
 
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

------------------------------ 
1. แผนงานวิจัย :  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใข้สารเคมี 
2. โครงการวิจัย :  การบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของพืช 

                            เศรษฐกิจที่ส าคัญ 

กิจกรรม               :  การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ในพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  การบริหารแมลงศัตรูกะหล่ าปลีโดยวิธีผสมผสาน 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): Integrated insect pest management on cabbage 
3.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง :  สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น         ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน            :  สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง   ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

 4.บทคัดย่อ    

                           การบริหารแมลงศัตรูกะหล่ าปลีโดยวิธีผสมผสาน ท าการทดลองที่แปลง
กะหล่ าปลีเกษตรกรอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2561-สิงหาคม 2562 ท าการทดสอบในแปลงกะหล่ าปลีจากเกษตรกร 2 รายๆ ละ 
2 ไร่ แปลงวิธีผสมผสาน 2 แปลง และแปลงวิธีเกษตรกร 2 แปลง พบว่า กรรมวิธีบริหารแมลงศัตรู
กะหล่ าปลีโดยวิธีผสมผสานแปลงที่ 1 และ 2 มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแปลงเกษตรกรทั้ง 2 แปลงในการ
ป้องกันก าจัดหนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ า หนอนกระทู้ผัก และด้วงหมัดผักแถบลายใน
กะหล่ าปลี และผลผลิตกะหล่ าปลีที่มีคุณภาพส่งตลาดในแปลงผสมผสานแปลงที่ 1 ได้น้ าหนัก
กะหล่ าปลี 4,636.30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นมูลค่า 40,567.63 บาทต่อไร่ คิดเป็นผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน 3.01 และ แปลงผสมผสานแปลงที่ 2 ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 4,356.00 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นมูลค่า 
32,670.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.66 มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรแปลงที่ 1 
และ 2 ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 3,724.90 และ 3,513.00 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นมูลค่า 32,591.13 และ 
26,347.50 บาทต่อไร่ คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุน 1.95 และ 1.50 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: แมลงศัตรูกะหล่ าปลี วิธีผสมผสาน 

5.ค าน า   

                พืชผักตระกูลกะหล่ า (Cole crop groups) เป็นพืชผักในตระกูลกลูซิเฟอร์ (Crucifers; 
Brassica spp.) ที่มีความส าคัญมากที่สุด ประเทศไทยจัดเป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ มี
พ้ืนที่ปลูกประมาณ 343,000 ไร่ ที่มีความส าคัญได้แก่ กะหล่ าปลี กะหล่ าดอก และคะน้า เป็นต้น 



(ไฉน, 2536) หนอนใยผัก (Dimondback moth : Plutella xylostella (Linn.)) เป็นหนอนผีเสื้อที่
ส าคัญที่สุดก่อให้เกิดความเสียหายตามแหล่งปลูกผักเพ่ือเป็นการค้าที่จะพบการระบาดเสมอ เนื่องจาก
มีวงจรชีวิตสั้น และแพร่ขยายพันธุ์วางไข่ได้รวดเร็ว  จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดรวดเร็วและรุนแรง  
รวมทั้งหนอนใยผักเป็นแมลงที่มีการพัฒนาสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้หลายชนิดท าให้
เกษตรกรต้องพ่นสารฆ่าแมลงเพ่ือแก้ไขปัญหาและควบคุมการระบาดเข้าท าลาย ส าหรับหนอนกระทู้
ห อม  (beet armyworm: Spodoptera exigua (Hubner)) แ ล ะห น อน กระทู้ ผั ก  (common 
cutworm : Spodoptera litura (Fabricius)) เป็นผีเสื้อศัตรูส าคัญต่อการปลูกผักชนิดหนึ่งที่พบเข้า
ท าลายโดยกัดกินส่วนต่างๆ ของใบพืช  ท าความเสียหายให้กับพืชหากป้องกันก าจัดไม่ถูกต้องแล้ว
ผลผลิตจะได้รับความเสียหายและคุณภาพพืชผักไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  หนอนผีเสื้อที่ส าคัญอีก
ชนิดหนึ่ง คือ หนอนเจาะยอดกะหล่ า (cabbage webworm: Hellula undalis (Fabricius)) พบ
ระบาดท าความเสียหายโดยหนอนเจาะเข้าท าลายใต้ผิวใบผัก ก้านดอก หรือกัดกินส่วนยอดที่ก าลัง
เจริญ ท าให้พืชไม่เจริญเติบโตและแตกแขนง ท าให้ไม่ได้ผลผลิต เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรน า
วิธีการต่างๆ มาผสมผสานเช่นการเลือกใช้สารกลุ่มอ่ืนๆ หรือเลือกใช้สารหรือสลับสารที่มีกลไกการ
ออกฤทธิ์ต่างกันที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ าซึ่งปัจจุบัน IRAC 
(Insecticide Resistance Action Committee) ได้แบ่งกลุ่มสารฆ่าแมลงออกเป็น 32 กลุ่มตามกลไก
การออกฤทธิ์ ก็จะช่วยลดหรือชะลอปัญหาการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้  และลดปัญหา
สารพิษตกค้างในผลผลิต  รวมทั้งปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแมลงศัตรูธรรมชาติตาม
แนวทางการบริหารจัดการความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง(insecticide resistance management : 
IRM) โดยการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียน (insecticide rotation) ซึ่งจะช่วยชะลอปัญหาความ
ต้านทานต่อสารฆ่าแมลงและลดสารพิษตกค้างในผลผลิตได้  วิธีการนี้จะใช้สารฆ่าแมลงที่มี
ประสิทธิภาพในต่างกลุ่มกันที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างกันในแต่ละชั่วอายุขัยของแมลงศัตรู หรือในแต่
ละช่วงเวลา ซึ่งสารฆ่าแมลงที่ใช้ต้องไม่มีปัญหาความต้านทานข้าม (cross resistance) กับสารฆ่า
แมลงที่ใช้มาก่อน ซึ่งจะท าให้การเลือกใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อ
น าไปใช้ปฏิบัติแล้วสามารถให้ผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ที่ส าคัญไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพแวดล้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกท้ังยังได้ผลผลิตที่ดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตรงตามมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด  อีกทั้งท าให้การใช้สารฆ่าแมลงป้องกันก าจัดศัตรูพืชถูกต้องเหมาะสมทั้งด้าน
ปริมาณและระยะเวลาการใช้ ซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายการผลิตแบบเกษตรดีที่เหมาะสมและให้
ผลตอบแทนต่อการลงทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์มาก แมลงศัตรูที่ส าคัญต่อพืชผักตระกูลกะหล่ า ได้แก่ 
หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะยอด ซึ่งเข้าท าลายโดยการกัดกินส่วน
ต่างๆ ของพืช ก่อให้เกิดความเสีย ท าให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อผลผลิต
ทางการเกษตร วินัย และณัฐวัฒน์ (2538) รายงานว่าสารฆ่าแมลง abamectin, fipronil และ 
chlorfenapyr มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักในคะน้า แต่ก็มีแนวโน้มที่หนอนใยผัก
จะแสดงความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงดังกล่าวในอนาคต  ขณะที่  Kandoria et al. (2000); 



Monnerat et al. (2001) รายงานว่า เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis  มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันก าจัดหนอนใยผักในกะหล่ าปลี และกะหล่ าดอก ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อ
แตนเบียนหนอนใยผัก (Cotesia plutellae Kurdjumov)  นอกจากนี้   เชื้อแบคทีเรีย Bacillus 
thuringiensis ยังมีประสิทธิภาพที่ดีในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะยอดกะหล่ า หนอนกระทู้ผัก  และ
หนอนกระทู้หอม (Iriart et al., 1998; Ciampolini et al., 2000) และจากรายงานของ  วินัย 
และณัฐวัฒน์ (2538);  Byrne and Toscano (2001) พบว่า หนอนใยผักและหนอนกระทู้หอม แสดง
ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ กลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บา
เมต    สุภราดาและคณะ (2553) รายงานว่าสารฆ่าแมลงemamectin benzoate, fipronil และ  
flubendiamide มีเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนใยผักต่ าเนื่องจากหนอนใยผักแสดงความต้านทานสูง
โดยเฉพาะสารฆ่าแมลง flubendiamide ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ล่าสุดหนอนใยผักแสดงความต้านสูงสุด 
สมศักดิ์ และคณะ(2555) รายงานว่าสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนใยผักคือ 
spinosad 12%SC, tolfenpyrad 16%EC, chlorfenapyr 10%SC และ indoxacarb 15%SC เพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรน าวิธีการต่างๆ มาผสมผสาน เช่น การเลือกใช้สารกลุ่มอ่ืนๆ หรือเลือกใช้
สารหรือสลับสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่างกันที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช
ตระกูลกะหล่ าก็จะช่วยลด หรือชะลอปัญหาการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้ และลดปัญหา
สารพิษตกค้างในผลผลิต  รวมทั้งปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแมลงศัตรูธรรมชาติ ตาม
แนวทางการบริหารจัดการความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง (insecticide resistance management: 
IRM) โดยการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียน (insecticide rotation) ซึ่งจะช่วยชะลอความต้านทาน
ต่อสารฆ่าแมลงและลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตได้  อีกท้ังท าให้การใช้สารฆ่าแมลงป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านปริมาณและระยะเวลาการใช้ ซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายการผลิต
แบบเกษตรดีที่เหมาะสม นอกจากนี้การพิจารณาวิธีการป้องกันก าจัดโดยวิธีกลและเขตกรรม เช่น กับ
ดักกาวเหนียว ไถและตากดิน หรือการจับเก็บท าลาย ร่วมกับการส ารวจตรวจนับแมลงเมื่อพบเกิน
ระดับเศรษฐกิจ จึงท าการป้องกันก าจัดโดยสารฆ่าแมลงหรือเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งวิธีการป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูกะหล่ าปลีโดยวิธีผสมผสานก็เป็นแนวทางที่สามารถให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนในเชิง
เศรษฐศาสตร์ (ปิยรัตน์ และคณะ, 2544) 
 

6.วิธีด าเนินการ                        

1. แปลงกะหล่ าปลี 
2. ส า ร ก า จั ด แ ม ล ง  chlorfenapyr 10%SC, dinotefuran 10% WP, emamectin 

benzoate 1.92% EC, fipronil 5% SC, indoxacarb 15% EC, lambda-
cyhalothrin 2.5% EC, spinetoram 12% W/VSC และ tolfenpyrad 16% SC  

3. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. aizawai   
4. ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 และ 15-15-15  
5. เครื่องพ่นสารฯแบบแรงดันน้ าสูง 



6. อุปกรณ์การตวง เช่น บีกเกอร์ กระบอกตวง เป็นต้น 
7. อุปกรณ์ส าหรับการบันทึกข้อมูล เช่น ปากกา ดินสอ กระดาน เป็นต้น 

- แบบและวิธีการทดลอง 
มี 2 กรรมวิธี คือ วิธีผสมผสาน และวิธีเกษตรกร  

- วิธีปฏิบัติการทดลอง  
1. เปรียบเทียบชนิดและปริมาณแมลงศัตรูพืช ชนิดอัตราการใช้ ราคา และจ านวนครั้งที่ใช้

ของสารก าจัดศัตรูพืช ผลผลิตและราคา ต้นทุนการผลิต ระหว่างกรรมวิธีผสมผสานและวิธีเกษตรกร 
2. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 
  ท าการทดสอบในแปลงกะหล่ าปลีขนาด 4 ไร่ จากเกษตรกร 2 รายๆ ละ 2 ไร่ แปลงวิธี

ผสมผสาน 2 แปลง และแปลงวิธีเกษตรกร 2 แปลง ระยะปลูกระหว่างแถว 40 เซนติเมตร ระหว่างต้น 
30 เซนติเมตร  

แปลงวิธีผสมผสาน 
- ท าการออกแบบตารางแปลงวิธีผสมผสานพ้ืนที่ 2 ไร่ โดยเริ่มท าการส ารวจตรวจนับแมลง

ศัตรูกะหล่ าปลี หลังย้ายกล้าปลูก 5 วัน ส ารวจแมลงศัตรูกะหล่ าปลี ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนกระทู้
หอม หนอนกระทู้ผัก โดยใช้วิธีการสุ่มแบบซีเควลเชียลทุก 5 วัน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ส ารวจปริมาณหนอนใยผักแบบซีเควนเชียลในกะหล่ าปลีต่อพ้ืนที่ 1 ไร่เพ่ือการตัดสินใจใน
การพ่นสารฆ่าแมลง 

                                                              ระยะก่อนเข้าปลี 

จ านวนต้นที่ตรวจนับ 
จ านวนหนอนใยผัก 

ระดับต่ า ระดับสูง 
1-10 
1-15 
1-20 
1-25 
1-30 

10 
20 
31 
42 
54 

27 
41 
55 
70 
84 

                                                                      ระยะเข้าปล ี

จ านวนต้นที่ตรวจนับ 
จ านวนหนอนใยผัก 

ระดับต่ า ระดับสูง 
1-5 
1-10 
1-15 
1-20 

2 
20 
42 
64 

25 
53 
82 
111 



หมายเหตุ 
1. เมื่อพบจ านวนหนอนใยผักต่ ากว่าจ านวนในระดับต่ าของแต่ละช่วงจ านวนต้นที่ตรวจนับไม่ต้อง

พ่นสารฆ่าแมลง 
2. หากพบจ านวนหนอนใยผักสูงกว่าจ านวนในระดับสูงของแต่ละช่วงจ านวนต้นที่ตรวจนับให้พ่นสาร

ฆ่าแมลง 
3. หากพบจ านวนหนอนใยผักอยู่ระหว่างระดับต่ าให้เพ่ิมจ านวนต้นที่ตรวจนับเพ่ือเพ่ิมความ

ถูกต้องในการตัดสินใจยิ่งขึ้น 
4. หากพบจ านวนหนอนคืบกะหล่ า หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก 1 ตัว = หนอนใยผัก 20 

ตัว 

หากพบปริมาณหนอนผีเสื้อศัตรูกะหล่ าปลีตามจ านวนระดับเศรษฐกิจ (ตารางที่ 1) ท าการ
ป้องกันก าจัดด้วยเชื้อแบคทีเรียหรือสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น Bacillus thuringiensis 
subsp. aizawai   อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ chlorfenapyr 10%SC อัตรา 40-60 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ spinetoram 12%SC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 
tofenpyrad 16%EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ indoxacarb 15%EC อัตรา 40-60 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นสลับกลุ่มสารฯ (ตารางท่ี 2) 

ส ารวจหนอนเจาะยอดกะหล่ า หากพบการระบาดท าการป้องกันก าจัดด้วยเชื้อแบคทีเรียหรือ
สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ เช่น Bacillus thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร หรือ หรือ lambda-cyhalothrin 2.5% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 
emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นสลับกลุ่มสารฯ  
(ตารางท่ี 2) 

ส ารวจด้วงหมัดผักแถบลาย สุ่มตรวจนับกะหล่ าปลี 100 ต้น หากพบด้วงหมัดผักมากกว่า 1 
ตัวต่อต้น (กะหล่ าปลีอายุ1-15 วันหลังย้ายกล้า) หรือด้วงหมัดผักแถบลายมากกว่า 10 ตัวต่อต้น 
(กะหล่ าปลีอายุมากกว่า 15 วันหลังย้ายกล้า) ท าการป้องกันก าจัดด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ 
เช่น tolfenpyrad 16%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ dinotefuran 10%WP อัตรา 20 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ fipronil 5%SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นสลับกลุ่มสารฯ 
(ตารางท่ี 2) 
ตารางที ่2 การพ่นสารฆ่าแมลงก าจัดแมลงศัตรูกะหล่ าปลี 

ระยะกะหล่ าปล ี แมลงศัตรูกะหล่ าปล ี หมายเหต ุ

ก่อนเข้าปล ี
 
 
 

หนอนใยผัก               ครั้งท่ี 1 พ่น indoxacarb 15%EC 
หนอนกระทู้หอม         ครั้งท่ี 2 พ่น indoxacarb 15%EC 
หนอนกระทู้ผัก           ครั้งท่ี 3 พ่น spinetoram 12%SC 
                             ครั้งท่ี 4 พ่น spinetoram 12%SC 
                             ครั้งท่ี 5 พ่น tofenpyrad 16%EC 

พ่นสารฆ่าแมลง
เมื่อพบแมลง
ศัตรูพืชระบาด
ตามระดับ
เศรษฐกิจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังเข้าปล ี

                             ครั้งท่ี 6 พ่น tofenpyrad 16%EC 
 
หนอนเจาะยอดกะหล่ า  ครั้งท่ี 1 พ่น indoxacarb 15%EC 
                              ครั้งท่ี 2 พ่น indoxacarb 15%EC 
                              ครั้งท่ี 3 พ่น lambda-cyhalothrin 2.5%EC 
                              ครั้งท่ี 4 พ่น lambda-cyhalothrin 2.5%EC 
                              ครั้งที ่5 พ่น emamectin benzoate 1.92%EC 
                              ครั้งท่ี 6 พ่น emamectin benzoate 1.92%EC 
ด้วงหมัดผักแถบลาย      ครั้งท่ี 1 พ่น dinotefuran 10%WP  
                              ครั้งท่ี 2 พ่น dinotefuran 10%WP 
                              ครั้งท่ี 3 พ่น fipronil 5%SC 
                              ครั้งท่ี 4 พ่น fipronil 5%SC 
                              ครั้งท่ี 5 พ่น tofenpyrad 16%EC 
                              ครั้งท่ี 6 พ่น tofenpyrad 16%EC 
 
 
 หนอนใยผัก                ครั้งท่ี 1 พ่น chlorfenapyr 10%SC 
 หนอนกระทู้หอม          ครั้งท่ี 2 พ่น chlorfenapyr 10%SC 
 หนอนกระทู้ผัก            ครั้งท่ี 3 พ่น spinetoram 12%SC 
                               ครั้งท่ี 4 พ่น spinetoram 12%SC 
                               ครั้งท่ี 5 พ่น Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 
                               ครั้งท่ี 6 พ่น Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 
ด้วงหมัดผักแถบลาย       ครั้งท่ี 1 พ่น dinotefuran 10%WP 
                               ครั้งท่ี 2 พ่น dinotefuran 10%WP 
                               ครั้งท่ี 3 พ่น fipronil 5%SC 
                               ครั้งท่ี 4 พ่น fipronil 5%SC 

- เก็บน้ าหนักผลผลิตที่มีคุณภาพระยะส่งตลาดของกะหล่ าปลีจากการสุ่มกะหล่ าปลี เมื่อ
กะหล่ าปลีอายุได้ 65 วันหลังย้ายกล้า  

แปลงวิธีเกษตรกร พ้ืนที่ 2 ไร่ ให้เกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรู
กะหล่ าปลี ดังนี้ 

หากพบการระบาดหนอนผีเสื้อศัตรูกะหล่ าปลี  เช่น หนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ า 
หนอนคืบกะหล่ า หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก ท าการป้องกันก าจัดด้วยสารฆ่าแมลง abamectin 
1.8%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ abamectin 1.8%EC ผสม cypermethrin 35% 
EC อัตรา 30+20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ abamectin 1.8%EC ผสม chlorpyrifos 40%EC 
อัตรา 30+40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ abamectin 1.8%EC ผสม chlorfluazuron 5%EC 
อัตรา 30+30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ fipronil 5%SC ผสม cypermethrin 35%EC อัตรา 



30+20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ fipronil 5%SC ผสม chlorpyrifos 40%EC อัตรา 30+40 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ chlorfluazuron 5%EC ผสม chlorpyrifos 40%EC อัตรา 30+40 
มิลลิลิตรต่อน้ า  20 ลิตร หรือprofenofos 50%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  หรือ 
chlorpyrifos 40%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ cypermethrin 35%EC อัตรา 30 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

หากพบการระบาดด้วงหมัดผักแถบลาย ท าการป้องกันก าจัดด้วยสารฆ่าแมลง carbosulfan 
20%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ triazophos 40%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร หรือ chlorpyrifos 40%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ fipronil 5%SC อัตรา 40 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ profenofos 50%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  
 การบันทึกข้อมูล  

- บันทึกชนิดอัตราการใช้ และจ านวนการใช้ของสารก าจัดแมลง 
- บันทึกต้นทุนการใช้สารเคมี ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
- บันทึกน้ าหนักผลผลิตและราคา เปรียบเทียบผลตอบแทนต่อการลงทุน (B/C ratio) 
- น าข้อมูลที่ท าการบันทึกไปวิเคราะห์ผลทางสถิติเปรียบเทียบระหว่างวิธีผสมผสานกับวิธี

เกษตรกร 
เวลาและสถานที่      

     สถานที่ แปลงกะหล่ าปลีเกษตรกรอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และอ าเภอท่ายาง 

             จังหวัดเพชรบุรี 

     ระยะเวลา เดือนมกราคม 2561 – มิถุนายน 2562 

7.ผลการทดลองและวิจารณ์  

แปลงกะหล่ าปลีเกษตรกรอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี     

              ตารางที่ 3. ผลการตรวจนับแมลงศัตรูกะหล่ าปลีในแปลงทดลองวิธีผสมผสานและวิธี
เกษตรกรพบแมลงศัตรูกะหล่ าปลีที่เข้าท าลาย 4 ชนิดคือ หนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ า หนอน
กระทู้ผัก และ ด้วงหมัดผักแถบลาย) 

หนอนใยผัก แปลงทดลองวิธีผสมผสาน พบจ านวนหนอนใยผักเกินระดับเศรษฐกิจ 1ครั้ง ท า
การพ่น spinetoram 12%SC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง น้อยกว่าแปลง
ทดลองวิธีเกษตรกร พบจ านวนหนอนใยผักเกินระดับเศรษฐกิจตลอดการทดลอง 9 ครั้ง เกษตรกรท า
การพ่น abamectin 1.8%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 4 ครั้ง  พ่น abamectin 
1.8%EC ผสม cypermethrin 35%EC อัตรา 30+20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 4 ครั้ง  และ
พ่น abamectin 1.8%EC ผสม chlorpyrifos 40%EC อัตรา 30+40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 
1 ครั้ง   



หนอนเจาะยอดกะหล่ า แปลงทดลองวิธีผสมผสาน พบจ านวนหนอนเจาะยอกกะหล่ าเกิน
ระดับเศรษฐกิจ 1 ครั้ง ท าการพ่น emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร จ านวน 1 ครั้ง น้อยกว่าแปลงทดลองวิธีเกษตรกร พบจ านวนหนอนเจาะยอกกะหล่ าเกินระดับ
เศรษฐกิจตลอดการทดลอง 5 ครั้ง เกษตรกรท าการพ่น fipronil 5%SC ผสม cypermethrin 35% 
EC อัตรา 30+20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง  พ่น fipronil 5% SC ผสม chlorpyrifos 
40%EC อัตรา 30+40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 3 ครั้ง    

หนอนกระทู้ผัก แปลงทดลองวิธีผสมผสาน พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเกินระดับเศรษฐกิจ 2
ครั้ง ท าการพ่น chlorfenapyr 10%SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง และ 
tofenpyrad 16%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง น้อยกว่าแปลงทดลองวิธี
เกษตรกร พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเกินระดับเศรษฐกิจตลอดการทดลอง 3ครั้ง เกษตรกรท าการพ่น 
abamectin 1.8%EC ผสม cypermethrin 35%EC อัตรา 30+20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2
ครั้ง  และพ่น abamectin 1.8%EC ผสม chlorpyrifos 40%EC อัตรา 30+40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20  
ลิตร จ านวน 1 ครั้ง   

ด้วงหมัดผักแถบลาย แปลงทดลองวิธีผสมผสาน พบจ านวนหนอนใยผักเกินระดับเศรษฐกิจ 2 
ครั้ง ท าการพ่น dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง และ fipronil 
5%SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง น้อยกว่าแปลงทดลองวิธีเกษตรกร พบ
จ านวนด้วงหมัดผักแถบลายเกินระดับเศรษฐกิจตลอดการทดลอง 4 ครั้ง เกษตรกรท าการพ่น 
carbosulfan 20%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 3 ครั้ง  พ่น triazophos 40%EC 
อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง  พ่น chlorpyrifos 40%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง   และพ่น fipronil 5%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2
ครั้ง  
           ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิตกะหล่ าปลีที่มีคุณภาพระยะส่งตลาด 
รายได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุน  พบว่า แปลงทดลองวิธีผสมผสานมีต้นทุนการผลิต 
13,465.00 บาทต่อไร่ ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 4,636.30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นมูลค่า 40,567.63 บาทต่อไร่ 
ซึ่งเป็นรายได้สุทธิ 27 ,102.63 บาท คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุน 3.01 ดีกว่าแปลงทดลอง
เกษตรกรต้นทุนการผลิต 16,688.00 บาทต่อไร่ ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 3,724.70 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น
มูลค่า 32,591.13 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นรายได้สุทธิ 15,903.13 บาท คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุน 
1.95 
แปลงกะหล่ าปลีเกษตรกรอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี     

              ตารางที่ 5. ผลการตรวจนับแมลงศัตรูกะหล่ าปลีในแปลงทดลองวิธีผสมผสานและวิธี
เกษตรกรพบแมลงศัตรูกะหล่ าปลีที่เข้าท าลาย 4ชนิดคือ หนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ า หนอน
กระทู้ผัก และด้วงหมัดผักแถบลาย) 



หนอนใยผัก แปลงทดลองวิธีผสมผสาน พบจ านวนหนอนใยผักเกินระดับเศรษฐกิจ 3 ครั้ง ท า
การพ่น tofenpyrad 16%EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง พ่น spinetoram 
12%SC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง พ่น chlorfenapyr 10%SC อัตรา 60 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง และ พ่น indoxacarb 15%EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร จ านวน 1 ครั้ง น้อยกว่าแปลงทดลองวิธีเกษตรกร พบจ านวนหนอนใยผักเกินระดับเศรษฐกิจ
ตลอดการทดลอง 9 ครั้ง เกษตรกรท าการพ่น abamectin 1.8%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 
ลิตร จ านวน  3 ครั้ ง  พ่น  abamectin 1.8%EC ผสม  cypermethrin 35%EC อัตรา 30+20 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง  และ พ่นfipronil 5%SC ผสม chlorpyrifos 40%EC อัตรา 
30+40  มิ ลลิ ลิ ต รต่ อน้ า  20 ลิ ต ร  จ านวน  2  ครั้ ง    และพ่น  chlorfluazuron 5%EC ผสม 
chlorpyrifos 40% EC อัตรา 30+40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง   

หนอนเจาะยอกกะหล่ า แปลงทดลองวิธีผสมผสาน พบจ านวนหนอนเจาะยอกกะหล่ าเกิน
ระดับเศรษฐกิจ 1 ครั้ง ท าการพ่น emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20  
ลิตร จ านวน 1 ครั้ง น้อยกว่าแปลงทดลองวิธีเกษตรกร พบจ านวนหนอนเจาะยอกกะหล่ าเกินระดับ
เศรษฐกิจตลอดการทดลอง 4 ครั้ง เกษตรกรท าการพ่น profenofos 50%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง  และ พ่น chlorpyrifos 40%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
จ านวน 2 ครั้ง    

หนอนกระทู้ผัก แปลงทดลองวิธีผสมผสาน พบจ านวนหนอนใยผักเกินระดับเศรษฐกิจ 2 ครั้ง 
ท าการพ่น chlorfenapyr 10%SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง น้อยกว่าแปลง
ทดลองวิธีเกษตรกร พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเกินระดับเศรษฐกิจตลอดการทดลอง 3 ครั้ง เกษตรกร
ท าการพ่น cypermethrin 35%EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง  และพ่น 
chlorpyrifos 40%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง   

ด้วงหมัดผักแถบลาย แปลงทดลองวิธีผสมผสาน พบจ านวนหนอนใยผักเกินระดับเศรษฐกิจ 1 
ครั้ง ท าการพ่น dinotefuran 10%WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง น้อยกว่าแปลง
ทดลองวิธีเกษตรกร พบจ านวนด้วงหมัดผักลายจุดเกินระดับเศรษฐกิจตลอดการทดลอง 4 ครั้ง 
เกษตรกรท าการพ่น carbosulfan 20%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง  พ่น 
triazophos 40%EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง  และพ่น fipronil 5%SC 
อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร จ านวน 1 ครั้ง  
           ตารางที่ 6. การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิตกะหล่ าปลีที่มีคุณภาพระยะส่งตลาด 
รายได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุน  พบว่า แปลงทดลองวิธีผสมผสานมีต้นทุนการผลิต 
12,280.00 บาทต่อไร่ ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 4,356.00 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นมูลค่า 32,670.00 บาทต่อไร่ 
ซึ่งเป็นรายได้สุทธิ 20 ,390.00 บาท คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.66 ดีกว่าแปลงทดลอง
เกษตรกรต้นทุนการผลิต 17,580.00 บาทต่อไร่ ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 3,513.00 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น



มูลค่า 26,347.50 บาทต่อไร่ ซึ่งเป็นรายได้สุทธิ 8,767.50 บาท คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุน 
1.50 
 
8.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

                  การบริหารแมลงศัตรูกะหล่ าปลีโดยวิธีผสมผสาน ท าการทดสอบในแปลงกะหล่ าปลี
จากเกษตรกร 2 รายๆ ละ 2 ไร่ แปลงวิธีผสมผสาน 2 แปลง และแปลงวิธีเกษตรกร 2 แปลง พบว่า 
กรรมวิธีบริหารแมลงศัตรูกะหล่ าปลีโดยวิธีผสมผสานแปลงที่ 1 และ 2 มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแปลง
เกษตรกรทั้ง 2แปลงในการป้องกันก าจัดหนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ า หนอนกระทู้ผัก และด้วง
หมัดผักแถบลายในกะหล่ าปลี และผลผลิตกะหล่ าปลีที่มีคุณภาพส่งตลาดในแปลงผสมผสานแปลงที่ 1 
ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 4,636.30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นมูลค่า 40,567.63 บาทต่อไร่ คิดเป็นผลตอบแทน
ต่อการลงทุน 3.01 และ แปลงผสมผสานแปลงที่ 2 ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 4,356.00 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น
มูลค่า 32,670.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.66 มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกรแปลง
ที่ 1 และ 2 ได้น้ าหนักกะหล่ าปลี 3,724.90 และ 3,513.00 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นมูลค่า 32,591.13 และ 
26,347.50 บาทต่อไร่ คิดเป็นผลตอบแทนต่อการลงทุน 1.95 และ 1.50 ตามล าดับ 
 
9.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  : ได้น าไปใช้ในการแนะน าเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ าปลีเพ่ือ

แก้ปัญหาหนอนใยผักที่ท าลายกะหล่ าปลีต้านทานต่อสารฆ่าแมลงซึ่งสามารถสนับสนุนนโยบายการ

ผลิตแบบเกษตรดีที่เหมาะสม 
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              ตารางที ่3. เปรียบเทียบชนิด จ านวนแมลงศัตรูกะหล่ าปลีที่พบระหว่างกรรมวิธีผสมผสานกับกรรมวิธีเกษตรกรที่อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
                            ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561- กุมภาพันธ์ 2562 

 

   ตรวจนับครั้งที ่
              วิธผีสมผสาน                                                                                          วิธีเกษตรกร 

                                                              แมลงศัตรูกะหล่ าปลี                                    
     หนอนใยผัก หนอนเจาะยอด 

    กะหล่ า  
หนอนกระทู้ผัก  ด้วงหมัดผัก             หนอนใยผัก    หนอนเจาะ     หนอนกระทู้ผัก  ด้วงหมัดผัก 
                      แถบลาย                                 ยอดกะหล่ า                        แถบลาย 

         1.  9 2 0                 16  48                35                  0              58 

         2. 16 0 0                   29  167                68                251           162 

         3. 29 0 0                   13  113                83                 39            115 

         4. 7 3 0                    9  184                41                 24             84 

         5. 14 0 0                   26  339                13                  0             327 

         6. 9 0 0                   12  264                 0                   0            143 

         7. 23 0 0                   38  197                 0                   0             98 

         8. 12 0 0                   21  326                 0                   0            221 

         9. 7 0 0                   17  262                 0                   0            113 

  
  



                      ตารางที ่4. เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิต รายได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุนระหว่างกรรมวิธีผสมผสานกับกรรมวิธีเกษตรกรที่อ าเภอท่ายาง  
                                    จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561- กุมภาพันธ์ 2562 

        
              
 
 
 
 
 
 
 
 
          
           ราคาผลผลิตกะหล่ าปลีเฉลี่ย 8.75 บาท/กิโลกรัม 
 
 
 
 
 

รายการ              วิธีผสมผสาน        วิธีเกษตรกร 
   
   ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 
     ผลผลิต 
                 น้ าหนักผลผลิต (กก/ไร่) 

         ราคาผลผลิต (บาท/ไร่) 
     รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 
     ผลตอบแทนต่อการลงทุน 

 

 
    13,465.00 

 
      4,636.30 
     40,567.63 
     27,102.63 

    3.01 

             
     16,688.00  
 
        3,724.70 
      32,591.13 
      15,903.13 
          1.95          



          ตารางที ่5. เปรียบเทียบชนิด จ านวนแมลงศัตรูกะหล่ าปลีที่พบระหว่างกรรมวิธีผสมผสานกับกรรมวิธีเกษตรกรที่อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างเดือน 
                         มีนาคม-กรกฎาคม 2562 
                     

    ตรวจนับครั้งที ่

              วิธผีสมผสาน                                                                                          วิธีเกษตรกร 

                                                              แมลงศัตรูกะหล่ าปลี                                    
หนอนใยผัก หนอนเจาะ

ยอดกะหล่ า  
หนอนกระทู้ผัก  ด้วงหมัดผัก             หนอนใยผัก    หนอนเจาะ     หนอนกระทู้ผัก  ด้วงหมัดผัก 
                       แถบลาย                                ยอดกะหล่ า                        แถบลาย 

         1.  26 0 0                 12  33                2                  0                 32 

         2. 58 8 0                  35  91                33                36                65 

         3. 12 0 0                  13  189                13                 4               111 

         4. 63 0 0                  13  132                1                 19                 31 

         5. 5 0 11                 56  139                0                   0                 29 

         6. 71 0 65                 20  221                 0                37                 66 

         7. 12 0 0                   8  154                 0                11               156 

         8. 26 0 0                  24  203                 0                  0               127 

         9. 10 0 0                  33  194                 0                  0               116 

  
 



              
  

                                    ตารางที่ 6. เปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ผลผลิต รายได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุนระหว่างกรรมวิธีผสมผสานกับกรรมวิธีเกษตรกรที่อ าเภอท่าม่วง  
                                                  จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2562 

         
            
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                            ราคาผลผลิตกะหล่ าปลีเฉลี่ย 7.50 บาท/กิโลกรัม 
 
 

 

รายการ              วิธีผสมผสาน        วิธีเกษตรกร 
   
   ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) 
     ผลผลิต 
                 น้ าหนักผลผลิต (กก/ไร่) 

         ราคาผลผลิต (บาท/ไร่) 
     รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 
     ผลตอบแทนต่อการลงทุน 

 

 
    12,280.00 

 
      4,356.00 
     32,670.00 
     20,390.00 
            2.66 

             
     17,580.00  
 
        3,513.0 
      26,347.50 
        8,767.50 
              1.50          


	ตารางที่ 3. เปรียบเทียบชนิด จำนวนแมลงศัตรูกะหล่ำปลีที่พบระหว่างกรรมวิธีผสมผสานกับกรรมวิธีเกษตรกรที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
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