
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

    

1. ชุดโครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต                                   

  ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน               

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยในเขต      

   ภาคกลางและภาคตะวันตก 

กิจกรรม    :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจาก 

   สารพิษและจุลินทรีย์ ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิต กะเพรา โหระพา  ให้ปลอดภัยจาก   

                  สารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัดปทุมธานี 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Appropriate Production Technologies for Holy Basil and 

Sweet Basil Safety form Toxic and Colifrom Bacteria in 
Pathumthani  Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวกุลวดี ฐาน์กาญจน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายนพพร ศิริพานิช         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

       นางชญาดา ดวงวิเชียร      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

            

5. บทคัดย่อ      

          การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกะเพรา โหระพา  ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยด าเนินการที่แปลงเกษตรกร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554-กันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือทดสอบและให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตกะเพรา โหระพา ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและ
จุลินทรีย์ โดยน าเทคโนโลยีที่กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยมาแล้ว ได้แก่ การใช้เชื้อไวรัส NPV แบคทีเรีย BT 
ไส้เดือนฝอย กับดักกาวเหนียว และใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้น เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งจะ



เน้นการใช้สารเคมีจ านวนมาก พบว่า กะเพรา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 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 โหระพา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 6,165 และ 
5,470 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 38,167 และ 33,668 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 81,369 และ 71,172 
บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 43,203 และ 37,504 บาท/ไร่ มีค่า BCR  เท่ากับ 2.02 และ 1.99  และพบว่า
กรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตส่วนกรรมวิธีเกษตรกรตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิต ได้แก่  
Cypermethrin, Cabaryl และChlorpyrifos การตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน พบว่ามี  Escherichia 
coli   จ านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี 

6. ค าน า          

     สหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าผลิตผลเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทยมีระบบเตือนภัยเร่งด่วน
ส าหรับอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ (Rapid Alert System for Food and Feed : RASFF) มีการแจ้งเวียน
ข้อมูลการตรวจพบสินค้าอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบ และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในการห้ามน าเข้า กักกัน ยึดไว้ ส่งคืน หรือท าลายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าวเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัย
ของผู้บริโภค ซึ่งในปี พ.ศ.2553 กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งเตือนในเรื่องการตรวจพบสารพิษตกค้างและ
เชื้อจุลินทรีย์ ปนเปื้อนไปในในผลผลิตผักสดหลายชนิด ได้แก่ พืชสกุล Ocimum spp. ได้แก่ กะเพรา 
โหระพา แมงลัก ยี่หร่า พืชสกุล Capicum spp. ได้แก่ พริก พืชสกุล Solanum melongena ได้แก่ มะเขือ
เปราะ พืชสกุล Momordica charantia ได้แก่    มะระจีน พืชสกุล Eryngium foetidum ได้แก่ ผักชีฝรั่ง 
จนถึงขั้นที่ประเทศไทยจะต้องระงับการส่งออกสิ้นค้าและต้องหามาตรการในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วย 
เนื่องจากปัจจุบันความต้องการพืชผักที่มีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง แมลงศัตรูพืช และปราศจากการ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ของผู้บริโภคทั้งตลาดภายในและต่างประเทศมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า กะเพรา โหระพา ก็เป็นพืชผักที่ส าคัญชนิดหนึ่งที่มีการผลิตและ
ส่งออกเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี  เป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญและเป็นแหล่งรวบรวม
ผลผลิตเพ่ือการส่งออกต่างประเทศ  จากข้อมูลของเกษตรจังหวัดปทุมธานีพบว่ามีการปลูกกะเพราและ
โหระพาหลายอ าเภอ และได้มีการปลูกเพ่ือส่งออกด้วย ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการผลิตกะเพรา  คือการ
ใช้สารเคมีเป็นจ านวนมากและมีการตรวจพบสารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในกะเพราและโหระพาที่
ส่งออกไปยังต่างประเทศ จากการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในพืชจากโครงการ  GAP  (ระหว่างวันที่  1  
ตุลาคม  2545-31  กรกฎาคม  2550)  พบว่า กะเพรา  จ านวน 18  ตัวอย่าง  ตรวจพบสารเคมีตกค้าง  
จ านวน  9  ตัวอย่าง  สารที่พบ  ได้แก่  chlorpyrifos  fenvalerlate  omethoate  piriniphos-methyl  
และ  cypermethrin  โดยเกินค่า  EU MRLs  จ านวน  2  ตัวอย่าง  (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  
5, 2550) อีกทั้งในปี 2553 มีการแจ้งเตือนจ านวน 133 ครั้ง เป็นเรื่องสารเคมี จ านวน 37 ครั้ง จุลินทรีย์
ปนเปื้อน จ านวน 96 ครั้ง และมีการการตรวจพบแมลงศัตรูพืชในกะเพรา จากด่านสุวรรณภูมิ ในเขต สวพ.5 



จ านวน 234 ครั้ง (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5, 2553) ส่งผลกระทบถึงการส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ  เมื่อมีการตรวจพบสารพิษตกค้าง  แมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย์ปนเปื้อน ดังนั้นจึงควรท าการวิจัย 
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกะเพรา โหระพา  ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในจังหวัดปทุมธานี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับพัฒนากระบวนการผลิตพืชผักของเกษตรกรต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการ                          

 1. คัดเลือกพ้ืนที่ โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกเป็นการค้าของจังหวัดปทุมธานี 

                         2.วางแผนการทดสอบซึ่งจะด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีของกรม
วิชาการเกษตรกับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ โดย 

  2.1 กรรมวิธีเกษตรกร เป็นการปฏิบัติงานของเกษตรกรที่เคยปฏิบัติอยู่ ได้แก่ 

   - ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 5-7 วัน ไถพรวน 1 ครั้ง   เพาะต้นกล้า ปลูกระยะ     30x30 
ซม.  รดน้ าทุกวัน  การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 40 กก./ไร่ หลังปลูก 7 วัน และหลังเก็บเก่ียวผลผลิต การ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชใช้สารเคมี เช่น อะบาเม็กติน ไซเปอร์เมทริน  คาร์โบซัลแฟน คาร์บาริว แมนโคเซบ 

  2.2 กรรมวิธีทดสอบ เป็นการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 

    - ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ไถพรวน  1 ครั้ง  เพาะต้นกล้า ปลูกระยะ        30x30 
ซม. รดน้ า ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7  อัตรา 10 กก./ไร่   หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ใช้ 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ใช้สารเคมีตามค าแนะน า GAP เน้นการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์
ตกค้างสั้น ได้แก่ ไวท์ออยล์ อิมิดาโคลพริดและสารชีวภัณฑ์ ได้แก่  

   1. การใช้ไวรัส NPV ควบคุมหนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย  อัตรา  

       20-30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน ควบคุมหนอนกระทู้ผัก อัตรา  

       50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน   

   2. การใช้ BT ควบคุมหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบ 

       กะหล่ า แบบชนิดน้ า ใช้อัตรา 60-100 มิลลิลิตร ชนิดผง อัตรา 40 – 80 กรัม/ 

       น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน   

   3. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันเชื้อรา Phytopthora สาเหตุการเกิดโรครากเน่า  

   4. การใช้กับดักกาวเหนียว จ านวน 80 กับดัก/ไร่ เพ่ือการพยากรณ์ชนิด และ 



       จ านวนแมลงศัตรูพืช 

   5. การส ารวจ ตรวจนับปริมาณแมลงในแปลง 

   การบันทึกและเก็บข้อมูล 

 1.  บันทึกข้อมูลวันปลูก การเจริญเติบโต วันเก็บเก่ียว และผลผลิต 

   2.  บันทึกข้อมูลแปลง ได้แก่ กายภาพของดิน ประวัติแปลง การปลูก การใส่ปุ๋ย การก าจัด 

       วัชพืช ศัตรูพืชและวิธีการป้องกันก าจัด 

   3. การวิเคราะห์สารพิษตกค้างและจุลินทรีย์ในพืชผัก 

   4. ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายรับ รายจ่าย ราคาผลผลิต แหล่งจ าหน่ายผลผลิต 

    

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาตม  2554 – กันยายน 2556 

สถานที่ด าเนินการ แปลงเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

        ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต กะเพรา โหระพา  ให้ปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ ใน
จังหวัดปทุมธานี ในแปลงเกษตรกรที่ปลูกกะเพรา โหระพา ที่เป็นการค้าในจังหวัดปทุมธานี  จ านวน  8 แปลง 
โดยด าเนินการทดสอบระหว่างปี 2555-2556 ผลการทดลองพบว่า กะเพรา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี
เกษตรกร 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 (ตารางที่ 1)  โหระพา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี
เกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 6,165 และ 5,470 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 38,167 และ 33,668 บาท/ไร่ 
รายได้เฉลี่ย 81,369 และ 71,172 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 43,203 และ 37,504 บาท/ไร่ มีค่า BCR  
เท่ากับ 2.02 และ 1.99  ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  ซึ่งกรรมวิธีทดสอบ มีผลผลิต รายได้ รายได้สุทธิ และค่า 
BCR มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร  กรรมวิธีทดสอบตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิตส่วนกรรมวิธีเกษตรกร
ตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิต โดยกะเพรา ตรวจพบ Cypermethrin 0.02 mg/kg และ Cabaryl 0.77 
mg/kg  โหระพา ตรวจพบ Chlorpyrifos 0.01 mg/kg และ Cypermethin 6.03 mg/kg เนื่ องจาก
กรรมวิธีเกษตรกรมีการใช้สารเคมีที่มากและไม่เว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยวจึงท าให้พบสารพิษตกค้างในผลผลิต 
(ตารางที่ 3) การตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ปนเปื้อน พบว่ามี  Escherichia coli   จ านวน น้อยกว่า 10 



cfu/g และไม่พบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี (ตารางที่ 4) การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการ
ผลิต โดยใช้สารเคมีควบคู่กับการใช้สารชีวภัณฑ์ช่วยท าให้ลดต้นทุนในการผลิตและยังปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 
อีกทั้งยังสามารถใช้ได้ดีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเกือบทุกชนิด  แมลงศัตรู กะเพรา โหระพา ที่พบ ได้แก่ เพลี้ย
อ่อน เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว โดยมีการระบาดต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ การควบคุมแมลงศัตรูพืช
แบบผสมผสาน เป็นวิธีที่ใช้ลดปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช ผู้ใช้วิธีนี้ควรทราบอายุและวงจรชีวิตของพืชที่ปลูก 
ศัตรูพืช  ศัตรูธรรมชาติ มีการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชตลอดฤดูปลูก ไม่มีการใช้วิธีการป้องกันหรือก าจัดวิธี
ใดวิธีหนึ่ง แต่เป็นการผสมผสานวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสมกับพันธุ์พืช  สภาพแวดล้อม สถานที่  เวลา 
และสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้อง (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5,2543) โดยด้านการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว การใช้กับดักกาวเหนียวท าให้ทราบชนิดและ
ปริมาณของศัตรูพืช ใช้ได้ดีกับแมลงที่มีขนาดเล็ก ท าให้ลดจ านวนครั้งในการใช้สารเคมีลง การใช้กับดักกาว
เหนียวสีเหลือง อัตรา 80-100 กับดัก/ไร่ สามารถดักจับแมลงหวี่ขาวในแปลงมะเขือเทศ ดักจับตัวเต็มวัยของ
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย และเพลี้ยไฟฝ้ายในแปลงมะเขือเปราะได้มากท่ีสุด (จักรพงศ์และคณะ ,2536, 2538) และ
การใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการลดการใช้สารเคมีท าให้มีแมลงศัตรูธรรมชาติช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลงมากขึ้น 
(ทอมและคณะ, 2553) 

ตารางที่ 1 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต กะเพรา ปี 2555-2556 

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 

2555  26,027 128,221 286,957 158,736 2.23  32,410 136,036 322,196 186,160 2.37 

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

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

หมายเหตุ  * ปี 2555 เก็บข้อมูล 7 เดือน ปี 2556 เก็บข้อมูล 4 เดือน (ปี 2556 ราคาผลผลิตต่ า) 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิต ต้นทุน รายได้ และรายได้สุทธิ ของการผลิต โหระพา ปี 2555-2556 
 

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 

2555 7,864 38,792 108,496 69,704 2.79  8,740 43,208 123,248 80,040 2.85 

2556 3,077 28,543 33,847 5,304 1.19  3,590 33,125 39,490 6,365 1.19 

เฉลี่ย 5,470 33,668 71,172 37,504 1.99  6,165 38,167 81,369 43,203 2.02 

หมายเหตุ  * ปี 2555 เก็บข้อมูล 5 เดือน ปี 2556 เก็บข้อมูล 4 เดือน (ปี 2556 ราคาผลผลิตต่ า) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างในผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดพืช วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

กะเพรา 

 

โหระพา 

Cypermethrin 0.02 mg/kg 

Cabaryl 0.77 mg/kg  

Chlorpyrifos 0.01 mg/kg 

Cypermethin 6.03 mg/kg 

 

 

 

- 

ชนิดพืช วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

Escherichia coli Salmonella spp. Escherichia coli Salmonella spp. 

กะเพรา  <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 

โหระพา <10 cfu/g ไม่พบ <10 cfu/g ไม่พบ 



ตารางท่ี 4 แสดงผลการสุ่มตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

   กะเพรา ในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 21,230 และ 17,993 กิโลกรัม/ไร่ 
มีต้นทุนเฉลี่ย 105,413 และ 102,905 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 213,893 และ 193,375 บาท/ไร่ รายได้
สุทธิเฉลี่ย 108,480 และ 90,470 บาท/ไร่  มีค่า BCR  เท่ากับ 1.89 และ 1.76 ตามล าดับ โหระพา ใน
กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีผลผลิตเฉลี่ย 6,165 และ 5,470 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 
38,167 และ 33,668 บาท/ไร่ รายได้เฉลี่ย 81,369 และ 71,172 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 43,203 
และ 37,504 บาท/ไร่ มีค่า BCR  เท่ากับ 2.02 และ 1.99  ตามล าดับ กรรมวิธีทดสอบ มีผลผลิต รายได ้
รายได้สุทธิ และค่า BCR มากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และพบว่ากรรมวิธีทดสอบไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต 
กรรมวิธีเกษตรกร พบสารพิษตกค้างในผลผลิต การส ารวจแมลงศัตรูกะเพรา โหระพา พบ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ 
หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว โดยมีการระบาดต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานในการผลิต
โดยใช้สารเคมีควบคู่กับการใช้สารชีวภัณฑ์ช่วยท าให้มี ผลผลิต รายได้ รายได้สุทธิ มากขึ้นและยังปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

10.1 ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและจุลินทรีย์ในพื้นที่ภาคกลางและภาค    
ตะวันตก 

10.2 สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้น าไปเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปได้ 
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