
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด 
----------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  : การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออกโดยความ   
       ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่   
       จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 

2. ชื่อโครงการวิจัย   : การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออกโดยความ   
        ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่   

                                   จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 
    กิจกรรมที่ 3   : การวิจัยการถ่ายทอดระบบการผลิตพืชผักเพ่ือการส่งออก 
    กิจกรรมที่ 3.1           : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักในแปลงปลูกตามมาตรฐาน 
      การส่งออก 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโหระพาในแปลงปลูกตามมาตรฐานการ 

              ส่งออกในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Technology transfer in the field of Sweet basil production  
            for export in Ratchaburi province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง   : ช่ออ้อย  กาฬภักดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
ผู้ร่วมงาน  : สุรพล  สุขพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

5. บทคัดย่อ 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชโหระพาในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออก ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี  ด าเนินการที่แปลงเกษตรกร ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโหระพาในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออก ด าเนินการจัดท าแปลงต้นแบบ
ระบบการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร สู่การปฏิบัติจริงในแปลง
เกษตรกร พบว่าในปีที่ 1 กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,286  และ 4,178 กิโลกรัม/
ไร่  ตามล าดับ  มีต้นทุนเฉลี่ย 34,280 และ 40,107 บาท/ไร่  ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย 85,720 และ 83,560 
บาท/ไร่ ตามล าดับ  มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 51,440  และ 43,453 บาท/ไร่ ตามล าดับ มีค่า BCR  เท่ากับ 2.50 
และ 2.08 ตามล าดับ ในปีที่ 2 กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,200  และ 4,261 
กิโลกรัม/ไร่  ตามล าดับ  มีต้นทุนเฉลี่ย 28,823  และ 33,911 บาท/ไร่  ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย  84,000  
และ 85,220 บาท/ไร่ ตามล าดับ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 55,177 และ 51,309 บาท/ไร่ ตามล าดับ มีค่า BCR  
เท่ากับ 3.00 และ 2.00 ตามล าดับ 
ทั้งสองกรรมวิธีไม่พบสารพิษตกค้าง และจุลินทรีย์ Escherichia coli , Salmonella spp. ปนเปื้อนในผลผลิต
ทั้งสองปี  



ค าหลัก : ถ่ายทอด  โหระพา 
Abstract 
 Technology transfer in the field of Sweet basil production for export in Ratchaburi 
province .Conducted at the farmers' field between October 2012 - September 2014 with the 
objective for technology transfer by Sweet Basil in plantations for export. Conducted 
conversion system prototype produced by the application of pesticides to the Department of 
Agriculture. To practice in the farmer field . The result showed that ,in the first year ,the test 
methods and procedures farmers had average yield of 4,286 and 4,178 kilograms per rai 
respectively, with an average cost of 34,280 and 40,107 baht per rai, respectively, with a 
median income of 85,720 and 83,560 baht per rai, respectively, with the average income 
51,440 and 43,453 baht per rai, respectively, with the BCR. equal to 2.50 and 2.08 
respectively, The second year , the test methods and procedures farmers had average yield 
of 4,200 and 4,261 kilograms per rai respectively, with an average cost of 28,823 and 33,911 
baht per rai, respectively, with an average income of 84,000 and 85,220 baht per rai, 
respectively, with the average income 55,177 and 51,309 baht per rai, respectively, with the 
BCR. equal to 3.00 and 2.00, respectively. Two methods are not detected  pesticide residues 
and microorganisms  Escherichia coli, Salmonella spp. contamination in production for two 
years. 
 
Key words: Technology transfer Sweet Basil  

6. ค าน า 
 การส่งออกผักและผลไม้สดไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  ถือเป็นรายได้ที่ส าคัญของประเทศ ช่วงปี
ที่ผ่านมาผักและผลไม้สดประสบปัญหาถูกประเทศผู้ค้าแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน  การ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และศัตรูพืช ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่ออนาคตการส่งออกพืชผักของไทย ที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนและเกษตรกร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
จึงได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโหระพาในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออกในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การผลิตโหระพาของเกษตรกร  ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชส่งออกที่
ส าคัญ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก  

7. ขั้นตอนด าเนินการ 
 วิธีการ 

1. คัดเลือกแปลงโหระพาเกษตรกรอาสาสมัคร จ านวน 2 ราย พ้ืนที่ 2 ไร่ เพ่ือน าเทคโนโลยีการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปปฏิบัติจริงในแปลงของเกษตรกร 



2.จัดท าแผนการผลิตโหระพาตลอดฤดูกาลผลิต 
 

การบันทึกข้อมูล 
1. การปฏิบัติภายในแปลงปลูกตั้งแตว่ันเพาะปลูกถึงวันเก็บเก็บเกี่ยว 
2. โรคและแมลง 

เวลาและสถานที่ 
 ตุลาคม  2555 สิ้นสุด กันยายน  2557 แปลงโหระพาของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเมือง และอ าเภอ
ด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโหระพาในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออก  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 

โดยด าเนินการทดสอบ ปี 2556 - 2557 ผลการทดลอง พบว่า ในปีที่ 1 โหระพา ในกรรมวิธีทดสอบและ
กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,286 และ 4,178 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 34,280 และ 40,107 บาท/ไร่ 
มีรายได้เฉลี่ย 85,720 และ 83,560 บาท/ไร่  รายได้สุทธิเฉลี่ย 51,440 และ 43,453 บาท/ไร่  มีค่า BCR  
เท่ากับ 2.50 และ 2.08 ตามล าดับ ในปีที่ 2 โหระพา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 
4,200 และ 4,261 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 28,823 และ 33,911 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 84,000 และ 
85,220 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 55,177 และ 51,309 บาท/ไร่  มีค่า BCR เท่ากับ 3.00 และ 2.00 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 2, 3)   
 
 การตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในผลผลิตไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตทั้ง 2 กรรมวิธี (ตารางที่ 
4) 
การตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน พบว่ามี  Escherichia coli   จ านวนน้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ 
เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี (ตารางที่ 5) 
 
 การที่กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนที่ต่ ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร  เนื่องจากการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน  คือ  
กรรมวิธีทดสอบโดยใช้ปุ๋ย 3 สูตรผสมกัน  คือ ใส่ปุ๋ยครั้งที่  1 เมื่อโหระพามีอายุ  7 วันหลังย้ายปลูก  สูตร  46-0-0 
อัตรา 12  กิโลกรัม/ไร่  สูตร  18-46-0  อัตรา  11  กิโลกรัม/ไร่  สูตร  0-0-60  อัตรา  9  กิโลกรัม/ไร่  ใส่ปุ๋ยครั้งที่  
2  เมื่อโหระพามีอายุ 30 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 17 กิโลกรัม/ไร่  หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร  
46-0-0  อัตรา 12  กิโลกรัม/ไร่  หลังการเก็บผลผลิตทุกครั้ง ส่วนกรรมวิธีเกษตรกร ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อโหระพามี
อายุ 10 วัน หลังย้ายปลูก  ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม /ไร่  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อโหระพามีอายุ 30 วัน 
หลังย้ายปลูก ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่  หลังการเก็บผลผลิตทุกครั้ง ใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 สลับ
กับสูตร  15-15-15 อัตรา 30  กิโลกรัม/ไร่   

 



 

 

 
ตารางท่ี 1 การปฏิบัติระหว่างวิธีทดสอบกับวิธีเกษตรกรระหว่างปี 2556 และปี 2557 

 

ตารางท่ี 2 ผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิเฉลี่ยของการผลิตโหระพา ปี 2556 และปี 2557 

ปี 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธิ 

บาท/ไร่ 
BCR 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธิ 

บาท/ไร่ 
BCR 

2556  4,286 34,280 85,720 51,440 2.50 4,178 40,107 83,560 43,453 2.08 
2557 4,200 28,823 84,000 55,177 2.91 4,261 33,911 85,220 51,309 2.51 

        หมายเหตุ ค านวณจากราคาโหระพา 20 บาท/กิโลกรัม 
 
ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) ปี 2556 และปี 2557 

รายการ ปีที่ 1 (2556) ปีที่ 2 (2557) 
วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ค่าเตรียมแปลง 2,800 2,800 2,800 2,800 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
-ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อโหระพามีอายุ  7 วันหลังย้ายปลูก  
โดยใช้ปุ๋ย 3 สูตรผสมกัน  คือ  สูตร  46-0-0 อัตรา 12  
กิโลกรัม/ไร่  สูตร  18-46-0  อัตรา  11  กิโลกรัม/ไร่  
สูตร  0-0-60  อัตรา  9  กิโลกรัม/ไร่  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 
เมื่อโหระพามีอายุ 30 วันหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 
46-0-0 อัตรา 17  กก./ไร่ หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร  
46-0-0  อัตรา 12  กก./ไร่ หลังเก็บผลผลิตทุกครั้ง 
(เก็บผลผลิตครั้งแรกเม่ือ โหระพามีอายุ 30 วันหลัง
ย้ายปลูก  จากนั้นเก็บผลผลิตทุก 15 วัน) 
- การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  พ่นสารเคมีอิมิดาโคลพริด 
  หรือฟิโพรนิลอัตรา 20  ซีซี  ต่อน้ า  20  ลิตร  

- ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อโหระพามีอายุ 10 วัน หลังย้ายปลูก    
  ใชสู้ตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร ่
- ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อโหระพามีอายุ 30 วัน หลังย้าย  
  ปลูกใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่  
- หลังเก็บผลผลิตทุกครั้งใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 สลับ 
  กับสูตร  15-15-15 อัตรา 30  กก./ไร ่(เก็บผลผลิต 
  ครั้งแรกเมื่อโหระพามีอายุ 30 วันหลังย้ายปลูก   
  จากนั้นเก็บผลผลิตทุก 15 วัน) 
- การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  พ่นสารเคมีอิมิดาโคลพริด 
  หรือฟิโพรนิลอัตรา 20  ซีซี  ต่อน้ า  20  ลิตร  



ปุ๋ยเคมี 3,503 9,762 2,866 7,710 

สารเคมี 10,833 10,833 6,357 6,357 
ค่าเก็บเกี่ยว 17,144 16,712 16,800 17,044 

รวม 34,280 40,107 28,823 33,911 
ตารางท่ี 4 ผลการสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในผลผลิต 

ชนิดพืช วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

โหระพา ไม่พบ ไม่พบ 

 
 
ตารางท่ี 5 ผลการสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

ชนิดพืช วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
 Escherichia coli Salmonella spp. Escherichia coli Salmonella spp. 
โหระพา <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโหระพาในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออก  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
พบว่ากรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนน้อยกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เนื่องจากการใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน ท าให้มีรายได้สุทธิ
มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร  ทั้งสองกรรมวิธีไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต  เนื่องจากมีการเว้นช่วงการใช้
สารเคมีตามค าแนะน าของฉลาก  วิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน มี  Escherichia coli   จ านวนน้อยกว่า 10 
cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี  
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- 

11. ค าขอบคุณ ( ถ้ามี ) 

เกษตรกรที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแปลงต้นแบบ 

12. เอกสารอ้างอิง 
 ทอม  เตียะเพชร ประสงค์  วงศ์ชนะภัย วลัยภรณ์  ชัยฤทธิไชย  เสาวคนธ์  วิลเลี่ยมส ์ อุดม  วงศ์
ชนะภัย    และมัลลิกา นวลแก้ว. 2553. การพัฒนาระบบการผลิตพืชท้องถิ่นที่ส าคัญเขตพ้ืนที่



ภาคกลาง  และภาคตะวันตก. ผลงานแผนงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2549-2553 เล่มที่ 5. กรม
วิชาการ  เกษตร. กรุงเทพฯ 

กรมวิชาการเกษตร. มปป.  เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับพืชตระกูล ocimum (กะเพรา โหระพา แมงลัก 
  และยี่หร่า). 11 น.ใน :เอกสารวิชาการกรมวิชาการเกษตรกรุงเทพ. 
 

13. ภาคผนวก 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออกจังหวัดราชบุรี 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


