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บทคัดย่อ 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผกัในแปลงปลกูตามมาตรฐานการสง่ออก  ในเขตพืน้ท่ี   
จ.ปทุมธานี ด าเนินการท่ีแปลงเกษตรกร ระหว่างเดือนตลุาคม 2555-กันยายน 2557 โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผกัในแปลงปลกูตามมาตรฐานการสง่ออก ด าเนินการจดัท าแปลงตน้แบบระบบ
การผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร สู่การปฏิบัติจริ งในแปลง
เกษตรกรเครือข่ายโรงคดับรรจุพืชผกัเพ่ือการส่งออกในพืน้ท่ีของเกษตรกรจังหวดัปทุมธานี  ไดแ้ก่ การใชเ้ชือ้
ไวรสั NPV แบคทีเรีย BT ไส้เดือนฝอย กับดกักาวเหนียว และใชส้ารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตกคา้งสัน้ เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งจะเน้นการใช้สารเคมีจ านวนมาก พบว่า คะน้า ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี
เกษตรกร ให้ผลผลิตเฉล่ีย 3,672 และ 3,612 กิโลกรมั/ไร่ มีตน้ทุนเฉล่ีย 40,181 และ 56,645 บาท/ไร่ มีรายได้
เฉล่ีย 58,738และ 58,117 บาท/ไร่ รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 18,557 และ 1,472 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.44 และ 
1.02 กะเพรา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉล่ีย 21,230 และ 17,993 กิโลกรมั/ไร่ มี
ตน้ทุนเฉล่ีย 105,413 และ 102,905 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 213,893 และ 193,375 บาท/ไร่ รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 
108,480 และ 90,470 บาท/ไร ่ มีค่า BCR  เท่ากับ 1.89 และ 1.76 ตามล าดบั พบว่า ผกับุง้ ในกรรมวิธีทดสอบ
และกรรมวิธีเกษตรกร ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 2,451 และ 2,449 กิโลกรมั/ไร่ มีตน้ทุนเฉล่ีย 12,556 และ 12,880 บาท/
ไร่ มีรายได้เฉล่ีย 45,471 และ 45,443 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ เฉล่ีย 32,915 และ 32,563 บาท/ไร่  มีค่า BCR  
เทา่กบั 3.89 และ 3.79 และพบวา่กรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกคา้งในผลผลิตส่วนกรรมวิธีเกษตรกรตรวจพบ
สารพิษตกคา้งในผลผลิต การตรวจวิเคราะหห์าจลุินทรียป์นเป้ือน พบวา่มี  Escherichia coli   จ  านวน นอ้ยกว่า 
10 cfu/g และไมพ่บ เชือ้ Salmonella spp. ทัง้ 2 กรรมวิธี 
 
 
 
 
1/ ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรปทมุธานี  ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท ์025205149  
 
 



ค าน า 

 
 พืชผกั เป็นอาหารท่ีสามารถน าไปประกอบอาหารไดห้ลากหลายเมน ูไดร้บัความนิยม 

ในการบริโภคเป็นจ านวนมาก ในทกุภูมิภาคของประเทศรวม เป็นผกัท่ีมีวิตามินและเกลือแรท่ี่ส าคญั ทัง้ยงัมีเสน้
ใยท่ีเป็นประโยชนต์่อระบบการขบัถ่าย(Grisana and Pitsawat, 2010)  แต่ในขัน้ตอนการปลูกผกัมกัมีปัญหา
เรื่องการระบาดของแมลงศตัรูพืชหลายชนิด ท่ีส  าคญัเช่น ดว้งหมดักระโดด และ หนอนใยผกั เป็นตน้ เกษตรกร
จะใชส้ารเคมีในการจ ากัดศัตรูพืชเหล่านั้น  โดยส่วนใหญ่เป็นการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้งตามหลักวิชาการ  ท าให้มี
สารพิษตกคา้งเกินคา่มาตรฐาน  MRL เป็นอนัตรายตอ่ผูบ้ริโภค และเกษตรกรผูป้ลูกเอง  นอกจากนีย้งักระทบ
ถึงการส่งออกพืชผกัของประเทศ เพราะจะถกูระงบัการน าเขา้จากประเทศผูซื้อ้ในท่ีสดุ  โดยจงัหวดัปทมุธานีมี
พืน้ท่ีปลูกในปี  2550/51  มีมากถึง  54,661  ไร ่ (ส านกังานเกษตรจงัหวดัปทุมธานี, 2551)  และมีการปลกูผกั
ตอ่เน่ืองมายาวนาน  อีกทัง้อยู่ใกลต้ลาดศนูยก์ลางการรวบรวมผลผลิตและการจ าหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ  
แต่จากการเขา้ตรวจรบัรองแหล่งผลิตพืช GAP พบว่าเกษตรกรท่ีขอรบัรองแปลง GAP มีอยู่จ  านวนนอ้ยเม่ือ
เปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีการผลิตทัง้หมด  เหตผุลส าคญัคือ  เกษตรกรไม่สามารถควบคมุการใชส้ารเคมี  และพบมี
จลุินทรียป์นเป้ือนในผลผลิต  ดงันัน้เพ่ือเพ่ือเป็นแนวทางในการปอ้งกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช และไดผ้ลผลิตท่ีมี
คณุภาพ ปลอดภยัจากสารพิษตกคา้ง และจลุินทรียป์นเป้ือน  จึงจ าเป็นตอ้งท าการวิจยัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตพืชผกัในแปลงปลกูตามมาตรฐานการสง่ออกในเขตพืน้ท่ี จ.ปทมุธานี 

 
อุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. เกษตรกรเครือขา่ยโรงคดับรรจจุดัท าแผนการผลิตพืชแตล่ะชนิดตลอดฤดกูาลผลิต  
2. การตรวจเย่ียมแปลงผลิตพืชผกัเพ่ือเก็บขอ้มูลวิธีการผลิต การปอ้งกันก าจดัโรค และแมลง

ศตัรูพืชท่ีเกษตรกรปฏิบตัอิยูใ่นปัจจบุนั ชนิดของแมลงท่ีเขา้ท าลาย ช่วงเวลาการเขา้ท าลาย และอายขุองพืชท่ีมี
การเขา้ท าลาย เพ่ือวิเคราะหแ์นวทางการน าเทคโนโลยีการปอ้งกนัศตัรูพืชของกรมวิชาการเกษตรมาประยกุตใ์ช้
รว่มกบัวิธีการปฏิบตัขิองเกษตรกรเพ่ือเสรมิประสิทธิภาพการผลิต 

3. วางแผนการน าเทคโนโลยีการปอ้งกนัศตัรูพืชของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบ โดยวาง
แผนการผลิต และส ารวจแมลงศตัรูตลอดฤดกูาลผลิต หากพบศตัรูพืชจงึด  าเนินการปอ้งกนัก าจดั ตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  

 
 
 
 
 

 



ชนิดของแมลงศัตรูพชื เทคโนโลยกีารจัดการแมลงศัตรูพชื ของกรมวิชาการเกษตร 
1. หนอนเจาะสมอฝา้ย 
ระดบัเศรษฐกิจ : 1 ตวั/ 10 ตน้ 
- ระยะท าลายพืช : หนอน 
- ลกัษณะการท าลาย : กดักินใบ ผล ระบาดใน

ระยะตน้ออ่น ดอก และติดฝัก 
- ฤดเูขา้ท าลาย : ทกุฤด ู

1. ส ารวจแมลงศตัรูพืช ทกุสปัดาห ์ (100 ตน้/รอ่งหรือแปลง
ยอ่ย) 

2. เม่ือพบแมลงศตัรูเกินระดบัเศรษฐกิจ ใชส้ารชีวินทรีย ์เชน่ 
Bt, ไวรสั NPV ส าหรบัหนอนเจาะสมอฝา้ย 

3. เม่ือพบแมลงศตัรู มากกวา่ 2 ตวั/10 ตน้ 

2. หนอนกระทูห้อม (beet armyworm) 
- ระดบัเศรษฐกิจ : หนอน 1 ตวั/ 10 ตน้ 
- ระยะท าลายพืช : หนอน 
- ลกัษณะการท าลาย : กดักินใบ ดอก ผล ระบาด

ในระยะตน้ออ่น ดอก และติดฝัก 
- ฤดเูขา้ท าลาย : ทกุฤด ู

1. ส ารวจแปลงปลกู ทกุสปัดาห ์ถา้พบกลุม่ไขห่รือหนอนไม่
มากใหเ้ก็บท าลาย 

2. เม่ือพบแมลงศตัรูเกินระดบัเศรษฐกิจ ใชส้ารชีวินทรีย ์เชน่ 
Bt, ไวรสั NPV ส าหรบัหนอนกระทูห้อม 

3. เม่ือพบแมลงศตัรู มากกว่า 2 ตวั/10 ตน้  

3. หนอนกระทูผ้กั (common cutworm) 
- ระดบัเศรษฐกิจ : หนอน 1 ตวั/ 10 ตน้ 
- ระยะท าลายพืช : หนอน 
- ลกัษณะการท าลาย : หนอนกดักินแทะผิวใบ 

กนักินใบ ดอก และผลอ่อน 
- ฤดเูขา้ท าลาย : ทกุฤด ู

1. ส ารวจแปลงปลกู ทกุสปัดาห ์ถา้พบกลุม่ไขห่รือหนอนไม่
มากใหเ้ก็บท าลาย 

2. เม่ือพบแมลงศตัรูเกินระดบัเศรษฐกิจ ใชส้ารชีวินทรียเ์ชน่ 
Bt, ไวรสั NPV ส าหรบัหนอนกระทูผ้กั 

3. เม่ือพบแมลงศตัรู มากกว่า 2 ตวั/10 ตน้  

4. เพลีย้ไฟ 
ระดบัเศรษฐกิจ : 3 ตวั/ยอดหรือใบหรือดอก 
- ระยะท าลายพืช : ตวัออ่นและตวัเตม็วยั 
- ลกัษณะการท าลาย : ดดูกินน า้ใบ ดอก และผล

ออ่น 
- ฤดเูขา้ท าลาย : ทกุฤด ู

1. ส  ารวจแปลงปลกู ทกุสปัดาห ์
2. เม่ือพบแมลงศตัรูเกินระดบัเศรษฐกิจ ใชส้ารสกดัสะเดา 
3. เม่ือพบแมลงศตัรู มากกว่า 5 ตวั/ยอดหรือใบหรือดอก  

5. แมลงหว่ีขาวยาสบู (tobacco whitefly) 
- ระดบัเศรษฐกิจ : 3 ตวั/ยอดหรือใบ 
- ระยะท าลายพืช : ดกัแด ้และตวัเตม็วยั 
- ลกัษณะการท าลาย : ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดดู

กินน า้เลีย้งจากใบ ท าใหใ้บหงิกงอและเห่ียวแหง้ ตน้
แคระแกรน 

- ฤดเูขา้ท าลาย : ระบาดมากในฤดแูลง้ 

1. ส ารวจแปลงปลกู ทกุสปัดาห ์
2. เม่ือพบแมลงศตัรูเกินระดบัเศรษฐกิจ ใชเ้ชือ้ราขาว 

(Beauveria bassiana) 
3. เม่ือพบแมลงศตัรู มากกว่า 5 ตวั/ยอดหรือใบ  

 
4. คดัเลือกแปลงเกษตรอาสาสมคัร และโรงคดับรรจุในจงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 3 -5 พืช พืช

ละ 0.5-1.0 ไร่ ในแต่ละพืน้ท่ีด  าเนินการ เพ่ือน าเทคโนโลยีการป้องกันศตัรูพืชของกรมวิชาการเกษตรเขา้ไป
ปฏิบตัจิรงิในแปลงของเกษตรกร  

 
   



              วางแผนการทดสอบ ซึ่งด  าเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหวา่งเทคโนโลยีของกรมวิชาการ
เกษตรกบัวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบตั ิโดย 
 

   
 การบนัทกึและเก็บขอ้มลู 

 1.  บนัทึกขอ้มลูวนัปลกู การเจรญิเตบิโต วนัเก็บเก่ียว และจ านวนผลผลิต  
   2.  บนัทึกขอ้มลูแปลง ไดแ้ก่ กายภาพของดนิ ประวตัิแปลง การปลกู การใสปุ่๋ ย การก าจดัวชัพืช 
   3. บนัทกึชนิดแมลงศตัรูพืช โรคพืช และ วิธีการปอ้งกนัก าจดั 
   4. รายการวิเคราะหส์ารพิษตกคา้งและจลุินทรียป์นเป้ือน 
   5. ขอ้มลูทางเศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ รายรบั รายจา่ย ราคาผลผลิต แหลง่จ าหนา่ยผลผลิต 
ระยะเวลา เริ่มตน้ ตลุาคม 2555 – กนัยายน 2557 
สถานท่ีด าเนินการ แปลงเกษตรกรในจงัหวดัปทมุธานี 
  

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

-เตรียมดนิโดยการไถ ตากดินไว ้5 - 7 วนั 
 
- กะเพรา เพาะตน้กลา้ ปลกูระยะ 75 X75 ซม. ผกับุง้ 
คะนา้ ใชห้วา่นเมล็ด  
-ใสปุ่๋ ย กะเพรา สตูร 25-7-7  อตัรา 40 กก./ไร ่ผกับุง้ 
สตูร 46-0-0 , 25-7-7 อตัรา 40  กก./ไร ่ทกุ 7 วนั คะนา้ 
สตูร 25-7-7, 16-16-16 อตัรา 50 กก./ไร ่หลงัปลกู 25 
,35 วนั 
 
-รดน า้ โดยเรือ ทกุวนั 
-การปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช ใชส้ารเคมีตามความเขา้ใจ
ของตวัเอง โดยปกตเิกษตรกรจะฉีดสารเคมีเฉล่ีย 5-7 
วนั /ครัง้ หรือมากกวา่ สารเคมีท่ีใชไ้ดแ้ก่ อะบาเม็กตนิ    
ไซเปอรเ์มทรนิ อิมิดาคอรพ์ิด แมนโคเซบ คารบ์าลิว 
เมโทมิล  คารเ์บนดาซิม อีโทเฟนพรอกซ ์ไดฟีโนโคนา
โซล ฟอสอีทิล-อะลมูิเนียม 

- เตรียมดนิโดยการไถ ตากดินไว ้5 - 7 วนั ใส่ปุ๋ ยคอกหลงั
เตรียมดินอตัรา 1 ตนั/ไร ่
- กะเพรา เพาะตน้กลา้ ปลกูระยะ 75 X75 ซม. ผกับุง้ 
คะนา้ ใชห้วา่นเมล็ด  
-ใสปุ่๋ ยเคมีตามคา่วิเคราะหด์ิน หรือ กะเพรา สตูร 25-7-7  
อตัรา 10 กก./ไร ่  หลงัเก็บเก่ียวผลผลิต ใช ้46-0-0 อตัรา 
10 กก./ไร ่ผกับุง้ สตูร 46-0-0, 25-7-7 อตัรา 40  กก./ไร ่
คะนา้ สตูร 16-8-8 อตัรา 30 กก./ไร ่ผสมยเูรียอตัรา 10  
กก./ไร ่หลงัปลกู 20 วนั 
-รดน า้ โดยเรือ ทกุวนั 
-การปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช ใชส้ารเคมีตามค าแนะน า GAP 
เนน้การใชส้ารเคมีท่ีมีฤทธ์ิตกคา้งสัน้และสารชีวภณัฑ ์
ไดแ้ก่ การใชไ้วรสั NPV การใช ้BT การใชไ้สเ้ดือนฝอย การ
ใชเ้ชือ้ราไตรโคเดอรม์า การใชก้บัดกักาวเหนียว 
 



ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผกัในแปลงปลกูตามมาตรฐานการสง่ออก  ในเขตพืน้ท่ี   
จ.ปทมุธานี โดยด าเนินการทดสอบ ปี 2556-2557 ผลการทดลองพบว่า คะนา้ ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี
เกษตรกร ให้ผลผลิตเฉล่ีย 3,672 และ 3,612 กิโลกรมั/ไร่ มีตน้ทุนเฉล่ีย 40,181 และ 56,645 บาท/ไร่ มีรายได้
เฉล่ีย 58,738และ 58,117 บาท/ไร่ รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 18,557 และ 1,472 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.44 และ 
1.02 ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)    กะเพรา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 21,230 และ 
17,993 กิโลกรมั/ไร ่มีตน้ทุนเฉล่ีย 105,413 และ 102,905 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 213,893 และ 193,375 บาท/
ไร่ รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 108,480 และ 90,470 บาท/ไร ่ มีค่า BCR  เท่ากับ 1.89 และ 1.76 ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)    
ผกับุง้ ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 2,451 และ 2,449 กิโลกรมั/ไร่ มีตน้ทุนเฉล่ีย 
12,556 และ 12,880 บาท/ไร ่มีรายไดเ้ฉล่ีย 45,471 และ 45,443 บาท/ไร ่รายไดสุ้ทธิเฉล่ีย 32,915 และ 32,563 
บาท/ไร ่ มีคา่ BCR  เท่ากบั 3.89 และ 3.79 (ตารางท่ี 3)   เน่ืองจากกรรมวิธีเกษตรกรมีการใชส้ารเคมีท่ีมากและ
ไม่เวน้ระยะก่อนเก็บเก่ียวจึงท าให้พบสารพิษตกคา้งในผลผลิต (ตารางท่ี 4) การตรวจวิเคราะหห์าจุลินทรีย์
ปนเป้ือน พบว่ามี  Escherichia coli   จ  านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื ้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 
กรรมวิธี (ตารางท่ี 5) การใชเ้ทคโนโลยีแบบผสมผสานในการผลิตผกั โดยใชส้ารเคมี   อีกทัง้ยงัสามารถใชไ้ดดี้ใน
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชเกือบทุกชนิด  โดยการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้
สารเคมีเพียงอย่างเดียว การใชก้ับดกักาวเหนียวท าใหท้ราบชนิดและปริมาณของศตัรูพืช ใชไ้ดดี้กับแมลงท่ีมี
ขนาดเล็ก ท าให้ลดจ านวนครัง้ในการใชส้ารเคมีลง และการใชส้ารชีวภัณฑเ์ป็นการลดการใชส้ารเคมีท าใหมี้
แมลงศตัรูธรรมชาติช่วยควบคมุแมลงศตัรูพืชในแปลงคะนา้มากขึน้ และท าใหมี้สารพิษตกคา้งในผลผลิตนอ้ยลง 
(ทอมและคณะ,2553) สารชีวภณัฑ ์ท่ีเกษตรกรช่ืนชอบคือการใช ้BT ใสเ้ดือนฝอย  NPV และกบัดกักาวเหนียว 
ตามล าดบั  
 
ตารางที ่1 ผลผลิต ตน้ทนุ รายได ้และรายไดส้ทุธิ ของการผลิต คะนา้ ปี 2556 และปี 2557 
 

ปี 

วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 
กก./ไร ่

ตน้ทนุ 
บาท/ไร ่

รายได ้
บาท/ไร ่

รายได้
สทุธิ 
บาท/ไร ่

BCR 
 

ผลผลิต 
กก./ไร ่

ตน้ทนุ 
บาท/ไร ่

รายได ้
บาท/ไร ่

รายได้
สทุธิ 
บาท/ไร ่

BCR 

2556  4,290 56,800 42,900 -13,900 0.75  4,410 33,600 44,100 10,500 1.31 
2557 2,934 56,490 73,333 16,843 1.24  2,934 46,762 73,376 26,614 1.57 
เฉล่ีย 3,612 56,645 58,117 1,472 1.02  3,672 40,181 58,738 18,557 1.44 

 



ตารางที ่2 ผลผลิต ตน้ทนุ รายได ้และรายไดส้ทุธิ ของการผลิต กะเพรา ปี 2556-2557 
 

ปี* 

วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 
กก./ไร ่

ตน้ทนุ 
บาท/ไร ่

รายได ้
บาท/ไร ่

รายได้
สทุธิ 
บาท/ไร ่

BCR 
 
ผลผลิต 
กก./ไร ่

ตน้ทนุ 
บาท/ไร ่

รายได ้
บาท/ไร ่

รายได้
สทุธิ 
บาท/ไร ่

BCR 

2556 9,958 77,589 99,794 22,205 1.27  10,051 74,789 105,589 30,800 1.41 

2557  26,027 128,221 286,957 158,736 2.23  32,410 136,036 322,196 186,160 2.37 

เฉล่ีย 17,993 102,905 193,375 90,470 1.76  21,230 105,413 213,893 108,480 1.89 

หมายเหต ุ * ปี 2556 เก็บขอ้มลู 4 เดือน (ปี 2556 ราคาผลผลิตต ่า) ปี 2555 เก็บขอ้มลู 7 เดือน 
 
 
ตารางที ่3 ผลผลิต ตน้ทนุ รายได ้และรายไดส้ทุธิ ของการผลิต ผกับุง้ ปี 2556-2557 
 

ปี 

วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 
กก./ไร ่

ตน้ทนุ 
บาท/ไร ่

รายได ้
บาท/ไร ่

รายได้
สทุธิ 
บาท/ไร ่

BCR 
 
ผลผลิต 
กก./ไร ่

ตน้ทนุ 
บาท/ไร ่

รายได ้
บาท/ไร ่

รายได้
สทุธิ 
บาท/ไร ่

BCR 

2556 2,290 9,530 45,800 36,270 4.80  2,290 9,280 45,800 36,520 4.93 

2557  2,609 16,229 45,085 28,856 2.77  2,612 15,831 45,142 29,311 2.85 

เฉล่ีย 2,449 12,880 45,443 32,563 3.79  2,451 12,556 45,471 32,915 3.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่4 แสดงผลการสุม่ตวัอยา่งไปตรวจวิเคราะหห์าสารพิษตกคา้งในผลผลิต 
 

ชนิดพืช วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

คะนา้  dicrotophos 0.68 
chlorpyrifos 0.22 

diazion 0.01 

 
- 

กะเพรา Cypermethrin 0.02 mg/kg 
Cabaryl 0.77 mg/kg  

 
- 

ผกับุง้ - - 

 
 
 ตารางที ่5 แสดงผลการสุม่ตวัอยา่งไปตรวจวิเคราะหห์าเชือ้จลุินทรียป์นเป้ือน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดพืช วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

Escherichia coli Salmonella spp. Escherichia coli Salmonella spp. 

คะนา้  <10 cfu/g ไมพ่บ <10 cfu/g ไมพ่บ 

กวางตุง้  <10 cfu/g ไมพ่บ <10 cfu/g ไมพ่บ 



สรุปผลการทดลอง 
 

กรรมวิธีทดสอบมีตน้ทนุนอ้ยกว่า ท าใหมี้รายไดส้ทุธิมากกวา่กรรมวิธีเกษตรกร การใชก้บัดกั 
กาวเหนียวท าใหท้ราบชนิดและปริมาณของศตัรูพืช ท าใหล้ดจ านวนครัง้ในการใชส้ารเคมีลง และการใชส้ารชีว
ภัณฑเ์ป็นการลดการใชส้ารเคมีท าใหมี้แมลงศตัรูธรรมชาติช่วยควบคมุแมลงศตัรูพืชในแปลงคะนา้ กวางตุง้ มาก
ขึน้ และท าใหมี้สารพิษตกคา้งในผลผลิตนอ้ยลง โดยกรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกคา้งในผลผลิตส่วนกรรมวิธี
ของเกษตรกรพบสารพิษตกคา้งในผลผลิต และการตรวจวิเคราะหห์าจุลินทรียป์นเป้ือน มี  Escherichia coli   
จ  านวน นอ้ยกว่า 10 cfu/g และไมพ่บ เชือ้ Salmonella spp. ทัง้ 2 กรรมวิธี สารชีวภณัฑ ์ท่ีเกษตรกรช่ืนชอบคือ
การใช ้BT ใสเ้ดือนฝอย  NPV และกบัดกักาวเหนียว ตามล าดบั  
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