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5. บทคัดย่อ 

 
 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตผักขะแยงตามมาตรฐานคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัด

อุบลราชธานี ด าเนินการในปี 2554 – 2556 ในแปลงเกษตรกรพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี      โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักขะแยงให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ Salmonella spp. และE.coli และสารพิษตกค้างในผลผลิต  ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีการปลูกผักขะแยงเป็นพืชเศรษฐกิจมามากกว่า 10 ปี สภาพการผลิตพบการ
เข้าท าลายของ หนอนปลอก (Nymphula sp.) หนอนบุ้ง หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก   เกษตรกรขาดความรู้
ในการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง เสี่ยงต่อสารพิษตกค้างในผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่ถูกต้องตามหลัก



สุขอนามัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ด าเนินการทดลองร่วมกับเกษตรกร 2 กรรมวิธี คือ  1. วิธีปรับปรุง ด าเนินการ
ผลิตตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม  2. วิธีเกษตรกร ด าเนินการผลิตโดยวิธีเกษตรกร  ผลการทดลองพบว่า ผล
การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต   วิธีปรับปรุง ไม่พบสารพิษตกค้าง ร้อยละ 65 พบสารพิษตกค้างแต่ไม่
เกินค่า  MRL ร้อยละ 35       วิธีเกษตรกร พบสารพิษตกค้าง ร้อยละ 100 พบสารพิษตกค้างเกินค่า  MRL 
ร้อยละ 89   ผลการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์       วิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกร ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 
Salmonella และ E.coli  ผลผลิตและผลตอบแทน วิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 9,291และ 
8,680 กก./ไร่ ตามล าดับ  วิธีปรับปรุง ให้ผลตอบแทน 56,457 บาท/ไร่    สูงกว่าวิธีเกษตรกร 3,462  บาท/ไร่     
อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio) วิธีปรับปรุง และวิธีเกษตรกร เท่ากับ เท่ากับ  3.72 
และ 3.69 ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง  เกษตรกรร่วมโครงการสามารถผลิตผักขะแยงได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) พืช 
 

ABTRACT 
 A research and development project on Khayaeng production technology in Ubon 
Ratchathani province was aimed to find out an appropriate technology for Khayaeng 
production in order to enhance yield quality, and reduce pesticide residues, Salmonella spp. 
and Escherichia coli contamination. The project was observed in production areas, 
transportation and packing process. It was conducted between October, 2011 to September, 
2013 in farmers, fields of Boongwai sub-district, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani 
province, and a packing house in Pathumthani province. The results revealed that Khayaeng 
production in Ubon Ratchathani province was carried out between February to November. 
There were many key pests such as  Case worm (Nymphula sp.)    Common cutworm 
(Spodoptera litura : Fabricius)  Dimond-back moth (Plutella xylostella Linnaeus) . Farmers 
were lacking of knowledge on good pesticide utilization and post-harvest management. 
Therefore, it was risk to pesticide residues and micro-organism contamination.. The research 
results suggested that in improved method, only 35 % of samples were observed pesticide 
residues but none of them was over the MRL. Whereas in farmer method, pesticide residues 
were observed as high as 93 % and 80 % of those were over the MRL. Improved method and 
farmer method produced Kayaeng yields at 9,291 and 8,680kg/rai Improved method gave 
56,457 baht/rai of net benefit which was 3,462 baht/rai higher than farmer method,  with 3.72 
and 3.69 of Benefit Cost Ratio respectively. 
 

6. ค าน า 
 



  ผักขะแยง (Limophila aromatica) หรือกะแยง (อีสาน) ผักพาย(เหนือ) กระออม (เขมร) เป็น
ไม้ล้มลุกขึ้นในน้ าหรือที่ชื้น แหล่งก าเนิดจากอินเดีย และศรีลังกา ถึงอินโดจีน จีนตอนใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน  
ไปจนถึงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และตอนเหนือของออสเตรเลีย สามารถปลู กได้ในที่มีน้ าขังตลอดปี  
ในประเทศไทยพบทั่วไปในท้องทุ่งนาหน้าฝน มีการเก็บมาจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น แต่จะออกดอกในช่วงฤดู
หนาว เนื่องจากผักขะแยงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงมีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจให้มีผลผลิตจ าหน่ายทั้งปี 
ประเทศไทยมีแหล่งปลูกผักขะแยงเพ่ือการค้าในพื้นที่จังหวัดอยุธยา นครปฐม ยโสธร แต่แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่
ที่จังหวัดอุบลราชธานี  ในปี 2551 ประเทศไทย มีการส่งออกผักขะแยงไปต่างประเทศเฉพาะผู้ที่มีใบรับรอง
สุขอนามัยพืชรวม 25 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบยุโรปที่ส าคัญ ได้แก่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์  
มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 30,665 กิโลกรัม  มูลค่า 2.1 ล้านบาท จากผู้ประกอบการ จ านวน 36 ราย (ส านัก
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2551)  และพบว่ามีการส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แต่ไม่มีการรายงานข้อมูลการส่งออก (นวลจันทร์, 2552) 
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งปลูกผักขะแยงเป็นพืชเศรษฐกิจมานานกว่า 10 ปี ในพ้ืนที่บ้านวังยาง ต าบลบุ่ง
หวาย อ าเภอวารินช าราบ  ในปี 2552 มีเกษตรกรปลูกผักขะแยงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของครอบครัวมากกว่า 
100 ครอบครัว พ้ืนที่รวม 150 ไร่ (อธิป, 2552) มีผลผลิตออกสู่ตลาดวันละ 8 ตัน รายได้รวม 42,000 บาท/
วัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ปีละไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท สภาพการผลิตผักขะแยงของ
เกษตรกรในพ้ืนที่นิยมผลิตเพ่ือการค้าที่สามารถเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน  ราคาจะต่ าลง
ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีผักขะแยงจากท้องนาในธรรมชาติเข้าสู่ตลาด ปัญหาในการผลิตผักขะแยงในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี คือ พบการเข้าท าลายของ หนอนปลอก  หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก โคนต้นด า  
เกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด ได้แก่ สาร chlorpyrifos (Organophosphates group : OP) สาร 
cypermethin (Pyrethroid group : PY)   แ ล ะ ส า ร  methomyl (Carbamates group : CA)    ส า ร 
cyhalothrin  และอ่ืนๆ โดยฉีดพ่นเพ่ือเป็นการป้องกันไว้ก่อน และมีการเก็บเกี่ยวหลังฉีดพ่น 3 -4 วัน ไม่ให้
ความส าคัญในการเว้นช่วงการเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชมากเกินความ
จ าเป็น ขาดความรู้ในการใช้สารเคมี เสี่ยงต่อการมีสารพิษตกค้างในผลผลิต เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม การผลิตไม่เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP)  มีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราสูง  ผักขะแยงยังเป็น
ผักที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเกิดจากระบบการผลิตผักขะแยงหลายๆพ้ืนที่ปลูกโดยการให้
น้ าขังท่วมแปลง น้ าที่ใช้เพาะปลูกไม่สะอาด จึงมีโอกาสที่เชื้อจุลินทรีย์ Samonella spp.และ E.coli ที่
ปนเปื้อนมากับน้ าเจริญเติบโต  หรือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท าให้เชื้อดังกล่าวติดปนเปื้อนไปกับต้นผักขะแยงได้ การ
ล้างท าความสะอาด การจัดการก่อนน าไปจ าหน่าย สถานที่จ าหน่าย เชื้อจุลินทรีย์มีโอกาสปนเปื้อนได้    มี
รายงานจากสถานเอกอัครราชฑูตไทยในยุโรปที่ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการยุโรปด้านสาธารณสุขและ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้ตรวจพบเชื้อซาโมเนลลา (Salmonella spp.)  และเชื้ออีโคไล (Escherichia. coli )  ซึ่ง
เป็นสาเหตุโรคอหิวาตกโรค และโรคบิดในคน จึงสั่งห้ามน าเข้าสินค้าผักสดจากไทย   ระหว่างวันที่ 26 
พฤษภาคม 2548-วันที่ 8 กรกฎาคม 2548 เนื่องจากตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว  (วิชาและคณะ, 2549)    
ปัจจุบันยังมีการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในพืชผักอย่างต่อเนื่อง โดยสหภาพยุโรปได้มีระบบแจ้งเตือนภัย



ด้านอาหารและอาหารสัตว์ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ไปยังประเทศผู้ส่งออก
รวมทั้งประเทศไทย ในปี 2552 มีสถิติการแจ้งเตือนปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้างในสินค้า
พืชผักและผลไม้ที่น าเข้าจากไทย (RASFF) 62 ครั้ง และปี 2553 ได้รับการแจ้งเตือนแล้ว 73 ครั้ง (กลุ่มพัฒนา
ระบบความปลอดภัยสินค้าเกษตร,2553) ยังไม่พบการแจ้งเตือนในผักขะแยงจากไทย   ในปี 2553 จากการสุ่ม
เก็บตัวอย่างผักขะแยงก่อนการส่งออกไปประเทศในกลุ่มยุโรป จ านวน 963 พบสิ่งต้องห้ามปนเปื้อนในผักขะ
แยง 21 ตัวอย่าง พบไม่ผ่านเกณฑ์ 16 ตัวอย่าง และผ่านเกณฑ์ 5 ตัวอย่าง ในตัวอย่างผักขะแยง 21 ตัวอย่าง 
พบการปนเปื้อนเชื้อ  E.coli 19 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 5 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 14 ตัวอย่าง และพบการ
ปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวอย่าง (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
ปี,2554) จากข้อมูลนี้ถือได้ว่าผักขะแยงเป็นพืชอีกชนิดที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และอาจพบ
ปัญหาในการน าไปส่งออกได้ในอนาคต ส่งผลกระทบต่อระบบความเชื่อมั่นในมาตรฐานสุขอนามัยพืชและ
ระบบตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพพืช สินค้าเกษตรมีความจ าเป็นต้องมีระบบการผลิตที่สามารถสอบทวน
ย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนการผลิตจากแหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค (นนทพันธุ์. 2552) จากนโยบายครัวของโลก 
ได้เน้นให้เกษตรกรผู้ผลิตต้องมีคุณภาพชีวิต และรายได้ที่มั่นคง ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศต้องได้บริโภค
อาหารที่มีความปลอดภัยปราศจากสารพิษตกค้างภายใต้มาตรฐานเดียวกัน(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
2547) จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้สามารถผลิตผักขะแยงให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ การผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคปลอดภัย มีระบบการผลิตที่สามารถใช้เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป  การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตผักขะแยงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักขะ
แยงที่สามารถแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และสารพิษตกค้างในผลผลิตได้ 
 
7.วิธีด าเนินการ 
   - อุปกรณ์ 

พันธุ์พืช           : พันธุ์ผักขะแยง 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช           :  อบาเม็ดติน ฟิโปรนิล อิมิดาคลอพริด 
 สารชีวินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช       :  เชื้อ BT   
วัสดุอื่น ๆ           :  ผ้าพลาสติก   ตะกร้าพลาสติก  ถุงพลาสติก หนังยาง             

   ตาชั่ง 
 
 
- วิธีด าเนินการทดลอง 

ด าเนินการโดยใช้หลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming Systems Research หรือ FSR) และ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory Technology Development หรือ PTD) ในสภาพพ้ืนที่
เกษตรกรโดยปรับใช้เทคโนโลยี จากกรมวิชาการเกษตร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดย



น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์  Salmonella spp. และEscherichia coli และ
จากการศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในระบบการผลิตผักขะแยงในจังหวัดอุบลราชธานี มาปรับใช้ใน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักขะแยง  เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม(GAP) พืช ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเกษตรกรผู้
ปลูกผักขะแยงเพ่ือการค้า  พื้นที่ด าเนินการ รายละ 1 ไร่ ด าเนินการ 2 กรรมวิธี คือ 

 1) วิธีปรับปรุง  การเลือกพ้ืนที่ การเตรียมแปลงปลูก การใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช การจัดการเหลังการเก็บเก่ียวโดย ตามค าแนะน าตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม  

 2) วิธีเกษตรกร การเลือกพ้ืนที่ การเตรียมแปลงปลูก การใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช การจัดการเหลังการเก็บเก่ียวโดยวิธีเกษตรกร 
 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ศึกษา วิเคราะห์พื้นที่  ส ารวจ สัมภาษณ์ โดยการจัดเวทีประชุมเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกผักขะแยงใน
พ้ืนที่ ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะท างานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ผักขะแยงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางและ
กิจกรรมในการด าเนินงาน คัดเลือกเกษตรกรร่วมด าเนินงาน ศึกษาระบบการผลิตการจัดการแปลงของ
เกษตรกร  ปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนตั้งแต่เริ่มการเตรียมแปลง การปฏิบัติดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย การ
ให้น้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การจัดการก่อนเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว การล้าง และการบรรจุก่อนส่ง
จ าหน่าย ฯลฯ  

2.  จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ร่วมกับผลการศึกษาสารพิษตกค้างในผักขะแยงและผลการศึกษาการ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ Salmonella spp. และ E.coli ในกระบวนการผลิตผักขะแยงที่มีความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์จากระบบการผลิตของเกษตรกร พบประเด็นปัญหาดังนี้   
 1) ปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตผักขะแยง ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของศัตรูพืช คือ หนอนกัด
กินใบ ได้แก่ หนอนปลอก หนอนบุ้ง แมลงหวี่ขาว ฯลฯ เนื่องจากเป็นการผลิตผักขะแยงนอกฤดู (กุมภาพันธ์ -
พฤศจิกายน)  จึงท าให้มีศัตรูเข้าท าลายตลอดฤดูกาลผลิต ประกอบกับผักขะแยงนั้นสามารถทยอยเก็บผลผลิต
ได้เรื่อยๆ ท าให้เกษตรกรเว้นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังการฉีดพ่นสารไม่ถึงระยะปลอดภัย สารเคมีที่เกษตรกร
นิยมใช้ที่พบมากในพื้นที่ เช่น chlorpyrifos /cypermethrin  /L-cyhalothrin ซึ่งมีฤทธิ์ตกค้างยาวนาน โดยมี
การผสมสารเคมีหลายชนิดในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง จึงเป็นจุดเสี่ยงที่ส าคัญและต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ใน
การพัฒนาการผลิตผักขะแยงให้ได้คุณภาพจึงได้มีการปรับเปลี่ยนชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชใช้ในกลุ่มที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้น มีการเว้นช่วงเก็บเกี่ยวระยะปลอดภัยและใช้สารชีวินทรีย์ทดแทนสารเคมี
ได้แก่ เชื้อ BT ( Bacillus thuringienesis) การใช้สารเคมีในกลุ่ม อบาเม็ดติน และฟิโปรนิล 
 2) ปัญหาความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เนื่องจากกระบวนการผลิต มีความเสี่ยงในการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ตั้งแต่กระบวนการผลิตในแปลงไปจนถึงกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว  ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เช่น การคัดบรรจุผักบนพ้ืนสูง



กว่าระดับดิน การใช้ผ้าปูพื้นก่อนวางผัก ไม่ให้ผักสัมผัสดิน ใช้ตะกร้าใส่ผลผลิต ป้องกันสุนัขไม่ให้เข้าในบริเวณ
โรงตัดบรรจุ การไม่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงตัดบรรจุ 
 3) ปัญหาเกษตรกรในพ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการรับรองแหล่งผลิต GAP มีการพัฒนา
ระบบการผลิตผักขะแยงให้ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP เพ่ือน าสู่การตลาดพืชคุณภาพต่อไป 
 4) ปัญหาการขาดข้อมูลคุณลักษณะของผักขะแยงที่ตลาดต้องการ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งออกต่างประเทศ จึงต้องมีการศึกษาคุณลักษณะผักขะแยงที่ตลาดต้องการ ปัจจุบันตลาด
ท้องถิ่นนิยมผักที่มีรากติด ยอดสั้น 
 5) ปัญหาการขาดข้อมูลวิธีการขนส่งที่เหมาะสม ในการขนส่งผักขะแยงจากจังหวัดอุบลราชธานี ไป
โรงคัดบรรจุเพ่ือการส่งออกในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล 
 
- เวลาและสถานที่ 
     ระยะเวลาด าเนินการ            เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 (3 ปี) 
     สถานที่ด าเนินงาน               แปลงผักขะแยงของเกษตรกร พ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ 
       จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1) ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตผักขะแยง ปี 2554-2556 วิธีปรับปรุง เกษตรกรจ านวน 
33 ราย ตรวจพบสารพิษตกค้างจ านวน 11 ราย คิดเป็น ร้อยละ 33  แต่พบไม่เกินค่า MRL  วิธีเกษตรกร 
เกษตรกรจ านวน 25 ราย ตรวจพบสารพิษตกค้างจ านวน 25 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 พบเกินค่า MRL 
จ านวน 20 ราย คิดเป็น ร้อยละ 80 (ตารางท่ี 1) 

2)  วิธีปรับปรุง เกษตรกรจ านวน 33 ราย  ชนิดสารที่ตรวจพบมากที่สุดคือ Organophosphates 
group : chlorpyrifos จ านวน  11 ราย ชนิ ดสารที่ พบมากเป็น อันดับ  2  คือ  Pyrethroid group : 
cypermethin จ านวน 4 ราย  แต่พบไม่เกินค่า MRL วิธีเกษตรกร เกษตรกรจ านวน 25 ราย ชนิดสารที่ตรวจ
พบมากที่สุด คือ Organophosphates group : chlorpyrifos) จ านวน 13 ราย  พบเกินค่า MRL 12 รายคิด
เป็น  ร้อยละ 92 ของตัวอย่ างที่พบสาร  ชนิดสารที่พบมากเป็น อันดับ  2 คือ  Pyrethroid group : 
cypermethin จ านวน 6 ราย   พบเกินค่า MRL 3  รายคิดเป็น ร้อยละ 50  ของตัวอย่างที่พบสาร  ตรวจพบ
สาร lamda - cyhalothrin  จ านวน 3 ราย  พบเกินค่า MRL 2  รายคิดเป็น ร้อยละ 67 ของตัวอย่างที่พบ
สาร   ต รวจพ บ ส าร  Carbamates group : cabaryl และ  Organophosphates group : pirimiphos 
methyl ชนิดละ  2  ราย พบเกินค่า MRL  ทุกราย คิดเป็น ร้อยละ 100 ของตัวอย่างที่พบสาร  (ตารางที่ 2)  

2) ผลการตรวจสอบจุลินทรีย์ปนเปื้อนพบว่า  กระบวนการผลิตในแปลงและกระบวนการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทั้งวิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกร ตรวจไม่พบเชื้อ E.coli และเชื้อ Salmonella 
spp. เนื่องจากระบบการผลิตของเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักไม่มีการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์จึงท าให้มีความเสี่ยง



น้อย บริเวณแหล่งผลิตก็ไม่มีสิ่งปฏิกูล และไม่มีฟาร์มปศุสัตว์อยู่ใกล้เคียง และเกษตรกรมีการปรับปรุงการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวให้มีสุขอนามัยที่ดี (ตารางท่ี 3 4) 

3) ต้นทุนผลตอบแทนในการผลิตผักขะแยง พบว่าวิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกร  ผลผลิตเฉลี่ย 9,291  
และ 8,680 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ  รายได้สุทธิ วิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกรเฉลี่ย  56,475 และ 53,013 
บาท/ไร่ ตามล าดับ  อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน ( BCR) วิธีปรับปรุงและวิธีเกษตรกรเท่ากับ  3.72 และ 
3.69 ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง (ตารางท่ี 5) 

 4) คุณลักษณะ (Specification) ของผักแขยงที่ต้องการ คือ ความยาว 18-30 เซนติเมตร ล าต้นขาว
อวบขนาดใหญ่ใบสีเขียวเข้ม ปลายยอดไม่ช้ าและด า ยอดไม่มีหนอนท าลาย ไม่มีดอก ไม่มีรากตามข้อปล้อง  
         5)  ผลการทดสอบกระบวนการผลิตโดยใช้ตัวอย่างผักแขยงจากแปลงเกษตรกรร่วมโครงการจ านวน  
2 ราย น ามาคัด ตัดแต่ง  ล้างและบรรจุตามกรรมวิธีของโรงคัดบรรจุ พบว่า วัตถุดิบที่ได้มีล าต้นสั้น ใบสีเขียว
อ่อน อาการใบจุดสีน้ าตาล ท าให้ต้องคัดทิ้งจ านวนมาก จึงได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีคุณลักษณะตามต้องการ
เพียง       17-30 % แต่ผลวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างที่ท าการสุ่มเก็บและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 
 6) เกษตรกรที่ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตผักขะแยงตามมาตรฐานคุณภาพ
ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP ผักขะแยง จ านวน 10 ราย (ตารางท่ี  6) 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักขะแยง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตผักขะแยง 
                 ตามมาตรฐานคุณภาพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการในปี พ.ศ. 2554 – 2556  
กรรมวิธี จ านวน จ านวนตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง 
 เกษตรกร พบสารพิษตกค้าง พบสารเกินค่า 

MRL 
ไม่พบสารพิษตกค้าง 

วิธีปรับปรุง  
 

 

(ปี 54) 10 
(ปี 55) 9 
(ปี 56) 14 

7 
4 
0 

0 
0 
0 

3 
5 
14 

รวม 33       11 (33 %) 0 22 (67%) 
วิธีเกษตรกร 

 
 

(ปี 54) 10 
(ปี 55) 9 
(ปี 56) 6 

10 
9 
6 

8 
8 
4 

0 
0 
0 

รวม 25 25 (100%) 20 (80%) 0 
 
ตารางท่ี 2 ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างที่พบในผักขะแยง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตผักขะแยง 
                 ตามมาตรฐานคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการในปี 2554 – 2556   

จ านวน จ านวน ผลการวิเคราะห์ ค่า EU MRL 



ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

ตัวอย่าง
พบสาร 

สารที่พบ/ 
(จ านวนตัวอย่างที่พบ) 

ปริมาณที่พบ 
(มก./กก.) 

จ านวนตัวอย่าง
เกินค่า MRL 

(มก./กก.)  

วิธีปรับปรุง 
33 
 

 

 
11 

 
chlorpyrifos (11)   
cypermethrin (4)  
lamda - cyhalothrin (1)  

 
0.02-0.19 
0.02-0.10 

0.02 

 
0 
0  
0 

 
0.50* 
0.50* 
0.1* 

วิธีเกษตรกร 
25 

 
25 

 
chlorpyrifos (13)   
cypermethrin (6)  
lamda - cyhalothrin (3)  
cabaryl (2) 
pirimiphos methyl (2) 

 
0.03-2.13 
0.15-3.15 
0.01-0.32 
0.89-0.98 
1.13-1.62 

 
12 
3  
2 
2 
2 

 
0.50* 
0.50* 
0.1* 
0.01* 
1.0* 

       หมายเหต ุ * = ค่า EU MRL(มก./กก.)ใช้ค่าก าหนดส าหรับ พริก  
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อ E.coli  (cfu/g) ในผักขะแยง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
  การผลิตผักขะแยงตามมาตรฐานคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการปี 2554-2556 

กรรมวิธี การปนเปื้อนของเชื้อ E.coli  (cfu/g) * 

ปี/จ านวน 
(ราย) 

ดิน
เพาะปลูก 

น้ า
เพาะปลูก 

น้ าก่อน
ล้าง 

น้ าหลัง
ล้าง 

ผักขะ
แยงเก็บ
เกี่ยว 

ผักขะ
แยงก่อน

ล้าง 

ผักขะ
แยงหลัง

ล้าง 

ผักขะ
แยงหลัง
มัดก า
(ล่าง) 

ผักขะ
แยงหลัง
มัดก า 
(บน) 

ผักขะ
แยง

พร้อม
ขาย 

วิธีปรับปรุง           
ปี 2554 / 
10 ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย 
ปี 2555 / 9 ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย 
ปี 2556 / 
12 ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย 
วิธีเกษตรกร           
ปี 2554 / 3 ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย 
ปี 2555 / 2 ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย 
ปี 2556 / 4 ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย 
 
 



ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp (cfu/g)  ในผักขะแยง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการ
ผลิตผักขะแยงตามมาตรฐานคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการปี 2554-2556 

กรรมวิธี การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp (cfu/g)   

ปี/จ านวน 
(ราย) 

ดิน
เพาะปลูก 

น้ า
เพาะปลูก 

น้ าก่อน
ล้าง 

น้ าหลัง
ล้าง 

ผักขะ
แยงเก็บ
เกี่ยว 

ผักขะ
แยง
ก่อน
ล้าง 

ผักขะ
แยงหลัง

ล้าง 

ผักขะ
แยง

หลังมัด
ก า

(ล่าง) 

ผักขะ
แยง

หลังมัด
ก า 

(บน) 

ผักขะ
แยง

พร้อม
ขาย 

วิธีปรับปรุง           
ปี 2554/ 
10 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ปี 2555 / 9 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ปี 2556/12 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
วิธี
เกษตรกร           
ปี 2554 / 3 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ปี 2555 / 2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
ปี 2556 / 4 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

หมายเหตุ  : เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 9007-2548 ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย
      สินค้าเกษตรและอาหารก าหนดให้ตัวอย่างผัก/ผลไม้สดตัดแต่งกิ่งพร้อมบริโภค ปริมาณ 25 g  ต้องตรวจ
      พบเชื้อ E.coli  ได้ไม่เกิน 100 cfu/g และต้องตรวจไม่พบ Salmonella spp 

 
 
ตารางท่ี 5 ผลผลิต ต้นทุน ผลตอบแทนในการผลิตผักขะแยง การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตผักขะแยง 
                ตามมาตรฐานคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการปี 2554 - 2556 

รายการ 
กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง                     กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร                  

ปี2554 ปี2555 2556 เฉลี่ย ปี2554 ปี2555 ปี2556 เฉลี่ย 
ผลผลิต (กก./ไร่) 7,677 8,727 11,469 9,291 7,043 8,399 10,600 8,680 
ราคา (บาท/กก) 9 8 8 8.33 9 8 8 8.33 
รายได้ (บาท/ไร่) 69,160 69,816 91,756 76,910 63,383 66,846 87,657 72,628 
ต้นทุน (บาท/ไร่)  19,796 18,914 22,649 20,453 19,005 17,893 21,947 19,615 
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 49,364 50,902 69,107 56,457 44,378 48,953 65,710 53,013 



 
 
ตารางท่ี 6  เกษตรกรร่วมโครงการที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ผักขะแยง การพัฒนาเทคโนโลยี     
                 ระบบการผลิตผักขะแยงตามมาตรฐานคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2555-2556 
ล าดับที่ ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ 

1 นางบุญมี ดาวประสงค์ 20 หมู่ 17 บ.วังยาง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
2 นางพัฒน์ ศรีลาภา 30 หมู่ 17 บ.วังยาง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
3 นางสาวสุบัน ดาวประสงค์ หมู่ 12 บ.ท่าขอนไม้ยูง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
4 นายอุดม  ดาวประสงค์ 7 หมู่ 12 บ.ท่าขอนไม้ยูง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
5 นางบุญสวน  แก้วบัวเคน 27 หมู่ 17 บ.วังยาง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
6 นาสงวน พิลาอาจ 116 หมู่ 17 บ.วังยาง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
7 นายประครอง  ครองยุติ บ.วังยาง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
8 นางก่อง  รอดค าทอง 8 หมู่ 17 บ.วังยาง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
9 นางจิราภรณ์ แก้วบัวเคน 104 หมู่ 17 บ.วังยาง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 
10 นางค าพวน แก้วบัวเคน หมู่ 17 บ.วังยาง ต. บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  
 1. การผลิตผักขะแยงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความเสี่ยงจากสารพิษตกค้างในผลผลิตเกษตรกร
ใช้สารเคมีในกลุ่ม Organophosphates group : chlorpyrifos  กลุ่ม Pyrethroid group : cypermethin 
และ กลุ่ม Carbamates group : cabaryl  ขณะที่มีการเก็บเกี่ยวหลังการฉีดพ่นสารเคมี อย่างน้อย 7-10 วัน 
แต่ยังพบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน จึงไม่ควรใช้สารเคมีดังกล่าว ในการผลิตผักขะแยง  
 2. การผลิตผักขะแยงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ในแหล่งผลิต ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ E.coliและSamonellaspp.. ในแหล่งผลิตและผลผลิต 
แต่พบการปนเปื้อนในแหล่งจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้นหากมีการผลิตเพ่ือการส่งออกผักขะ
แยงจึงควรมีการรวบรวมจากแหล่งผลิตและส่งตรงสู่โรงคัดบรรจุ 
 3. การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตผักขะแยงตามมาตรฐานคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตเนื่องจากเกษตรกร พบการระบาดรุนแรงของหนอนบุ้ง หนอนปลอด 
เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว เข้าท าลายผัก เกษตรกรใช้สารเคมีกลุ่ม Organophosphates group : chlorpyrifos   
กลุ่ม Pyrethroid group : cypermethin ที่มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานกว่า 10 วัน ท าให้พบสารพิษตกค้างเกินค่า
มาตรฐานในผลผลิต  เกษตรกรร่วมโครงการมีการใช้เชื้อ Bt (Bacillus thuringiensis) และปรับเปลี่ยนการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้ สารอบาเม็ดตินและสารฟิโปรนิล ท าให้ไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต 

ค่า BCR 3.42 3.69 4.05 3.72 3.35 3.74 3.99 3.69 



นอกจากนั้นมีการปรับปรุงโรงคัดบรรจุให้มีระบบสุขอนามัยที่ดี เกษตรกรร่วมโครงการได้รับการรับรองแหล่ง
ผลิต GAP ผักขะแยง จ านวน10 ราย แต่ยังต้องมีการปรับปรุงคุณลักษณะของผักขะแยงให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งต้องการผักขะแยงที่มีความยาวของล าต้นประมาณ 15-30 เซนติเมตร 
ยอดใหญ่ ไม่มีรากตามข้อปล้อง ใบเขียวสด ไม่แก่ ไม่ช้ า  ไม่มีดอก ไม่มีโรค มีร่องรอยแมลงไม่เกิน ร้อยละ 5  

4. ผักขะแยงที่จะน ามาคัดบรรจุเพ่ือการส่งออก ควรมีการควบคุมกระบวนการผลิตมาจากแหล่งผลิต

ที่ผ่านการรับรองระบบ GAP การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกสุขอนามัยโดยการคัดผักบนโต๊ะ ใช้ผ้าปูพ้ืน

ก่อนวางผัก ใช้ตะกร้าใส่ผลผลิต ห้ามผู้ปฎิบัติงานรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน และป้องกัน

สุนัขไม่ให้เข้าในพื้นที่รวบรวม  การขนส่ง การรับวัตถุดิบ การล้าง การคัดบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง เพ่ือ

ควบคุมการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. และเชื้อ E. coli การควบคุมสารพิษตกค้างในผลผลิต และการ

รักษาคุณภาพหลังการคัดบรรจุ 

5. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของสารพิษตกค้างในระยะยาวต่อ คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมในดิน และ

แหล่งน้ า ในแหล่งผลิตผักขะแยงพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
1. เกษตรกรผู้ผลิตผักขะแยงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี น าข้อมูลผลการศึกษาจากสารพิษตกค้างใน

ผลผลิต มาพัฒนาการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนชนิดสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้นและมีการใช้สารชีวินทรีย์ เชื้อ Bt 
(Bacillus thuringiensis) ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดหนอนบุ้ง  
หนอนปลอก  
 2. เป็นการเตรียมแหล่งผลิตผักขะแยงเพ่ือการส่งออกให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากเกษตรกรผู้ผลิตผักขะ
แยงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  มีความพร้อมได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP: พืช แหล่งผลิตปลอดภัยจาก
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่มีมาตรการควบคุมการปนเปื้อนชื้อเชื้อ Salmonella spp. และเชื้อ E. coli ใน
กระบวนการผลิตและการขนส่ง ช่วยเพ่ิมคุณค่า และมูลค่าผลผลิตผักขะแยงให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ และ
ระดับประเทศ  
 3.  น าผลที่ได้จากการทดลองไปก าหนดหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตผักขะแยงเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานใน
การควบคุมการผลิตผักขะแยงให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 
Salmonella  และ E.coli และมีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และตลาด 
 4. เป็นการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (Smart farmer) ด้านการผลิตผักขะแยงคุณภาพ 

5. การจัดท าโปสเตอร์ให้ค าแนะน าการผลิตผักขะแยงคุณภาพเพ่ือการส่งออก เผยแพร่โดยร่วมจัด
นิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการเกษตรอีสานล่าง ในระหว่างวันที่  1 – 10 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

6. จัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 



 
11. ค าขอบคุณ 
 การด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักขะแยงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ด้วยการได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกองค์กร ขอขอบคุณ 
บริษัท ไทยเวอลด์ อิมปอร์ต  เอ็กซ์ปอร์ต จ ากัดและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานีที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการทดลองการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพ้ืนฐาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนบอน อ าเภอวารินช าราบ จังวัดอุบลราชธานี ทีให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลพ้ืนฐานและการตรวจเลือดเกษตรกรเพ่ือสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากสารพิษตกค้างในร่างกาย
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เกษตรกรที่ร่วมโครงการ กรมวิชาการเกษตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
4 ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช นายบุญชู สายธนู หัวหน้าชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืช
เศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้ร่วมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การด าเนินงาน
วิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณนายจ าลอง กกรัมย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา ที่ให้ค าแนะน าในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามหลักวิชาการทั้งภาษาไทยและภา
อังกฤษ 
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