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1. ชุดโครงการวิจัย   :  การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออก 

โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขต พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 

 

2. โครงการวิจัย   :  การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออก 

โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในเขต พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 
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       การส่งออก ในเขตพ้ืนที่  จ.ปทุมธานี 
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5. บทคัดย่อ    

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออก  ในเขตพ้ืนที่      
จ.ปทุมธานี ด าเนินการที่แปลงเกษตรกร ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 -กันยายน 2557 โดยมี



วัตถุประสงค์ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออก ด าเนินการ
จัดท าแปลงต้นแบบระบบการผลิตโดยการน าเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร 
สู่การปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรกรเครือข่ายโรงคัดบรรจุพืชผักเพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ของเกษตรกรจังหวัด
ปทุมธานี ได้แก่ การใช้เชื้อไวรัส NPV แบคทีเรีย BT ไส้เดือนฝอย กับดักกาวเหนียว และใช้สารเคมีที่มี
ฤทธิ์ตกค้างสั้น เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งจะเน้นการใช้สารเคมีจ านวนมาก พบว่า คะน้า 
ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ,672 และ 3,612 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุน
เฉลี่ย 40,181 และ 56,645 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 58,738และ 58,117 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 
18,557 และ 1,472 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.44 และ 1.02 กะเพรา ในกรรมวิธีทดสอบและ
กรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 21,230 และ 17,993 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 105,413 และ 
102,905 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 213,893 และ 193,375 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 108 ,480 
และ 90,470 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.89 และ 1.76 ตามล าดับ พบว่า ผักบุ้ง ในกรรมวิธี
ทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,451 และ 2,449 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 12,556 
และ 12,880 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 45,471 และ 45,443 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 32,915 และ 
32,563 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 3.89 และ 3.79 และพบว่ากรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกค้าง
ในผลผลิตส่วนกรรมวิธีเกษตรกรตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิต การตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์
ปนเปื้อน พบว่ามี  Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. 
ทั้ง 2 กรรมวิธี 

          ค าหลัก : ถ่ายทอด  คะน้า กะเพรา ผักบุ้ง 
           

Abstract 

Technology transfer in the field of vegetable production for export in Pathum 

Thani province. Conducted at the farmers' field between October 2012 - September 

2014 with the objective for technology transfer by vegetable in plantations for 

export. Conducted conversion system prototype produced by the application of pesticides 

to the Department of Agriculture., include Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV), Bacillus 

thuringiensis (Bt), Nematode, sticky traps and the effect of chemical residues shorter. To 

practice in the farmer field. The result showed that in the Kale found that testing 

method and farmer’s method have average yielded 3,672 and 3,612 kg / rai, average 

cost is 40,181 and  56,645  baht / rai,  average income is 58,738 and 58,117  baht / rai, 



average net income is 18,557 and 1,472  baht / rai,  with the BCR was 1.44  and 1.02 

respectively. 

Holy basil found that testing method and farmer’s method have yielded 21,230 and 

17,993 kg / rai, average cost 105,413 and 102,905 baht / rai, average income of 213,893 

and 193,375 baht / rai. average net income is 108,480 and 90,470 baht / rai, with the 

BCR was 1.89 and 1.76 respectively. Water convolvulus found that testing method and  

farmer’s method have average yielded 2,451 and 2,449 kg / rai, average cost is 12,556 

and 12,880 baht / rai,  average income is 45,471 and 45,443 baht / rai, average net 

income is 32,915 and 32,563 baht / rai,  with the BCR was 3.89 and 3.79 respectively. 

Testing method not found toxic residues, farmer’s method found toxic residues. 

Analyzed for microbial contamination have  Escherichia coli  less than 10 cfu / g. and 

not found Salmonella spp. in both method. 

           Key words: Technology transfer, Kale, Holy basil, Water convolvulus 
 

6. ค าน า                                  

พืชผัก เป็นอาหารที่สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ได้รับความนิยมในการ
บริโภคเป็นจ านวนมาก ในทุกภูมิภาคของประเทศรวม เป็นผักที่มีวิตามินและเกลือแร่ที่ส าคัญ ทั้งยังมีเส้น
ใยที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการขับถ่าย(Grisana and Pitsawat, 2010)  แต่ในขั้นตอนการปลูกผักมักมี
ปัญหาเรื่องการระบาดของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ที่ส าคัญเช่น ด้วงหมัดกระโดด และ หนอนใยผัก เป็น
ต้น เกษตรกรจะใช้สารเคมีในการจ ากัดศัตรูพืชเหล่านั้น  โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  ท าให้มีสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน  MRL เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ปลูกเอง  
นอกจากนี้ยังกระทบถึงการส่งออกพืชผักของประเทศ เพราะจะถูกระงับการน าเข้าจากประเทศผู้ซื้อใน
ที่สุด  โดยจังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ปลูกในปี  2550/51  มีมากถึง  54 ,661  ไร่  (ส านักงานเกษตร
จังหวัดปทุมธานี , 2551)  และมีการปลูกผักต่อเนื่องมายาวนาน  อีกทั้งอยู่ใกล้ตลาดศูนย์กลางการ
รวบรวมผลผลิตและการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  แต่จากการเข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP 
พบว่าเกษตรกรที่ขอรับรองแปลง GAP มีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่การผลิตทั้งหมด  เหตุผล
ส าคัญคือ  เกษตรกรไม่สามารถควบคุมการใช้สารเคมี  และพบมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิต  ดังนั้นเพ่ือ
เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
และจุลินทรีย์ปนเปื้อน  จึงจ าเป็นต้องท าการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักในแปลงปลูกตาม
มาตรฐานการส่งออกในเขตพ้ืนที่ จ.ปทุมธานี 



7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ 

  1. เกษตรกรเครือข่ายโรงคัดบรรจุจัดท าแผนการผลิตพืชแต่ละชนิดตลอดฤดูกาลผลิต  

  2. การตรวจเยี่ยมแปลงผลิตพืชผักเพ่ือเก็บข้อมูลวิธีการผลิต การป้องกันก าจัดโรค และแมลง
ศัตรูพืชที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ชนิดของแมลงที่เข้าท าลาย ช่วงเวลาการเข้าท าลาย และอายุของพืชที่มี
การเข้าท าลาย เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการน าเทคโนโลยีการป้องกันศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตรมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการผลิต 

  3. วางแผนการน าเทคโนโลยีการป้องกันศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบ โดยวาง
แผนการผลิต และส ารวจแมลงศัตรูตลอดฤดูกาลผลิต หากพบศัตรูพืชจึงด าเนินการป้องกันก าจัด ตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร 

ชนิดของแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช ของกรมวิชาการเกษตร 
1. หนอนเจาะสมอฝ้าย 

ระดับเศรษฐกิจ : 1 ตัว/ 10 ต้น 
- ระยะท าลายพืช : หนอน 
- ลักษณะการท าลาย : กัดกินใบ ผล ระบาดใน

ระยะต้นอ่อน ดอก และติดฝัก 
- ฤดูเข้าท าลาย : ทุกฤดู 

1. ส ารวจแมลงศัตรูพืช ทุกสัปดาห์  (100 ต้น/ร่องหรือแปลง
ย่อย) 

2. เมื่อพบแมลงศัตรูเกนิระดับเศรษฐกิจ ใช้สารชีวินทรีย์ เช่น 
Bt, ไวรัส NPV ส าหรับหนอนเจาะสมอฝ้าย 

3. เมื่อพบแมลงศัตรู มากกว่า 2 ตัว/10 ต้น 

2. หนอนกระทู้หอม (beet armyworm) 
- ระดับเศรษฐกิจ : หนอน 1 ตัว/ 10 ต้น 
- ระยะท าลายพืช : หนอน 
- ลักษณะการท าลาย : กัดกินใบ ดอก ผล ระบาด

ในระยะต้นอ่อน ดอก และติดฝัก 
- ฤดูเข้าท าลาย : ทุกฤดู 

1. ส ารวจแปลงปลูก ทุกสัปดาห์ ถ้าพบกลุ่มไข่หรือหนอนไม่
มากให้เก็บท าลาย 

2. เมื่อพบแมลงศัตรูเกินระดับเศรษฐกิจ ใช้สารชีวินทรีย์ เช่น 
Bt, ไวรัส NPV ส าหรับหนอนกระทู้หอม 

3. เมื่อพบแมลงศัตรู มากกว่า 2 ตัว/10 ต้น  

3. หนอนกระทู้ผัก (common cutworm) 
- ระดับเศรษฐกิจ : หนอน 1 ตัว/ 10 ต้น 
- ระยะท าลายพืช : หนอน 
- ลักษณะการท าลาย : หนอนกัดกินแทะผิวใบ กัน

กินใบ ดอก และผลอ่อน 
- ฤดูเข้าท าลาย : ทุกฤดู 

1. ส ารวจแปลงปลูก ทุกสัปดาห์ ถ้าพบกลุ่มไข่หรือหนอนไม่
มากให้เก็บท าลาย 

2. เมื่อพบแมลงศัตรูเกินระดับเศรษฐกิจ ใช้สารชีวินทรีย์เช่น 
Bt, ไวรัส NPV ส าหรับหนอนกระทู้ผัก 

3. เมื่อพบแมลงศัตรู มากกว่า 2 ตัว/10 ต้น  

4. เพลี้ยไฟ 
ระดับเศรษฐกิจ : 3 ตัว/ยอดหรือใบหรือดอก 
- ระยะท าลายพืช : ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย 
- ลักษณะการท าลาย : ดูดกินน้ าใบ ดอก และผล

อ่อน 

1. ส ารวจแปลงปลูก ทุกสัปดาห์ 
2. เมื่อพบแมลงศัตรูเกินระดับเศรษฐกิจ ใช้สารสกัดสะเดา 
3. เมื่อพบแมลงศัตรู มากกว่า 5 ตัว/ยอดหรือใบหรือดอก  



- ฤดูเข้าท าลาย : ทุกฤดู 
5. แมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly) 

- ระดับเศรษฐกิจ : 3 ตัว/ยอดหรือใบ 
- ระยะท าลายพืช : ดักแด้ และตัวเต็มวัย 
- ลักษณะการท าลาย : ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูด

กินน้ าเลี้ยงจากใบ ท าให้ใบหงิกงอและเหี่ยวแห้ง ต้น
แคระแกรน 

- ฤดูเข้าท าลาย : ระบาดมากในฤดูแล้ง 

1. ส ารวจแปลงปลูก ทุกสัปดาห์ 
2. เมื่อพบแมลงศัตรูเกินระดับเศรษฐกิจ ใช้เชื้อราขาว 

(Beauveria bassiana) 
3. เมื่อพบแมลงศตัรู มากกว่า 5 ตัว/ยอดหรือใบ  

 

4. คัดเลือกแปลงเกษตรอาสาสมัคร และโรงคัดบรรจุในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 3-5 พืช พืชละ 
0.5-1.0 ไร่ ในแต่ละพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือน าเทคโนโลยีการป้องกันศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปปฏิบัติ
จริงในแปลงของเกษตรกร  

 วางแผนการทดสอบ ซึ่งด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรกับวิธีที่

เกษตรกรปฏิบัติ โดย 

 

การบันทึกและเก็บข้อมูล 

 1.  บันทึกข้อมูลวันปลูก การเจริญเติบโต วันเก็บเก่ียว และจ านวนผลผลิต  

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

-เตรียมดินโดยการไถ ตากดินไว้ 5 - 7 วัน 
- กะเพรา เพาะต้นกล้า ปลูกระยะ 75 X75 ซม. ผักบุ้ง 
คะน้า ใช้หว่านเมล็ด  
-ใส่ปุ๋ย กะเพรา สูตร 25-7-7  อัตรา 40 กก./ไร่ ผักบุ้ง 
สูตร 46-0-0 , 25-7-7 อัตรา 40  กก./ไร่ ทุก 7 วัน 
คะน้า สูตร 25-7-7, 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ 
หลังปลูก 25 ,35 วัน 
-รดน้ า โดยเรือ ทุกวัน 
-การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ใช้สารเคมีตามความเข้าใจของ
ตัวเอง โดยปกติเกษตรกรจะฉีดสารเคมีเฉลี่ย 5-7 วัน /
ครั้ง หรือมากกว่า สารเคมีที่ใช้ได้แก่ อะบาเม็กติน    ไซ
เปอร์เมทริน อิมิดาคอร์พิด แมนโคเซบ คาร์บาลิว เมโท
มิล  คาร์เบนดาซิม อีโทเฟนพรอกซ์ ไดฟีโนโคนาโซล 
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 

- เตรียมดินโดยการไถ ตากดินไว้ 5 - 7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหลัง
เตรียมดินอัตรา 1 ตัน/ไร่ 
- กะเพรา เพาะต้นกล้า ปลูกระยะ 75 X75 ซม. ผักบุ้ง 
คะน้า ใช้หว่านเมล็ด  
-ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือ กะเพรา สูตร 25-7-7  
อัตรา 10 กก./ไร่   หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้ 46-0-0 อัตรา 
10 กก./ไร่ ผักบุ้ง สูตร 46-0-0, 25-7-7 อัตรา 40  กก./
ไร่ คะน้า สูตร 16-8-8 อัตรา 30 กก./ไร่ ผสมยูเรียอัตรา 
10  กก./ไร่ หลังปลูก 20 วนั 
-รดน้ า โดยเรือ ทุกวัน 
-การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ใช้สารเคมีตามค าแนะน า GAP 
เน้นการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้นและสารชีวภัณฑ์ ได้แก่ 
การใช้ไวรัส NPV การใช้ BT การใช้ไส้เดือนฝอย การใช้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มา การใช้กับดักกาวเหนียว 



  2.  บันทึกข้อมูลแปลง ได้แก่ กายภาพของดิน ประวัติแปลง การปลูก การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช 

  3. บันทึกชนิดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และ วิธีการป้องกันก าจัด 

  4. รายการวิเคราะห์สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

  5. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายรับ รายจ่าย ราคาผลผลิต แหล่งจ าหน่ายผลผลิต 

- เวลาและสถานที่   

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม  2555 – กันยายน 2557 สถานที่ด าเนินการ แปลงเกษตรกรใน
จังหวัดปทุมธานี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักในแปลงปลูกตามมาตรฐานการส่งออก  ในเขตพ้ืนที่           

จ.ปทุมธานี โดยด าเนินการทดสอบ ปี 2556-2557 ผลการทดลองพบว่า คะน้า ในกรรมวิธีทดสอบและ

กรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ,672 และ 3,612 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 40,181 และ 56,645 

บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 58,738และ 58,117 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 18,557 และ 1,472 บาท/ไร่  มีค่า 

BCR  เท่ากับ 1.44 และ 1.02 ตามล าดับ (ตารางที่ 1)    กะเพรา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 

ให้ผลผลิตเฉลี่ย 21,230 และ 17,993 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 105,413 และ 102,905 บาท/ไร่ มีรายได้

เฉลี่ย 213,893 และ 193,375 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 108 ,480 และ 90,470 บาท/ไร่  มีค่า BCR  

เท่ากับ 1.89 และ 1.76 ตามล าดับ (ตารางที่ 2)    ผักบุ้ง ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี เกษตรกร ให้

ผลผลิตเฉลี่ย 2,451 และ 2,449 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 12,556 และ 12,880 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 

45,471 และ 45,443 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 32,915 และ 32,563 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 3.89 

และ 3.79 (ตารางที่ 3)   เนื่องจากกรรมวิธีเกษตรกรมีการใช้สารเคมีที่มากและไม่เว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวจึง

ท าให้พบสารพิษตกค้างในผลผลิต (ตารางที่  4) การตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน พบว่ามี  

Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี (ตาราง

ที่ 5) การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการผลิตผัก โดยใช้สารเคมี   อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ดีในการป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืชเกือบทุกชนิด  โดยการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้สารเคมีเพียง

อย่างเดียว การใช้กับดักกาวเหนียวท าให้ทราบชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ใช้ได้ดีกับแมลงที่มีขนาด เล็ก 

ท าให้ลดจ านวนครั้งในการใช้สารเคมีลง และการใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการลดการใช้สารเคมีท าให้มีแมลงศัตรู

ธรรมชาติช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงคะน้ามากขึ้น และท าให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิตน้อยลง (ทอม

และคณะ,2553) สารชีวภัณฑ์ ที่เกษตรกรชื่นชอบคือการใช้ BT ใส้เดือนฝอย  NPV และกับดักกาวเหนียว 

ตามล าดับ 



ตารางท่ี 1 ผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต คะน้า ปี 2556 และปี 2557 
 

ปี 

วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธ ิ

บาท/ไร่ 
BCR 

 
ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร่ 

รายได้
สุทธ ิ

บาท/ไร่ 
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 
เฉลี่ย 3,612 56,645 58,117 1,472 1.02  3,672 40,181 58,738 18,557 1.44 
 
ตารางท่ี 2 ผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต กะเพรา ปี 2556-2557 
 

ปี* 
วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร่ 

รายไดสุ้ทธ ิ
บาท/ไร่ 

BCR 
 ผลผลิต 

กก./ไร่ 
ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร่ 

รายไดสุ้ทธ ิ
บาท/ไร่ 

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 

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

หมายเหตุ  * ปี 2556 เก็บข้อมูล 4 เดือน (ปี 2556 ราคาผลผลิตต่ า) ปี 2555 เก็บข้อมูล 7 เดือน 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 ผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต ผักบุ้ง ปี 2556-2557 

ปี 
วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ 

ผลผลิต 
กก./ไร่ 

ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร่ 

รายไดสุ้ทธ ิ
บาท/ไร่ 

BCR 
 ผลผลิต 

กก./ไร่ 
ต้นทุน 
บาท/ไร่ 

รายได ้
บาท/ไร่ 

รายไดสุ้ทธ ิ
บาท/ไร่ 

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 

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

 



ตารางท่ี 4 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในผลผลิต 
 

ชนิดพืช วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

คะน้า  dicrotophos 0.68 
chlorpyrifos 0.22 

diazion 0.01 

 
- 

กะเพรา Cypermethrin 0.02 mg/kg 
Cabaryl 0.77 mg/kg  

 
- 

ผักบุ้ง - - 

 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนน้อยกว่า ท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร การใช้กับดักกาวเหนียวท า
ให้ทราบชนิดและปริมาณของศัตรูพืช ท าให้ลดจ านวนครั้งในการใช้สารเคมีลง และการใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการลด
การใช้สารเคมีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงคะน้า กวางตุ้ง มากขึ้น และท าให้มี
สารพิษตกค้างในผลผลิตน้อยลง โดยกรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตส่วนกรรมวิธีของเกษตรกรพบ
สารพิษตกค้างในผลผลิต และการตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน มี  Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 
10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี สารชีวภัณฑ์ ที่เกษตรกรชื่นชอบคือการใช้ BT ใส้
เดือนฝอย  NPV และกับดักกาวเหนียว ตามล าดับ  

   
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- 

ชนิดพืช วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

Escherichia coli Salmonella spp. Escherichia coli Salmonella spp. 

คะน้า  <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

กวางตุ้ง  <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 



11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

     เกษตรกรที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแปลงต้นแบบ 

12. เอกสารอ้างอิง  

ทอม  เตียะเพชร ประสงค์ วงศ์ชนะภัย วลัยภรณ์  ชัยฤทธิไชย เสาวคนธ์ วลิเลี่ยมส์ อุดม วงศ์ชนะภัย  
มัลลิกา นวลแก้ว. 2553. การพัฒนาระบบการผลิตพืชท้องถิ่นท่ีส าคัญเขตพ้ืนที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก. ผลงานแผนงงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์ ปี 2549-2553 เล่มที่ 5. กรมวิชาการ
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13. ภาคผนวก 

 

 

 

 

  

 

ทาง  


