
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2557 

------------------------ 
1. ชุดโครงการวิจัย  : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัย  
    ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
2. โครงการวิจัย   : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัย  
    ในพ้ืนทีภ่าคกลางและภาคตะวันตก 

    กิจกรรมที่ 1  : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและ 
จุลินทรีย์ ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 

 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีฝรั่งให้ปลอดภัยจากสารพิษ 

ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Technology Test of Kitchen mint Production by safe from 

   Pesticides residue in Nakhon Pathom Province.   
 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง : นายเพทาย กาญจนเกษร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
ผู้ร่วมงาน  : นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นางสาวสุภัค  แสงทว ี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นางศิริจันทร์  อินทร์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นางสาวกุลวดี  ฐานกาญจน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

  นางสาวรพีพร  ศรีสถิต  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
 

5.บทคัดย่อ    
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีฝรั่งให้ปลอดภัยจากสารพิษในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมท าการทดลอง

ในแปลงผักชีฝรั่งของเกษตรกรในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 
2557 พบว่าการผลิตผักชีฝรั่งระหว่างกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรกร พบว่า กรรมวิธีของเกษตรกร
ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3,493 กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3,420 กก./ไร่ ส่วนการเปรียบเทียบ
ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ มีความใกล้เคียงกันทั้งสองกรรมวิธี โดยกรรมวิธีของเกษตรกร มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 
2.26  ส่วนกรรมวิธีทดสอบ มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 2.59 และจากการสุ่มตัวอย่างผลผลิตเพ่ือตรวจสอบการ
ปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต พบว่า มีสารพิษตกค้างในกรรมวิธีของเกษตรกร ตรวจ
พบสาร Cypermethrin และChorpyrifos ในปริมาณ 0.01 mg/kg ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน ส่วนกรรมวิธีของ
เกษตรกรที่มักตรวจพบสารเคมีตกค้างซึ่งมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรมีการใช้สารเคมีในช่วงที่มีการเก็บ



เกี่ยวผลผลิตเพราะมีการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชแต่เกษตรกรต้องการผลิตผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามความ
ต้องการของตลาดเกษตรกรจึงตัดสินใจใช้สารเคมีพ่นในแปลงปลูก ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีการส ารวจแมลงก่อน
พ่นสารและเว้นระยะการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเหมาะสมจึงตรวจพบสารเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากการปนเปื้อนจาก
แปลงข้างเคียงแต่ก็มีปริมาณไม่เกินค่ามาตรฐาน 
 
ค าส าคัญ :ผักชีฝรั่ง, สารพิษตกค้างทางการเกษตร 
Abstract 
 Testing technology kitchen mint safe from pesticide residues in Nakhon Pathom. 
Open trials kitchen mint farmer in the district Rose. Nakhon Pathom Between October2555 -
September 2557were found that Kitchen mint production and processing of the test method 
exhibited the poorest farmers, farmers' yield average of 3,493 kg / rai yield testing process 
yield 3,420 kg / rai. The comparison of economic data are similar for the two treatments. 
The creators of the farmers, the value was 2.26 and the average BCR process test is 2.59 and 
the average yield of sampling to determine the contamination of agricultural chemical 
residues found thatpesticide residues in the process of farmers detect substances in 
quantities Chorpyrifosand Cypermethrin are 0.01 mg / kg, which is not exceeded. The 
creators of the farmers who frequently detected pesticide residues which exceeded the 
standard. Due to the use of agricultural chemicals during the harvest because of the 
infestation of pests, but farmers need to produce good quality products to meet the needs 
of farmers markets has decided to use a chemical spray in plantations. The test methods are 
explored insects before spraying and harvesting spaced correctly detected so little 
substance caused by contamination from field side, but not exceeds the standard. 
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6.ค าน า  
 ผักชีฝรั่ง (Kitchen mint, Petroselinum crispum) เป็นพืชผักที่ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือใช้บริโภคใน
ประเทศและมีบางส่วนส่งออกต่างประเทศพ้ืนที่ปลูกมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากตลาดมี
ความต้องการมากขึ้นทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศแต่พ้ืนที่ที่มีการปลูกมากได้แก่นครปฐมและ
นครสวรรค์ส าหรับผักชีฝรั่งเป็นพืชที่มีเทคนิคในการปลูกแตกต่างจากพืชผักทั่วไปคือไม่สามารถปลูกกลางแจ้ง
ได้ดังนั้นเกษตรกรต้องปลูกอยู่ภายใต้ตาข่ายพรางแสงซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สภาพแวดล้อมเหมาะสม
กับศัตรูพืชหลายชนิดเช่นเพลี้ยไฟแมลงหวี่ขาวและไรแดงเป็นต้น (สุเทพ และคณะ, 2553) 

ปัจจุบันการผลิตผักชีฝรั่งเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การใช้สารก าจัดวัชพืช
สารป้องกันก าจัดแมลงและสารก าจัดโรคพืชท าให้เกิดปัญหาพบพิษตกค้างบ่อยครั้งดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ



ทดสอบสารในพืชดังกล่าวเพ่ือให้ได้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูที่ส าคัญในผักชีและผักชีฝรั่งที่
ถูกต้องและเหมาะสมแนะน าเกษตรกรนักวิชาการนักส่งเสริมและธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1.แปลงผักชีฝรั่งของเกษตรกร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

 2.สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ บิวเวอเรีย ไตรโคเดอมา 

 3.เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

 4.กระบอกตวงสาร และถังน้ าส าหรับผสมสารชีวภัณฑ์ 

 5.ไม้หลักและป้ายส าหรับท าเครื่องหมายแปลงทดลอง 

 
 

วิธีการ 

 ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรเป้าหมาย จ านวน 3 รายๆละ 0.5 ไร่  เปรียบเทียบระหว่าง
กรรมวิธีทดสอบที่มีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตผักชีฝรั่งให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและ
จุลินทรีย์ปนเปื้อนกับกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ คือ 
 

กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
      -การป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบัติ คือ 
         1) การป้องกันก าจัดโรค และแมลงสัตรูพืช 
           -โรคไหม้เกิดในฤดรู้อน ป้องกันก าจัดโดยใช้สารแคมี
เบนแลท อัตรา 6-12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร บ่นให้ทั่วบริเวณที่
ต้องการ 
         - โรคคนเน่า มักเกิดในฤดฝูน ป้องกันโดยยกร่องแปลงให้
สูง เพื่อระบายน้ า หลังคาควรโปรง่เพื่อให้แสงส่องได้ถึง และใช้
สารเคมี ได้แก่ แอนติโกร อัตรา 30-60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พน่
ให้ท่ัวบริเวณที่เกดิโรค 
         - หนอนกินใบ หนอนจะกัดกินใบจนเหลือแต่ก้านใบ ถ้า
ระบาดมากจะท าความเสียหายทั้งแปลงโดยตัวเตม็วัยเป็นผีเสื้อ
กลางคืน หัวสีน้ าตาล ล าตัวสีน้ าตาลอ่อน  
         -ความเสี่ยงต่อการการปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์ มีการ
ล้างน้ า 1 ครั้งก่อนบรรจุถุงพลาสติก 10 กก. วัสดุและอุปกรณ์ที่
สัมผัสผลผลิต เช่น ภาชนะที่ใส่ และวางผลผลิตมีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เช่นวางตะกร้าใส่ผลผลิตบนพ้ืนที่แฉะ
และไม่มีที่รองภาชนะ 
 

-ปฏิบัติตามค าแนะน าในการป้องกันก าจัดศัตรูผักชีฝรั่ง 
ดังต่อไปนี้ 
              1)ส ารวจการเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืช 
ทุก 5 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อประเมินความ
เสียหาย แมลงและโรคศัตรูที่ส าคัญคือ แมลงปากดูด ได้แก่ 
แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน แมลงปากกัด 
ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนม้วนใน ไร
ศัตรูพืช ได้แก่ ไรแดง ไรขาว และไส้เดือนฝอยโรครากปม 
            2) ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80-100 กับ
ดัก/ไร่ เพื่อดักจับตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืช โดยติดเหนือทรง
พุ่มประมาณ 1 คืบ 
             3) หากพบมีการระบาดเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) 
แนะน าให้ใช้วิธีการดังนี ้
            - การป้องกันก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณใบ และเป็นพาหะน าโรคที่
เกิดจากไวรัส หากพบการระบาดควรพิจารณาใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัด เช่น อิมิดาโคลพริด อัตรา 2 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
ไทอะมีโทแซม อัตรา 2 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ฟิโปรนิล อัตรา 40 



 
 

มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร บูโพรเฟซิน อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตร หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน 
          -ลดความเสี่ยงต่อการการปนเปื้อนของเช้ือจุลินทรีย์
โดยใช้ปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมัก ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวควรล้างน้ า
สะอาดอย่างน้อย 2 ครั้งก่อนบรรจุใส่ถุง วัสดุและอุปกรณ์ที่
สัมผัสผลผลิต เช่น ภาชนะท่ีใส่ และวางผลผลิตต้องสะอาดไม่มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 
หมายเหตุ การเตรียมดิน พันธุ์ การปลูก การใส่ปุ๋ย การให้น้ า 
และการเก็บเกี่ยวจะปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร 

 

ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2550  สิ้นสุด  กันยายน 2557 
สถานที่ด าเนินการ แปลงเกษตรกร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การด าเนินการทดสอบ โดยท าการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกผักชีฝรั่งเป็นการค้าในเขตพ้ืนที่จังหวัด

นครปฐม กลุ่มเกษตรกรมีการเพาะปลูกในการผลิตชีฝรั่งอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม ส่งผลให้เกิดการสะสมของ
โรคและแมลงศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรตัดสินใจใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการผลิตผักชีฝรั่ง 
 จากการทดลองเปรียบเทียบการผลิตผักชีฝรั่งระหว่างกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรกร 
พบว่า กรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3,493 กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3,420 
กก./ไร่ (ตารางที่ 1) ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ มีความใกล้เคียงกันทั้ งสองกรรมวิธี โดย
กรรมวิธีของเกษตรกร มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 2.26  ส่วนกรรมวิธีทดสอบ มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 2.59  
(ตารางที่ 1) และจากการสุ่มตัวอย่างผลผลิตเพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรตกค้างใน
ผลผลิต พบว่า มีสารพิษตกค้างในกรรมวิธีของเกษตรกร ตรวจพบสาร Cypermethrin และChorpyrifos ใน
ปริมาณ 0.01 mg/kg ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกรที่มักตรวจพบสารเคมีตกค้างซึ่งมีค่าเกิน
มาตรฐาน เนื่องจากเกษตรมีการใช้สารเคมีในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะมีการเข้าท าลายของแมลง
ศัตรูพืชแต่เกษตรกรต้องการผลิตผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดเกษตรกรจึงตัดสินใจใช้
สารเคมีพ่นในแปลงปลูก ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีการส ารวจแมลงก่อนพ่นสารและเว้นระยะการเก็บเกี่ยวที่
ถูกต้องเหมาะสมจึงตรวจพบสารเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากการปนเปื้อนจากแปลงข้างเคียงแต่ก็มีปริมาณไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน (ตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 ผลผลิตผักชีฝรั่ง (บาทต่อไร่) รายได้ รายได้สุทธิ และ BCR กรรมวิธีการทดสอบและกรรมวิธีของ 
   เกษตรกร จังหวัดนครปฐม ปี 2557 
 

 
เกษตรกร 

กรรมวิธีของเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
ผลผลิต (กก./

ไร่) 
รายได้ 

(บาท/ไร่) 
รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

นางแตน 3,670 88,080 50,628 2.35 3,480 83,520 53,520 2.78 
นายเฉลียว 3,352 80,448 44,448 2.23 3,210 77,040 44,540 2.37 
นายสมปอง 3,458 82,992 45,580 2.21 3,570 85,680 53,265 2.64 

เฉลี่ย 3,493 83,840 46,885 2.26 3,420 82,080 50,441 2.59 
 

ตารางท่ี 2 การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ตกค้างในผลผลิตผักชีฝรั่ง กรรมวิธีของเกษตรกรและ 
   กรรมวิธีทดสอบ จังหวัดนครปฐม ปี 2557 
 

 
 

เกษตรกร 

กรรมวิธีของเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 
สารเคมีที่ตรวจพบ จุลินทรีย์ที่ตรวจพบ สารเคมีที่ตรวจพบ จุลินทรีย์ที่ตรวจพบ 

ชนิดสารเคม ี ปริมาณ 
(mg/kg) 

E.coli 
(cfu/g) 

Salmonella ชนิดสารเคม ี ปริมาณ 
(mg/kg) 

E.coli 
(cfu/g) 

Salmonella 

นางแตน Cypermethrin 0.01 < 10 ไม่พบ ND ไม่พบ < 10 ไม่พบ 
นายเฉลียว Cypermethrin 0.01 < 10 ไม่พบ ND ไม่พบ < 10 ไม่พบ 
นายสมปอง Chorpyrifos 0.01 < 10 ไม่พบ ND ไม่พบ < 10 ไม่พบ 

 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

กรรมวิธีของเกษตรกรที่มักตรวจพบสารเคมีตกค้างซึ่งมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรมีการใช้
สารเคมีในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะมีการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชแต่เกษตรกรต้องการผลิตผลิตที่
มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดเกษตรกรจึงตัดสินใจใช้สารเคมีพ่นในแปลงปลูก ส่วนกรรมวิธี
ทดสอบมีการส ารวจแมลงก่อนพ่นสารและเว้นระยะการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเหมาะสมจึงตรวจพบสารเพียง
เล็กน้อยท่ีเกิดจากการปนเปื้อนจากแปลงข้างเคียงแต่ก็มีปริมาณไม่เกินค่ามาตรฐาน 

 
 
 
 
 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  
1.น าผลงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท าการผลิตผักชีฝรั่งเพื่อการส่งออก 
2.น าผลงานวิจัยที่ได้จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการแนะน าเผยแพร่ในงานคลินิกเกษตร และงาน 
   จังหวัดนครปฐมพบประชาชน 
3.น าผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 



4.น าผลงานวิจัยเรื่องเต็มน าเสนอในรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
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