160 ชนิด 

           8. บันทึกข้อมูล 
 - การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 
 - ข้อมูลผลผลิต คุณภาพผลผลิต  
 - ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
 - ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 - ข้อมูลผลการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตโดยวิเคราะห์สารเคมีท้ัง 4 กลุ่ม 

 - ประเมินระดับความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีและการประเมินความพึงพอใจ   
เทคโนโลยีของเกษตรกร 

        9. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ Yield Gap Analysis และการประเมินความพึงพอใจของ
เกษตรกรโดยการวิเคราะห์หาเฉลี่ยและร้อยละ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert Scale) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- เวลาและสถานที่ 

ดำเนินการปีเริ่มต้น 2559 สิ้นสุด 2562  จังหวัดตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์   
การทดลองที่ 2.2 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
และเพชรบูรณ์   

1. แบบและวิธีการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ 
กรรมวิธีที ่ 1 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีตามคำแนะนำของกรม

วิชาการเกษตร 
การจัดการศัตรูสตรอว์เบอร์รีของกรรมวิธีทดสอบ แบ่งออกเป็น 10 ครั้งคือ 
ครั้งที่ 1 หลังปลูกพ่นสารชีวภัณฑ์ที่ใช้คือไส้เดือนฝอย อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร และ

ติดกับดักกาวเหนียวอัตรา 80 กับดักต่อไร่  
 ครั้งที่ 2 พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามที่เกษตรกรมี  
 ครั้งที่ 3 บาซิลลัส ทูริงเยนซีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  
 ครั้งที่ 4 พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามที่เกษตรกรมี 

ครั้งที่ 5 บาซิลัส ทูริงเยนซีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
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ครั้งที่ 6 พ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร  
ครั้งที่ 7 พ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร  
ครั้งที่ 8 พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามที่เกษตรกรมี   
ครั้งที่ 9 บาซิลัส ทูริงเยนซีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  
ครั้งที่ 10 บาซิลลัส ทูริงเยนซีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่ 2 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีวิธีเกษตรกรด้วยการพ่น

สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามที่เกษตรกรมี 
2. วิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 
ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและคัดเลือกเกษตรกร จำนวน 5 รายต่อจังหวัด รวมเกษตรกร
ทั้งหมด 10 ราย พ้ืนที่ 5 ไร่ เพ่ือทำแปลงทดสอบ 
5. วัดค่าพิกัดระบบระบุตำแหน่งดาวเทียมของแปลงทดสอบ โดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
(Global Positioning System)  
6. ดำเนินการทดสอบ โดยเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติเองทั ้ง 2 กรรมวิธี และมีนักวิชาการเกษตรให้
คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง การทดสอบในแปลงสตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร 1 รายจะมี 2 กรรมวิธี ในแต่
ละกรรมวิธี มีขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ และ 1 จังหวัดจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย  
7. เก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตโดยวิเคราะห์สารเคมีทั้ง 4 กลุ่มได้แก่
กลุ่มออแกนโนฟอสเฟส (Organophosphates : OP) กลุ่มคาร์บาเมต(Carbamates : C) กลุ่มออ
แกนโนคลอรีน (Organochiorines : OC) และกลุ่มไพรีธรอยด์ (Pyrethrioids : PY) ในห้องปฏิบัติการ 
และกลุ่มอื่น ๆ มากกว่า 160 ชนิด  
8. การบันทึกข้อมูล 

 - การปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเก่ียว 
 - ข้อมูลผลผลิต คุณภาพผลผลิต  
 - ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์: ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน  
 - ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 - ข้อมูลผลการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตโดยวิเคราะห์สารเคมีท้ัง 4 กลุ่ม 

 - ประเมินระดับความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีและการประเมินความพึง
พอใจเทคโนโลยีของเกษตรกร 
9. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ Yield Gap Analysis และการประเมินความพึง 
พอใจของเกษตรกรโดยการวิเคราะห์หาเฉลี่ยและร้อยละ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- เวลาและสถานที่ 
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ระยะเวลาที่ดำเนินการปีเริ่มต้น 2559 สิ้นสุด 2562 พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Result and Discussion) 
การทดลองที่ 2.1 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดตาก พิษณุโลก 
และเพชรบูรณ์    

การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีบนพื้นที่สูงในพื้นที่สูงจังหวัดตาก พิษณุโลก และ
เพชรบูรณ์ ดำเนินการปี 2559-2562 ในปี 2559 การดำเนินการปีแรกเกษตรกรไม่รู้จักสารชีวภัณฑ์ที่สามารถ
กำจัดศัตรูพืชได้และเกษตรกรไม่มีความเชื ่อมั ่นที ่จะดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ จึงได้ปรับวิธีการ
ดำเนินงานโดยการแทรกการใช้สารชีวภัณฑ์ แทนการใช้สารเคมีโดยเฉพาะระยะใกล้เก็บผลผลิต ทำให้ลดการ
ใช้สารเคมีได้ ร้อยละ 52.8 และเกษตรกรได้เรียนรู้ว่า สารชีวภัณฑ์สามารถกำจัดศัตรูพืชได้ภายใต้วิธีการใช้และ
การปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อมา ปี 2560 เกษตรกรได้ปรับใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้สารเคมีมากขึ้นทำให้ลดการใช้
สารเคมีได้ ร้อยละ 62.4 และปี 2561 เกษตรกรได้ปรับวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามกรรมวิธีทดสอบ
แบ่งเป็นการป้องกันกำจัดทั้งหมด 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 หลังปลูกอายุ 7 วัน ติดกับดักกาวเหนียวอัตรา 80 กับดัก
ต่อไร่ และพ่นไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร ครั้งที่ 2 อายุ 17 วัน พ่นบาซิลัสทูริงเยนซีส (บีที) 
อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ครั้งที่ 3 อายุ 35 วัน พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง ตามที่เกษตรกรมี 
ครั้งที่ 4 อายุ 40 วัน พ่นบาซิลัสทูริงเยนซี (บีที) อัตรา 80 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร และครั้งที่ 5 อายุ 50 วัน พ่น
ไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร หากมีครั้งต่อไปจนถึงการเก็บเกี่ยวจะพ่นไส้เดือนฝอย หรือ บีที 
สามารถลดการใช้สารเคมีได้ ร้อยละ 76.4 จากการเสวนาระหว่างเกษตรกรกับนักวิจัยพบว่า ในรอบการผลิต
ต่อไปเกษตรกรจะเลือกใช้สารชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอย หรือบีที ก่อนการใช้สารเคมี แต่จะมีการพ่นสารเคมี 2 -3 
ครัง้ ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น เมื่อกะหล่ำปลีเข้าสู่ระยะใกล้เก็บเกี่ยวเกษตรกรจะใช้ชีวภัณฑ์แทนการ
ใช้สารเคมีเพื่อได้ผลผลิตกะหล่ำปลีปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้าง  การสุ่มเก็บผลผลิตกะหล่ำปลี เพื่อวิเคราะห์
สารเคมี 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มออแกนโนฟอสเฟส (Organophosphates : OP) กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamates : 
C) กลุ่มออแกนโนคลอรีน (Organochiorines : OC) และกลุ่มไพรีธรอยด์ (Pyrethrioids : PY) และกลุ่มอื่นๆ 
มากกว่า 160 ชนิด ในห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2559-2562 พบว่าไม่มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตกะหล่ำปลี  
ดังนั้นกรรมวิธีทดสอบการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีทำให้ผลผลิตปลอดภัย และยังส่งผลให้ตัว
เกษตรกรและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยด้วยเช่นกัน 

การป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีแบบผสมผสานเพ่ือลดการใช้สารเคมี ทำให้ลดการใช้สารเคมีได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ยังเป็นรูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชกะหล่ำปลีแบบผสมผสานที่เกษตรกรสามรถปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  ตัวเกษตรกร สังคมและวัฒนธรรมได้ เพื ่อลดการใช้สารเคมีทำให้ผลผลิต
กะหล่ำปลีของเกษตรกรได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร 
(GAP) จากรายงานของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (2558) รายงานผลการดำเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยภาคเกษตรปี 2554-2557 เรื่องสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคจากสารกำจัดศัตรูพืชใน
ประเทศไทยพบว่าเกษตรกรมีความเสี่ยงร้อยละ 32.47 30.94 30.57 และ 34.0 ตามลำดับ ดังนั้นการใช้สาร
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ชีวภัณฑ์สลับกับการใช้สารเคมีสามารถลดปริมาณสารเคมีลงได้ร้อยละ 76.4 ก็อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้
เกษตรกรมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคจากสารกำจัดศัตรูพืชได้ 
การทดลองที่ 2.2 การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
และเพชรบูรณ์   

การทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีบนพื้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์   
ดำเนินการ ปี 2559-2562 เกษตรกรปลูกสตรอว์เบอร์รีเริ่มปลูกเดือนสิงหาคม 2558 การทดสอบ ปี 2559 
สามารถลดการใช้สารเคมีด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์แทน เพียง 1 ครั้ง ก่อนการเก็บเกี่ยว สามารถลดสารเคมีได้
ร้อยละ 5.79  ดังนั้นในปี 2560 ต้องปรับใช้กรรมวิธีทดสอบท้ังระบบโดยที่เกษตรกรยอมรับได้ ด้วยการกำหนด
แผนการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด 11 ครั้ง หลังปลูกสตรอว์เบอร์รีติดกับดักกาวเหนียวอัตรา 80 กับดัก   
ต่อไร่  พ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร ครั้งที่ 2 พ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 
ลิตร ครั้งที่ 3 ถึงครั้งที่ 6 พ่นสารเคมีท่ีเกษตรกรมี ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 พ่นบาซิลัส ทูริงเยนซีส อัตรา 80 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร และบาซิลลัส ชับทิลีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ครั้งที่ 9 ถึงครั้งที่ 11 และครั้งต่อไปจนถึง
เก็บเก่ียว พ่นบาซิลัส ทูริงเยนซีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถลดการใช้สารเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 44.3   

การเสวนาระหว่างเกษตรกรแปลงทดสอบ เกษตรกรทั่วไปและนักวิชาการเกษตรเพ่ือรับทราบประเด็น
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเมื่อเกษตรกรแปลงทดสอบได้นำเทคโนโลยีของงานวิจัยไปปฏิบัติที่แปลงเกษตรกร 
และเพ่ือปรับเทคโนโลยีงานวิจัยให้เหมาะสมกับตัวของเกษตรกร สภาพพ้ืนที่ สังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่าเทคโนโลยีการทดสอบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีแบบผสมผสานมี
ประโยชน์มากที่สุดเพราะสามารถลดการใช้สารเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 44.3 

ปี 2561 ได้กำหนดแผนการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด 11 ครั้ง หลังปลูกติดกับดักกาวเหนียวอตัรา 
80 กับดักต่อไร่และพ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร ครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 4  พ่นสารเคมีที่
เกษตรกรมี ครั้งที ่5 ถึงครั้งที่ 9 พ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ำ 20 ลิตร ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 และครั้ง
ต่อไปจนถึงเก็บเกี่ยว พ่นบาซิลัส ทูริงเยนซีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และบาซิลลัส ชับทิลีส อัตรา 80 
กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถลดการใช้สารเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 57.1  การสุ่มเก็บผลผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อการ
วิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตโดยวิเคราะห์สารเคมีทั ้ง 4 กลุ ่มได้แก่ กลุ ่มออแกนโนฟอสเฟส 
(Organophosphates : OP) กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamates : C)  กลุ่มออแกนโนคลอรีน (Organochiorines 
: OC) และกลุ่มไพรีธรอยด์ (Pyrethrioids : PY)  และกลุ่มอื่นๆ มากกว่า 160 ชนิด ในห้องปฏิบัติการตั้งแต่ปี 
2559-2562 พบว่าไม่มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตสตรอว์เบอร์รี  ดังนั้นกรรมวิธีทดสอบการใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมีทำให้ผลผลิตปลอดภัย และยังส่งผลให้ตัวเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยด้วย
เช่นกัน  การป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีแบบผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมี ทำให้ลดการใช้สารเคมีได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ยังเป็นรูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีแบบผสมผสานที่เกษตรกรสามรถ
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ตัวเกษตรกร สังคมและวัฒนธรรมได้ เพ่ือลดการใช้สารเคมีทำให้ผลผลิตสต
รอว์เบอร์รีของเกษตรกรได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร 
(GAP)  
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สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (2558) รายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย
ภาคเกษตรปี 2554-2557 เรื่องสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคจากสารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยพบว่า
เกษตรกรมีความเสี่ยงร้อยละ 32.8 30.9 30.6 และ 34.0 ตามลำดับ ดังนั้นการใช้สารชีวภัณฑ์สลับกับการใช้
สารเคมีสามารถลดปริมาณสารเคมีลงได้ร้อยละ 57.1 ก็อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยง
จากการเจ็บป่วยด้วยโรคจากสารกำจัดศัตรูพืชได้ 
ข้อเสนอแนะ 
  กรมวิชาการเกษตรมีเทคโนโลยีเรื่องการเพาะขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย Steinernema sp. 
Thai isolate แบบทำใช้เอง ที่มีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง ยังสามารถเพาะเลี้ยงขยายปริมาณได้ดีใน
อาหารเทียมราคาถูก มีต้นทุนการผลิตต่ำ และกระบวนการเพาะเลี้ยงไม่ยุ่งยาก ซึ่งเกษตรกรสามารถทำเองได้ 
แต่จากดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรชอบใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย เพราะสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืช
ได้ผลดีมาก แต่เกษตรกรยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงเองได้ จึงเห็นควรว่าเกษตรกรต้องปรับมาใช้บีที หรือชีวภัณฑ์
ตัวอ่ืน ๆ ที่มีจำหน่ายเป็นการค้าแทน 
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