
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2557 

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

 
2. โครงการวิจัย   : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัย  
               ในพ้ืนทีภ่าคกลางและภาคตะวันตก  

กิจกรรมที่ 3  :  การวิจัยและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชผักโดยวิธีผสมผสานให้ 
  ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทยโดยวิธีผสมผสานให้ปลอดภัยจาก  
   สารพิษตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืชในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing technology integrated coriander safe from Microbial 
   Pesticide residues and pests in Nakhon Pathom Province. 

 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง : นายเพทาย กาญจนเกษร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
ผู้ร่วมงาน  : นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นางสาวสุภัค  แสงทวี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นางศิริจันทร์  อินทร์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นางสาวกุลวดี  ฐาน์กาญจน ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

  นางสาวรพีพร  ศรีสถิต  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
 

5.บทคัดย่อ    
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทยโดยใช้วิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชในการผลิตด้วยวิธีผสมผสาน

(Integrated Pest Management (IPM)) ให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และแมลงศัตรูพืชในจังหวัด
นครปฐมท าการทดลองในแปลงผักชีไทยของเกษตรกรในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมระหว่างเดือน ตุลาคม 
255 – กันยายน 2557 พบว่า กรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 1,337 กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบ ให้
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 1,360 กก./ไร่ ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ มีความใกล้เคียงกันทั้งสอง
กรรมวิธี โดยกรรมวิธีของเกษตรกร มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 2.30  ส่วนกรรมวิธีทดสอบ มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 
2.57และจากการสุ่มตัวอย่างผลผลิตเพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต 
พบว่า มีสารพิษตกค้างในกรรมวิธีของเกษตรกร ตรวจพบสาร Cypermethrin และChorpyrifos ในปริมาณ 
0.02-0.03 mg/kg  
 



ค าส าคัญ: ผักชีไทย, การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 
Abstract  
 Testing technology coriander using pest management in production with integrated 
(Integrated Pest Management (IPM) safe from pesticide residues and pests in Nakhon Pathom 
Province. Samples were collected in October255 -September 2557were found that the 
methods of farmers to produce an average 1,337 kg / rai yield testing process yield 1,360 kg 
/ rai. The comparison of economic data are similar for  two treatments. The methods of the 
farmers with the BCR average of 2.30 and process tests the BCR average of 2.57 and a 
sampling output to monitor the contamination of agricultural chemical residues were found 
to be pesticide residues in the methods of farmers reviews. Cypermethrin and Chorpyrifos 
substance in quantities of 0.02-0.03 mg / kg. 
 

Keywords: coriander, Integrated Pest Management (IPM) 
 

6.ค าน า  
 ผักชีไทย (Coriander, Coriandrumsativum) เป็นพืชผักที่ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือใช้บริโภคในประเทศ
และมีบางส่วนส่งออกต่างประเทศพ้ืนที่ปลูกมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากตลาดมีความ
ต้องการมากขึ้นทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศแต่พ้ืนที่ที่มีการปลูกมากได้แก่นครปฐมและนครสวรร ค์
ส าหรับผักชีฝรั่งเป็นพืชที่มีเทคนิคในการปลูกแตกต่างจากพืชผักทั่วไปคือไม่สามารถปลูกกลางแจ้งได้ดังนั้น
เกษตรกรต้องปลูกอยู่ภายใต้ตาข่ายพรางแสงซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับศัตรูพืช
หลายชนิดเช่นเพลี้ยไฟแมลงหวี่ขาวและไรแดงเป็นต้น (สุเทพ และคณะ, 2553) 

ปัจจุบันพืชผักตระกูลผักชีไทยเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การใช้สารก าจัด
วัชพืชสารป้องกันก าจัดแมลงและสารก าจัดโรคพืชท าให้เกิดปัญหาพบพิษตกค้างบ่อยครั้งดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การทดสอบสารในพืชดังกล่าวเพ่ือให้ได้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูที่ส าคัญในผักชีและผักชีฝรั่งที่
ถูกต้องและเหมาะสมแนะน าเกษตรกรนักวิชาการนักส่งเสริมและธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1.แปลงผักชีไทยของเกษตรกร อ.เมืองนครปฐม 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  เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธี

ทดสอบที่มีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตผักชีฝรั่งให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างและจุลินทรีย์

ปนเปื้อนกับกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ คือ 

 

กรรมวิธีเกษตรกร 
กรรมวิธีทดสอบ 

(วิธีการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM)) 

            เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชพ่นให้ทั่วทั้ ง
แปลงเมื่อพบว่ามีการระบาด 

 
           แมลงหวี่ขาว : อิมิดาโคลพริด (โปวาโด 70% WG) อัตรา 12 

กรัม หรือไทอะมีโทแซม (แอคทารา 25 ดับบลิวจี 25% WG) อัตรา 12 

กรัม หรือปิโตรเลียม ออยล์ (เอสเค เอ็นสเปรย์ 99 83.9%) อัตรา 150 ซีซ ี

 

          เพลี้ยแป้ง: ไทอะมีโทแซม (แอคทารา 25 ดับบลิวจี 25% WG) 

อัตรา 5 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน (สตาร์เกิล10% WP) อัตรา 
20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

             1. หมั่นส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ โดยสุ่มตรวจแมลงทั้ง
ต้นแบบแนวสลับฟันปลาร่องละ 100 ต้น 

             2. ถ้าพบแมลงศัตรูไม่มากให้จับท าลาย (กลุ่มหนอน) 
หรือตัดส่วนของพืชเผาท าลาย หรือใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้
แน่นแล้วตากแดดทิ้งไว้เพื่อฆ่าแมลง (กลุ่มแมลงปากดูด) 
              3. ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 80-100 กับดัก/ไร่ โดย
ติดเหนือระดับทรงต้นสักคืบ เพื่อดักจับตัวเต็มวัยของผีเสื้อ 
แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยไฟ 

               4. ถ้าพบแมลงศัตรูพืชระบาดเกินระดับเศรษฐกิจ (ET) 

ใช้วิธีการดังนี ้
 

แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยแป้ง: ถ้าพบตัวอ่อนมากกว่า 2 ตัว/ใบ 
ใช้เช้ือราบิวเวอเรีย (บูเวเรียบัสเซียน่า (BeauveriaBassiana) บู
เวริน อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อมีปริมาณการ
เข้าท าลายในระยะแรก และพ่นซ้ าทุกๆ 5-7 วัน) หรือใช้วิธีสูบน้ า
ให้ท่วมยอดผัก ให้ระดับน้ าท่วมปลายยอดผักชีไทย แมลงหนีน้ า
ไปเกาะอยู่ที่ยอดใบแล้วพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ 
 

 

ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2555  สิ้นสุด  กันยายน 2557 
สถานที่ด าเนินการ แปลงเกษตรกร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 
 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ท าการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกผักชีไทยเป็นการค้าในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม กลุ่มเกษตรกรมีการ
เพาะปลูกในการผลิตชีไทยอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่เดิม ส่งผลให้เกิดการสะสมของโรคและแมลงศัตรู พืช ท าให้
เกษตรกรตัดสินใจใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการผลิตผักชีไทย 

 



 จากการทดลองเปรียบเทียบการผลิตผักชีไทยระหว่างกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีของเกษตรกร 
พบว่า กรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 1,337 กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 1,360 
กก./ไร่ (ตารางที่ 1) ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ มีความใกล้เคียงกันทั้งสองกรรมวิธี โดย
กรรมวิธีของเกษตรกร มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 2.30  ส่วนกรรมวิธีทดสอบ มีค่า BCR เฉลี่ยเท่ากับ 2.57  
(ตารางที่ 1) และจากการสุ่มตัวอย่างผลผลิตเพ่ือตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรตกค้างใน
ผลผลิต พบว่า มีสารพิษตกค้างในกรรมวิธีของเกษตรกร ตรวจพบสาร Cypermethrin และChorpyrifos ใน
ปริมาณ 0.02-0.03 mg/kg (ตารางที่ 2) ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน ส าหรับการปฏิบัติของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มัก
ตรวจพบสารเคมีตกค้างซึ่งมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากเกษตรมีการใช้สารเคมีในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพราะมีการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชแต่เกษตรกรต้องการผลิตผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของ
ตลาดเกษตรกรจึงตัดสินใจใช้สารเคมีพ่นในแปลงปลูก ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีการส ารวจแมลงเป็นประจ าและมี
การใช้กรรมวิธีการผสมผสานในการป้องกันก าจัดท าให้ไม่เกิดการตกค้างของสารพิษตกค้าง 
 

ตารางท่ี 1 ผลผลิตผักชีไทย (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 

นายอร่าม 1,420 85,200 48,523 2.32 1,369 82,140 50,148 2.57 
นายกิมยู ้ 1,236 74,160 43,259 2.40 1,425 85,500 42,368 1.98 
นายถาวร 1,354 81,240 44,127 2.19 1,287 77,220 52,861 3.17 

เฉลี่ย 1,337 80,200 45,303 2.30 1,360 81,620 48,459 2.57 
 

 

ตารางท่ี 2 การตรวจสอบปริมาณสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ตกค้างในผลผลิตผักชีไทย 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 

นายอร่าม Cypermethrin 0.02 < 10 ไม่พบ ND ไม่พบ < 10 ไม่พบ 
นายกิมยู ้ Cypermethrin 0.03 < 10 ไม่พบ ND ไม่พบ < 10 ไม่พบ 
นายถาวร Chorpyrifos 0.02 < 10 ไม่พบ ND ไม่พบ < 10 ไม่พบ 

 
9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



เกษตรมีการใช้สารเคมีในช่วงที่มีการเก็บเก่ียวผลผลิตเพราะมีการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชแต่

เกษตรกรต้องการผลิตผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดเกษตรกรจึงตัดสินใจใช้สารเคมีพ่นใน

แปลงปลูก ส่วนกรรมวิธีทดสอบมีการส ารวจแมลงเป็นประจ าและมีการใช้กรรมวิธีการผสมผสานในการป้องกัน

ก าจัดท าให้ไม่เกิดการตกค้างของสารพิษตกค้าง 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  
1.น าผลงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท าการผลิตผักชีฝรั่งเพื่อการส่งออก 
2.น าผลงานวิจัยที่ได้จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการแนะน าเผยแพร่ในงานคลินิกเกษตร และงาน 
   จังหวัดนครปฐมพบประชาชน 
3.น าผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
4.น าผลงานวิจัยเรื่องเต็มน าเสนอในรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
 

11.เอกสารอ้างอิง : 
สุเทพ สหายา, พวงผกา อ่างมณี และอัจฉรา หวังอาษา, 2553. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสาร 

สกัดจากธรรมชาติป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในผักชีและผักชีฝรั่ง.กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่ม 
บริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช,กรุงเทพฯ. 

 


