
 
บทที่ 4 

การผลิตผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม 
 

การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” 
สามารถอธิบายไดถึงระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ ของจังหวัดเชียงใหม อันไดแก ลักษณะการ
ผลิตผักปลอดสารพิษในปจจุบัน ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในปจจุบัน การผลิตผักปลอด
สารพิษ ตามวิธีการของสํานักงานเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร ระบบการผลิต
ท่ีไดมาตรฐาน รวมถึงตัวอยางการผลิตผักชนิดตางๆ ท่ี เปนท่ีนิยมบริโภคในปจจุบัน มี
รายละเอียดตางๆ ดังนี้ 

 
4.1 ลักษณะการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 
 ปจจุบันถือไดวาพืชผักจัดเปนอาหารประจําวันของมนุษยท่ีอุดมดวยคุณคาทางอาหาร 
วิตามิน และแรธาตุตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเจริญเติบโต และเสริมสรางความแข็งแรงของ
รางกาย พื้นท่ีปลูกของประเทศไทยในแตละปประมาณ 3.2 ลานไร กระจายกันอยูในทุกจังหวัด
ของประเทศไทย ผลผลิตประมาณ 5.2 ลานตัน สวนใหญจะใชบริโภคภายในประเทศประมาณ 
3.2 ลานตันตอป คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 12,400 ลานบาท (กมล เลิศรัตน, 2544) ปจจุบันมีการ
นําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช อันไดแก ปุย เคร่ืองจักรกล และสารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด
การทําลายของศัตรูพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงหากเกษตรกรมี
การใชท่ีไมถูกตอง  และเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีมีสารพิษปนเปอนไปจําหนาย  ก็จะเกิดผลกระทบท้ัง
ทางดานทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน และการสะสมสารเคมีในรางกายของผูใชและผูบริโภคได 
กอให เกิดอันตรายตอสุขภาพ  ชุมชน  และส่ิงแวดลอมได  (กรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข, 2547) จัดเปนภารกิจของเกษตรกร องคกรเอกชน ภาครัฐท่ีจะตองชวยกันรณรงค 
ประชาสัมพันธใหปญหาดังกลาวลดนอยลงไปตามนโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) และ
นโยบายการสงเสริมพื้นท่ีประเทศใหเปนครัวของโลก  (Kitchen of the word) 
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 ดวยความสําคัญดังกลาว ทําใหผูบริโภคไดใหความสนใจตอการบริโภคผักปลอด
สารพิษเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แตท้ังนี้ผลการสํารวจความ
คิดเห็นตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษ วาผูบริโภคมีความรูความเขาใจมากนอย
เพียงใด ผลการสํารวจพบวา ผลการศึกษาทําใหทราบถึงความเขาใจท่ีถูกตองตอ “ผักปลอด
สารพิษ” ตามความหมายของศัพทบัญญัติและนิยามท่ีเกี่ยวกับผักสะอาดท่ีมีวางขายอยูใน
ทองตลาด (สถาบันพืชอินทรีย กรมวิชาการเกษตร) ดังนี้ (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2550) 
 4.1.1 ผักอนามัย   
  คือ ผักท่ีมีระบบการผลิต มีการใชสารเคมีในการปองกันและปราบปราม
ศัตรูพืช รวมท้ังปุยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได ยังมีสารพิษตกคางไมเกิน
ปริมาณท่ีกําหนดไว เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค และมีความสะอาด ผานกรรมวิธีทางปฏิบัติ
กอนและหลังการเก็บเก่ียว  ตลอดจนการขนสง และการบรรจุหีบหอท่ีไดคุณลักษณะตาม
มาตรฐาน 
 
 4.1.2 ผักไรสารพิษ   

คือ ผักท่ีมีระบบการผลิตไมมีการใชสารเคมีใดๆทั้งส้ิน  ไมวาจะเปนสารเคมี
เพื่อปองกันและปราบปรามศัตรูพืช หรือปุยเคมีทุกชนิด แตจะใชปุยอินทรียท้ังหมด และผลผลิต
ท่ีเก็บเกี่ยวแลว ตองไมมีสารพิษใดๆท้ังส้ิน 
 
 4.1.3 อาหารอินทรีย   

หมายถึง อาหารที่ไดจากผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑทางการเกษตร ท่ีผลิตจาก
ระบบการเกษตรโดยใชวัสดุธรรมชาติ และไมใชพืชท่ีมีการตัดตอสารพันธุกรรม  ท้ังนี้การ
ปฏิบัติท่ีไมเพิ่มมลพิษแกภาวะแวดลอม 
 
 4.1.4 ผักปลอดสารพิษ   
  คือผักท่ีมีระบบการผลิตมีการใชสารเคมีในการปองกัน ปราบปรามศัตรูพืช 
รวมท้ังปุยเคมีเพ่ือการเจริญเติบโต  ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได ยังมีสารพิษตกคางไมเกินปริมาณท่ี
กําหนดไว เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 163     
พ.ศ.2535 
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 สรุปไดวา “ผักปลอดภัยจากสารพิษ” หมายถึง ผักท่ีปราศจากสารพิษตกคาง (Pesticide 
residue free) โดยหลักการนี้ตองเพาะปลูก ในพื้นดินท่ีปราศจากสารเคมี และไมมีการใชสารเคมี
โดยเด็ดขาด โดยจะใชวิธีธรรมชาติในการเพาะปลูก และตองไดรับการดูแลจากเกษตรกรเปน
อยางดี  แตอีกความหมายหนึ่ง ผักปลอดภัยจากสารพิษนั้น รวมถึงผักท่ียังคงมีสารพิษตกคางปน
อยูบาง แตไมเกินคา MRL (Maximum Residue Limit) ซ่ึงเปนเครื่องมือตรวจระวังระดับของ
สารพิษตกคาง ท่ีกําหนดโดยองคการอนามัยโลก หรือ ปริมาณตกคางสูงสุด ซ่ึงกําหนดโดย 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารสากล หรือ Codex และเปนท่ียอมรับ
ของนานาประเทศ เสมือนหนึ่งเปนการรับรองวาผักเหลานี้ปลอดภัย โดยใหเหตุผลวา การปฏิบัติ
ตามเกณฑนี้ ทําใหมีสารพิษตกคางไมเกิดขีด ท่ีจะเปนอันตราตอผูบริโภค เห็นไดวาการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ ยังคงอนุญาตใหใชปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เชน ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ยา
กําจัดเช้ือรา แตตองใชสารเคมีท่ีมีพิษตกคางระยะส้ัน และตองหยุดฉีดพนยา กอนเก็บเกี่ยวตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เพราะในความเปนจริง พืชผักหลายชนิดนั้น มีความจําเปนตองฉีดสารเคมี
เปนคร้ังคราว ตัวอยางเชน ถ่ัวฝกยาวจะมีเพล้ียออน มาอาศัยดูดกินน้ําเล้ียงตลอดฤดู หรือ       
แคนตาลูป จําเปนตองใสฟูราดานรองกนหลุมกอนปลูก พิษของสารเคมีตัวนี้มีฤทธ์ิอยูไดไมตํ่า
กวาสามเดือน มะเขือตางๆ ก็จะถูกหนอนเจาะผลและลําตน หรือแมแตตําลึงท่ีปลูกเปนการคา ก็
จะมีพวกแมลง และเพลี้ยตางๆ มาทําลายตลอดฤดู แมจะมีการตีตรารับรองขางถุงบรรจุ
ผลิตภัณฑ และมีหลักเกณฑวัดระดับความปลอดภัยไดจริง แตการบริโภคผักปลอดสารพิษนั้น 
ยังมีคําถามเกิดข้ึนหลายประการ แมในพืชผักอาจไมมีสารพิษตกคาง หรือมีในระดับตํ่า แตการ
ตกคางในดิน น้ํา หรือสภาพแวดลอมท่ีใชปลูกผักนั้น ตอไปจะเปนอันตรายหรือไม 
 
 เพื่อใหผูบริโภคไดเลือกผักท่ีปลอดภัย นักวิจัยจึงไดจัดทําขอมูลขอมูลจําเพาะสําหรับ
ฤดูกาลของผักในแตละเดือน เพื่อวาหากเลือกบริโภคผักท่ีมีตามฤดูกาลไดตามน้ีก็จะมีความ
ปลอดภัยตอสุขภาพมากข้ึน ดังตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 แสดงฤดูกาลของผักท่ีมีความปลอดภัยตอสารพิษ 
 

ฤดูกาลของผัก 

เดือน ประเภทของผกัในฤดูกาลตางๆ 
มกราคม คะนา ค่ึนฉาย ชอสะเดา ดอกแค กระเจี๊ยบ ผักกาดขาวปลี 
กุมภาพันธ ผักขม แตงกวา มะเขือเทศ มะดัน พริกยักษ 
มีนาคม ยอดกระโดน มะมวงดิบ ใบมะขามออน กวางตุง เห็ดฟาง 
เมษายน หอมหัวใหญ กระทอน ถ่ัวฝกยาว มะเขือเปราะ 
พฤษภาคม มะเขือเปราะ ถ่ัวพลู มะนาว มะละกอดิบ 

มิถุนายน มะเขือยาว ชะพลู คะนา ดอกกุยชาย 
กรกฎาคม ผักบุงไทย ยอดตําลึง ผักกะเฉด ดอกขจร ผักแวน 
สิงหาคม มะขามออน หัวปลี ผักกระเฉด ขาวโพด 
กันยายน บวบ ดอกโสน ผักกวางตุง น้ําเตา ผักกะเฉด 
ตุลาคม ถ่ัวพลู มะระ แหว พริกหยวก 
พฤศจิกายน กระชาย มะนาว ขม้ินขาว ผักกาดขาว 
ธันวาคม ถ่ัวลันเตา ผักกาดขาวปลี ถ่ัวแขก ดอกแค มะรุม 

 
ท่ีมา :  นิตยสารนิวไลฟ ปที่ 23 ฉบับท่ี 76 กันยายน - ธันวาคม 2545 หนา 22-23 
 
 จากความหมายของ “ผักปลอดสารพิษ” ดังกลาวขางตน เม่ือเกษตรกรไดทําความเขาใจ
เปนอยางดีแลว เกษตรกรดังกลาวก็สามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษดวยระบบการผลิตท่ี
ถูกตอง และเหมาะสมตามบริบทของเกษตรกรเอง รวมถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของพ้ืนท่ี
การผลิตผักปลอดสารพิษนั้นๆ  
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4.2 ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาและสํารวจเพ่ือใหทราบถึงระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ
ท่ีเหมาะสมสําหรับเกษตกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม เพื่อท่ีจะหาระบบการผลิตผักปลอด
สารพิษท่ีเหมาะสมกับเกษตรกรท่ีมีบริบทของพ้ืนท่ีตามสภาพแวดลอม ของจังหวัดเชียงใหม   
ผลการศึกษาพบวา มีระบบการผลิตผักปลอดสารพิษหลายระบบ ไดแก ระบบการผลิตผักปลอด
สารพิษโดยท่ัวๆ ไป ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ ตามวิธีการของสํานักงานเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณการเกษตร รวมถึงระบบการผลิตผักปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน มีรายละเอียด
ของการศึกษาดังนี้ 
 
 4.2.1 ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยท่ัวไป  
  ผักปลอดสารพิษ คือ ผักชนิดตาง ๆ ท่ีปลูกโดยผานกระบวนการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชผักดวยวิธี ผสมผสาน ท้ังนี้เพื่อลดการใชสารเคมีและใหไดผลผลิต ท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษตกคาง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอ ตัวเกษตรกรโดยตรงและผลดีตอสภาพแวดลอม 
เกษตรกร นิยมปลูกผักปลอดสารพิษ ดวยกัน 3 วิธี คือ  
   (1) การปลูกผักปลอดสารพิษในมุงตาขายในสวนผัก และปองกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมีแตใชสมุนไพรพื้นบานแทน 
   (2) การปลูกผักคลุมโปง ดวยมุงใยสังเคราะห เปนผักท่ีมีทรงตน
แข็งแรง พริก มะเขือ สามารถคลุมลง บนตนพืชโดยตรงไมตองใชโครงสราง 
   (3) การปลูกผักนอกมุง เปนการผลิตผักปลอดสารพิษโดยไมใชมุง  
 

ดังนั้นวิธีการปองกันจะทําโดยใชวิธีทํากาวเหนียวดักแมลงและการใชแสงสวางดัก
ทําลายแมลง วิธีนี้ใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนต ที่มีแสงนวลสีนํ้าเงิน เวลา 19.๐๐ - 23.๐๐ น. และ
ยายท่ีทุก 2 – 3 คืน การใชแสงสวางลอแมลงจะชวยใหแมลงมารวมตัวกันในท่ีเดียว ซ่ึงจะทํา ให
กําจัดแมลงไดโดยงาย 
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 นอกจากนี้ยังมีวิธีการผลิตผักปลอดสารพิษโดยไมใชสารเคมีที่มีพิษใดๆ เลยในการผลิต 
มีระบบการผลิตดังนี ้

(1) เร่ิมตนจากการเตรียมแปลงปลูก 
มีข้ันตอนตางๆ ไดแก 

(1.1) การกําจัดวัชพืช ควรเนนกรรมวิธีทางธรรมชาติโดยใช
แรงงานคนเก็บถอนวัชพืช (ไมใชสารเคมี/ยาฆาวัชพืช)  

(1.2) การพลิกหนาดิน เราใชแรงงานคนขุด และ ตากดินไว 3 เดือน  
(1.3) เม่ือตากดินแลว เราจะยอยดินใหละเอียด หลังจากนั้น จะบํารุง

ดินโดยใชปุยคอก ผสมกับปุยหมัก คลุกเคลาใหเขากัน จากน้ัน 
พรอมท่ีจะทําการปลูกผัก  

  (2) วิธีการปลูก 
จะใชวิธีปลูก 2 วิธี  

(2.1) หวานเมล็ดพันธุลงในแปลงปลูกพอกลาอายุได15วัน  เราจะ
ถอนแยกไปปลูกลงอีกแปลงหนึ่ง  

(2.2) ปลูกโดยยายกลา   เราจะเพาะกลาไวอีกท่ีหนึ่งแลว    ถึงยายมา
ปลูก  

(3) การบํารุงรักษา 
มีวิธีการดังนี ้

(3.1) การใสปุย เราจะใชปุยคอกโรยลงแปลงปลูกแลวพรวน ดิน
ผสมใหเขากัน  

(3.2) การกําจัดศัตรูพืช เราใชน้ําสะเดาหมัก (สกัดเอง) หรือใชแมลง
บางชนิดไวปราบแมลงท่ีเปนศัตรูพืช รวมทั้งกําจัดทําลาย
ศัตรูพืชดวยแรงงานคน 

 
 จากระบบการผลิตผักปลอดสารพิษหลาย ๆ วิธีการขางตน เกษตรกรสามารถนําไปปรับ
ใชกับการผลิตของตนเอง ตามสภาพแวดลอมและบริบทของพ้ืนท่ีการผลิต เพื่อใหไดผักปลอด
สารพิษท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานตรงตามความตองการของผูบริโภคในทองตลาดได 
 



 51

4.2.2 ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ ตามวิธีการของสํานักงานเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณการเกษตร  
 
 การผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ เปนทางเลือกหน่ึงท่ีเกษตรกรสามารถเลือกเปน
กิจกรรมฟนฟูเกษตรกรหลังการพักชําระหน้ี ใหมีรายไดเพิ่มข้ึน ซ่ึงพืชผักเปนพืชอาหารท่ีคน
ไทยนิยมรับประทานกันมาก เพราะมีคุณคาอาหารวิตามินและแรธาตุท่ีเปนประโยชนตอรางกาย 
นอกจากนี้ประชาชนทางภาคเหนือ นิยมบริโภคผักสด ๆ กับอาหารพื้นเมือง เชน ลาบ หลู แกง
ออม เปนตน จังหวัดเชียงรายมีการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษยังไมเพียงพอ ไมตอเนื่อง ไม
หลากหลายท้ังนี้ผูผลิตขาดความรู ความเขาใจทักษะในการใชเทคโนโลยี และภูมิปญญาตาม
สภาพแวดลอมในฤดูกาลแตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหบังเกิดผลดีตอเกษตรกรผูผลิตจนถึงผูบริโภค 
และส่ิงแวดลอมในชุมชน จึงมีข้ันตอนการจัดการ กระบวนการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษอยู   
9 ข้ันตอน คือ 
  (1)  การเตรียมดินกอนเพาะกลา/หยอด/ปลูก เร่ิมกิจกรรมนี้ เกษตรกรตอง
ตรวจสอบกอนวา “ดินมีความเปนกรดเปนดาง จํานวนเทาไหร” ตอจากนั้นจัดหาวัสดุการเกษตร 
ใสปรับปรุงบํารุงดินใหอุดมสมบูรณเหมาะสมการเพาะกลา หรือหยอดเมล็ด หรือยายกลาปลูก
วัสดุการเกษตรท่ีใช มีดังนี้ 
   (1.1)  ปุยอินทรีย ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด อัตรา 1-3 ตันตอไร 
   (1.2)  ปูนขาวหรือสารโดโลไมท อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร 
   (1.3)  เช้ือราไตรโครเดอรมาท่ีผสมกับ : รําออน ตอปุยอินทรียชีวภาพ
ในสัดสวน 1 : 5 : 40 ใชอัตรา 160 กิโลกรัมตอไร   ซ่ึงควรใสปุยอินทรียคลุกเคลากอน ตอมาเปน
ปูนขาวหรือสารโดโลไมทใชน้ํารดทันที สวนการใชเช้ือราไตรโครเดอรมา เหมาะกับพืชผักท่ี
เปนโรครากและโคนเนา โรคเนาคอดินระยะกลาไดพืชผักตระกูลกะหลํ่า ตระกูลพริก-มะเขือ 
เปนตน 
  (2)  การเตรียมเมล็ดพันธุกอนเพาะกลา/หยอด ข้ันตอนตอมาเกษตรกรนําเมล็ด
พันธุท่ีจะเพาะกลาหรือหยอดเมล็ดหอดวยผาขาวบาง แชน้ําอุนท่ีอุณหภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส 
นาน 15 - 30 นาที หลังจากน้ันใหนําเมล็ดท่ีแชผ่ึงไวท่ีรมจนสะเด็ดน้ํานําไปหวานเพาะกลา หรือ
หยอดแปลงท่ีเตรียมไวสําหรับการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อควบคุมเช้ือราท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ 
นอกจากนี้ยังกระตุนใหเมล็ดพันธุงอกสม่ําเสมออีกดวย 
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  (3)  การเพาะกลา/การหยอด/การปลูก  
          การเจริญเติบโตในพืชผักมีระยะการพัฒนาจากระยะหน่ึงไปอีกระยะ
หนึ่งมีความแตกตางกัน  ต้ังแตการเพาะกลาจนถึงการเก็บผลผลิต สามารถจําแนกการขยายพันธุ
ได 4 ประเภท 
   (3.1)  ประเภทเพาะเมล็ดแลวจึงยายปลูก เชน มะเขือเทศ กะหล่ําปลี 
กะหลํ่าดอก  คะนาฮองกง มะเขือมวง ผักกาดเขียวปลี บร็อคโคล่ี 
   (3.2)  ประเภทหวานเมล็ดแลวลงแปลงไดเลย เชน ผักชี ผักสลัด  
ผักค่ืนฉาย ผักบุง 
   (3.3)  ประเภทหยอดเปนหลุม เชน มะระ ถ่ัวลันเตา บวบเหล่ียม 
ถ่ัวฝกยาว 
   (3.4)  ประเภทใชสวนหัว/ตน/ราก/ลูก ปลูก เชน ลูกมะเขือเครือ  
(ชาโยเต) หอมแบง กระเทียม ตะไคร ขา ขิง ชะอม 
  (4)  การใหน้ํา คุณภาพของพืชผัก ประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การใหน้ํา ใหน้ํา
มากเกินก็แฉะ ใหนอยเกินก็แหงทําใหพืชผักชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตไมมีคุณภาพ ถาเตรียม
ดินไมดี การใหน้ําจะทําใหผิวหนาดินแข็งขณะใหน้ํา น้ําจะไหลลงขอบขางแปลง เน้ือดินอุมน้ํา
ไมดี การระบายน้ําและอากาศไมดีก็อาจทําใหพืชผักการ เจริญเติบโตชะงัก แตอยางไรก็ตาม
เกษตรกรตองม่ันพรวนดิน และเพ่ิมปุย อินทรียหลังจากพรวนดิน เก็บวัชพืชเสร็จ จะชวยให
ผลผลิตมีคุณภาพข้ึน ซ่ึงสวนใหญเกษตรกรมีการใหน้ําหลายแบบคือ 
   (4.1) ปลอยน้ําเขารองแปลง วิธีการนี้เปนการใหนํ้าในการปลูก
กระเทียม หอมแบง เปนตน 
   (4.2) เดินหาบบัวรด การใหน้ําแบบน้ีเกษตรกรคอนขางจะแข็งแรง 
เปนการออกกําลังไปดวย จึงมีพลามัยสมบูรณ (หัวหนากลุมฯปาง้ิวใหน้ําแบบนี้) เปนการใหน้ํา
แกพืชผักท่ีเหมาะสม 
   (4.3) ใชสายยางฉีด การใหน้ําแบบนี้ ผิวหนาจะแข็งแรงตองม่ันพรวน
ดิน จะทําใหพืชผักเจริญเติบโตดีแตจะไมสะดวกในการนําสายยางเขาในแปลง บางคร้ังทําใหตน
พืชผักลม 
   (4.4) ใหแบบหัวสปริงเกอร การใชวิธีการนี้คอนขางจะมีปญหาเร่ือง
วัชพืช ซ่ึงวัชพืชจะเจริญหรืองอกแขงกับพืชผักท่ีปลูกในแปลง เกษตรกรตองขยันถอนวัชพืช 
หรือกําจัด 
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  (5)  การใหปุย พืชผักมีความตองการปุยเพื่อสงเสริมใหสวนตาง ๆ ของพืชผัก
พัฒนาใหมีคุณภาพตามตลาดตองการ ปุยท่ีพืชผักไดรับมาจากธรรมชาติเปนสวนใหญถึงจะดีตอ 
การผลิตผักใหยั่งยืนเพราะปุยท่ีผลิตตามธรรมชาติจะชวยยืดอายุของการใช เพราะสภาพดินจะไม
คอยเปนกรดการใหปุย จํานวน 2 คร้ัง คือ 
   (5.1) การใสปุยรองพื้น ขณะมีการเตรียมดินเพาะกลา/หยอด/ยายปลูก 
การใสปุยรองพื้นเพื่อใหดินอุดมสมบูรณ สวนใหญใชปุยอินทรียชีวภาพ หรือปุยหมักจากพืช ทํา
ใหดินมีการเกาะยึดกันหลวม ๆ สงผลใหมีการระบายนํ้าดี การระบายอากาศระหวางเม็ดดินหรือ
เนื้อดินดีสงเสริมการเกิดเช้ือจุลินทรียในดินท่ีมีประโยชนเพิ่มข้ึน ลดการเกิดโรคจากเช้ือราในดิน 
   (5.2) การใสปุยบํารุง การใสเพื่อใหพืชผักมีการเจริญเติบโตทางใบ/ลํา
ตน/ดอก เต็มท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงปุยบํารุงเปนการเพิ่มธาตุอาหารเสริม/รอง ใหกับใบพืชผัก โดย
เกษตรกรสามารถเตรียมจากการหมักพืชหรือหอยเชอรี่หมักท้ิงไว จากนั้นสกัดเปนปุยน้ําชีวภาพ 
ใชอัตราสวนท่ีเหมาะสมฉีดพนพืชผัก ชวยลดตนทุนการผลิตได 
  (6)  การจัดการศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน กิจกรรมนี้เมื่อพืชผักมีการ
เจริญเติบโต จะมีศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติเขามาอาศัย ปริมาณมากนอยข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม 
ดังนั้นเกษตรกรตองเลือกวิธีการจัดการศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 
   (6.1) เกษตรกรเขาแปลงติดตามสถานการณและบันทึกขอมูลส่ิง
ตอไปนี้ จํานวน 2 คร้ัง/สัปดาห อยางสมํ่าเสมอ ตั้งแตกลาจนเก็บผลผลิต คือ 
    (6.1.1)  การเจริญเติบโตพืชผัก 
    (6.1.2)  ศัตรูพืชผัก/ศัตรูธรรมชาติ 
    (6.1.3)  สภาพแวดลอม 
   (6.2)  วิเคราะหขอมูลและกําหนดทางเลือก  
            การจัดการศัตรูพืชผัก/การจัดการศัตรูธรรมชาติ/การจัดการ
สภาพแวดลอม/การจัดการพืชผัก ตามวิธีการดังนี้ 
    (6.2.1) วิธีเขตกรรม คือ การดัดแปลงสภาพแวดลอม ใหเกิด
ความไมเหมาะสม ตอการดํารงชีวิตและขยายพันธุของศัตรูพืชผัก ไดแกการจัดการน้ํา การตัด
วัชพืช การพรวนดิน การเก็บเผาทําลาย การยกแปลงใหสูง (ฤดูฝน) การทํารองระบายนํ้า การ
ปรับปรุงดิน 
    (6.2.2) วิธีกล คือ การลดปริมาณศัตรูพืชผัก โดยการดักลอ 
การขัดขวางการทําลาย ไดแกการใชซาแรนดําคลุมแปลง (ฤดูรอน) การใชพลาสติกคลุมแปลง 
การใชกับดักเหลืองทากาวเหนียว 
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    (6.2.3) วิธีกายภาพ คือ การลดปริมาณศัตรูพืชผัก โดยใชปจจัย
ทางดานกายภาพ ไดแก การใชแสงไฟ การใชความรอนจากพลังงานแสง 
    (6.2.4)  วิธีชีวภาพ คือ การใชประโยชนจากศัตรูธรรมชาติซ่ึง
ประกอบดวยตัวห้ํา ตัวเบียน และเช้ือโรคปฏิปกษเพื่อควบคุมศัตรูพืชผักใหอยูระดับตํ่า ไดแก 
มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต แมงมุม แตนเบียนอะพานทีเลส เช้ือแบคทีเรียบีที เช้ือไวรัสเอ็นพีวี 
ไสเดือนฝอย สะไตรเนอรนีมา 
    (6.2.5)  วิธีใชสารสกัดธรรมชาติจากพืชสมุนไพร คือ การลด
ปริมาณของศัตรูพืชผัก โดยใชสารเคมีสกัดไดธรรมชาติจากพืชสมุนไพร ซ่ึงมีคุณสมบัติ เปน
สารไล สารยับยั้งการกินอาหาร และเปนสารฆา ไดแก สะเดา (สะเรียม) สาบเสือ ยาสูบ 
 ตะไครหอม วานน้ํา 
    (6.2.6)  วิธีใชสารเคมี คือ การใชสารเคมีท่ีสังเคราะหเพื่อ
ควบคุมศัตรูพืชผักสําหรับวิธีการนี้ตองเลือกเปนวิธีการสุดทายและใชควบคุมศัตรูพืชอยางถูกวิธี
และปฏิบัติตามฉลากขางภาชนะอยางเครงครัด 
  (7)  การข้ึนรหัสทะเบียนผูผลิต/การตรวจวิเคราะหหาสารเคมีตกคาง/การ
รับรองคุณภาพผลผลิต หลังจากมีการจัดการศัตรูพืชผัก อยางตอเนื่องและอายุพืชผักก็ใกลเก็บ
เกี่ยวสูตลาดจําหนาย เกษตรกรตองสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค คือ 
   (7.1)   การขึ้นทะเบียนผูผลิต หมายถึง เลขรหัสประจําตัวเกษตรผูผลิต
ติดตอขอขึ้นไดท่ีศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลพ้ืนท่ีผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ 
   (7.2)   การตรวจวิเคราะหการสารเคมีตกคาง หมายถึง คณะทํางาน
สงเสริมการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ และคณะกรรมการฝายตรวจรับรองคุณภาพผลผลิต 
ดําเนินการตรวจหากลุมสารเคมี   ออรกาโนฟอสเฟส และคารบอเมต จากชุดตรวจจีทีและสุม
ตรวจจากแหลงการผลิต หรือจากตลาดจําหนายผักปลอดภัยจากสารพิษ 
   (7.3)   การรับรองคุณภาพผลผลิต หมายถึง คณะทํางานสงเสริมการ
ผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและคณะกรรมการฝายตรวจรับรองคุณภาพผลผลิต รับรองและ
ควบคุมสัญลักษณผลผลิตปลอดภัย ที่กํากับอยูภาชนะคูกับผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษและ
เลขรหัสทะเบียนเกษตรกรผูผลิต 
  (8)  การเก็บ-การคัดเลือกมาตรฐาน/การบรรจุ-การขนสงผลผลิต เม่ือผาน
ข้ันตอนการตรวจสุมวิเคราะหมาแลว ผลผลิตยังอยูในแปลง คาดวาอีก 7 วัน จะเก็บเกี่ยว ข้ันนี้
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เกษตรกรตองเขาใจวาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จะตองทําอยางไร ผลผลิตเก็บมาแลวมี
ผลกระทบนอยท่ีสุด ตองคํานึงถึง 
   (8.1)  การเก็บ-การคัดเลือกมาตรฐานผลผลิต หมายถึง เกษตรกร
คัดเลือกเก็บผลผลิตตามรูปทรง ขนาด น้ําหนัก สี หรืออ่ืนๆ ตามขอตกลงกับตลาดรับซ้ือ 
   (8.2)   การบรรจุ-การขนสงผลผลิต หมายถึง การจัดทําวัสดุภาชนะมี
เลขรหัสทะเบียนผูผลิตกํากับผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ขนสงไปตลาดจําหนายใหผูบริโภค
ม่ันใจ 
  (9) การตลาด เปนการจัดการรวบรวมและนําผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
ไปสูตลาด ประกอบดวย ผูบริโภคช้ันตางๆ คือ 
   (9.1)   ตลาดเครือขายในทองถ่ิน หมายถึง ผูบริโภคและสถานท่ีการ
ผลิตอยูในทองถ่ินเดี่ยวกัน  
   (9.2)   ตลาดเครือขายตางทองถ่ิน หมายถึง สถานท่ีการผลิตไมอยูใน
พื้นท่ีของผูบริโภค  
 

4.2.3 ระบบการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ท่ีไดมาตรฐาน  
  สามารถแบงไดเปน 2 ระบบ (ป.รัศมีธรรม, 2543) คือ ระบบปด และ ระบบเปด
ดังจะไดอธิบายตอจากนี้ 
  (1) ระบบปด  
   ระบบปด คือ การปลูกผักในมุงตาขาย พื้นท่ีที่มีการปลูกผักเพื่อการคา
อยางกวางขวาง มีการปลูกหลายรุนอยางตอเนื่องกันมาตลอดป จะมีปญหาในการผลิตท่ีรุนแรง
ท่ีสุด คือ แมลง เชน หนอนในผัก หนอนกระทูหอม ดวงหมัดผัก หนอนคืบ ตลอดจนแมลงศัตรู
ดังกลาวสรางความ ตานทานตอสารเคมีมาก การปองกันกําจัดท่ีควรเลือกใชในพื้นท่ีดังกลาว คือ 
การปลูกผักใน มุงตาขายไนลอน ซ่ึงมีขอพิจารณาในการตัดสินใจปลูกผักในมุงตาขาย คือ 
   (1.1) พื้นท่ีปลูก  
    (1.1.1) ควรเปนพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของแมลงศัตรูรุนแรงอยู
เสมอ  
    (1.1.2) ควรเปนพื้นท่ีท่ีมีการใชสารเคมีกําจัดแมลงมาก คิด
เปนมูลคาไมนอยกวา รอยละ 20 ของคาใชจายท้ังหมดหรือมากกวา 2,500 บาทตอไรตอฤดูการ
ปลูก  
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    (1.1.3) ควรเปนพื้นท่ีท่ีสามารถปลูกผักไดอยางตอเนื่องไม
นอยกวา 3-4 ป 
   (1.2)  ชนิดของผักท่ีควรปลูกในมุงตาขาย  
    (1.2.1) ควรเปนผักท่ีมีปญหาหลักจากการเขาทําลายของแมลง
มาก เชน คะนา, กวางตุง, กะหลํ่าปลี หรือ บร็อคโคล่ี เปนตน  
    (1.2.2) ควรเปนผักท่ีนิยมบริโภคโดยท่ัวไปและตลอด มีความ
ตองการสูง 
 
   ตัวอยางเชน การปลูกบร็อคโคล่ีและกะหลํ่าปลีซ่ึงเปนผักอนามัยปลอด
สารพิษในชวงฤดูฝน พบวา บร็อคโคล่ีท่ีปลูกในโรงเรือนเก็บเกี่ยวไดเม่ือมีอายุระหวาง 45 – 55 
วัน โดยเก็บเกี่ยวไดปริมาณมากท่ีสุดในชวงอายุ 47-48 วัน สวนบร็อคโคล่ีท่ีปลูกนอกโรงเรือน
เก็บเกี่ยวไปถึง 57 วัน สําหรับกะหลํ่าปลีอายุการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมอยูท่ีประมาณ 60 วัน สรุป 
คือ ชวงอายุการเก็บเกี่ยวของบร็อคโคล่ีและกะหลํ่าปลีท่ีปลูกในโรงเรือนสามารถเก็บเกี่ยวไดเร็ว 
และใหผลผลิตสูงกวา ปริมาณผลผลิตบร็อคโคล่ีท่ีปลูกในและนอกโรงเรือนพบวา บร็อคโคล่ีท่ี
ปลูกนอกโรงเรือนมีน้ําหนักเฉล่ีย 0.41 กก. (เฉล่ีย 25.30 ตน/แปลง) คิดเปนผลผลิตเฉล่ียตอไร 
1,602 กก. สวนท่ีปลูกนอกโรงเรือนน้ําหนักเฉล่ีย 0.39 กก.ตอตน คิดเปนผลผลิตเฉล่ีย 1,192 กก.
ตอไร ผลผลิตกะหลํ่าปลีในโรงเรือนพบวา น้ําหนักกะหลํ่าปลีตอหัวท่ีปลูกท้ังในและนอก
โรงเรือนตาขายไมมีความแตกตางกัน คือ มีน้ําหนักหัวเฉล่ีย 0.45 และ 0.46 กิโลกรัม คิดเปน
ผลผลิตตอไรจากกะหลํ่าปลีที่ปลูกในโรงเรือนเฉล่ีย 1,132 และ นอกโรงเรือนไดผลผลิตเฉล่ีย 
1,020 กก.ตอไร 
   (1.3) ประโยชนของการปลูกผักในมุงตาขาย 
    (1.3.1) สามารถปองกันผีเส้ือตัวเต็มวัยของหนอนชนิดตาง ๆ 
มาวางไขได  
    (1.3.2) มีการเจริญเติบโตเร็วกวาการปลูกนอกมุง ทําใหเก็บ
ผลผลิตไดเร็วข้ึน  
    (1.3.3) อุณหภูมิสูงกวาภายนอก 1 – 2 องศาเซลเซียส และ
ความช้ืนสูงกวาภายนอก 10 – 20 %  
    (1.3.4) ปลูกผักนอกฤดูกาลได  
    (1.3.5) ผักท่ีปลูกในมุงตาขายมีรสชาติหวานกรอบ สีสวยสด 
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  (2)  ระบบเปด  
   เปนการยึดหลักการปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated 
pest management ; IPM) วิธีการปองกันศัตรูพืชแบบ IPM ดังนี้ 
   (2.1)  การควบคุมโดยวิธีการเขตกรรม (cultural control) เปนวิธีท่ี
ใหผลดีท่ีสุดวิธีหน่ึงในการปองกันการแพรระบาดของแมลง ซ่ึงประกอบดวยวิธีตาง ๆ เชน 
    (2.1.1) การทําความสะอาด (sanitation) โดยการนําเอาเศษไม
ใบหญาไปใชประโยชนหรือเผาทําลายเพ่ือไมใหเปนแหลงแพรพันธุ  
    (2.1.2)  การขุดหรือการไถพรวนดิน (tillage) จะชวยทําลาย
วัชพืชหรือพืชอาศัยของแมลงศัตรูพืช ทําใหแมลงไมมีแหลงเพาะพันธุ  
    (2.1.3) การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) เปนการ
หลีกเล่ียงการเขาทําลายของแมลง โดยปลูกพืชท่ีไมเปนอาหารของแมลงศัตรูพืชตอจากพันธุพืช
ท่ีแมลงศัตรูชนิดนั้นทําลาย  
    (2.1.4) การรอนกิ่งและการตัดแตงกิ่ง (pruning and thinning)  
    (2.1.5) การปลูกพืชเปนกับดัก (trap crop) โดยการปลูกพืช
พันธุท่ีแมลงศัตรูพืช ชอบทําลายกอนท่ีจะปลูกพืชหลัก เพื่อใหแมลงลงมาทําลายจนหมดระยะ
การเจริญเติบโต ทําใหประชากรของแมลงในช่ัวอายุนี้ลดปริมาณลง  
    (2.1.6) การจัดการท่ีดี (good management) เชน การใชเมล็ด
พันธุท่ีปราศจากแมลงและโรค เลือกเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวใหเหมาะสม การใสปุย ระบบการให
น้ํา การจัดการท่ีดีจะชวยลดการทําลายของแมลงและแหลงเพาะพันธุ 
   (2.2) การควบคุมโดยวิธีกล (mechanical control) วิธีนี้เปนการทําลาย
แมลงโดยตรงและเปนวิธีงาย เชน การใชมือจับหรือขยี้ การเขยา การใชกับดัก 
   จากการศึกษาอิทธิพลของกับดักกาวเหนียวสีตาง ๆ ตอการดักจับดวง
หมัดผักในคะนา พบวา กับดักสีตาง ๆ จํานวน 12 สี ท่ีมีอิทธิพลตอการดึงดูดตัวเต็มวัยดวงหมัด
ผักในคะนา สีเหลืองออน (vista yellow) สีเหลืองเขม (bright yellow) และสีสมออน (kumouat 
orange) เปนโทนสีท่ีมีอิทธิพลสูงสุดตอตัวเต็มวัย ดวงหมัดผัก สวนกระปองเหลืองน้ันสามารถ
ดักจับ ดวงหมัดผักไดในระดับปานกลาง โดยกับดักทุกชนิดจะตองติดตั้งใหสูงเสมอความสูง
ของพืช เทานั้น  
   (2.3)  การควบคุมโดยวิธีกฎหมาย (legal control) เปนการปองกันการ
นําเขาของศัตรูพืชและสัตวจากตางประเทศเขามาในประเทศ ควบคุมการระบาดของศัตรูพืชท่ีมี
อยูแลวและการสนับสนุนท่ีจะกําจัดใหหมดไป 
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   (2.4)  การควบคุมทางชีววิธี (biological control) เปนการปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชโดยการใชประโยชนจากแมลงศัตรูธรรมชาติ คือ 
    (2.4.1) ตัวเบียน (parasite) สวนใหญ หมายถึง แมลงเบียน 
(parasitic insects) ท่ีอาศัยแมลงศัตรูพืชเพื่อดํารงชีวิตและการสืบพันธุ ซ่ึงทําใหแมลงศัตรูพืชตาย
ในระหวางการเจริญเติบโต  
    (2.4.2) ตัวห้ํา ไดแก ส่ิงมีชีวิตท่ีดํารงชีวิตโดยการกินแมลง
ศัตรูพืชเปนอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิต ตัวห้ําพวกนี้ ไดแก  
     (1) สัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง เชน นก สัตวเล้ือยคลาน  
     (2) ตัวห้ําสวนใหญท่ีมีความสําคัญในการควบคุม
แมลงและไรศัตรู เชน แมงมุม ไรตัวห้ํา และตัวห้ําสวนใหญกินแมลง ไดแก แมลงห้ํา (predatory 
insects) (ทิพวรรณ, 2543) 
   (2.5)  การปองกันโดยใชพันธุพืชตานทาน (host plant resistance) 
   (2.6)  การควบคุมโดยใชจุลินทรีย (microbial control) 
จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคกับแมลงมีหลายชนิด และสวนใหญนํามาใชในการ ควบคุม แมลงศัตรู 
ไดแก 
    (2.6.1) แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (BT) 
     BT เปนเช้ือแบคทีเรียท่ีมีศักยภาพชนิดหนึ่งท่ีใชใน
การกําจัดแมลง เม่ือแมลงกินอาหารท่ีมีแบคทีเรียชนิดนี้ติดอยูเขาไปในรางกาย ทั้งยอยและ
เอนไซมในลําไสของแมลงจะเปล่ียนผลึกท่ีอยูในเซลลแบคทีเรียใหเปนสารพิษที่เรียกวา เดล
ตาเอนโดท็อกซิน (delta-endotoxin) สารพิษจะไปทําลายระบบยอยอาหาร ผนังลําไส แมลงกิน
อาหารไมไดและตายใน 1-2 วัน 
     เช้ือแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis มีประสิทธิภาพ
ในการกําจัดหนอนใยผัก หนอนกระทู หนอนคืบกะหลํ่า ควรใชวิธีการพนและชวงเวลาการพน
เช้ือแบคทีเรียใหไดผลและมีประสิทธิภาพไวดังนี้ 
     1) ตองเลือกใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐาน  
     2) ควรใชน้ําเพียงเล็กนอย (ประมาณ 1 ลิตร) ผสมกับ
แบคทีเรียใหเขากันกอนจึงไปผสมกับน้ําในอัตราท่ีกําหนด  
     3) ควรผสมสารจับใบเพ่ือชวยใหแบคทีเรียติดอยูกับ
สวนตาง ๆ ของพืชไดนานข้ึน  
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     4) การพนแบคทีเรีย ควรพนเวลาเย็นเพ่ือหลีกเล่ียง
ความรอนจากแสงแดด ซ่ึงจะมีผลทําใหประสิทธิภาพของแบคทีเรียลดลง 
    (2.6.2)  เช้ือไวรัส Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) 
     เช้ือไวรัส NPV เปนไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพในการ
กําจัดแมลงมากท่ีสุด โดย NPV จะทําใหแมลงในระยะหนอนเปนโรค เมื่อกินอาหารท่ีมีไวรัส
ปะปนอยู ผลึกโปรตีนท่ีหอหุมอนุภาคไวรัสจะถูกยอยสลายในทางเดินอาหารสวนกลางของ
แมลงท่ีมีสภาพเปนดาง (pH ประมาณ 10.5) อนุภาคไวรัสจะเพิ่มจํานวนในนิวเคลียสของเซลล
เนื้อเยื่อตาง ๆ เชน ไขมัน ทอหายใจ ชั้นอิพีเดอรมิสท่ีผนังลําตัว และเซลลเม็ดเลือด และจะแสดง
อาการใกลตายเห็นไดชัดประมาณวันท่ี 3 หลังจากไดรับสาร ลักษณะอาการของหนอนท่ีไดรับ 
virus คือ ผนังลําตัวจะมีสีซีดลงเปนมัน ตายในลักษณะหอยหัวลงเปนรูปตัว V หัวกลับ โดยใชขา
เทียมยึดติดสวนของพืชไว  ศัตรูพืชผักท่ีสามารถควบคุมไดดวยไวรัส NVP ไดแก หนอนกระทู
หอม หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทูผัก 
    (2.6.3) ไสเดือนฝอย Steinernema carpocapsae 
     ไสเดือนฝอยเปนศัตรูธรรมชาติท่ีเขาทําลายเฉพาะ
แมลง ไมทําอันตรายตอคนและสัตว ไสเดือนฝอยมีลักษณะคลายเสนดายยาวประมาณ 0.2 
มิลลิเมตร เขาหาแมลงอาศัยโดยทางปาก ทวาร หรือรูหายใจ หนอนจะตายภายใน 24-48 ชั่วโมง 
เนื่องจากเลือดเปนพิษ โดยแบคทีเรียท่ีอาศัยอยูในลําไสของไสเดือนฝอยปลอยออกมา  
     ไสเดือนฝอย S.carpocapsae สามารถควบคุมแมลง
ศัตรูพืช ในสภาพธรรมชาติไดดังนี้คือ ตัวออนดวงหมัดผัก ดวงงวงมันเทศ หนอนกระทูหอม 
เปนตน 
     สามารถสรุปถึงขอดีและขอเสียของการใชจุลินทรีย
ในการควบคุมแมลงศัตรูไวดังนี้ 
     ขอดี 
     1) เช้ือจุลินทรียจะไมทําลายส่ิงมีชีวิตอ่ืน จึงสามารถ
ใชจุลินทรียไดจนถึงใกลวันเก็บเกี่ยวโดยไมเปนอันตรายตอผูบริโภค  
     2) สวนมากจุลินทรียทําลายเฉพาะเจาะจง พวกศัตรู
ธรรมชาติจะไมถูกทําลาย  
     3) ใชรวมกับสารควบคุมแมลงชนิดอ่ืนได ยกเวนสาร
ปองกันกําจัดโรคพืช  
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     4) แมลงจะสามารถสรางความตานทานตอ
เช้ือจุลินทรียไดชามาก  
     5) การใชเช้ือจุลินทรียในพื้นท่ีหนึ่งแลวจะไมสูญ
หายไป เม่ือสภาพเหมาะสม เช้ือจะเจริญเติบโตควบคุมแมลงไดอีก  
      ขอเสีย 
     1) เวลาของการใชเ ช้ือจุลินทรียมีขอบเขตจํากัด 
เพราะจะตองใชในระยะเวลาที่เช้ือจะสามารถเขาทําลายแมลงได  
     2) เม่ือมีแมลงหลายชนิดระบาด การปองกันกําจัดจะ
ไดผลไมดี เพราะเช้ือ จุลินทรียจะทําลายแบบเฉพาะเจาะจง  
     3) เช้ือจุลินทรียจะตองเก็บไวในท่ีท่ีเหมาะสม จึงจะ
ชวยรักษาคุณภาพท่ีดีไวได  
     4)  ประ สิท ธิภาพของ เ ช้ือแตกต า งกันไปตาม
สภาพแวดลอม  
     5) เช้ือจุลินทรียจะเขาทําลายแมลงท่ีมีส่ิงปกคลุมได
ลําบาก 
   (2.7) การใชพืชสมุนไพรเพื่อการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช
สมุนไพรมีมากมายท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงมี สารออกฤทธ์ิตอแมลง
ศัตรูพืชท้ังทางตรงและทางออม ทางตรง คือ เม่ือแมลงไดรับสารแลวจะตายทันที โดยท่ีสารมีผล
ตอระบบประสาทและระบบหายใจของแมลง การออกฤทธ์ิทางออม คือ แมลงจะไมตายทันที 
เม่ือไดรับสารแตจะมีผลทําใหระบบสรีระของแมลงผิดปกติ เชน ยับยั้งการกินอาหารของแมลง 
ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือลอกคราบไมได ลดปริมาณการออกไขและการฟกไขอีกดวย  
    (2.7.1)  การปองกันและควบคุมโรคพืชโดยใชเช้ือจุลินทรีย 
คือ การนําเช้ือจุลินทรียตอตาน (แอนนาโกนิสท) มาใชในการควบคุมโรคพืช ซ่ึงเกิดจากสาเหตุ
ตาง ๆ คือ เช้ือรา แบคทีเรีย ไสเดือนฝอย ไวรัส เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณเช้ือ
สาเหตุของโรคและอัตราการเกิดโรคใหต่ําลง เช้ือสาเหตุของโรคพืชนั้น เช้ือราจัดเปนเช้ือสาเหตุ
ท่ีทําใหเกิดโรคกับพืชมากท่ีสุด เช้ือราสวนใหญมีการดํารงชีวิตอยูในซากพืชในดิน บนหรือใน
ตนพืช เม่ือสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเกิดโรค เช้ือราจะเขาทําลายพืชท่ีออนแอ การควบคุม
โรคพืชโดยใชเช้ือจุลินทรียจะไดผลดีควรใชวิธีการอื่น ๆ เขารวม ซ่ึงไดแก วิธีการเขตกรรม การ
ระบายนํ้าดี การปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดินไมใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเช้ือ
สาเหตุโรคพืช การใชอินทรียวัตถุ ปุยหมักใสลงดินจึงจะประสบผลสําเร็จสูงในการควบคุมโรค
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พืช จากวิธีการผลิตผักปลอดสารพิษขางตนท่ีกลาวมาแลวนั้น เปนกระบวนการท่ีใชในการผลิต 
การปฏิบัติดูแลรักษาผัก นอกจากน้ีแลวเร่ืองความอุดมสมบูรณของดินยังสงผลกับคุณภาพและ
ปริมาณของผักดวย ซ่ึงพืชผักจะเจริญเติบโตไดดีในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณจึงควรมีการ
ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณอยูเสมอ สามารถทําไดโดยใชปุยอินทรียวัตถุแทน ปุยชีวภาพ 
ไดแก ปุยหมัก ปุยน้ําชีวภาพ เชน ไรโซเบียม ไมโครไรซา ปุยเหลานี้จะใหทั้งธาตุอาหารหลัก
และอาหารรองแกพืชอยางครบถวน จึงใชทดแทนปุยเคมีได  
    จากการทดลองเปรียบเทียบวิธีการผลิตผักกาดหัวปลอดภัย
จากสารเคมี พบวา การผลิตผักกาดหัวแบบใชสารเคมี แบบสารเคมีสลับสารอินทรีย และแบบ
สารอินทรีย วิธีการผลิตโดยใชสารเคมีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แตไมแตกตางกับการใชสารเคมี
สลับสารอินทรีย 
    นอกจากน้ียังพบวาการปลูกผักฮองเตและผักกาดหัว โดยใช
ปุยหมักใหผลผลิตไมแตกตางจากการใชปุยเคมี ในดานคุณภาพผักฮองเตและผักกาดหัวท่ีปลูก
โดยใชปุยหมัก จะมีคาวิตามินซีและความหวานสูงกวาการใชสารเคมี 
    นอกจากการปรับปรุงดินใหมีความสมบูรณแลว การคลุมดินก็
มีผลตอคุณภาพในการผลิตผักดวย เพราะการคลุมดินดวยเศษพืชจากไรนาหรือพลาสติกจะชวย
ปองกันการชะลางของหนาดิน ปองกันวัชพืชและรักษาความช้ืนในดินเปนการอนุรักษดินและ
น้ํา สงผลใหพืชเจริญเติบโตไดดีข้ึน การใชพลาสติกคลุมแปลงมีประโยชนดังนี้ 
     1) ลดระยะเวลาในการผลิตพืช  
     2) เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสูง  
     3) ใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
     4) ลดการสูญเสียจากการชะลางหนาดิน  
     5) ลดปญหาดานวัชพืช  
     6) ลดการอัดแนนของดิน  
     7) ทําใหการจัดการศัตรูพืชบางชนิดทําไดงาย  
     8) เพิ่มโอกาสในการปลูกพืชไดหลายฤดูปลูกตอป  
 สรุปไดวา การผลิตผักปลอดสารพิษเพ่ือปอนตลาดและสนองความตองการของ
ผูบริโภค ผูผลิต จะตองคํานึงถึงหลักการและเทคนิคในการผลิต ตองเขาใจถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน มี
การวางแผนการปลูกพืช การเลือกใชสารกําจัดแมลง ปุยเคมีในชวงท่ีเหมาะสม มีความเอาใจใส
สูง ท่ีสําคัญคือ ตองมีการเรียนรูและนํามาปฏิบัติ ดัดแปลง แกไขอยางตอเนื่องจึงจะประสบ
ความสําเร็จในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษไดอยางไมยุงยาก 
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4.3 ตัวอยางผักปลอดสารพิษประเภทตาง ๆ  
 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดยกตัวอยางผักปลอดสารพิษประเภทตางๆ โดยอาศัยหลักแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผักปลอดสารพิษกรณีตัวอยางนี้
สวนใหญจะเปนผักท่ีนิยมปลูกกันในทองตลาด หรือที่นิยมรับประทานกันอยางแพรหลาย มี
ระบบการผลิตอยางงาย คลายกับการผลิตผักอินทรีย คือ ไมมีการใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอม แตอาจจะใชปุย และฮอรโมนบาง เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีตลาดตองการ 
นักวิจัยไดทําการแบงกลุมการผลิตผักปลอดสารพิษออกเปน 3 กลุม ไดแก ผักปลอดสารพิษท่ี
เปนผักเศรษฐกิจ ผักปลอดสารพิษท่ีเปนผักพื้นบาน และผักเศรษฐกิจท่ีเปนผักสมุนไพร มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 4.3.1 ผักปลอดสารพิษ ประเภทผักเศรษฐกิจ 
  ผักเศรษฐกิจ คือ ผักท่ีเนนผลิตเพื่อการคาเปนหลัก ผักสวนใหญจะตองซ้ือเมล็ด
พันธมาปลูกเพื่อจําหนาย เกษตรกรไมสามารถเพาะเมล็ดข้ึนเองได หรือถาเพาะข้ึนเองไดก็ไมได
คุณภาพเทากับในทองตลาด ตัวอยางผักเศรษฐกิจในการวิจัยนี้ไดแก  
  (1)  กลวย 
   ถึงแมวากลวยจะไมใชผัก แตในการผลิตสินคาเกษตรปลอดสารพิษ
สวนใหญก็มีใหเห็นการผลิตกลวยเพื่อจําหนายรวมดวยทุกคร้ัง ท้ังนี้เพราะกลวยเปนไมผล
เศรษฐกิจท่ีสําคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย ที่สามารถปลูกไดท่ัวทุกภาคของประเทศไทย อาทิ
เชน กลวยน้ําวา  กลวยไข กลวยหอม กลวยหักมุก กลวยเล็บมือนาง เปนตน  สวนใหญนิยม
รับประทานในรูปของผลสุก นอกจากน้ียังสามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆเชน กลวย
อบแหง กลวยตาก เปนตน รวมท้ังสามารถนําไปประกอบเปนอาหารคาวไดมากมายชนิดเชนกัน 
ในการปลูกกลวยจะใชหนอกลวยซ่ึงมีทั้งหนอแกหรือหนอใบแคบ และหนอออนหรือหนอใบ
กวาง ซ่ึงมีผลตอคุณภาพของกลวย ปจจุบันปญหาหลักของเกษตรกรคือโรคกลวยตายพรายท่ี
ระบาดทําความเสียหาย สามารถแพรระบาด โดยเชื้อสาเหตุของโรคติดไปกับหนอกลวยท่ี
เกษตรกรใชเทานั้น ซ่ึงมีผลทําใหตองมีการดูแลรักษา และเสียคาใชจายในการปองกันกําจัดเพ่ิม
มากข้ึน ดังนั้น  การผลิตกลวยใหไดคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนมีตนทุนการผลิตท่ีอยูใน
ระดับท่ีคุมทุนนั้น  จําเปนตองมีการสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกษตรที่ดี 
และเหมาะสมตอไป นอกจากนี้แลวแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้ การผลิตกลวยมีตนทุนต่ํามาก 
ไดผลคุมคา โดยไมตองอาศัยการดูแลเอาใจใสท่ีพิเศษนัก และกลวยยังเปนผลผลิตเสริมใหกับ
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การผลิตผักอีกทางหน่ึง โดยเกษตรกรสวนใหญจะปลูกกลวยเปนแนวกันลมใหกับแปลงผักใน
สวนนั่นเอง  
 
  (2)  หนอไมฝร่ัง 
   หนอไมฝร่ังเปนพืชท่ีมีศักยภาพการสงออก มีแนวโนมการสงออกท่ีดี 
โดยเฉพาะการสงออกผลผลิตสด และยังเปนพืชผักทางเลือกอีกชนิดหนึ่งท่ีใหผลตอบแทนสูง 
ปริมาณและมูลคาการสงออกหนอไมฝร่ังของประเทศไทย สูงข้ึนทุกป ตลาดสงออกท่ีสําคัญคือ
ประเทศญ่ีปุน  และใน  2 -3 ปท่ีผานมาน้ีประเทศไตหวันก็ เปนประเทศหนึ่งท่ีไดนําเขา
หนอไมฝร่ังจากประเทศไทยในปริมาณท่ีมาก การสงเสริมการปลูกหนอไมฝร่ังมีความจําเปนท่ี
ควรใชระบบการผลิตแบบครบวงจร เนื่องจากเปนพืชท่ีมีความเส่ียงตอเกษตรกรเพราะใชเวลา
ปลูกจนกระท่ังเก็บเกี่ยวคอนขางนาน การลงทุนสูง ตลาดหลักคือตลาดตางประเทศ การผลิตตอง
ใหไดคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยตามความตองการของตลาด 
 
  (3)  ขาวโพดฝกออน 
   ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกขาวโพดฝกออนประมาณ  2.1  แสนไร  
ผลผลิตเฉล่ีย  1,500  กิโลกรัมตอไร เกษตรกรสามารถปลูกไดเฉล่ียปละ  3  รุน  ในแตละรุนใช
ระยะเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ  55  วัน  โดยมีแหลงผลิตท่ีสําคัญ  ไดแก  จังหวัดกาญจนบุรี  
ราชบุรี  นครปฐม  สุพรรณบุรี  กําแพงเพชร  ลําพูน  เชียงใหม  พะเยา  เชียงราย  พิจิตร  และ
สระบุรี 
   เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิอากาศท่ีเหมาะสม  สามารถปลูกไดตลอดป
ท่ัวประเทศทําใหโอกาสการแขงขันในตลาดโลกมีแนวโนมสูงข้ึน  โดยเฉพาะประเทศคูคาท่ีเปด
การคาเสรี  เชน  จีน  ออสเตรเลีย  อินเดีย  และประเทศในแถบตะวันออกกลาง  สําหรับตลาด
หลักในปจจุบัน  เชน  สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  เนเธอแลนด  และไตหวัน  ก็มีแนวโนมความ
ตองการเพิ่มข้ึน 
 
  (4)  ฟกทอง 
   ฟกทอง เปนพืชผักท่ีจัดอยูในกลุมพืชตระกูลแตง(Cucurbitaceae) เปน
พืชผักท่ีมีราคาถูก และเปนพืชผักที่มีประโยชน รวมท้ังมีคุณคาทางโภชนาการสูง มีวิตามินเอสูง 
สามารถนําไปประกอบอาหารไดหลายชนิด เปนท่ีนิยมรับประทานมากในปจจุบัน เชน ยอดออน
นํามาลวกจิ้มน้ําพริก หรือใสแกงเลียง, แกงตมเปรอะ และแกงสม เปนตน ในดานการผลิตป มี
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พื้นท่ีการปลูกฟกทองรวมท้ังประเทศ 61,274 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 117,022 ตัน สําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีแปรรูปมาจากฟกทอง เชน ขาวเกรียบฟกทอง, ฟกทองเชื่อม, ฟกทองกวน และน้ํา
ฟกทองเปนตนการบริโภคเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆ ดังน้ันจึงควรสงเสริมใหมีการผลิตฟกทอง
คุณภาพท่ีปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อสงเสริมอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกร 
 
  (5)  ผักกระเฉด 
   กระเฉดเปนพืชลมลุก ท่ีข้ึนตามหนองน้ํา คลองบึง ตามธรรมชาติ ซ่ึง
คนไทยรูจักและนํามาบริโภคหลายช่ัวอายุคนแลว และไดมีการปลูกตามหัวไรปลายนา แตใน
ปจจุบันไดมีเกษตรกรหลายรายท่ีหันมาปลูกผักกระเฉดเปนอาชีพหลัก  และทํารายไดเปน
จํานวนไมนอย  ผักกระเฉดสามารถปลูกไดทุกภูมิภาคของประเทศ  พื้นท่ีปลูกผักกระเฉดใน
ประเทศไทยมีประมาณ 1,979 ไร ซ่ึงรูปแบบและวิธีการผลิตของแตละทองถ่ินก็แตกตางกันไป 
จังหวัดปราจีนบุรีมีการผลิตผักกระเฉดในรูปแบบใหมโดยภูมิปญญาชาวบานท่ีผลิตผักกระเฉด
ไรนม หรือท่ีเรียกวา “กระเฉดชะลูดน้ํา” ซ่ึงท้ังกระเฉดมีนม และไมมีนม ตางก็ไดรับความนิยม
จากผูบริโภคเปนจํานวนมาก โรค แมลง ยังคงเปนปญหาสําหรับการผลิตผักกระเฉด ซ่ึง
เกษตรกรยังคงมีการใชสารเคมีกันอยูเปนจํานวนมาก 
 
  (6)  กระเจี๊ยบเขียว 
   กระเจี๊ยบเขียวเปนพืชผักสงออกท่ีสําคัญของประเทศไทยพืชหนึ่ง ของ
ไทย ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกกระเจี๊ยบเขียว 12,259 ไร ผลผลิต 9,899  ตัน การผลิตกระเจ๊ียบ
เขียวของประเทศไทยสวนใหญสงออกไปยังตางประเทศ ไทยสงออกกระเจี๊ยบเขียวปริมาณ 
3,664.62 ตัน คิดเปนมูลคา 314.45 ลานบาทตลาดท่ีสําคัญคือประเทศญ่ีปุน โดยสงออกในรูป
ผลผลิตสดและแชแข็ง โดยปกติแลวประเทศไทยผลิตกระเจี๊ยบเขียวสงออกในชวงเดือน   
ตุลาคม – พฤษภาคม เน่ืองจากเปนชวงท่ีประเทศญ่ีปุนผลิตในประเทศไดไมเพียงพอตอความ
ตองการ คูแขงท่ีสําคัญของประเทศไทยคือประเทศฟลิปปนส ซ่ึงมีขอไดเปรียบคือราคาตอ
กิโลกรัมตํ่ากวาของประเทศไทย แตคุณภาพของประเทศไทยดีกวา การสงเสริมการผลิตควรทํา
ในรูปแบบครบวงจร มีการรวมกลุมเกษตรกรตกลงขนาดพ้ืนท่ีและราคารับซ้ือกับผูซ้ือลวงหนา 
ปญหาท่ีสําคัญของการผลิตกระเจี๊ยบเขียวคือศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคไวรัสท่ีทําใหเสนใบเหลือง 
และการผลิตเพ่ือสงออกตองผลิตใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยไมมีสารเคมีตกคางเกิน
คามาตรฐาน กระเจ๊ียบเขียวเปนพืชท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง แตคนไทยยังไมรูจักมากนัก จึงควรท่ี
จะรณรงคใหคนไทยรูจักและรับประทานอาหารจากกระเจี๊ยบเขียว 
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  (7)  กระเทียม 
   กระเทียมเปนพืชผักเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเกษตรกรในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แหลงปลูกท่ีสําคัญอยูท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน 
ลําปาง พะเยา แมฮองสอน แพร นาน เพชรบูรณ ตาก ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และนครราชสีมา ในแต
ละปพื้นท่ีเพาะปลูกกระเทียมของไทยอยูระหวาง 120,000-132,000 ไร ผลผลิตกระเทียมรวม
มากกวา 100,000 ตัน เกษตรกรมักประสบปญหาผลผลิตมีมากเกินความตองการของตลาด ทําให
เกษตรกรไดรับผลกระทบดานราคา และภาคราชการตองชวยแกไขปญหาโดยการรับจํานํา
ผลผลิตใหเกษตรกรบอยคร้ัง จากการท่ีรัฐบาลไทยไดเปดการคาเสรีไทย-จีน ในสินคากลุมผักสด
และผลไมและกระเทียมของจีนมีตนทุนและราคาถูกกวากระเทียมไทยถึงหนึ่งเทาตัว อาจจะ
กอใหเกิดผลกระทบกับเกษตรกรผูปลูกกระเทียมของไทย หลังจากเปดการคาเสรีดังกลาว 
คณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และมันฝร่ัง ของ
กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ จึงกําหนดใหมีการจัดทําโครงการลดพื้นท่ีปลูกกระเทียม โดย 
กําหนดพื้นท่ีเปาหมายรวมของการปลูกกระเทียมท่ัวประเทศอยูท่ี 80,000 ไร เพื่อใหมีผลผลิต
รวมในประเทศ จํานวน  76,000 ตัน และทําการประชาสัมพันธใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ
เลือกปลูกพืชลมลุกแบบครบวงจร และพืชยืนตนทดแทนการปลูกกระเทียม ทําใหผลการ
ดําเนินการพ้ืนที่ปลูกกระเทียมลดลงเหลือ 97,629 ไร ผลผลิตรวม 95,909 ตัน ตนทุนการผลิต
กระเทียมสดของเกษตรกร กิโลกรัมละ 8-9.50 บาท ขณะท่ีตนทุนการผลิตกระเทียมแหงกิโลกรัม
ละ 14.31 บาท ผลจากการดําเนินการทําใหมีพอคาเขามาแขงขันซ้ือกระเทียมสดเพ่ือเอาไปดอง
เปนจํานวนมาก และเสนอราคาที่ดีแกเกษตรกรอยูระหวางกิโลกรัมละ 11-13 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ี
เกษตรกรพอใจ นอกจากนี้ตามขอตกลงองคการคาโลก (WTO) ไทยไดกําหนดปริมาณนําเขา
กระเทียมในโควตา จํานวน 65 ตัน ใหเสียภาษีรอยละ 27 ถานําเขานอกโควตาเสียภาษีรอยละ 57  
สําหรับในปเพาะปลูกตอไป คณะอนุกรรมการจัดการผลิตและการตลาด ยังไมไดกําหนด
เปาหมายรวมของการเพาะปลูกกระเทียมท่ัวประเทศออกมา 
 อนึ่ง กระเทียมเปนสินคาเกษตรท่ีจําเปนตองไดรับการสงเสริมใหมีการผลิตใหปลอดภัย
และไดมาตรฐานตามท่ีตลาดผูบริโภคตองการ อีกท้ังรัฐบาลกําหนดใหเปนปอาหารปลอดภัย 
ดังนั้นเกษตรกรผูปลูกกระเทียมตองตระหนักถึงการใชสารเคมีควบคุมการปองกันศัตรูพืชใน
แปลงกระเทียม ควรใชตามคูมือคําแนะนําเพ่ือท้ังเกษตรกรผูปลูกและผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวมีความ
ปลอดภัยดวย 
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  (8)  เห็ด 
   การเพาะเห็ดเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญในทางเศรษฐกิจอาชีพหนึ่ง 
เนื่องจากการเพาะเห็ดสามารถท่ีจะทําใหภายในครอบครัวมีอาหารบริโภค และสามารถ
พัฒนาการเพาะเห็ดใหเปนอาชีพหลัก และยังสามารถนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใชใหเกิด
ประโยชน รวมทั้งสรางอาชีพ ลดการเคล่ือนยายแรงงานภาคเกษตรไปทํางานในเมือง คาดวา
ผลผลิตเห็ดในแตละปจะมีประมาณ 121,900 ตัน มูลคาประมาณ 6,116 ลานบาท ซ่ึงไมรวมธุรกิจ
ตอเนื่องอีกจํานวนมาก ดังนั้น การเพาะเห็ดจึงเปนอาชีพท่ีม่ันคงมีรายไดสูง และใชเวลาส้ัน 
ในทางตรงกันขามการเพาะเห็ดหากเกษตรกรขาดความรูและประสบการณอยางแทจริง ก็มี
โอกาสลมเหลวและเลิกอาชีพไปทําอาชีพอ่ืน ซ่ึงเกิดข้ึนจํานวนมาก สําหรับเกษตรกรรายใหม    
จึงเปนส่ิงทาทายใหเจาหนาท่ีที่เกี่ยวขอองกับการสงเสริมการเพาะเห็ดในการรวบรวมองคความรู 
และประสบการณตางๆจากผูรู เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสูเกษตรกร ตลอดจนการ
พัฒนาวิธีการจัดทําการรับรองมาตรฐานฟารมเห็ดตอไป 
 
  (9)  หอมแดง 
   ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกหอมแดงท่ัวประเทศ รวม 103,957 ไร ผลผลิต
รวม 207,184 ตัน แหลงปลูกท่ีสําคัญๆอยูในจังหวัด เชียงใหม ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ เพชรบูรณ 
พะเยา อุบลราชธานี ยโสธร และศรีสะเกษ ผลผลิตหอมแดงมีการเก็บเกี่ยวมากท่ีสุดในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม คิดเปนรอยละ 43 ของผลผลิตท้ังประเทศ โดยภาคเหนือ มีผลผลิตออกสู
ตลาดมากในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลผลิตออกสูตลาด
มากในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม  ผลผลิตหอมแดงสวนใหญ เ พ่ือปอนใหกับตลาด
ภายในประเทศ และมีการสงออกไปยังตางประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ตะวันออก
กลาง และตลาดยุโรป ราคาขายหอมแดงแหงคละเกรด มีราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 16.26 บาท จึงจูง
ใจใหเกษตรกรปลูกหอมแดงเพ่ิมข้ึน และเม่ือมีสถานการณไขหวัดนกระบาดประกอบกับชวงท่ี
หอมแดงของไทยออกสูตลาด ตรงกับหอมแดงอินโดนีเซียออกสูตลาด เชนกัน จึงทําใหราคาขาย 
ลดลงเหลือ 15.04 บาท   ในขณะท่ีเกษตรกรมีตนทุนการผลิตหอมแดงเฉล่ียกิโลกรัมละ 7-8 บาท 
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  (10)  ถ่ัวฝกยาว และ แตงกวา 
   พืชผักจัดเปนอาหารประจําวันของมนุษยท่ีอุดมดวยคุณคาทางอาหาร 
วิตามิน และแรธาตุตางๆ ที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโต และเสริมสรางความแข็งแรงของ
รางกาย พื้นท่ีปลูกของประเทศไทยในแตละปประมาณ 3.2 ลานไร กระจายกันอยูในทุกจังหวัด
ของประเทศไทย ผลผลิตประมาณ 5.2 ลานตัน สวนใหญจะใชบริโภคภายในประเทศประมาณ 
3.2 ลานตันตอป คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 12,400 ลานบาท ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ 
เขามาใช อันไดแก ปุย เคร่ืองจักรกล และสารเคมี เพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดการทําลายของศัตรูพืช 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงหากเกษตรกรมีการใชท่ีไมถูกตอง  
และเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีมีสารพิษปนเปอนไปจําหนาย  ก็จะเกิดผลกระทบท้ังทางดานทุนการผลิต
ท่ีสูงข้ึน และการสะสมสารเคมีในรางกายของผูใชและผูบริโภคได กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ 
ชุมชน และส่ิงแวดลอมได จัดเปนภารกิจของเกษตรกร องคกรเอกชน ภาครัฐท่ีจะตองชวยกัน
รณรงค ประชาสัมพันธใหปญหาดังกลาวลดนอยลงไปตามนโยบายอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) และนโยบายการสงเสริมพื้นท่ีประเทศใหเปนครัวของโลก (Kitchen of the word)   
 
  (11) พริก 
    พริกเปนพืชผักเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรปลูกกันมาเปนเวลานาน มีพื้นท่ี
ปลูกและผลผลิตมากเปนอันดับ 1 ของพืชผักทั้งหมดในประเทศ คือประมาณรอยละ 20-30  ของ
พื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ พื้นท่ีปลูกพริกของประเทศไทยมีท้ังส้ิน 490,000 ไร ผลผลิต 548,800 ตัน 
รอยละ 54 ของผลผลิตเปนพริกข้ีหนูผลใหญ รองลงมาคือพริกใหญ (23%) พริกข้ีหนูผลเล็ก 
(20%) และพริกอ่ืนๆ (3%)  ตนทุนการผลิตเฉล่ียกิโลกรัมละ 15 – 20 บาท(พริกข้ีหนู) และ 4 – 5 
บาท (พริกใหญ) ผลผลิตสวนใหญใชบริโภคภายในประเทศ มีการสงออกไปตางประเทศบางท้ัง
ในลักษณะของพริกสดและแปรรูป จุดเดนของพริกของประเทศไทยคือสามารถปลูกไดตลอดท้ัง
ปและปลุกไดทุกภาค มีฐานพันธุกรรมที่แพรหลาย มีลักษณะจําเพาะท่ีเปนเอกลักษณ เชนความ
เผ็ด มีกล่ินหอม กระแสความนิยมในตางประเทศมีมากข้ึน สามารถแปรรูปไดหลากหลาย 
ประโยชนใชสอยมาก แตก็ยังมีปญหาก็คือ มีศัตรูพืชมากตองใชสารเคมีมากทําใหมีสารพิษ
ตกคางในผลผลิต การกระจายตัวของผลผลิตไมสมํ่าเสมอ เกษตรกรรายยอยขาดความรู
เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ 
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  (12)  ขาวโพดหวาน 
   ขาวโพดหวานเปนพืชอาหารเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของประเทศ  ใน
แตละวันมีการบริโภค และใชผลิตภัณฑท่ีไดจากขาวโพดหวานเปนจํานวนมาก  ขาวโพดหวาน
เปนพืชอายุส้ันที่ใหผลตอบแทนคอนขางสูง  สามารถจําหนายไดท้ังในตลาดบริโภคสดและสง
โรงงานอุตสาหกรรมบรรจุกระปอง  ประเทศไทยสงออกขาวโพดหวานและผลิตภัณฑเปน
อันดับ  4  ของโลก  รองจากสหรัฐอเมริกา  ฝร่ังเศสและฮังการี มูลคาการสงออกประมาณ  2,078  
ลานบาท  การเพิ่มปริมาณการสงออกตลาดตางประเทศระบบการผลิตของเกษตรกรจะตองมีการ
จัดการท่ีถูกตอง (GAP) ปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดหวานประมาณ 210,000 ไร 
ผลผลิต 1,650 กิโลกรัมตอไร แหลงปลูกท่ีสําคัญไดแก จังหวัดเชียงใหม  นครสวรรค  หนองคาย  
บุรีรัมย  สระบุรี  ปทุมธานี  สระแกว  จันทบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  สุราษฎรธานี  สงขลา  
และนครศรีธรรมราช 
 
  (13)  มะเขือเทศ 
   มะเขือเทศเปนพืชผักท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ มะเขือเทศรับประทานสด และมะเขือเทศอุตสาหกรรม มะเขือเทศ
เปนพืชผักท่ีมีประโยชน รวมท้ังมีคุณคาทางโภชนาการสูง สามารถนําไปประกอบอาหารได
หลายชนิด นิยมบริโภคสดกันมาก ในดานการผลิต มีพื้นท่ีการปลูกขิงรวมทั้งประเทศ 43,212 ไร 
ผลผลิตรวม 139,902 ตัน ดานการสงออกจากสถิติปริมาณ 13,458 ตัน มูลคาการสงออกท้ังส้ิน 
375 ลานบาท ซ่ึงมีการสงออกในรูปมะเขือเทศสด  และผลิตภัณฑตางๆ ท่ีแปรรูปมาจาก    
มะเขือเทศ เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทุกๆ ป  เชน น้ํามะเขือเทศเขมขน มะเขือเทศลอกผิวบรรจุ
กระปอง ซอสมะเขือเทศ  มะเขือเทศอบแหง มะเขือเทศแชอ่ิม และอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ 
มะเขือเทศเปนพืชท่ีมีความสําคัญมากในทองถ่ิน เพราะทําใหเกิดการใชแรงงาน ท้ังในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม     ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหมีการผลิตมะเขือเทศคุณภาพที่ปลอดภัย
จากสารพิษ เพื่อสงเสริมอาชีพดานการเกษตรแกเกษตรกร 
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 4.3.2 การผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีผักพ้ืนบาน 
  ในอดีตเราจะเห็นผักพ้ืนบานตามบริเวณปาเขา ริมแมน้ําลําธาร แตในปจจุบัน
เราสามารถเห็นผักพื้นบานตามเรือกสวน ไรนา หรือบริเวณบานเรือนกันมากข้ึน  เนื่องจากมี
ชาวบานไดเก็บพันธุผักพื้นบานมาปลูก เพ่ือสะดวกตอการเก็บมาบริโภค และจําหนายผัก
พื้นบานจัดไดวาเปนผักท่ีปลอดภัยจากสารเคมี เนื่องจากเปนผักท่ีสามารถข้ึนไดเองตาม
ธรรมชาติและอยูแบบผสมผสาน จึงไมจําเปนตองใชสารเคมีแตอยางใด  ผักพื้นบานจึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งสําหรับผู ท่ีใหความสําคัญกับสุขภาพอนามัย  ประกอบกับทางกระทรวง
สาธารณสุขไดมีการวิเคราะหคุณคาทางอาหารของผักพื้นบาน พบวาผักพื้นบานมีคุณคาทาง
โภชนาการ และมีประโยชนตอสุขภาพ ปญหาท่ีสําคัญของผักพื้นบาน คือ เด็กรุนใหมไมรูจักผัก
พื้นบานเทาท่ีควรและไมรูวิธีการนําไปประกอบอาหาร จึงทําใหตลาดของผักพื้นบานไมขยายตัว
เทาท่ีควร  จากการสํารวจ 39 จังหวัด ที่มีการผลิตผักพ้ืนบานเปนการคา พบวา ผักพ้ืนบานท่ีมีการ
ปลูกมากท่ีสุด ไดแก  

(1) ผักกระเฉด 
(2) ตะไคร 
(3) ชะอม 
(4) ผักตําลึง 
(5) ผักปรัง 
(6) ผักชีฝร่ัง 
(7) ผักซาโยเต 
(8) ผักเชียงดา 

 
 4.3.3 การผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีผักสมุนไพร 
  ปจจุบันกระแสความนิยมในการกลับสูธรรมชาติมีเพ่ิมมากข้ึน  และประชาชน
ใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใสตอสุขภาพรางกายยิ่งข้ึน  สมุนไพรจึงเปนทางเลือกท่ี
ประชาชนใหความสนใจ  มีการนํามาใชประโยชนท้ังในรูปของอาหาร  ยาคน  ยาสัตว  อาหาร
สุขภาพ  เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองด่ืม  และใชเพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช  ท้ังในระดับชุมชนและ
อุตสาหกรรม 
  ในการผลิตสมุนไพร  จะตองเร่ิมจากการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดี  
และมีความปลอดภัย  วัตถุดิบสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน  จะตองมีสารออกฤทธ์ิสูง  ปราศจาก    
เช้ือรา  เช้ือจุลินทรีย  ส่ิงปลอมปน  สารหนูและโลหะหนัก  รวมท้ังสารเคมีตกคาง  เพื่อให
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สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานมีความปลอดภัยตอผูบริโภค ตัวอยางผักสมุนไพรท่ี
นิยมปลูกเพื่อบริโภคกันโดยท่ัวไป ไดแก  
   (1)  ขา และตะไคร 
    ขา  ตะไคร เปนพืชทายครัวท่ีอยู คูคนไทยมาแตในอดีต 
เนื่องจากเปนพืชหลักในการประกอบอาหารของคนไทยโดยเฉพาะใชเปนเคร่ืองตมยํา และ
เคร่ืองแกงตางๆ  แตในปจจุบันชาวตางชาติหันมาใหความนิยมเคร่ืองตมยําของไทยเปนจํานวน
มาก  จึงทําใหมีการสงออกไปยังประเทศตางๆ ท้ังในแถบเอเชีย  ยุโรป และตะวันออกกลาง อยู
เปนจํานวนมาก  รูปแบบการตลาดของขา ตะไครมีท้ังสงในรูปผลผลิตสดเพ่ือเขาตลาดกลาง 
หรือสงเขาโรงงานบะหม่ีสําเร็จรูปและโรงงานนํ้าพริก  ในป 2546 ประเทศไทยไดมีการสงออก
เคร่ืองแกงสําเร็จรูปไปยังตางประเทศ ปริมาณ 6,533.61 ตัน  มูลคา 653.76 ลานบาท  ขา ตะไคร 
เปนพืชท่ีไมมีปญหาเร่ืองศัตรูพืชรบกวน จึงทําใหไมมีสารเคมีตกคาง 
   (2)  ขิง ขม้ิน และกระชาย   
    ขิง  เปนพืชผักชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพ ในการสงออกตลาด
ตางประเทศมาก และเปนพืชผักเศรษฐกิจท่ีมีสําคัญของประเทศไทย ท่ีสามารถรับประทานไดใน
หลายรูปแบบ ทั้งในรูปของ ขิงสดท่ีนํามาใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารตางๆ แลวยัง
สามารถนํามาแปรรูปอ่ืน ๆ ได เชน ขิงผง ขิงดอง ขิงแชอ่ิม ตลอดจนนํามาทําเปนยาสมุนไพร ยา
รักษาโรค และเคร่ืองสําอาง เปนตน  ในป 2546 มีพื้นท่ีการปลูกขิงรวมท้ังประเทศ 93,843 ไร 
ผลผลิตประมาณ 242,390 ตัน  ดานการสงออกซ่ึงมีการสงออกท้ังในรูปของขิงสด และขิงแปร
รูปตางๆ มีปริมาณรวม 21,778.6 ตัน รวมเปนมูลคา 350.5 ลานบาท และดวยขิงของประเทศไทย 
มีคุณภาพอยูในระดับดีเยี่ยม ดังนั้นขิงควรไดรับการสงเสริมใหปลูกแบบปลอดภัยจากสารพิษ 
เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพขิงไทย 

นอกจากนี้ยังมีผักสมุนไพรท่ีนิยมปลูกเพ่ือบริโภคกันอยางแพรหลายอีก
หลายชนิด ท่ีเปนท่ีรูจักกันดีไดแก 

(3) โหระพา  
(4) กะเพรา 
(5) แมงลัก 
(6) เสล็ดพังพอน 




