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บทคัดย่อ 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารปอ้งกนัก าจดัแมลงหว่ีขาว และวิเคราะหส์ารพิษ 
ตกคา้งในผกัสด (กะเพรา)  ระหว่างเดือน ตลุาคม 2556-กนัยายน 2557 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาองค์
ความรูก้ารผลิตพืชผกัตามมาตรฐานการส่งออกของเกษตรกร ตัง้แตก่ารปลูกในแปลง และเพ่ือพฒันา
กระบวนการผลิตกะเพราให้มีมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด  โดยด าเนินการทดสอบ 2 
กรรมวิธี ไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 1 พ่นสารเคมี อิมิดาโคลพริด เพ่ือปอ้งกนัก าจัดแมลงหว่ีขาว ตามค าแนะน า
ของส านกัวิจยัและพฒันาการอารกัขาพืช กรรมวิธีท่ี 2 พ่นสารเคมี อะบาเม็กติน ตามการปฏิบตัิของ
เกษตรกร พบว่ากรรมวิธี ท่ี 1และกรรมวิธี ท่ี 2 มีความสูงต้นเฉล่ีย 65.07 และ 63.91 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนยก์ลางทรงพุ่ม เฉล่ีย 44.18 และ 43.93 เซนติเมตร  ความกวา้งใบ เฉล่ีย 4.35 และ 4.17 
เซนติเมตร ยาวใบ เฉล่ีย 7.65 และ 7.66 เซนติเมตร ผลผลิต เฉล่ีย 1.73 และ 1.69 กิโลกรมั/ตาราง
เมตร ตามล าดบั การส ารวจตรวจนบัแมลงหว่ีขาว หลงัจากฉีดสารสารเคมีปอ้งกนัก าจดัแมลง 3, 7, 10 
วัน พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 และกรรมวิธีท่ี 2  พบแมลงหว่ีขาว จ านวน 4, 6, 19 ตัว และ 4 ,9,17 ตัว 
ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เก็บผลผลิตเพ่ือบันทึกข้อมูล และส่งตัวอย่างตรวจ
วิเคราะหส์ารพิษตกคา้ง ทกุ 15 วนั ผลการตรวจวิเคราะหไ์มพ่บสารพิษตกคา้งในผลผลิต ทัง้ 2 กรรมวิธี 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1/ ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรปทมุธานี  ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท ์025205149  



ค าน า 

 สหภาพยโุรปซึ่งเป็นประเทศคูค่า้ผลิตผลเกษตรท่ีส าคญัของประเทศไทยมีระบบเตือน
ภยัเรง่ดว่นส าหรบัอาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์(Rapid Alert System for Food and Feed : RASFF) 
มีการแจง้เวียนขอ้มลูการตรวจพบสินคา้อาหารท่ีไม่ไดม้าตรฐานใหป้ระเทศสมาชิกไดร้บัทราบ และใช้
เป็นมาตรฐานเดียวกันในการห้ามน าเข้า กักกัน ยึดไว้ ส่งคืน หรือท าลายสินคา้ท่ีไม่ไดม้าตรฐาน
ดงักล่าว เพ่ือคุม้ครองความปลอดภัยของผูบ้ริโภค ซึ่งในปี พ.ศ.2553 กรมวิชาการเกษตรไดร้บัแจ้ง
เตือนในเรื่องการตรวจพบสารพิษตกคา้งและเชือ้จุลินทรีย์ ปนเป้ือนไปในในผลผลิตผกัสดหลายชนิด 
ไดแ้ก่ พืชสกุล Ocimum spp. ไดแ้ก่ กะเพรา โหระพา แมงลัก ย่ีหร่า พืชสกุล Capicum spp. ไดแ้ก่ 
พริก พืชสกุล Solanum melongena ได้แก่  มะเขือเปราะ พืชสกุล Momordica charantia ได้แก่    
มะระจีน พืชสกลุ Eryngium foetidum ไดแ้ก่ ผกัชีฝรั่ง จนถึงขัน้ท่ีประเทศไทยจะตอ้งระงบัการส่งออก
สิน้คา้และตอ้งหามาตรการในการจดัการกบัปัญหาดงักลา่วดว้ย เน่ืองจากปัจจบุนัความตอ้งการพืชผกั
ท่ีมีความปลอดภัยจากสารพิษตกคา้ง แมลงศตัรูพืช และปราศจากการปนเป้ือนของเชือ้จลุินทรียข์อง
ผูบ้ริโภคทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศมีเพิ่มมากขึน้ ซึ่งผูผ้ลิตมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ กะเพรา ก็เป็นพืชผักท่ีส าคัญชนิดหนึ่งท่ีมีการผลิตและส่งออกเป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานี  เป็นแหล่งผลิตท่ีส าคญัและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพ่ือการ
ส่งออกตา่งประเทศ  จากขอ้มูลของเกษตรจงัหวดัปทมุธานีพบว่ามีการปลูกกะเพราหลายอ าเภอ และ
ไดมี้การปลกูเพ่ือส่งออกดว้ย (ส านกังานเกษตรจงัหวดัปทมุธานี,2551) ปัญหาท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของ
การผลิตกะเพรา  คือการใชส้ารเคมีเป็นจ านวนมากและมีการตรวจพบสารพิษตกคา้งและจุลินทรีย์
ปนเป้ือนในกะเพราท่ีส่งออกไปยังต่างประเทศ จากการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืชจาก
โครงการ  GAP  (ระหว่างวันท่ี  1  ตุลาคม  2545-31  กรกฎาคม  2550)  พบว่ากะเพรา จ านวน 18  
ตวัอย่าง  ตรวจพบสารเคมีตกคา้ง  จ  านวน  9  ตวัอย่าง  สารท่ีพบ  ไดแ้ก่  chlorpyrifos  fenvalerlate  
omethoate  piriniphos-methyl  และ  cypermethrin  โดยเกินค่า  EU MRLs  จ  านวน  2  ตัวอย่าง  
(ส านกัวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  5, 2550) อีกทัง้ในปี 2553 มีการแจง้เตือนจ านวน 133 ครัง้ 
เป็นเรื่องสารเคมี จ  านวน 37 ครัง้ จุลินทรียป์นเป้ือน จ านวน 96 ครัง้ และมีการการตรวจพบแมลง
ศตัรูพืชในกะเพรา จากด่านสุวรรณภูมิ ในเขต สวพ.5 จ านวน 234 ครัง้ (ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตท่ี  5, 2553) ส่งผลกระทบถึงการส่งออกไปยงัตลาดตา่งประเทศ  เม่ือมีการตรวจพบสารพิษ
ตกคา้ง  แมลงศตัรูพืช ดงันัน้จึงควรท าการวิจยั การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกนัก าจดัแมลง
หว่ีขาว และวิเคราะหส์ารพิษตกคา้งในผักสด เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลส าหรบัพฒันากระบวนการผลิตพืชผัก
ของเกษตรกรตอ่ไป 
  
 



อุปกรณแ์ละวิธีการ 
 

สิ่งท่ีใชใ้นการทดลอง  
  1. เมล็ดพนัธุ ์กะเพรา  
  2. วสัดกุารเกษตรไดแ้ก่ ปนูขาว ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยเคมี สารเคมีปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช 
  3. อปุกรณร์ะบบน า้ ไดแ้ก่ สายยางรดน า้  
  4. อปุกรณก์ารเกษตร ไดแ้ก่ เครื่องพน่สารเคมี  
  5. อปุกรณใ์นการบนัทกึขอ้มลู กระดาษ  

แบบและวิธีการทดลอง 

ประเมินผลโดยใช ้ T- test   ทดสอบเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี มี 7 ซ  า้ ไดแ้ก่  
กรรมวิธีท่ี 1 พน่สารเคมีปอ้งกนัก าจดัแมลงหว่ีขาวตามค าแนะน าของ สอพ.              
           (อิมิดาโคลพรดิ) 

       กรรมวิธีท่ี 2 พ่นสารเคมีอะบาเม็กติน ตามการปฏิบตัิของเกษตรกร ด าเนินการใน
แปลงกะเพราของเกษตรกรท่ีปลูกกะเพราเป็นการคา้ พืน้ท่ีปลูกแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 2 x 4 เมตร 
หลงัยา้ยกลา้ปลกูประมาณ 1 เดือน ส ารวจตวัอ่อนแมลงหว่ีขาวยาสบู แปลงย่อยละ 10 จดุ ๆ ละ 5 ใบ 
โดยใช้แว่นขยายขนาด  3X ท าการพ่นสารเคมีครั้งแรกเม่ือพบตัวอ่อนแมลงหว่ีขาวมีการระบาด
สม ่าเสมอ ตรวจนบัก่อนพ่นสาร ท่ี 1วนั ตรวจนบัหลงัพ่นสาร 3, 5 และ 7 วนั หลงัจากการพ่นสารครัง้ท่ี 
1 ส่วนหลงัพ่นสารครัง้ท่ี 2 ตรวจนบัหลงัพ่นสาร 3, 5, 7 และ 10 วนั บนัทึกจ านวนตวัอ่อนแมลงหว่ีขาว
ยาสูบท่ีพบแต่ละกรรมวิธี บนัทึกผลกระทบของสารทดลองท่ีมีต่อตน้พืช (phytotoxicity) เปรียบเทียบ
ผลการทดลองพน่สารตามกรรมวิธีตา่งๆ โดยวิเคราะหผ์ลทางสถิติจ  านวนตวัอ่อนแมลงหว่ีขาวยาสบูใน
แต่ละครัง้ท่ีตรวจนบั และตรวจวิเคราะหส์ารพิษตกคา้งในผลผลิตสดเม่ือเก็บเก่ียว  และเก็บขอ้มูลการ
เจรญิเตบิโตทางดา้นล าตน้ และใบ โดยเก็บขอ้มลูเม่ือท าการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 
การบนัทกึและเก็บขอ้มลู 

ด าเนินการเก็บขอ้มลูจ านวน 6 ครัง้  
 1.  บนัทึกขอ้มลูวนัปลกู การเจรญิเตบิโต วนัเก็บเก่ียว และผลผลิต 

   2.  บนัทึกขอ้มลูแปลง ไดแ้ก่ กายภาพของดนิ ประวตัิแปลง การปลกู การใสปุ่๋ ย การก าจดั 
       วชัพืช ศตัรูพืชและวิธีการปอ้งกนัก าจดั 
ระยะเวลา เริ่มตน้ ตลุาตม  2555 – กนัยายน 2557 
สถานท่ีด าเนินการ แปลงเกษตรกรในจงัหวดัปทมุธานี 
 



ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
 

ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของสารปอ้งกนัก าจดัแมลงหว่ีขาว และวิเคราะห ์
สารพิษตกคา้งในผกัสด กะเพรา ในแปลงเกษตรกรท่ีปลูกกะเพรา โดยด าเนินการทดสอบระหว่างปี 
2555-2557 ผลการทดลองพบว่า ดา้นการเจริญเติบโตของกะเพราแต่กรรมวิธีโดยท าการสุ่มตวัอย่าง 
10 ตน้ตอ่แปลง เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางดา้นล าตน้ และใบ โดยเก็บขอ้มูลเม่ือท าการเก็บเก่ียว
ผลผลิต พบว่า กรรมวิธี ท่ี  1และกรรมวิธีท่ี 2  มีความสูงต้นเฉล่ีย 65.07 และ 63.91 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนยก์ลางทรงพุ่ม เฉล่ีย 44.18 และ 43.93 เซนติเมตร  ความกวา้งใบ เฉล่ีย  4.35 และ 4.17 
เซนติเมตร ยาวใบ เฉล่ีย 7.65 และ 7.66 เซนติเมตร ผลผลิต เฉล่ีย 1.73 และ 1.69 กิโลกรมั/ตาราง
เมตร ตามล าดบั โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 1) การส ารวจตรวจนับแมลงหว่ีขาว 
หลงัจากฉีดสารสารเคมีปอ้งกนัก าจัดแมลง 3, 7, 10 วนั พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 และกรรมวิธีท่ี 2 พบแมลง
หว่ีขาว จ านวน 4, 6 ,19 ตวั และ 4, 9 ,17 ตวั ตามล าดบั โดยไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติ (ตารางท่ี 
2) โดยครัง้แรกท่ีระยะ 3 วัน หลังการฉีดพ่นสารเคมีอิมิดาโคลพริด พบมีแมลงหว่ีขาวจ านวนน้อย
ใกลเ้คียงกบัสารเคมีอะบาเม็กตนิ  แตเ่ม่ือผา่นไป 7 วนั แปลงท่ีพน่ดว้ยสารเคมีอิมิดาโคลพรดิ มีจ  านวน
แมลงหว่ีขาวนอ้ยกว่าแปลงท่ีพ่นดว้ยสารเคมีอะบาเม็กติน แสดงถึงประสิทธิภาพในการปอ้งกนัก าจดั
แมลงหว่ีขาวไดม้ากกว่าหรือนานกว่า สารเคมีอะบาเม็กติน ท าใหเ้กษตรกรสามารถเวน้ช่วงระยะเวลา 
หรือรอบในการพ่นสารเคมีไดน้านขึน้ ส่งผลใหต้น้ทนุคา่สารเคมี และแรงงานลดลง และเม่ือระยะเวลา
ผา่นไปถึง 10 วนั พบมีแมลงหว่ีขาวระบาดจ านวนมากทัง้ 2 กรรมวิธี และเม่ือเก็บผลผลิตไปตรวจสอบ
สารพิษตกค้างท่ีระยะเก็บเก่ียว หรือ 15 วัน พบว่า ไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต ทั้ง 2 กรรมวิธี 
(ตารางท่ี 3 ) จึงอาจเป็นไปไดว้่าสารเคมีทั้ง 2 กรรมวิธีไดส้ลายตัวไปแล้ว ซึ่งควรมีการส่งตัวอย่าง
ผลผลิตไปตรวจสอบสารพิษตกคา้ง ท่ีระยะ 10 วนั เพ่ือยืนยนัผลในการทดลองในครัง้ตอ่ไป 
 
ตารางที ่1 แสดงผลการวดัการเจรญิเตบิโตของกะเพรา 

 
คา่เฉล่ียท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีไมเ่หมือนกนัในแนวตัง้มีความแตกตา่งทางสถิต ิจากการวิเคราะหโ์ดยวิธี 
DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95%  

กรรมวิธี ความสูงต้น 
(ซม.) 

เส้นผ่าศูนยก์ลาง
ทรงพุ่ม (ซม.) 

กว้างใบ (ซม.) ยาวใบ (ซม.) ผลผลิต 
(กก./ตรม.) 

กรรมวิธี 1 65.07 44.18 4.35 7.65 1.73 
กรรมวิธี 2 63.91 43.93 4.17 7.66 1.69 
t-test ns ns ns 

 

ns 
 

ns 



ตารางที ่2 แสดงผลการตรวจนบัการระบาดของแมลงหว่ีขาว 
 

กรรมวิธี จ านวนทีพ่บ (ตัว) หลังจากพ่นสารเคมี 

3 วัน 7 วัน 10 วัน 
อิมิดาโคลพรดิ 4 6 19 

อะบาเม็กตนิ 4 9 17 

t-test ns ns ns 

คา่เฉล่ียท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีไมเ่หมือนกนัในแนวตัง้มีความแตกตา่งทางสถิต ิจากการวิเคราะหโ์ดยวิธี 
DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95%  
 
 
ตารางที ่3 แสดงผลการสุม่ตวัอยา่งตรวจวิเคราะหห์าสารพิษตกคา้งในผลผลิตหลงัพน่สารเคมี 15 วนั 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารปอ้งกนัก าจดัแมลงหว่ีขาว และวิเคราะหส์ารพิษ 
ตกคา้งในผกัสด (กะเพรา) พบว่า ในดา้นความสงูตน้ เสน้ผ่าศนูยก์ลางทรงพุ่ม ความกวา้งใบ ยาวใบ 
และผลผลิต ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการใชส้ารเคมีอิมิดาโคลพริดกับอะบาเม็กติน และสาร
สารเคมีอิมิดาโคลพริดมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจดัแมลงหว่ีขาวไดน้านกว่าสารเคมีอะบาเม็ก
ตนิ ท าใหเ้กษตรกรสามารถเวน้ชว่งระยะเวลา หรือรอบในการพ่นสารเคมีไดน้านขึน้ ส่งผลใหต้น้ทนุคา่
สารเคมี และแรงงานลดลง  และเม่ือเวน้ระยะเวลาหลงัจากฉีดพ่นสารเคมี ทัง้ 2 ชนิดเป็นเวลา 15 วนั 
ตรวจไม่พบสารพิษตกคา้งในผลผลิต ทัง้ 2 กรรมวิธี สามารถเก็บผลผลิตเพ่ือรบัประทาน หรือส่งขายได้
อยา่งปลอดภยัจากสารพิษตกคา้ง 
 
 
 
 

ชนิดพชื วิธีเกษตรกร (อะบาเม็กตนิ) วิธีทดสอบ (อิมิดาโคลพริด) 

กะเพรา ไมพ่บ ไมพ่บ 
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