
ฐานผักปลอดภัย 
พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมน า มาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้งวิตามิน

และแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงาม
ไม่มีร่องรอยการท า ลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงท า ให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกัน
และก า จัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มาก เพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อน า มา
บริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ ในพืชผักนั้นได้เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกร
จึงควรหันมา ท า การปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษ โดยน า เอาวิธีการป้องกันและก า จัดศัตรูพืชหลายวิธีมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร 
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

 
ข้อดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  

1. ท า ให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
2. ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืช ท า ให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย 
3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและก า จัดศัตรูพืช 
4. ลดปริมาณการน า เข้าสารเคมีป้องกันและก า จัดศัตรูพืช 
5. เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ท า ให้สามารถขายผลผลิตได้ใน

ราคาสูงขึ้น 
6. ลดปริมาณสารเคมีป้องกันและก า จัดศัตรูพืชที่จะปนเปื้อนเข้าไปในอากาศและน ้า ซึ่งเป็นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง 
 

วิธีการผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ 
ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนั้น จะใช้หลักการปลูกพืชผักโดยการใช้สารเคมีในการผลิตให้น้อย

ที่สุด หรือใช้ตามความจ า เป็นและจะใช้หลัก “การป้องกันและก า จัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานหรือ“ไอ
พีอ็ม” แทนแต่การที่จะป้องกันและก า จัดศัตรูพืชให้ได้ผลนั้นจะต้องเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ปลูกจะต้องเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  
การเตรียมแปลงปลูก 

เนื่องจากเมล็ดพืชผักส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก มีระบบรากละเอียดอ่อน ถ้าเกษตรกรเตรียมดินไม่ดีก็อาจมี
ผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชผักได้ ดังนั้น ก่อนการปลูกพืชควรมีการปรับสภาพ
ดินให้เหมาะสมเสียก่อน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เคยมีการปลูกผักหรือพืชชนิดอ่ืนโดยการปล่อยน ้าให้ท่วมแปลง
แล้วสูบออก เพ่ือให้น ้าชะล้างสารเคมีและก า จัดแมลงต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน แล้วจึงท า การไถพลิกหน้าดิน
ตากแดดไว้ เพื่อท า ลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูที่อาศัยอยู่ในดินอีกครั้ง จากนั้นเกษตรกรควรจะปรับสภาพความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในสภาพที่เป็นกลาง โดยใช้ปูนขาวปูนมาร์ล หรือ แร่โดโลไมท์ อัตรา 200-
300 กิโลกรัม/ไร่ แล้วรดน ้าตามหลังจากการใส่ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เป็นกลางนอกจากนี้ควร
เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในอัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร่ 
ซึ่งจะช่วยให้ต้นพืชผักมีความแข็งแรงสามารถต้านทานต่อการเข้าท า ลายของโรคและแมลงได้โรยปูนขาวเพ่ือ
ปรับสภาพดินการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 



การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
ก่อนน า เมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือแปลงกล้าเกษตรกรควรท า ความสะอาดเมล็ด 

พันธุ์ก่อน ตามข้ันตอนดังนี้ 
1. คัดแยกเมล็ดพันธุ์ โดยการคัดเมล็ดที่เสีย เมล็ดวัชพืชที่มีอยู่ปะปน และสิ่งเจือปนต่างๆออก 
2. แช่เมล็ดพันธุ์ในนํ้าอุ่น ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 15-30 นาที จะช่วยลด

ปริมาณเชื้อโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์และยังกระตุ้นการงอกของเมล็ดอีกด้วย 
3. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครานํ้าค้าง และโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี เช่น    

เมทาแล็กซิน 35 เปอร์เซ็นต์ SD (เอพรอน) และไอโปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 กรัม / เมล็ด 
พันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 
การปลูกและการดูแล 

การเลือกวิธีการปลูก ระยะปลูกเป็นเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผักที่เกษตรกรเลือกปลูกแต่มี
ข้อแนะน า คือ เกษตรกรควรปลูกผักให้มีระยะห่างพอสมควร อย่าให้แน่นจนเกินไป เพ่ือให้มีการระบายอากาศ
ที่ดี เป็นการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค นอกจากนี้ควรหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอ 
โดยอาจเลือกส ารวจเป็นจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/ไร่ ถ้าพบว่ามีการระบาดของโรคและแมลงในระดับที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผักนั้น ก็ควรด า เนินการก า จัดโรคและแมลงที่พบทันท ี

 
การใช้สารสกัดจากพืช 

พืชที่นิยมน า มาใช้สกัดเป็นสารควบคุมโรคและแมลง คือ สะเดา เนื่องจากในสะเดามี  สารอะซาดิแร
คติน (Azadirachtin) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการป้องกันและก า จัดแมลงได้โดย 

•สามารถใช้ฆ่าแมลงได้บางชนิด 
• ใช้เป็นสารไล่แมลง 
• ท า ให้แมลงไม่กินอาหาร 
• ท า ให้การเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ 
• ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง 
• ยับยั้งการวางไข่และการลอกคราบของแมลง 
• เป็นพิษต่อไข่ของแมลง ท า ให้ไข่ไม่ฟัก 
• ยับยั้งการสร้างเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารของแมลง 
 

ข้อควรระวัง 
พืชบางชนิดเมื่อได้รับสารนี้แล้วอาจเกิดอาการใบไหม้เหี่ยวย่นหรือต้นแคระแกร็น ดังนี้เมื่อพบอาการ

ต่างๆ เหล่านี้ ก็ควรจะงดใช้สารสกัดจากสะเดาทันทีชนิดของแมลงท่ีสามารถกําจัดได้ด้วยสะเดา 
1. ชนิดที่ใช้แล้วได้ผลดี ได้แก่ หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอนกระทู้ชนิดต่างๆ หนอน 

กัดกินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนม้วนใบ หนอนหัวกระโหลก 
2. ชนิดที่ใช้แล้วได้ผลปานกลาง ได้แก่ เพลี้ยจักจั่น หนอนเจาะ สมอฝ้าย หนอนต้นกล้าถั่ว 

แมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน 
3. ชนิดที่ใช้แล้วได้ผลน้อย ได้แก่ หนอนเจาะฝักถั่ว เพลี้ยไฟ ไรแดง มวนและด้วงชนิดต่างๆ 

พืชผักที่ใช้สารสกัดจากสะเดาได้ผล ได้แก่ ผักคะน้า กวาง ผักกาดหอม กะหล ่าปลี กะหล ่าดอก 



การใช้สารแคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการปฏิบัติจริงของเกษตรกรนั้น เกษตรกรต้องหมั่นตรวจ 

แปลงปลูกพืชของตนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นการพยากรณ์สถานการณ์ของศัตรูพืชในแปลงของตน เมื่อ 
ทราบสถานการณ์แล้วจึงพิจารณาเลือกใช้วิธีการป้องกันและก า จัดที่เหมาะสม แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถ 
ควบคุมหรือไม่มีวิธีการควบคุมใดท่ีใช้ได้ผลแล้ว เกษตรกรอาจใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชนั้นๆ คือ 

1. เป็นสารเคมีท่ีเหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดนั้น 
2. สารเคมีนั้นสลายตัวได้เร็ว 
3. ใช้ในอัตราที่เหมาะสมตามค า แนะน า 
4. เว้นระยะการเก็บเก่ียวผลผลิตตามค า แนะน า 

ทั้งนี้เพ่ือไม่ก่อให้เกิดอันตราย หรือมีสารพิษตกค้างในพืชผักนั้น และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย 
 

 


