
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

 

2. โครงการวิจัย   :  ทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชผักอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)        : การทดสอบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์        

จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing for prevention of insect pests Kale in organic          

system in Prachinburi and Chachengsao province. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวธัญมน สังข์ศิริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวอรุณี แท่งทอง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

       นางสาวหฤทัย แก่นลา ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 

   นางอุมาพร รักษาพราหมณ์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

   นางสาวขนิษฐา วงษ์นิกร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

5. บทคัดย่อ    

ปี 2559 – 2560 ด าเนินงานทดสอบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์ จ. 

ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรร่วมด าเนินงาน 5 ราย มี 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีแนะน าปลูกคะน้า

โดยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในคะน้าโดยชีววิธี ดังนี้ ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย อัตรา 200 ล้านตัว/น้ า 20 

ลิตร/พื้นท่ีแปลงปลูก 20 ตารางเมตร  พ่นทุก 5 วัน เพ่ือป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก และใช้ BT ฉีดพ่นฉีด 

อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วันเพื่อป้องกันก าจัดหนอนใยผัก/หนอนกระทู้ผัก กรรมวิธี

เกษตรกรปลูกคะน้าโดยป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูในคะน้าตามวิธีของเกษตรกร เช่นการใช้น้ าส้ม

ควันไม้ ใช้สารสกัดจากสะเดาฉีดพ่นและไม่มีฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และ BT ปี 2559 เมื่อ

ด าเนินการทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนด พบว่ากรรมวิธีแนะน าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 770.2 กก./ไร่ 

กรรมวิธีเกษตรกรปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 680.8 กก./ไร่ มตี้นทุนผันแปรเฉลี่ยของกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 



7,965 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 5,910 บาท/ไร่ รายได้กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 12,417 บาท/ไร่ 

กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 11,425 บาท/ไร่ และผลตอบแทนกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 5,816 บาท/ไร่ กรรมวิธี

เกษตรกรเท่ากับ 4,770 บาท/ไร่  ปี 2560 พบว่ากรรมวิธีแนะน าปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,531 กก./ไร่ 

กรรมวิธีเกษตรกรปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,089 กก./ไร่ มตี้นทุนผันแปรเฉลี่ยของกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 

8,553 บาท/ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 8,910 บาท/ไร่ รายได้กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 14,840 บาท/ไร่ 

กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 10,590 บาท/ไร่ และผลตอบแทนกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 6,307 บาท/ไร่ กรรมวิธี

เกษตรกรเท่ากับ 4,350 บาท/ไร่  ปี 2561 ด าเนินการสร้างแปลงต้นแบบการการป้องกันก าจัดแมลงศัตรู

คะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,613 กก./ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 5,796 บาท/ไร่ มี

รายได้เฉลี่ย 26,775 บาท/ไร่ และได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 24,291 บาท/ไร่  

Office of Agricultural Research and Development Region 6 test for prevention of  

insect pests Chinese kale in organic system in 5 farmers field in Prachinburi and 

Chachengsao province. Compare between DOA method with farmer method. In 2016 found 

average of yield Chinese kale DOA method was 770.2 kg/rai and farmer method was 680.8 

kg/rai. Average of  cost  DOA method was 7,965 bath/rai farmer method was 5,910 bath/rai, 

income DOA method  was 12,417 bath/rai farmer method was 11,425 bath/rai and return 

of investment  DOA  method was 5,816 bath/rai farmer method was 4,770 bath/rai. In 2017 

found average  of yield coriander DOA method was 1,531 kg/rai and farmer method was 

1,089 kg/rai.  Average of cost  DOA method was 8,553 bath/rai farmer method was 8,910 

bath/rai,  incomes DOA method  was 14,840 bath/rai farmer method was 10,590 bath/rai 

and return  of investment DOA  method was 6,307 bath/rai farmer method was 4,350 

bath/rai. In 2018  selected 3 model farmers farm for produced Chinese kale in organic 

system found average  of yield coriander was 1,613 kg/rai, cost was 5,796 bath/rai, incomes 

was 26,775 bath/rai  and return of investment 24,291 bath/rai.    

 

6. ค าน า                                

พืชผักเป็นอาหารที่ผู้บริโภคนิยมน ามาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามิน 

และแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง ซึ่งในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับพืชผักที่มีความ

ปลอดภัย และมีคุณภาพในการบ ารุงเลี้ยงร่างกายอย่างมาก ท าให้ความต้องการพืชผักอินทรีย์ และพืชผักที่

ปลอดสารพิษมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผักอินทรีย์ (Organic vegetables) เป็นผักท่ีผลิต 

ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดจากธรรมชาติในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้



สารเคมีสังเคราะห์และพืชที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรม ในปี 2553 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกผักอินทรีย์ 7,000 

ไร่ เป็นอันดับ 3 รองจากข้าวอินทรีย์และพืชไร่อินทรีย์ (ฤทัยชนก, ม.ป.ป.) ซึ่งสถานการณ์การผลิตและการ

ส่งออกพืชผักอินทรีย์ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2553) รายงานว่าประเทศไทยผลิตพืชผักอินทรีย์ได้ปีละ 

4.3 ล้านตัน มีการบริโภคภายในประเทศ ปีละ 4.1 ล้านตัน และส่งออกสู่ตลาดโลก (World Market) ปีละ 

0.2 ล้านตัน มูลค่าการส่งออก 6,300-8,000 ล้านบาท ผักส่งออกท่ีส าคัญได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน หน่อไม้ฝรั่ง 

กระเจี๊ยบเขียว และผักใบชนิดต่างๆ วิทยาการและความรู้ในการเพาะปลูกผักอินทรีย์สามารถผลักดันให้

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผักอินทรีย์เป็นอันดับต้นของโลกซึ่งประเทศท่ีส่งออก ได้แก่ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น 

อเมริกา สิงคโปร์ เป็นต้น ส าหรับพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยกระจายอยู่ทั่วทุกภาค ในภาค

ตะวันออก ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 (2554) รายงานว่าพ้ืนที่การปลูกพืชผักของจังหวัดจันทบุรี

ทั้งหมดรวม 13,718 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1 พืชผักที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว พริกข้ีหนูสวน 

มะเขือ แตงกวา คะน้า มะระ กวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี เป็นต้น ส่วนใหญ่จะมีการเพาะปลูกในพ้ืนที่อ าเภอสอย

ดาว อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอขลุง และอ าเภอแก่งหางแมว ตามล าดับ และส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานว่าพ้ืนที่การปลูกผักของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดรวม 8,677 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.36 พ้ืนที่ปลูกจะ

กระจายในพ้ืนที่ทั่วๆไปของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีชลประทานทั่วถึง ซึ่งการผลิตพืชผักในพ้ืนที่ภาตะวันออก

นั้นพบปัญหาการระบาดของโรค และแมลงส่งผลให้ผลผลิตเสียหาย   ธวชัชัย (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การควบคุม

โดยชีววธิีหรือวิธีชีวภาพ(biological control or biocontrol) เป็นการน าศัตรูธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืช 

ร่วมกับการรักษาสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและแพร่กระจายของของศัตรู

ธรรมชาติ มาตรการนี้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในศัตรูพืชกลุ่มแมลง ส่วนศัตรูธรรมชาติในที่นี้จึงอาจเป็น 

แมลงห้ า แมลงเบียน เชื้อโรค(แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส) ไส้เดือนฝอย (entomogenous nematode) 

ตัวอย่างของการควบคุมโดยชีววิธี เช่น การใช้ราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) ควบคุมโรคพืช เช่น 

โรคที่ท าให้เหี่ยวและรากเน่า การใช้บีที (แบคทีเรีย Bt.: Bacillus thuringiensis ) ควบคุมหนอนใยผัก 

หนอนคืบกะหล่ า หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย การใช้ เอ็น พี วี (ไวรัส NPV, Nuclear 

Polyhedrosis Virus) ควบคุมหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย มาตรการนี้ใช้ทั้งเพ่ือ

การควบคุมและการท าลายศัตรูพืช   ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องทดสอบการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรู

ด้วยชีววธิีในระบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ส าหรับการพัฒนาระบบการผลิต พืชผักอินทรีย์ให้ได้

ผลผลิตสูงต่อไป  

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       



เมล็ดพันธุ์คะน้า มูลไก่ แกลบดิบ แกลบด า ปลาเป็ด สับปะรด กากน้ าตาล ถังพลาสติกฝาล็อค ขนาด 150 

ลิตร ถังฉีดพ่นสารสกัดสมุนไพร/ชีวภัณฑ์แบบโยกขนาด 20 ลิตร ฟาง ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย บาซิลลัส ทู

ริงเยนซิส (BT) 

- วิธีการ  

ปีท่ี 1 และ2 แปลงทดสอบ  

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้ า ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 (วิธีแนะน า) ปลูก
คะน้าโดยป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในถั่วฝักยาวโดยชีววิธี ดังนี้ ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย อัตรา 200 ล้าน
ตัว/น้ า 20 ลิตร/พ้ืนที่แปลงปลูก 20 ตารางเมตร  พ่นทุก 5 วัน เพ่ือป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก และใช้ BT ฉีด
พ่นฉีด อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วันเพ่ือป้องกันก าจัดหนอนใยผัก/หนอนกระทู้ผัก 
กรรมวิธีที่ 2 (วิธีเกษตรกร) ปลูกคะน้าโดยป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูในคะน้าตามวิธีของเกษตรกร 
เช่นการใช้น้ าส้มควันไม้ ใช้สารสกัดจากสะเดาฉีดพ่น และไม่มีฉีดพ่นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และ BT  ท า
การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ และคัดเลือกพ้ืนที่เกษตรกรท าแปลง ทดสอบจ านวน 5 แปลงขนาดแปลงทดสอบ
แปลงละ 2 ไร่ แบ่งเป็น 4 แปลงย่อย เตรียมแปลงปลูกตามกรรมวิธีที่ก าหนด  ปรับปรุงบ ารุงดินโดยใส่ปุ๋ย
หมักจากมูลไก่ แกลบดิบ และแกลบด า ให้น้ าหมักชีวภาพไปพร้อมกับระบบ น้ า ทุก 7 วัน อัตรา 20 
มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  

 
 การบันทึกข้อมูล 

1. รายงานผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพ 7 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถุ 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าการน าไฟฟ้า ความต้องการปูน และเนื้อดิน 
2. การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ าการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว 

3. พิกัดแปลง ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง 

4. ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิต  

5. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 

    6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติ :  

      6.1 วิเคราะห์ผลต่างของผลผลิต (Yield Gap Analysis)  

      6.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กรรมวิธีแบบ Paired T-test  

      7. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลการระบาดโรคและแมลง 

8. ระดับความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืชระบบผักอินทรีย์ที่ถูกต้อง และความพึงพอใจของเกษตรกร  

ปีท่ี 3 แปลงต้นแบบ   

ด าเนินการคัดเลือกแปลงต้นแบบ 3 แปลง ขนาดพ้ืนที่แปลงละ 1 ไร่ ไม่มีแผนการทดลอง โดยใช้

ระบบการปลูกคะน้าที่ได้ผลดีจากการทดสอบปีที่ 1 และ2 เตรียมแปลงปลูก  เตรียมแปลงปลูกตามกรรมวิธี

ที่ก าหนด ให้น้ าหมักชีวภาพไปพร้อมกับระบบ น้ า ทุก 7 วัน อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร  



การบันทึกข้อมูล 

1. รายงานผลการวิเคราะห์ดินทางเคมีและกายภาพ 7 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถุ 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าการน าไฟฟ้า ความต้องการปูน และเนื้อดิน 
2. การปฏิบัติงานต่างๆ เช่น วันปลูก ใส่ปุ๋ย ให้น้ าการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว 

3. พิกัดแปลง ค่าวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง 

4. ข้อมูลปริมาณและคุณภาพผลผลิต  

5. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ : ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 

  6. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลการระบาดโรคและแมลง 
      7. ระดับความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตพืชระบบผักอินทรีย์ที่ถูกต้อง และความพึงพอใจของเกษตรกร 

- เวลา ตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 

- สถานที ่แปลงเกษตรกรพ้ืนที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปีท่ี 1 และ2 แปลงทดสอบ    

1) คัดเลือก และวิเคราะห์พื้นที่แปลงเกษตรกร 

คัดเลือกแปลงเกษตรกรเพ่ือทดสอบระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.

ปราจีนบุรี จากรายงานแผนพัฒนาต าบล 2557-2560 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว (2557) รายงาน

ว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลเขาไม้แก้ว ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ต าบลเข้าไม้แก้ว เป็นวิสาหกิจชุมชน 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ท านา ท าไร่มันส าปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และหลังจากฤดูเก็บเก่ียว

จะปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาชีพเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพ้ืนที่ ต.หนองยาว อ.พนาสารคาม จ.

ฉะเชิงเทรา จากรายงานแผนพัฒนาต าบล 2557-2560 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว (2558) รายงาน

ว่า ประชากรในพ้ืนที่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด และปลูกพืชผัก

เป็นต้น เมื่อท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรเพ่ือน ามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และ

กายภาพดิน พบว่าดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.97-6.58 ค่าการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0.02-0.06 



อินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 1.09-1.66 % ฟอสฟอรัสอยู่ระหว่าง 20.44-139.21 มก./กก. โพแทสเซียม 59.49-

144.21 มก./กก. และลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพดินในแปลงเกษตรกรร่วมทดสอบการป้องกัน

ก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์พ้ืนที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา 

รายที ่ ความเป็น

กรด-ด่าง 

ค่าความน าไฟฟ้า 

(ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

ลักษณะดิน 

1 5.34 0.01 1.51 67.11 56.01 ร่วนปนทราย 

2 6.6 0.07 1.23 164.63 123.57 ร่วนปนทราย 

3 6.7 0.09 2.06 335.40 431.38 ร่วนปนทราย 

4 6 0.11 1.42 70.15 126.57 ร่วนปนทราย 

5 5.22 0.03 1.17 2.61 42.95 ร่วนปนทราย 

 

2) ปริมาณ และคุณภาพผลผลิต 

ปี 2559 ด าเนินการทดสอบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่  จ.

ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีแนะน ากับกรรมวิธีเกษตรกร พบว่ากรรมวิธี

แนะน าผลผลิตเฉลี่ยคะน้า เท่ากับ 770.2 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรผลผลิตเฉลี่ยคะน้าเท่ากับ 680.8 กก./ไร่ 

(ตารางที่ 2) ซึ่งในช่วงที่ด าเนินการทดสอบนั้นพ้ืนที่ จ.ปราจีนบุรี จ.ฉะเชิงเทรา ประสบภาวะภัยแล้งท าให้

เกษตรกรต้องเก็บเก่ียวผลผลติก่อนก าหนด ส่งผลให้ได้รับปริมาณผลผลิตลดลง และจากการส่ง ตัวอย่าง

ผลผลิตคะน้ากรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกรตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างที่กลุ่มพัฒนาการ 

ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตรวจวิเคราะห์สารเคมี 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ พบว่าผลผลิตคะน้าทั้งสองกรรมวิธีไม่

พบปริมาณสารพิษตกค้าง (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 ปริมาณผลผลิต และผลวิเคราะห์การตรวจปริมาณสารพิษตกค้างของการทดสอบการป้องกัน

ก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์พ้ืนที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2559 

 

รายที ่

ผลผลติ (กก./ไร่) ผลการตรวจปริมาณสารพิษตกคา้ง 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1 625 500 ไม่พบ ไม่พบ 

2 734 667 ไม่พบ ไม่พบ 

3 934 867 ไม่พบ ไม่พบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 ด าเนินการทดสอบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่  จ.

ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีแนะน ากับกรรมวิธีเกษตรกร พบว่ากรรมวิธี

แนะน าผลผลิตเฉลี่ยคะน้า เท่ากับ 1,531 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรผลผลิตเฉลี่ยคะน้าเท่ากับ 1,089 กก./ไร่ 

(ตารางที่ 3) และจากการส่ง ตัวอย่างผลผลิตคะน้ากรรมวิธีแนะน าและกรรมวิธีเกษตรกรตรวจวิเคราะห์

ปริมาณสารพิษตกค้างที่กลุ่มพัฒนาการ ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 6 ตรวจวิเคราะห์สารเคมี 3 กลุ่ม คือ  กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรี

ทรอยด์ พบว่าผลผลิตคะน้าทั้งสองกรรมวิธีไม่พบปริมาณสารพิษตกค้าง (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ปริมาณผลผลิต และผลวิเคราะห์การตรวจปริมาณสารพิษตกค้างของการทดสอบการป้องกัน

ก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์พ้ืนที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 889 711 ไม่พบ ไม่พบ 

5 669 659 ไม่พบ ไม่พบ 

เฉลี่ย 770.2 680.8   

 

รายที ่

ผลผลติ (กก./ไร่) ผลการตรวจปริมาณสารพิษตกคา้ง 

วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1 1,715 1,046 ไม่พบ ไม่พบ 

2 1,434 1,170 ไม่พบ ไม่พบ 

3 2,051 1,526 ไม่พบ ไม่พบ 

4 1,196 696 ไม่พบ ไม่พบ 

5 1,257 1,006 ไม่พบ ไม่พบ 

เฉลี่ย 1,531 1,089   



 

 

3) ด้านเศรษฐศาสตร์ 

ปี 2559 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยต้นทุน และผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของกรรมวิธี

แนะน าเท่ากับ 7,965 บาท/ไร่/ปี กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 5,910 บาท/ไร่/ปี รายได้กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 

12,417 บาท/ไร่/ปี กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 11,425 บาท/ไร่/ปี และผลตอบแทนกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 

5,816 บาท/ไร่/ปี กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 4,770 บาท/ไร่/ปี อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) 

กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 1.56 กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 1.93 (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทนของการทดสอบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบ

เกษตรอินทรีย์พ้ืนที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2559 

 

รายที ่

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

รายได ้

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่) 

 

BCR 

 วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1 6,818 5,450 11,250 11,000 4,432 5,550 1.65 2.02 

2 6,661 5,400 16,675 13,325 10,014 7,925 2.50 2.47 

3 5,906 5,800 10,670 9,325 4,764 3,525 1.81 1.61 

4 6,811 6,500 14,450 13,550 7,639 6,850 2.12 2.08 

5 6,809 6,400 9,042 9,925 2,233 3,525 1.33 1.55 

เฉลี่ย 7,965 5,910 12,417 11,425 5,816 4,770 1.56 1.93 

 

ปี 2560 จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยต้นทุน และผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรเฉลี่ยของกรรมวิธี

แนะน าเท่ากับ 8,533 บาท/ไร่/ปี กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 8,910 บาท/ไร่/ปี รายได้กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 

14,840 บาท/ไร่/ปี กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 10,590 บาท/ไร่/ปี และผลตอบแทนกรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 

6,307 บาท/ไร่/ปี กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 4,350 บาท/ไร่/ปี มีค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) 

กรรมวิธีแนะน าเท่ากับ 1.74 กรรมวิธีเกษตรกรเท่ากับ 1.19  (ตารางท่ี 5)   

ตารางท่ี 5 ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทนของการทดสอบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูคะน้าใน

ระบบเกษตรอินทรีย์พ้ืนที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2560 

 

รายที ่

ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่) 

รายได ้

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่) 

 

BCR 

 วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร วิธีแนะน า วิธีเกษตรกร 

1 8,237 8,950 14,450 13,800 6,213 4,850 1.75 1.54 



2 8,167 8,500 14,750 12,650 6,583 4,150 1.81 1.49 

3 8,922 9,000 14,000 13,350 5,078 4,350 1.57 1.48 

4 8,222 9,000 15,350 13,350 7,128 4,350 1.87 1.48 

5 9,117 9,100 15,650 13,150 6,533 4,050 1.72 1.45 

เฉลี่ย 8,533 8,910 14,840 10,590 6,307 4,350 1.74 1.19 

 

 

4) การส ารวจการเข้าท าลายของโรค และแมลง 

ปี 2559 และ 2560 เมื่อส ารวจการเข้าท าลายของแมลงศัตรูกรรมวิธีแนะน า และกรรมวิธีเกษตรกร 

พบว่าคะน้าทั้งสองกรรมวิธีมีพบการเข้าท าลายของด้วงหมัดผักและหนอนไยผัก ซึ่งเมื่อส ารวจการเข้าท าลาย 

กรรมวิธีแนะน ามีการเข้าท าลายของด้วงหมักผัก และหนอนไยผัก 30% และ 28% ตามล าดับ กรรมวิธี

เกษตรกรมีการเข้าท าลายของด้วงหมักผัก และหนอนไยผัก 38% และ 30% ตามล าดับ 

ปีท่ี 3 แปลงต้นแบบ   

1) คัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบ 

คัดเลือกแปลงเกษตรกรสร้างแปลงต้นแบบการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์ 

3 ราย รายละ 2 ไร่ ใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย อัตรา 200 ล้านตัว/น้ า 20 ลิตร/พื้นท่ีแปลงปลูก 20 ตาราง

เมตร  พ่นทุก 5 วัน เพ่ือป้องกันก าจัดด้วงหมัดผัก และใช้ BT ฉีดพ่นฉีด อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ฉีด

พ่นทุก 7 วันเพื่อป้องกันก าจัดหนอนใยผัก/หนอนกระทู้ผัก เก็บตัวอย่างดินแปลงเกษตรกรต้นแบบทั้ง 3 ราย 

พบว่าดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.70-7.21 ค่าการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 0.04-0.38 อินทรียวัตถุ

อยู่ระหว่าง 1.25-2.43 % ฟอสฟอรัสอยู่ระหว่าง 149.29-382.32 มก./กก. โพแทสเซียม 86.02-376.03 

มก./กก. และลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย (ตารางที่ 6)  

ตารางท่ี 6 แสดงผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพดินในแปลงเกษตรกรต้นแบบการป้องกันก าจัด

แมลงศัตรคูะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์ 

รายที ่ ความเป็น

กรด-ด่าง 

ค่าความน า

ไฟฟ้า (ms/cm) 

อินทรียวัตถุ 

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

ลักษณะดิน 

1 6.50 0.04 1.76 165.03 86.02 ร่วนปนทราย 

2 7.21 0.06 1.25 382.32 130.12 ร่วนปนทราย 

3 5.70 0.38 2.43 149.29 376.83 ร่วนปนทราย 

 

2) ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 



แปลงเกษตรกรต้นแบบการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์ 

 พบว่าปริมาณผลผลิตผักชีเฉลี่ย 1,613 กก./ไร่ (ตารางที่ 8)  

3) ด้านเศรษฐศาสตร์ 

แปลงเกษตรกรต้นแบบการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูผักชีในระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า ต้นทุน

การผลิตเฉลี่ย 5,796 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 26,755 บาท/ไร่ และผลตอบแทนเฉลี่ย 24,291 บาท/ไร่ 

(ตารางท่ี 7) 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 ปริมาณผลผลิต  ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนแปลงเกษตรกรต้นแบบการป้องกันก าจัดแมลง

ศัตรูคะน้าในระบบเกษตรอินทรีย์พ้ืนที ่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การป้องกันก าจัดโรคโดยชีววธิีแบบผสมผสาน ช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูได้ดี ส่งผล

ให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ทั้งนี้การเลือกชนิดผักท่ีปลูกต้องขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ด้วย 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ขยายผลและถ่ายองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง น าไปปฏิบัติตาม และประยุกต์ใช้ใน

การผลิตพืชผักอินทรีย์ เพื่อขอการรับรองมาตรฐานพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ 

รายที ่
ปริมาณผลผลิต  

(กก./ไร่) 

ราคา 

(บาท/กก.) 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได ้

(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่) 

1 1,572 15 6,740 23,580 16,840 

2 1,739 15 5,760 26,085 30,325 

3 1,530 20 4,890 30,600 25,710 

เฉลี่ย 1,613 17 5,796 26,755 24,291 



11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ช่วยเหลือให้

งานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี แต่มิได้เป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วย 
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13. ภาคผนวก : เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดเพ่ิมเติม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงไว้ในเนื้อหา

ของรายงาน เช่น สูตร วิธีค านวณ ตารางการบันทึกข้อมูลภาพ แสดง

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบส ารวจข้อมูล เป็นต้น ส่วนนี้จะมีหรือไม่มี

ก็ไม่ท าให้เนื้อหาของรายงานขาดความสมบูรณ์ 

หมายเหตุ 

รูปแบบ :  

- หัวเรื่องข้อ 1-13 : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนา 

- เนื้อหา : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา 

- Page Setup : ด้านบน 2.5 ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. ด้านขวา 2 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. 

- ขนาด A4 โดยใช้ Program Microsoft Word 

* ให้แนบไฟล์รูปภาพประกอบด้วย เพื่อน าไปจัดท ารูปเล่มต่อไป 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 
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