
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย :การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2. โครงการวิจัย  :การวิจัยและพัฒนาผักขะแยงในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
    ชื่อกิจกรรม  :การจัดท าระบบฐานข้อมูลผักขะแยง 
3. ชื่อการทดลอง  :การจัดท าระบบฐานข้อมูลผักขะแยง 
    Information Management ofPakkayang(Limophilaaromatic) 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง :นางโสภิตา สมคิด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
ผู้ร่วมงาน :นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 
    :  นางสาวรัชดาวัลย์ สิริธนิตนนัท์ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
5. บทคัดย่อ  
 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตผักขะแยงของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผักขะแยง การดูแลรักษา การผลิต ข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลการตลาด โดยเก็บเป็นฐานข้อมูล และสร้าง 
Webpage ข้อมูลยังต้องมีการแก้ไข ฐานข้อมูลต้องเพ่ิมเติมการจัดการเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานGAP ซึ่งเกษตรกรยัง
ต้องมีการแก้ไขด้านการเก็บเก่ียวเพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

Abstract 
  Collect basic Information inproductionofPakkayang’sfarmersinUbonRatchathani.General 
information aboutPakkayang, Maintaining, production,  farmers, and marketing dataare keeping 
in database.Information alsoneeds to be adjusted. The databaseneedto be resolved in some 
management to meet the GAP standard. Farmer’s harvest alsoneed to be modifiedto meet 
standardizedquality. 
6. ค าน า 
 ผักขะแยง (Pakkayang: Limophila1romatic)เป็นผักพ้ืนบ้านและยังผักส่งออกที่สามารถท ารายได้
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่เนื่องจากปัญหาด้านการจัดการผลิตผลของเกษตรกร จึงมักประสบ
ปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ส่งผลให้เกษตรกรต้องระมัดระวังในการขายผลผลิตเพ่ือส่งออกต่างประเทศ 
ดังนั้นการจัดท าข้อมูลการผลิต ข้อมูลพ้ืนฐานด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
และการทดสอบตลอดจนข้อมูลด้านพืช การตลาด ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ การจัดการ
ฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกษตรกรได้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงการผลิตแก่ตลาดที่สนใจและเป็นประโยชน์ใน
การวิจัยต่อไป ศึกษาวัตถุประสงค์เชื่อมโยงข้อมูลการผลิตผักขะแยง ลักษณะทางการเกษตร การตลาดและงานวิจัย 
สามารถท าให้ทราบปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรที่ต้องการแก้ไข  

7. วิธีด าเนินการ:  



1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลมือ 2 ในด้านระบบนิเวศน์ในการปลูกผักขะแยง 
2.  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาพพ้ืนที่  
3. จัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

 
 
  เวลาและสถานที่ แปลงผักขะแยงของเกษตรกร พื้นที่ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 เริ่มต้น(เดือน/ปี)     ตุลาคม 2555 
 สิ้นสุด(เดือน/ปี)     กันยายน  2556 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

การผลิตผักขะแยงคุณภาพเพื่อการส่งออก 
ความส าคัญ 
 ประเทศไทยมีการส่งออกผักขะแยงไปต่างประเทศ เฉพาะที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช ส่วนใหญ่เป็นแถบ
ยุโรปที่ส าคัญ ได้แก่เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอรเวย์  มีปริมาณรวม 30,655 กิโลกรัม มูลค่ารวม 2.1 ล้านบาท และ
มีการส่งออกไปประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 จังหวัดอุบลราชธานี มีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี มากกว่า 100 ครอบครัว พ้ืนที่รวม 150 ไร่ ท ารายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่มากกว่า 20 ล้านบาท 
ผลิตเพ่ือการค้าในช่วงเดือนธันวาคม-ตุลาคม 
ปัญหา 
 ผักขะแยงเป็นพืชผักที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และสารพิษตกค้างในผลผลิตเนื่องจากใน
การผลิตพบปัญหาการเข้าท าลายของหนอน ปลอก หนอนขน หนอนใยผัก เพลี้ยไฟ ไรขาว เกษตรกรมีการใช้
สารเคมีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่ถูกสุขอนามัย ในการส่งออกพบการแจ้งเตือน
การตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนที่ส่งไปสหภาพยุโรปในปี 2549-2552 จ านวน 2 ครั้ง ตรวจพบแมลงหวี่ขาวติด
ไปกับผักขะแยงเพ่ือการส่งออกในปี 2555 ผักขะแยงเป็นพืชที่มีมูลค่าไม่สูงมากนักในการส่งออกแต่เมื่อพบปัญหา
ในการส่งออก จะส่งผลกระทบกับพืชผักชนิดอ่ืนๆ ที่ส่งออกจากประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดการให้
ได้คุณภาพ 
ข้อก าหนดและคุณลักษณะผักขะแยงที่ตลาดเพื่อการส่งออกต้องการ 
 1.ต้องได้รับการรับรองแหล่งผลิต (GAP) 
 2.ล าต้นอวบขาวใหญ่ ใบสีเขียว ปลายยอดไม่ชี้ และด า ไม่มีดอกไม่มีหนอนท าลาย ความยาว 18-30 
เซนติเมตร 



 

 3.ผักขะแยงต้องสด สะอาด สภาพโดยทั่วไปสมบูรณ์ไม่มีรากติดไม่มีดินหรือทรายติดรวมทั้งสิ่งอ่ืนๆที่ไม่ใช่
ส่วนใดส่วนหนึ่งของผักขะแยง 
 4.ไม่พบสารพิษตกค้างหรือพบไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศคู่ค้าก าหนด  
 5.ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ E.Coliไม่เกิน 100 cfu/g ในผักสด 25 กรัมและต้องตรวจไม่พบ salmonella 
spp. ในผักสด 25 กรัม 

6.ตรวจสอบแมลงด้วยแว่นขยายก าลัง 10 เท่า พบตัวอ่อนหรือไข่แมลงหวี่ขาวและไข่หนอนไม่เกิน10จุด 
 7.ต้องบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดห่อหุ้มเรียบร้อยป้องกันสิ่งแปลกปลอมได้ ภาชนะบรรจุส่วนที่สัมผัสกับ
ผักขะแยงต้องไม่มีสีใดๆเจือปน ไม่มีวัตถุเจือปนหรือสารอ่ืนใดออกมาปนเปื้อนในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

การปลูกผักขะแยงคุณภาพ 
การคัดเลือกพื้นที่ ใกล้แหล่งน้ าหรือมีระบบการให้น้ าได้ตลอดปี มีน้ าขังเล็กน้องระดับน้ าสูง 2-3 เซนติเมตร มี
ลักษณะดินเหนียวปนทราย 
การเตรียมพื้นที่ ท าเป็นกระทงนาขนาด 10x15 เมตร ไถดะหรือใช้จอบขุดพร้อมกับใส่ปุ๋ยคอก ปูนขาว เพ่ือปรับ
สภาพดิน คราดกลบทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ ระบายน้ าเข้าแล้วไถคราดเพ่ือให้พ้ืนที่สม่ าเสมอ 



 

 

 

การปลูก แยกกอจากพันธุ์ที่เตรียมไว้มาปักด าลงคล้ายๆกับการด านา ระยะปลูก 15 x 20 เซนติเมตร 

 

การดูแลรักษา หลังปลูก 2 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 25 กก./ไร่ จากนั้นใส่ทุกครั้งหลังจากเก็บเกี่ยว
ตลอดระยะเวลาปลูกเกษตรกรต้องดูแลน้ าในแปลงระดับ 2-3 เซนติเมตร อย่าให้น้ าแห้ง ใช้มือถอนวัชพืชภายใน 
2-3 สัปดาห์ ก็สามารถเก็บผลผลิตครั้งต่อไปได้ 
การป้องกันก าจัดโรคและแมลง เก็บหนอนทิ้ง พ่นเมทโธมิล ก่อนการเก็บเก่ียว 7 วัน และพ่นบาซิลลัส ทูริงจินซิส
(บีที) ก่อนเก็บเกี่ยว 3 วัน 



 

การเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 1 หลังปลูกครั้งแรก 30-45 วัน ควรเก็บเกี่ยวหลังจากใส่ปุ๋ยเคมีอย่าน้อย 1 สัปดาห์ เพราะน้ า

ที่ใส่ปุ๋ยใหม่ท าให้ผู้เก็บคัน เก็บเกี่ยวโดยการถอนแยก เว้นต้นบางส่วนไว้เพื่อการเจริญเติบโตในรุ่นต่อไป ผักขะแยง

ปลูก 1 ครั้งเก็บเกี่ยวได้ 10-20 ครั้ง/ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา 

 

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักขะแยงคุณภาพ 
 1.เก็บรวบรวมผักขะแยง ภาชนะบรรจุด้วยน้ าสะอาด (น้ ามีคุณสมบัติตามมาตรฐานน้ าดื่ม) บรรจุใน
ภาชนะท่ีสะอาดไม่สัมผัสกับพ้ืนดินโดยตรง 

 



 2.คัดแยกผลผลิตในสถานที่ที่มีสุขอนามัยที่ดีท่ีคัดบรรจุอยู่สูงจากระดับพ้ืนดินมีผ้าปูพื้น ตัดราก บรรจุใน

ถุงพลาสติกเจาะรูมัดถุงเก็บรักษาไว้ในสถานที่สะอาด ไม่ให้สัมผัสดิน 

 

 3.การขนส่งผักขะแยงไม่ให้สัมผัสดิน(จากจังหวัดอุบลราชธานี-โรงคัดบรรจุเพ่ือการส่งออกในจังหวัด

ปทุมธานี(ตลาดไท) โดยรถกระบะที่สะอาดและมีผ้าใบคลุม อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส ระยะทาง 625 

กิโลกรัม เวลา 8 ชั่วโมง 

 

4.ถึงโรงคัดบรรจุจัดเก็บวัตถุดิบในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส 

 



 5.ล้างผักขะแยงด้วยน้ าสะอาดและมีน้ าผสมสารละลายกรดซิติคเข้มข้น 100 ppm หรือการล้างด้วยน้ า 

และน้ าผสมคลอรีนเข้มข้น 100 ppm มีประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ใกล้เคียงกันและท าให้

ลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลง(ไม่เหี่ยว ไม่ช้ า ไม่ด า) 

 

 6.บรรจุถุงปริมาณ 100 กรัมจัดเก็บผลิตภัณฑ์สุดท้ายในห้องเย็นที่ อุณหภู มิ 5-8 องศาเซลเซียส  

ผลิตภัณฑ์มี คุณลักษณะดี หลังการเก็บรักษานาน 16 ชั่วโมง 

 



 

  

 

  

 

 
 

ขบวนการผลติผักขะแยงเพือ่การส่งออก 



 
นายอุดม ดาวประสงค ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* จัดส่ง ข้อ 

 

 

 

 

นายพเนตร ศรีลาภา 

 
 

 

นางสุบนั ดาวประสงค ์

 
 

 

นางบุญสวน แกว้บวัเคน 

 
 

 
นางบุญมีดาวประสงค ์

 
 

 

นางค าพวน แกว้บวัเคน 

 
 



นางพฒัน ์ศรีลาภา 

 
 

 

นางก่อง รอดทองค า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลไป ยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสงวน พิลาอาจ 

 
 

 

นางจิราภรณ์ แกว้บวัเคน 

 
 



 

 

นงานและวิชาการในรูปเ 

สรุปผลวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักขะแยงปี 2555 ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ล าดับ

ที ่
ชื่อ สกุล 

ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 
OP Ocl PY CA 

1 นายสมเดช ศรีลาภา 
chlorpyrifos 0.47  ND 

lamda- cyhalothrin 
0.16 - 

2 นางนิยมดาวประสงค์ chlorpyrifos 0.11 ND cypermethin 0.15 - 
3 นางค าพวนแก้วบัวเคน chlorpyrifos 0.02 ND ND - 
4 นายบ่ายแก้วบัวเคน chlorpyrifos 0.78 ND ND - 
5 นายประดิษฐ์เครือบุตร ND ND ND - 
6 นายสินทรดาวประสงค์ ND ND ND - 
7 นายวิทยาดาวประสงค์ chlorpyrifos 0.13 ND cypermethin 0.01 - 
8 นางบุญสวนแก้วบัวเคน chlorpyrifos 0.03 ND ND - 
9 นายอุดมดาวประสงค์ chlorpyrifos 0.12 ND cypermethin 0.02 - 

  
      

lamda- cyhalothrin 
0.02   

10 นายสมพรสิงห์ขัน chlorpyrifos 0.03 ND ND - 
11 นายพรชัยรอดค าทอง chlorpyrifos 1.32 ND ND - 

12 
นางหนูกรทุมมาเกศ 

Pirimiphos methyl 
1.62 ND ND - 

    chlorpyrifos 0.03       
13 นายแน่นศรีลาภา chlorpyrifos 0.19 ND ND - 
14 นายสมพงษ์แก้วค ามา chlorpyrifos 0.64 ND ND - 
15 นางจิราภรณ์แก้วบัวเคน ND ND ND - 

16 นายนิคมทัดเทียม chlorpyrifos 1.12 ND ND - 

นายประคอง ครองยติุ 

 



17 นายชัยยาทาประจิตร ND ND ND - 
18 นายสมปองแก้วบัวเคน ND ND ND - 
19 นางหนูทมเครือบุตร Pirimiphos ethyl 1.13 ND ND - 
20 นางหนูพิษดาวประสงค์ ND ND ND - 
21 นายขันพรหมเกศ ND ND ND - 
22 นางไรศรีลาภา chlorpyrifos 0.02 ND lamda- cyhalothrin 0.02 - 
23 นายพรทิพย์ศรีลาภา chlorpyrifos 0.15 ND ND - 
24 นายประวิงดาวประสงค์ ND ND ND - 

25 นายค าพองทาประจิตร ND ND lamda- cyhalothrin 
0.32 - 

ล าดับ
ที ่

ชือ่ สกุล 
ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

OP Ocl PY CA 
26 นางพันทิวารอดค าทอง chlorpyrifos 0.14 ND lamda- cyhalothrin 

0.14 - 
27 นางเคลือบดาวประสงค์ chlorpyrifos 1.82 ND ND - 
28 นายบุญมีดาวประสงค์ chlorpyrifos 0.19 ND cypermethin 0.02 - 
29 นายค าพองวงศ์สุทา chlorpyrifos 0.10 ND ND - 
30 นางยุวพรพวงเขียว chlorpyrifos 0.01 ND lamda- cyhalothrin 

0.06 - 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ: ข้อมูลการปลูกผักขะแยงน าเสนอข้อมูลทั่วไปด้านการผลิต 

การเก็บเกี่ยว และการตลาดมีเกษตรกรที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ต้องด าเนินการ

ต่อไป 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของ สวพ4 





 


