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ชุดความรูทํามาหากิน
“การผลิตผักปลอดสารพิษ”

จังหวัดนาน เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ
ที่มีอาณาเขตอยูติดกับประเทศลาว   มีภูมิประเทศ
ที่เปนภูเขาสูง ธรรมชาติงดงามและเปนแหลงตนน้ํา
นาน  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร
แตปจจุบันมีการใชสารเคมีเพื่อการผลิตเยอะข้ึน
สงผลใหพืชอาหารมีการปนเปอนสารพิษ สงผล
ทั้งตัวผูปลูกและผูบริโภค  ทั้งยังเกิดสารพิษตกคาง
ในส่ิงแวดลอมอีกดวย  ดังนั้น  การทําเกษตร
ทางเลือก หรือเกษตรปลอดสารพิษจึงเปนส่ิงที่ควร
นํามาใชในกระบวนการผลิตพืชอาหารของจังหวัด
นาน

จังหวัดนาน เปนจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ
ที่มีอาณาเขตอยูติดกับประเทศลาว   มีภูมิประเทศ
ที่เปนภูเขาสูง ธรรมชาติงดงามและเปนแหลงตนน้ํา
นาน  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร
แตปจจุบันมีการใชสารเคมีเพื่อการผลิตเยอะข้ึน
สงผลใหพืชอาหารมีการปนเปอนสารพิษ สงผล
ทั้งตัวผูปลูกและผูบริโภค  ทั้งยังเกิดสารพิษตกคาง
ในส่ิงแวดลอมอีกดวย  ดังนั้น  การทําเกษตร
ทางเลือก หรือเกษตรปลอดสารพิษจึงเปนส่ิงที่ควร
นํามาใชในกระบวนการผลิตพืชอาหารของจังหวัด
นาน



พืชผักเปนพืชอาหารท่ีคนไทยนิยมนํา มาใช
รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณคาทางอาการท้ัง
วิตามินและแรธาตุตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอรางกายสูง
แตคานิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผัก
ท่ีสวยงามไมมีรองรอยการทํา ลายของหนอนและแมลง
ศัตรูพืช จึงทํา ใหเกษตรกรท่ีปลูกผักจะตองใช
สารเคมีปองกันและกํา จัดแมลงฉีดพนในปริมาณท่ี
มาก เพื่อใหไดผักท่ีสวยงามตามความตองการของตลาด
เมื่อผูซ้ือนํา มาบริโภคแลวอาจไดรับอันตรายจาก
สารพิษท่ีตกคางอยูในพืชผักนั้นไดเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาว เกษตรกรจึงควรหันมาทําการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ โดยนํา เอาวิธีการปองกันและกํา
จัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน เปนการ
ทดแทนหรือลดปริมาณการใชสารเคมีใหนอยลง เพื่อ
ความปลอดภัยของเกษตรกร ผูบริโภคและส่ิงแวดลอม

พืชผักเปนพืชอาหารท่ีคนไทยนิยมนํา มาใช
รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณคาทางอาการท้ัง
วิตามินและแรธาตุตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอรางกายสูง
แตคานิยมในการบริโภคผักนั้น มักจะเลือกบริโภคผัก
ท่ีสวยงามไมมีรองรอยการทํา ลายของหนอนและแมลง
ศัตรูพืช จึงทํา ใหเกษตรกรท่ีปลูกผักจะตองใช
สารเคมีปองกันและกํา จัดแมลงฉีดพนในปริมาณท่ี
มาก เพื่อใหไดผักท่ีสวยงามตามความตองการของตลาด
เมื่อผูซ้ือนํา มาบริโภคแลวอาจไดรับอันตรายจาก
สารพิษท่ีตกคางอยูในพืชผักนั้นไดเพื่อเปนการแกปญหา
ดังกลาว เกษตรกรจึงควรหันมาทําการปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ โดยนํา เอาวิธีการปองกันและกํา
จัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน เปนการ
ทดแทนหรือลดปริมาณการใชสารเคมีใหนอยลง เพื่อ
ความปลอดภัยของเกษตรกร ผูบริโภคและส่ิงแวดลอม
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ผูรับบริการชุดประมวลความรู  มีความรูความ
เขาใจ มองเห็นทิศทาง และคุณคาของการสรางอาชีพดวย
การปลูกผักปลอดสารเคมี

• เกษตรกรผูปลูกผัก

• คนท่ัวไปท่ีตองการปลูกผักกินเอง

• นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจศึกษาเพิ่มเติม

ชุดความรูทํามาหากิน
“การผลิตผักปลอดสารพิษ”
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แมจะมีราคาคอนขางสูง แตไดรับความนิยมในกลุมคนรักสุขภาพอยางตอเนื่อง
ดวยปลอดภัย จากการปนเปอนสารเคมีคอนขางสูง ปจจุบันผูบริโภคสามารถสังเกตผัก
อินทรียไดจากตราสัญลักษณรับรองทีป่รากฎบนบรรจุ ภัณฑ

ผักประเภทนี้ใชวิธีการปลูกแบบองครวมที่ใสใจทุกรายละเอียด เริ่มตั้งแตไมใชเมล็ด
พันธุที่ผานการตัดแตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) โดยปลูกในสิ่งแวดลอมที่ดี พ้ืนที่นั้นเลิกใช
สารเคมีตั้งแต 3 ปข้ึนไป

ในการบํารุงพืชและกําจัดศัตรูพืชจะใชสารที่สกัดจากธรรมชาติได เชน น้ําหมัก
ชีวภาพ น้ํายาสะเดาแทนสารเคมี สังเคราะหและปุยเคมีทุกประเภท เนื่องจากมีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศในดิน ทั้งเชิงกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมทั้งเพ่ือ ปองกันสารเคมีตกคางใน
ผลผลิตและสิ่งแวดลอม

แมจะมีราคาคอนขางสูง แตไดรับความนิยมในกลุมคนรักสุขภาพอยางตอเนื่อง
ดวยปลอดภัย จากการปนเปอนสารเคมีคอนขางสูง ปจจุบันผูบริโภคสามารถสังเกตผัก
อินทรียไดจากตราสัญลักษณรับรองทีป่รากฎบนบรรจุ ภัณฑ

ผักประเภทนี้ใชวิธีการปลูกแบบองครวมที่ใสใจทุกรายละเอียด เริ่มตั้งแตไมใชเมล็ด
พันธุที่ผานการตัดแตงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) โดยปลูกในสิ่งแวดลอมที่ดี พ้ืนที่นั้นเลิกใช
สารเคมีตั้งแต 3 ปข้ึนไป

ในการบํารุงพืชและกําจัดศัตรูพืชจะใชสารที่สกัดจากธรรมชาติได เชน น้ําหมัก
ชีวภาพ น้ํายาสะเดาแทนสารเคมี สังเคราะหและปุยเคมีทุกประเภท เนื่องจากมีผลกระทบตอ
ระบบนิเวศในดิน ทั้งเชิงกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมทั้งเพ่ือ ปองกันสารเคมีตกคางใน
ผลผลิตและสิ่งแวดลอม

การปลูกผักชนิดนี้คลายคลึงกับผักอินทรีย คือ ปลูกในพ้ืนที่ที่เลิกใช
สารเคมีไมต่ํากวา 3 ป ไมใชสารเคมี สังเคราะหและปุยเคมี แตจะใชสารสกัดจากธรรมชาติ
แทน อยางไรก็ตามการปลูกผักประเภทนี้ยังไมมีการจํากัดเมล็ดพันธุที่นํา มาใช
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ผักชนิดนี้ใชสารเคมีสังเคราะหและปุยเคมีในการปลูก แตมีฤทธิ์ตกคางไมนานและ
ไมใชสารตองหาม สามารถใชฮอรโมนเรงผลผลิตได เพราะไมถือวาเปนสารเคมีอันตราย
จากนั้นเมื่อใกลเวลาเก็บเกี่ยว จะงดใชสารเคมีตางๆ และ เวนระยะเวลาใหสารที่ใชสลายตัว
จึงจะเก็บเกี่ยวผักนั้นได ผักชนิดนี้อาจมีปริมาณสารเคมีตกคางบาง แตอยูในระดับที่ไมเปน
อันตราย

ไดแก ผักที่ปลูกโดยใชทั้งสารเคมีสังเคราะห และปุยเคมีโดยไมมีการควบคุม หรือ
เวนระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว จึง ทําใหมีสารพิษตกคางในผักปริมาณสูงเกินกําหนด และไม
ปลอดภัยตอผูบริโภค
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ปลูกดวยสารเคมี
• ผูปลูกปวยบอย

• ตนทุนสารเคมีสูง

• ไมคอยพบแมลงมี
ประโยชนในแปลง

• ดินแข็ง

• ไมมีไสเดือนในดิน

• ผักเหี่ยวงาย

• ปริมาณเยอะราคานอย

• ออกไปหาลูกคา

ปลูกดวยสารชีวภาพ
• ผูปลูกแข็งแรง

• ตนทุนต่ําเพราะผลิตเอง

• พบตัวห้ํา ตัวเบียน

• ดินนุม มีชองวางในดิน
มาก

• ผักสดไดนาน

• ปริมาณนอย ราคาสูง

• ลูกคามาถึงท่ี

ปลูกดวยสารเคมี
• ผูปลูกปวยบอย

• ตนทุนสารเคมีสูง

• ไมคอยพบแมลงมี
ประโยชนในแปลง

• ดินแข็ง

• ไมมีไสเดือนในดิน

• ผักเหี่ยวงาย

• ปริมาณเยอะราคานอย

• ออกไปหาลูกคา

ปลูกดวยสารชีวภาพ
• ผูปลูกแข็งแรง

• ตนทุนต่ําเพราะผลิตเอง

• พบตัวห้ํา ตัวเบียน

• ดินนุม มีชองวางในดิน
มาก

• ผักสดไดนาน

• ปริมาณนอย ราคาสูง

• ลูกคามาถึงท่ี
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ขอดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
1. ทํา ใหไดพืชผักท่ีมีคุณภาพ ไมมีสารพิษตกคาง เกิด
ความปลอดภัยแกผูบริโภค

2. ชวยใหเกษตรกรผูปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจาก
ไมมีการฉีดพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ทํา
ใหเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหลานี้ดวย

3. ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรดานคาใชจายในการ
ซ้ือสารเคมีปองกันและกํา จัดศัตรูพืช

4. ลดปริมาณการนํา เขาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช

5. เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตท่ีไดมี
คุณภาพ ทํา ใหสามารถขายผลผลิตไดในราคาสูงขึ้น

6. ลดปริมาณสารเคมีปองกันและกํา จัดศัตรูพืชท่ีจะ
ปนเปอนเขาไปในอากาศและนํ้า ซ่ึงเปนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของส่ิงแวดลอมไดทาง
หนึ่ง

ขอดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
1. ทํา ใหไดพืชผักท่ีมีคุณภาพ ไมมีสารพิษตกคาง เกิด
ความปลอดภัยแกผูบริโภค

2. ชวยใหเกษตรกรผูปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจาก
ไมมีการฉีดพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ทํา
ใหเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหลานี้ดวย

3. ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรดานคาใชจายในการ
ซ้ือสารเคมีปองกันและกํา จัดศัตรูพืช

4. ลดปริมาณการนํา เขาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช

5. เกษตรกรจะมีรายไดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตท่ีไดมี
คุณภาพ ทํา ใหสามารถขายผลผลิตไดในราคาสูงขึ้น

6. ลดปริมาณสารเคมีปองกันและกํา จัดศัตรูพืชท่ีจะ
ปนเปอนเขาไปในอากาศและนํ้า ซ่ึงเปนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของส่ิงแวดลอมไดทาง
หนึ่ง





• มีอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี

• มีปริมาณอาหารที่เพียงพอตอการบริโภค

• มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายผักปลอดสารพิษ

• มีจํานวนผูปลูกผักกินเองมากข้ึน

• เกษตรกรและผูบริโภคมีความตระหนักถึงภัยของ
ระบบการผลิตดวยสารเคมี

"เมื่อปจจัยหนึ่งที่ชี้วัดถึงความเจริญของ
ประเทศ คือความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะ
การกินการอยู ฉะนั้น จะมีประโยชนอะไร หาก
ในปจจุบันมีพืชผักใหเลือกกินมากมาย แตสุขภาพ
ผูคนกลับแยลง เพราะรางกายไดรับสารพิษจาก
พืชผักเหลานั้น”

• มีอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี

• มีปริมาณอาหารที่เพียงพอตอการบริโภค

• มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการขายผักปลอดสารพิษ

• มีจํานวนผูปลูกผักกินเองมากข้ึน

• เกษตรกรและผูบริโภคมีความตระหนักถึงภัยของ
ระบบการผลิตดวยสารเคมี

"เมื่อปจจัยหนึ่งที่ชี้วัดถึงความเจริญของ
ประเทศ คือความปลอดภัยในชีวิต โดยเฉพาะ
การกินการอยู ฉะนั้น จะมีประโยชนอะไร หาก
ในปจจุบันมีพืชผักใหเลือกกินมากมาย แตสุขภาพ
ผูคนกลับแยลง เพราะรางกายไดรับสารพิษจาก
พืชผักเหลานั้น”
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เดือนมกราคม แครอต กระหลํ่าดอก ผักกาดขาวื ผักกาดเขียวปลี
และปวยเลง

คุณคาทางสารอาหาร : ผักกาดเขียวและปวยเลงจะมีแคลเซียมสูง และมีเบตา
แคโรทีนชวยบ่ํารุงสายตา มีสารตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอความเสือมของ
รางกาย สวนแครอตจะใหสารเบตาแคโรทีน

เดือนกุมภาพันธ มะเขือเทศ ผักโขม แตงกวา

คุณคาทางสารอาหาร : เม็ดแตงกวาและเปลือกจะใหใยอาหาร ผักโขมมีเบตา
แคโรทีนสูง สวนมะเขือเทศจะใหสารแคโรตินอยด ที ชวยตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน หรือตานอนุมูลอิสระ (ภาวะชะลอความเสือมของรางกาย)

เดือนมีนาคม ผักกวางตุง เห็ดฟาง ถัวฝกยาว หอมใหญ คะนา

คุณคาทางสารอาหาร : ผักคะนาจะมีแคลเซียมสูง แตบางคนอาจจะรูสึกวา
ขม คะนายังอุดมไปดวยสารอาหารเบตาแคโรทีนดวย สวนถัวฝกยาวมี
วิตามินซีมาก

เดือนเมษายน หอมใหญ ถัวฝกยาว เห็ดฟาง

คุณคาทางสารอาหาร : หอมใหญมีสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งชวยชะลอ
ความเสื่อมของรางกาย

เดือนพฤษภาคม ถัวพู หอมใหญ มะละกอดิบ

คุณคาทางสารอาหาร : มะละกอดิบรับประทานสดๆ จะไดรับวิตามินซี
เพ่ิมขึ้น สวนถั่วพูเปนทางเลือกในการเพ่ิมแรธาตุแคลเซียมและใยอาหาร

เดือนมกราคม แครอต กระหลํ่าดอก ผักกาดขาวื ผักกาดเขียวปลี
และปวยเลง

คุณคาทางสารอาหาร : ผักกาดเขียวและปวยเลงจะมีแคลเซียมสูง และมีเบตา
แคโรทีนชวยบ่ํารุงสายตา มีสารตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอความเสือมของ
รางกาย สวนแครอตจะใหสารเบตาแคโรทีน

เดือนกุมภาพันธ มะเขือเทศ ผักโขม แตงกวา

คุณคาทางสารอาหาร : เม็ดแตงกวาและเปลือกจะใหใยอาหาร ผักโขมมีเบตา
แคโรทีนสูง สวนมะเขือเทศจะใหสารแคโรตินอยด ที ชวยตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน หรือตานอนุมูลอิสระ (ภาวะชะลอความเสือมของรางกาย)

เดือนมีนาคม ผักกวางตุง เห็ดฟาง ถัวฝกยาว หอมใหญ คะนา

คุณคาทางสารอาหาร : ผักคะนาจะมีแคลเซียมสูง แตบางคนอาจจะรูสึกวา
ขม คะนายังอุดมไปดวยสารอาหารเบตาแคโรทีนดวย สวนถัวฝกยาวมี
วิตามินซีมาก

เดือนเมษายน หอมใหญ ถัวฝกยาว เห็ดฟาง

คุณคาทางสารอาหาร : หอมใหญมีสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งชวยชะลอ
ความเสื่อมของรางกาย

เดือนพฤษภาคม ถัวพู หอมใหญ มะละกอดิบ

คุณคาทางสารอาหาร : มะละกอดิบรับประทานสดๆ จะไดรับวิตามินซี
เพ่ิมขึ้น สวนถั่วพูเปนทางเลือกในการเพ่ิมแรธาตุแคลเซียมและใยอาหาร
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เดือนมิถุนายน ดอกกุยชาย คะนา เห็ด

คุณคาทางสารอาหาร : ดอกกุยชายจะอุดมไปดวยโฟเลต ซึ่งมี
ประโยชนตอรางกายในกํารสรางสารพันธุกรรม และชวยไมให
เกิดภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่ง สวนเห็ดจะใหโปรตีน และคะนา
จะมีแคลเซียมสูง

เดือนกรกฎาคม ยอดต่ําลึง ผักบุงไทย

คุณคาทางสารอาหาร : ผักบุงหรือผักที มีสีเขียวเขมจะใหสาร
เบตาแคโรทีน ชวยบํารุงสายตาและตานอนุมูลอิสระ สวนผัก
ต่ําลึงจะใหสํารเบตาแคโรทีนเชนกัน

เดือนสิงหาคม ผักกระเฉด หัวปลี ขาวโพด

คุณคาทางสารอาหาร : หัวปลีจะมีใยอาหารคอนขางมาก ชวยใน
เรืองการขับถาย สวนขาวโพดซึ่งจัดเปนธัญพืชจะมี

เบตาแคโรทีนสูง ผักกระเฉดจะชวยเรื่องขับถาย และเปนผักที
มีเบตาแคโรทีนสูงเชนกัน

เดือนกันยายน ผักกระเฉด กวางตุง บวบ

คุณคาทางสารอาหาร : กวางตุงอุดมไปดวยแคลเซียม และเบตา
แคโรทีน สวนบวบจะใหใยอาหารคอนขางสูง

เดือนมิถุนายน ดอกกุยชาย คะนา เห็ด

คุณคาทางสารอาหาร : ดอกกุยชายจะอุดมไปดวยโฟเลต ซึ่งมี
ประโยชนตอรางกายในกํารสรางสารพันธุกรรม และชวยไมให
เกิดภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่ง สวนเห็ดจะใหโปรตีน และคะนา
จะมีแคลเซียมสูง

เดือนกรกฎาคม ยอดต่ําลึง ผักบุงไทย

คุณคาทางสารอาหาร : ผักบุงหรือผักที มีสีเขียวเขมจะใหสาร
เบตาแคโรทีน ชวยบํารุงสายตาและตานอนุมูลอิสระ สวนผัก
ต่ําลึงจะใหสํารเบตาแคโรทีนเชนกัน

เดือนสิงหาคม ผักกระเฉด หัวปลี ขาวโพด

คุณคาทางสารอาหาร : หัวปลีจะมีใยอาหารคอนขางมาก ชวยใน
เรืองการขับถาย สวนขาวโพดซึ่งจัดเปนธัญพืชจะมี

เบตาแคโรทีนสูง ผักกระเฉดจะชวยเรื่องขับถาย และเปนผักที
มีเบตาแคโรทีนสูงเชนกัน

เดือนกันยายน ผักกระเฉด กวางตุง บวบ

คุณคาทางสารอาหาร : กวางตุงอุดมไปดวยแคลเซียม และเบตา
แคโรทีน สวนบวบจะใหใยอาหารคอนขางสูง



เดือนตุลาคม มะระ ถ่ัวพู สายบัว ผักกระเฉด

คุณคาทางสารอาหาร : มะระเปนผักสมุนไพรที ใหวิตามินซีสูง

(ถารับประทานดิบๆ)

เดือนพฤศจิกายน ผักกาดขาว สายบัว

คุณคาทางสารอาหาร : ผักกาดขาวมีเบตาแคโรทีนสูง

สวนสายบัวใหใยอาหารชวยในเรื่องขับถาย

เดือนธันวาคม ถ่ัวแขก ถ่ัวลันเตา กะหลํ่าปลี

คุณคาทางสารอาหาร : กะหลํ่าปลีหรือกะหลํ่าดอกสดเปนแหลง

ของวิตามิน

ถ่ัวลันเตาเปนผักที มีโปรตีนคอนขางสูง และมีใยอาหารสูง

เดือนตุลาคม มะระ ถ่ัวพู สายบัว ผักกระเฉด

คุณคาทางสารอาหาร : มะระเปนผักสมุนไพรที ใหวิตามินซีสูง

(ถารับประทานดิบๆ)

เดือนพฤศจิกายน ผักกาดขาว สายบัว

คุณคาทางสารอาหาร : ผักกาดขาวมีเบตาแคโรทีนสูง

สวนสายบัวใหใยอาหารชวยในเรื่องขับถาย

เดือนธันวาคม ถ่ัวแขก ถ่ัวลันเตา กะหลํ่าปลี

คุณคาทางสารอาหาร : กะหลํ่าปลีหรือกะหลํ่าดอกสดเปนแหลง

ของวิตามิน

ถ่ัวลันเตาเปนผักที มีโปรตีนคอนขางสูง และมีใยอาหารสูง
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Infographic



การผลิตผักปลอดสารพิษ

ความรูพื้นฐานที่ตองมี
• ความรูเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่  การเตรียม
แปลง การเลือกพันธุ การเพาะกลา การปลูกและ
ดูแล  การปองกันและกําจัดศัตรูพืช  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  การจัดการตลาด
• ความรูเกี่ยวกับการผลิตปุยและสารชีวภาพเพื่อ
ลดตนทุนการผลิต
• การหาชองทางการตลาดเฉพาะสําหรับผักปลอด
สารพิษ
• กรณีศึกษาจากเกษตรกรที่ทําการปลูกผักปลอด
สารพิษ

ความรูพื้นฐานที่ตองมี
• ความรูเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่  การเตรียม
แปลง การเลือกพันธุ การเพาะกลา การปลูกและ
ดูแล  การปองกันและกําจัดศัตรูพืช  การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  การจัดการตลาด
• ความรูเกี่ยวกับการผลิตปุยและสารชีวภาพเพื่อ
ลดตนทุนการผลิต
• การหาชองทางการตลาดเฉพาะสําหรับผักปลอด
สารพิษ
• กรณีศึกษาจากเกษตรกรที่ทําการปลูกผักปลอด
สารพิษ



เมล็ดพันธุเมล็ดพันธุ 2020,,000000 บาทบาท

ปุยชีวภาพปุยชีวภาพ//สารสารชีวชีวภัณฑภัณฑ 33,,000000 บาทบาท

คาแรงคาแรง 5050,,000000 บาทบาท ((22คนคน))

วัสดุวัสดุ//อุปกรณอุปกรณ 2020,,000000 บาทบาทวัสดุวัสดุ//อุปกรณอุปกรณ 2020,,000000 บาทบาท

น้ําน้ํา –– ไฟไฟ 44,,000000 บาทบาท

บรรจุภัณฑบรรจุภัณฑ 33,,000000 บาทบาท

เคร่ืองมือเคร่ืองมือ//เคร่ืองจักรเคร่ืองจักร 1010,,000000 บาทบาท

คาขนสงคาขนสง 1010,,000000 บาทบาท

รวมรวม 120120,,000000 บาทบาท
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แรงงานสําหรับการเพาะปลูก / ดูแล
แรงงานสําหรับการเก็บเกี่ยว

การผลิตผักปลอดสารพิษ

แรงงานสําหรับการเพาะปลูก / ดูแล
แรงงานสําหรับการเก็บเกี่ยว

1. วัตถุดิบในการผลิต เชน เมล็ดพันธุ สถานท่ี
2. วัสดุ/อุปกรณ เชน จอบ เสียม  วัสดุคลุมแปลง
3. วัสดุ / อุปกรณ สําหรับบํารุงพืชผัก
4. วัสดุ / อุปกรณ สําหรับเพาะกลา
5. วัสดุ /อุปกรณ สําหรับปองกันกําจัดศัตรูพืช
6. เครื่องจักร เชน เครื่องตัดหญา



1. การเตรียมแปลง

2. การเพาะกลา

3. การปลูก

4. การดูแลรักษา

5. การเก็บเกี่ยว

6. การตลาดและการขาย

การผลิตผักปลอดสารพิษ

1. การเตรียมแปลง

2. การเพาะกลา

3. การปลูก

4. การดูแลรักษา

5. การเก็บเกี่ยว

6. การตลาดและการขาย



เนื่องจากเมล็ดพืชผักสวนใหญมีขนาดเล็ก มี
ระบบรากละเอียดออน เกษตรกรเตรียมดินไมดี ก็อาจมี
ผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
พืชผักได ดังนั้น กอนการปลูกพืชควรมีการปรับสภาพดิน
ใหเหมาะสมเสียกอน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีการปลูกผัก
หรือพืชชนิดอ่ืนโดยการ ปลอยนํ้าใหทวมแปลงแลวสูบออก
เพื่อใหนํ้าชะลางสารเคมีและกําจัดแมลงตางๆ ที่อาศัยอยูใน
ดิน แลวจึงทํา การไถพลิกหนาดินตากแดดไว เพื่อทําลาย
เชื้อโรคและแมลงศัตรูที่อาศัยอยูในดินอีกครั้ง จากนั้น
เกษตรกรควรจะปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินให
อยูในสภาพที่เปนกลาง โดยใชปูนขาว ปูนมารล หรือ
แรโดโลไมท อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร แลวรดนํ้าตาม
หลังจากการใสปูนขาวเพื่อ ปรับสภาพดินที่เปนกรดใหเปน
กลางนอกจากนี้ควรเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินดวยการใส
ปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ในอัตรา 1,000-
2,000 กิโลกรัม/ไร ซึ่งจะชวยใหตนพืชผักมีความแข็งแรง
สามารถตานทานตอการเขาทําลายของโรคและแมลงไดโรย
ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

เนื่องจากเมล็ดพืชผักสวนใหญมีขนาดเล็ก มี
ระบบรากละเอียดออน เกษตรกรเตรียมดินไมดี ก็อาจมี
ผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ
พืชผักได ดังนั้น กอนการปลูกพืชควรมีการปรับสภาพดิน
ใหเหมาะสมเสียกอน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีการปลูกผัก
หรือพืชชนิดอ่ืนโดยการ ปลอยนํ้าใหทวมแปลงแลวสูบออก
เพื่อใหนํ้าชะลางสารเคมีและกําจัดแมลงตางๆ ที่อาศัยอยูใน
ดิน แลวจึงทํา การไถพลิกหนาดินตากแดดไว เพื่อทําลาย
เชื้อโรคและแมลงศัตรูที่อาศัยอยูในดินอีกครั้ง จากนั้น
เกษตรกรควรจะปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินให
อยูในสภาพที่เปนกลาง โดยใชปูนขาว ปูนมารล หรือ
แรโดโลไมท อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร แลวรดนํ้าตาม
หลังจากการใสปูนขาวเพื่อ ปรับสภาพดินที่เปนกรดใหเปน
กลางนอกจากนี้ควรเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินดวยการใส
ปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก ในอัตรา 1,000-
2,000 กิโลกรัม/ไร ซึ่งจะชวยใหตนพืชผักมีความแข็งแรง
สามารถตานทานตอการเขาทําลายของโรคและแมลงไดโรย
ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ



กอนนําเมล็ดพันธุผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือ
แปลงกลาเกษตรกรควรทําความสะอาดเมล็ดพันธุกอน
ตามขั้นตอนดังนี้

1. คัดแยกเมล็ดพันธุ โดยการคัดเมล็ดท่ี
เสีย เมล็ดวัชพืชท่ีมีอยูปะปน และส่ิงเจือปนตางๆออก

2. แชเมล็ดพันธุในนํ้าอุน ท่ีอุณหภูมิ 50-
55 องศาเซลเซียสเปนเวลา 15-30 นาที จะชวยลด
ปริมาณเชื้อโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุและยังกระตุนการ
งอกของเมล็ดอีกดวย

3. ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรครานํ้าคาง
และโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมี เชน เม
ทาแล็กซิน 35 เปอรเซ็นต SD (เอพรอน) และไอ
โปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 กรัม / เมล็ด
พันธุ 1 กิโลกรัม

กอนนําเมล็ดพันธุผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือ
แปลงกลาเกษตรกรควรทําความสะอาดเมล็ดพันธุกอน
ตามขั้นตอนดังนี้

1. คัดแยกเมล็ดพันธุ โดยการคัดเมล็ดท่ี
เสีย เมล็ดวัชพืชท่ีมีอยูปะปน และส่ิงเจือปนตางๆออก

2. แชเมล็ดพันธุในนํ้าอุน ท่ีอุณหภูมิ 50-
55 องศาเซลเซียสเปนเวลา 15-30 นาที จะชวยลด
ปริมาณเชื้อโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุและยังกระตุนการ
งอกของเมล็ดอีกดวย

3. ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรครานํ้าคาง
และโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมี เชน เม
ทาแล็กซิน 35 เปอรเซ็นต SD (เอพรอน) และไอ
โปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 กรัม / เมล็ด
พันธุ 1 กิโลกรัม
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การปลูกและการดูแลการเลือกวิธีการปลูก ระยะ
ปลูกเปนเทาใดนั้นจะข้ึนอยูกับชนิดของพืชผักที่เกษตรกร
เลือกปลูกแตมีขอแนะนํา คือ เกษตรกรควรปลูกผักใหมี
ระยะหางพอสมควร อยาใหแนนจนเกินไป เพื่อใหมีการ
ระบายอากาศที่ดี เปนการปรับสภาพแวดลอมไมให
เหมาะสมตอการระบาดของโรค

นอกจากนี้ควรหมั่นตรวจแปลงอยูเสมอ โดยอาจ
เลือกสํารวจเปนจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/ไร ถา
พบวามีการระบาดของโรคและแมลงในระดับที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกพืชผักนั้น ก็ควรดําเนินการกําจัดโรค
และแมลงที่พบทันที

การปลูกและการดูแลการเลือกวิธีการปลูก ระยะ
ปลูกเปนเทาใดนั้นจะข้ึนอยูกับชนิดของพืชผักที่เกษตรกร
เลือกปลูกแตมีขอแนะนํา คือ เกษตรกรควรปลูกผักใหมี
ระยะหางพอสมควร อยาใหแนนจนเกินไป เพื่อใหมีการ
ระบายอากาศที่ดี เปนการปรับสภาพแวดลอมไมให
เหมาะสมตอการระบาดของโรค

นอกจากนี้ควรหมั่นตรวจแปลงอยูเสมอ โดยอาจ
เลือกสํารวจเปนจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/ไร ถา
พบวามีการระบาดของโรคและแมลงในระดับที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกพืชผักนั้น ก็ควรดําเนินการกําจัดโรค
และแมลงที่พบทันที



การใชสารสกัดจากพืช พืชท่ีนิยมนํา มาใชสกัดเปน
สารควบคุมโรคและแมลง คือ สะเดา เน่ืองจากในสะเดา
มีสารอะซาดิแรคติน (Azadirachtin) ซึ่งมีคุณสมบัติชวย
ในการปองกันและกํา จัดแมลงไดโดย

•สามารถใชฆาแมลงไดบางชนิด

• ใชเปนสารไลแมลง

• ทํา ใหแมลงไมกินอาหาร

• ทําใหการเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ

• ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง

• ยับยั้งการวางไขและการลอกคราบของแมลง

• เปนพิษตอไขของแมลง ทํา ใหไขไมฟก

• ยับยั้งการสรางเอนไซมในระบบยอยอาหารของแมลง
วิธีการใช คือ นํา เอาผลสะเดาหรือสะเดาท่ีบดแลว 1
กิโลกรัม แชในน้ํา 20 ลิตร ท้ิงคางคืนไว 1 คืน แตถา
เกษตรกรมีเครื่องกวนสวนผสมดังกลาว ก็จะลดเวลาเหลือ
เพียง 3-4 ช่ัวโมง

การใชสารสกัดจากพืช พืชท่ีนิยมนํา มาใชสกัดเปน
สารควบคุมโรคและแมลง คือ สะเดา เน่ืองจากในสะเดา
มีสารอะซาดิแรคติน (Azadirachtin) ซึ่งมีคุณสมบัติชวย
ในการปองกันและกํา จัดแมลงไดโดย

•สามารถใชฆาแมลงไดบางชนิด

• ใชเปนสารไลแมลง

• ทํา ใหแมลงไมกินอาหาร

• ทําใหการเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ

• ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง

• ยับยั้งการวางไขและการลอกคราบของแมลง

• เปนพิษตอไขของแมลง ทํา ใหไขไมฟก

• ยับยั้งการสรางเอนไซมในระบบยอยอาหารของแมลง
วิธีการใช คือ นํา เอาผลสะเดาหรือสะเดาท่ีบดแลว 1
กิโลกรัม แชในน้ํา 20 ลิตร ท้ิงคางคืนไว 1 คืน แตถา
เกษตรกรมีเครื่องกวนสวนผสมดังกลาว ก็จะลดเวลาเหลือ
เพียง 3-4 ช่ัวโมง
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ขอควรระวัง

พืชบางชนิดเมื่อไดรับสารนี้แลวอาจเกิดอาการใบไหมเหี่ยวยนหรือตน
แคระแกร็น ดังนี้เมื่อพบอาการตางๆ เหลานี้ ก็ควรจะงดใชสารสกัดจาก
สะเดาทันทีชนิดของแมลงที่สามารถกําจัดไดดวยสะเดา

1. ชนิดที่ใชแลวไดผลดี ไดแก หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอนกระทู
ชนิดตางๆ หนอนกัดกินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนมวน
ใบ หนอนหัวกระโหลก

2. ชนิดที่ใชแลวไดผลปานกลาง ไดแก เพล้ียจักจั่น หนอนเจาะ สมอฝาย
หนอนตนกลาถั่วแมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง เพล้ียไกแจ เพล้ียออน

3. ชนิดที่ใชแลวไดผลนอย ไดแก หนอนเจาะฝกถั่ว เพล้ียไฟ ไรแดง มวน
และดวงชนิดตางๆพืชผักที่ใชสารสกัดจากสะเดาไดผล ไดแก ผักคะนา
กวาง ผักกาดหอม กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก

แตงกวา แตงโม แตงเทศ มะเขือเทศ มะเขือยาว หนอไมฝรั่ง ขาวโพด
ออน พริกขี้หนู ตําลึง มะนาว  มะกรูด

ขอควรระวัง

พืชบางชนิดเมื่อไดรับสารนี้แลวอาจเกิดอาการใบไหมเหี่ยวยนหรือตน
แคระแกร็น ดังนี้เมื่อพบอาการตางๆ เหลานี้ ก็ควรจะงดใชสารสกัดจาก
สะเดาทันทีชนิดของแมลงที่สามารถกําจัดไดดวยสะเดา

1. ชนิดที่ใชแลวไดผลดี ไดแก หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอนกระทู
ชนิดตางๆ หนอนกัดกินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนมวน
ใบ หนอนหัวกระโหลก

2. ชนิดที่ใชแลวไดผลปานกลาง ไดแก เพล้ียจักจั่น หนอนเจาะ สมอฝาย
หนอนตนกลาถั่วแมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง เพล้ียไกแจ เพล้ียออน

3. ชนิดที่ใชแลวไดผลนอย ไดแก หนอนเจาะฝกถั่ว เพล้ียไฟ ไรแดง มวน
และดวงชนิดตางๆพืชผักที่ใชสารสกัดจากสะเดาไดผล ไดแก ผักคะนา
กวาง ผักกาดหอม กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก

แตงกวา แตงโม แตงเทศ มะเขือเทศ มะเขือยาว หนอไมฝรั่ง ขาวโพด
ออน พริกขี้หนู ตําลึง มะนาว  มะกรูด
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การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชจาก
ขอมูลท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ในการปฏิบัติจริงของ
เกษตรกรนั้น เกษตรกรตองหมั่นตรวจแปลงปลูกพืช
ของตนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการพยากรณ
สถานการณของศัตรูพืชในแปลงของตน เมื่อทราบ
สถานการณแลวจึงพิจารณาเลือกใชวิธีการปองกันและ
กํา จัดท่ีเหมาะสม แตในกรณีท่ีไมสามารถควบคุม
หรือไมมีวิธีการควบคุมใดท่ีใชไดผลแลว เกษตรกรอาจ
ใชสารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชนั้นๆ คือ 1. เปน
สารเคมีท่ีเหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดนั้น 2. สารเคมีนั้น
สลายตัวไดเร็ว 3. ใชในอัตราท่ีเหมาะสมตามคํา
แนะนํา 4. เวนระยะการเก็บเก่ียวผลผลิตตามคํา
แนะนําท้ังนี้เพื่อไมกอใหเกิดอันตราย หรือมีสารพิษ
ตกคางในพืชผักนั้น และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค
อีกดวย

การใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชจาก
ขอมูลท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ในการปฏิบัติจริงของ
เกษตรกรนั้น เกษตรกรตองหมั่นตรวจแปลงปลูกพืช
ของตนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการพยากรณ
สถานการณของศัตรูพืชในแปลงของตน เมื่อทราบ
สถานการณแลวจึงพิจารณาเลือกใชวิธีการปองกันและ
กํา จัดท่ีเหมาะสม แตในกรณีท่ีไมสามารถควบคุม
หรือไมมีวิธีการควบคุมใดท่ีใชไดผลแลว เกษตรกรอาจ
ใชสารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชนั้นๆ คือ 1. เปน
สารเคมีท่ีเหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดนั้น 2. สารเคมีนั้น
สลายตัวไดเร็ว 3. ใชในอัตราท่ีเหมาะสมตามคํา
แนะนํา 4. เวนระยะการเก็บเก่ียวผลผลิตตามคํา
แนะนําท้ังนี้เพื่อไมกอใหเกิดอันตราย หรือมีสารพิษ
ตกคางในพืชผักนั้น และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค
อีกดวย
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การผลิตผักปลอดสารพิษ

ขายปลีก ตลาดหมูบาน ตลาดในเมือง ตองมี
กลยุทธทางการตลาด เชน สลัดผักกลอง
ตะกราผักเยี่ยมผูใหญ หรือแปรรูปเปนอาหารพรอม
รับประทาน

ขายสง ระบบกลุม พอคาคนกลาง เครือขาย

ขายปลีก ตลาดหมูบาน ตลาดในเมือง ตองมี
กลยุทธทางการตลาด เชน สลัดผักกลอง
ตะกราผักเยี่ยมผูใหญ หรือแปรรูปเปนอาหารพรอม
รับประทาน

ขายสง ระบบกลุม พอคาคนกลาง เครือขาย

ตนทุน  ลดตนทุน รายรับเพิ่ม
สถานท่ี  สารพิษสะสมในดิน
น้ํา     การจัดการน้ําใหเพียงพอและไมมีสารเจือปน
โรค แมลง  จัดการดวยวิธีการชีวภาพ
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1. หนอนใยผัก ตัวบิน,จรวด
เปนหนอนที่ชอบกัดกินใบพืชพวกกะหล่ําผักกาด ยกเวนผักกาดหอม(ผักสลัด)

การกัดกินจะตางจากหนอนชนิดอื่น คือจะกัดกินใบผิวดานลางใบ จนเหลือแคใยขาว มักเขาไปกัดกิน
ยอดผักที่กําลังเจริญเติบโต หรือกะหล่ําที่กําลังหอหัว ทําใหยอดลีบ กินใบหุมกะหล่ํา และกินใบผัก
ผอนจนเปนรูพรุน  ผีเสื้อจะวางไขเปนกลุมใตใบ ไขมีสีเหลืองออนเหมือนเกล็ดปลา ใชเวลา 3-4 วัน
จึงฟกออกเปนตัวหนอนสีเขียวขนาดเล็กมาก ตัวหนอนจะใชเวลากัดกินใบพืชนานถึง 14 วัน จึงเขา
ดักแด เขาดักแดนาน 3-5 วัน ก็จะออกมาเปนผีเสื้อ วางไขไดอีกประมาณ 7 วันจึงตาย รวมวงจร
ชีวิตประมาณ 26 วัน วงจรชีวิตสั้นมาก การระบาดของหนอนชนิดนี้จึงรุนแรงเปนพิเศษ
การวางไข จะวางไขติดกัน 2-5 ฟองไวใตใบผัก ไขมีขนาดเล็กสีเหลืองคอนขางกลมแบน ผักหนึ่งใบ
จะพบไขหนอนนี้มากมาย

หนอนจะมีสีเขียวออน เทาออน สีเขียวปนเหลือง หนอนตัวโตเต็มที่จะยาวประมาณ 1 ซม.
หัวทายแหลม สวนทาย มีปุมย่ืนออกไป 2 แฉก เมื่อถูกตัวจะดีดออก และทิ้งตัวลงดินโดยการสรางใย
ดักแดมีขนาด 1 ซม. โดยจะสรางใยบาง ๆ ติดกับใตใบแมผีเสื้อมีขนาดเล็ก หนวดกลมตรง (คลาย
แมงขาวลีบในยุงขาว) สีเทา ตรงกลางสันหลังมีแถบสีเหลืองเปนประกายคลายแฉกสายฟา เห็นไดชัด
เวลาหุบปก เกาะตามใตใบ แตจะยกหัวข้ึน ชวงที่เปนผีเสื้อจะไขไดถึง 300 ฟอง
วิธีปองกันและการควบคุม
1. หมั่นตรวจจับไข และตัวออน จับแมผีเสื้อ โดยใชกับดักกาว หรือไฟลอ
2. อนุรักษแตนเบียน(รูปรางเหมือนมดคันมีปก) เพราะแตนเบียนสามารถดูดน้ําเลี้ยงตัวหนอน และ
ทําลายไขของตัวหนอนไดมากถึง 80 เปอรเซ็นต โดยมันจะวางไขของมันใสตัวหนอน ภายใน 10 วัน
ตัวออนของแตนเบียนก็จะออกมาจากไขของหนอนใยผัก(แมแตนเบียน 1 ตัว ใหลูกแตนเบียนไดคร้ังละ
200 ตัว ใน 20 วัน ถาเราไมฉีดพนสารเคมีใด ๆ ก็จะมีแตนเบียนในธรรมชาติที่คอยทําลายไขผีเสื้อ
หนอนใยผักถึง 20,000 ตัว)
3. ปลูกดาวเรือง มะเขือเทศ ผสมในแปลงผักกาด หรือกะหล่ํา เวลาเดินตรวจแปลงใหขย้ีใบดาวเรือง
มะเขือเทศใหมีกลิ่นออกมาไลแมลง
4. ใชสมุนไพร ดาวเรือง นอยหนา สะเดา มะเขือเทศ ไหลแดง หรือหนอนตายหยาก ฉีดพนใตใบ
เวลาพลบคํ่าหรือเชาตรู หนอนนี้มีการปรับปรุงตัวเองไดเร็ว ไมควรพนใชสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งเปน
ประจํา เพราะจะทําใหหนอนดื้อยาได
5. ใชแบคทีเรียทรูชิไซด หรืออารโกนา ที่ยังไมเสื่อมคุณภาพผสมกับสารจับใบฉีดพนใตใบ แตไมคอย
เหมาะสมนักเพราะแพง ทําเองไมไดตองใชเปนจํานวนมาก

1. หนอนใยผัก ตัวบิน,จรวด
เปนหนอนที่ชอบกัดกินใบพืชพวกกะหล่ําผักกาด ยกเวนผักกาดหอม(ผักสลัด)

การกัดกินจะตางจากหนอนชนิดอื่น คือจะกัดกินใบผิวดานลางใบ จนเหลือแคใยขาว มักเขาไปกัดกิน
ยอดผักที่กําลังเจริญเติบโต หรือกะหล่ําที่กําลังหอหัว ทําใหยอดลีบ กินใบหุมกะหล่ํา และกินใบผัก
ผอนจนเปนรูพรุน  ผีเสื้อจะวางไขเปนกลุมใตใบ ไขมีสีเหลืองออนเหมือนเกล็ดปลา ใชเวลา 3-4 วัน
จึงฟกออกเปนตัวหนอนสีเขียวขนาดเล็กมาก ตัวหนอนจะใชเวลากัดกินใบพืชนานถึง 14 วัน จึงเขา
ดักแด เขาดักแดนาน 3-5 วัน ก็จะออกมาเปนผีเสื้อ วางไขไดอีกประมาณ 7 วันจึงตาย รวมวงจร
ชีวิตประมาณ 26 วัน วงจรชีวิตสั้นมาก การระบาดของหนอนชนิดนี้จึงรุนแรงเปนพิเศษ
การวางไข จะวางไขติดกัน 2-5 ฟองไวใตใบผัก ไขมีขนาดเล็กสีเหลืองคอนขางกลมแบน ผักหนึ่งใบ
จะพบไขหนอนนี้มากมาย

หนอนจะมีสีเขียวออน เทาออน สีเขียวปนเหลือง หนอนตัวโตเต็มที่จะยาวประมาณ 1 ซม.
หัวทายแหลม สวนทาย มีปุมย่ืนออกไป 2 แฉก เมื่อถูกตัวจะดีดออก และทิ้งตัวลงดินโดยการสรางใย
ดักแดมีขนาด 1 ซม. โดยจะสรางใยบาง ๆ ติดกับใตใบแมผีเสื้อมีขนาดเล็ก หนวดกลมตรง (คลาย
แมงขาวลีบในยุงขาว) สีเทา ตรงกลางสันหลังมีแถบสีเหลืองเปนประกายคลายแฉกสายฟา เห็นไดชัด
เวลาหุบปก เกาะตามใตใบ แตจะยกหัวข้ึน ชวงที่เปนผีเสื้อจะไขไดถึง 300 ฟอง
วิธีปองกันและการควบคุม
1. หมั่นตรวจจับไข และตัวออน จับแมผีเสื้อ โดยใชกับดักกาว หรือไฟลอ
2. อนุรักษแตนเบียน(รูปรางเหมือนมดคันมีปก) เพราะแตนเบียนสามารถดูดน้ําเลี้ยงตัวหนอน และ
ทําลายไขของตัวหนอนไดมากถึง 80 เปอรเซ็นต โดยมันจะวางไขของมันใสตัวหนอน ภายใน 10 วัน
ตัวออนของแตนเบียนก็จะออกมาจากไขของหนอนใยผัก(แมแตนเบียน 1 ตัว ใหลูกแตนเบียนไดคร้ังละ
200 ตัว ใน 20 วัน ถาเราไมฉีดพนสารเคมีใด ๆ ก็จะมีแตนเบียนในธรรมชาติที่คอยทําลายไขผีเสื้อ
หนอนใยผักถึง 20,000 ตัว)
3. ปลูกดาวเรือง มะเขือเทศ ผสมในแปลงผักกาด หรือกะหล่ํา เวลาเดินตรวจแปลงใหขย้ีใบดาวเรือง
มะเขือเทศใหมีกลิ่นออกมาไลแมลง
4. ใชสมุนไพร ดาวเรือง นอยหนา สะเดา มะเขือเทศ ไหลแดง หรือหนอนตายหยาก ฉีดพนใตใบ
เวลาพลบคํ่าหรือเชาตรู หนอนนี้มีการปรับปรุงตัวเองไดเร็ว ไมควรพนใชสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่งเปน
ประจํา เพราะจะทําใหหนอนดื้อยาได
5. ใชแบคทีเรียทรูชิไซด หรืออารโกนา ที่ยังไมเสื่อมคุณภาพผสมกับสารจับใบฉีดพนใตใบ แตไมคอย
เหมาะสมนักเพราะแพง ทําเองไมไดตองใชเปนจํานวนมาก
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2. หนอนคืบกะหล่ํา หนอนเขียว,หนอนคืบ
เปนหนอนของผีเสื้อกลางคืน ตัวไมใหญนัก แตกินจุ ตัวยิ่งโตยิ่งกินจุ จะกัดกินใบ
กะหล่ํา คะนา โดยเหลือแตเสนใยไว เมื่อเกิดระบาดจะทําลายผักอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตามหนอนชนิดนี้จะไมหลบซอนตัว มองเห็นไดงายตามใบ ท้ังดานบนและ
ใตใบ ตัวหนอนมีสีเขียวออน (ตอนท่ีตัวยังเล็กจะมีสีจาง และมีเสนสีขาวพาดยาวไป
ตามตัว) ตัวโต ไมมีลวดลายมากนัก เวลาเคลื่อนไหวจะงอตัว และคืบระหวางขา
ปลองสุดทายและตรงกิ่งกลางลําตัว

แมผีเสื้อจะวางไขเปนเมล็ดกลมสีขาวนวลท่ีใตใบ โดยวางเดี่ยว ๆ 3 วัน
ตอมาไขจะฟกออกมาเปนตัวหนอนใส ๆ หนอนจะแทะกินผิวใบดานลาง และตัวจะ
เริ่มเขียวขึ้น เมื่อโตเต็มท่ีจะยาวถึง 4 ซม. เปนหนอนได 3 อาทิตย จะเขาดักแด
โดยถักใยคลุมไวใตใบ
ดักแดแรก ๆ จะมีสีเขียวออน ตอมาจะคอย ๆ กลายเปนสีน้ําตาล จากนั้นอีก 1
อาทิตยก็จะกลายเปนผีเสื้อกลางคืน สีเทาดําขนาด 3 ซม. เมื่อกางปกออกเต็มท่ี
ตรงกลางปกคูหนาจะมีจุดสีขาวขางละจุด ผีเสื้อจะออกวางไขประมาณ 1 อาทิตยก็
ตาย ชวงท่ีเปนผีเสื้อจะวางไขไดอีกนับ 100 ฟอง
การปองกันและการควบคุม
1. หมั่นตรวจดูไข หรือหนอนในระยะแรก แลวจับทําลาย เพราะถาปลอยใหหนอน
โตขึ้นจะทําลายผักเสียหายมาก
2. รักษาแมลงชางปกใส และมวนเพซรฆาต ใหอยูในแปลงผักใหมากท่ีสุด
3. ใชกับฟโรโมนลอแมผีเสื้อ หรือใชไฟลอกับดักกาวเหนียว
4. ถามีจํานวนมากจนจับออกไมไหวใหใชสมุนไพร พริก มะเขือเทศ ยาสูบ ไหล
แดง หรือหนอนตายหยาก ฉีดพนวันเวนวัน
5. ใชสารแบคทีเรียทรูชิไซด หรืออารโกนา ซึ่งมีขายอยู (และยังไมเสื่อมคุณภาพ)
ฉีดพนอัตรา 30 กรัม

2. หนอนคืบกะหล่ํา หนอนเขียว,หนอนคืบ
เปนหนอนของผีเสื้อกลางคืน ตัวไมใหญนัก แตกินจุ ตัวยิ่งโตยิ่งกินจุ จะกัดกินใบ
กะหล่ํา คะนา โดยเหลือแตเสนใยไว เมื่อเกิดระบาดจะทําลายผักอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตามหนอนชนิดนี้จะไมหลบซอนตัว มองเห็นไดงายตามใบ ท้ังดานบนและ
ใตใบ ตัวหนอนมีสีเขียวออน (ตอนท่ีตัวยังเล็กจะมีสีจาง และมีเสนสีขาวพาดยาวไป
ตามตัว) ตัวโต ไมมีลวดลายมากนัก เวลาเคลื่อนไหวจะงอตัว และคืบระหวางขา
ปลองสุดทายและตรงกิ่งกลางลําตัว

แมผีเสื้อจะวางไขเปนเมล็ดกลมสีขาวนวลท่ีใตใบ โดยวางเดี่ยว ๆ 3 วัน
ตอมาไขจะฟกออกมาเปนตัวหนอนใส ๆ หนอนจะแทะกินผิวใบดานลาง และตัวจะ
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3. หนอนใยกะหล่ํา หนอนเจาะยอดกะหล่ํา
เปนหนอนผีเสื้อที่กัดกินใบกะหล่ําปลี และผักกาดขาวปลี เปนรูพรุนไปทั่ว โดยจะทิ้งใบและมูกตามใบ
และลําตน โดยจะทิ้งใบและมูกตามใบและลําตน และเจาะเขาไปในหัวและถักใบกะหล่ําหรือผักกาดขาวปลี
หุมตัวมัน จากนั้นจะกัดกินใจกลางของกะหล่ําหรือผักกาดขาวปลี
ผีเสื้อของหนอนนี้จะวางไขใตใบพืช ไขจะฟกตัวเปนหนอนภายใน 4 วัน และหนอนจะตั้งตนกินใบผักไป
ประมาณ 2-3 อาทิตย จึงจะเขาดักแด ตามรูในผักที่เจาะไวประมาณ 7-10 วัน ก็จะออกมาเปนผีเสื้อ
วางไขอีกคร้ัง
การปองกันและการควบคุม
1. เก็บทําลายซากผักที่โดนหนอนทําลายโดยการนําไปทําปุยหมัก ความรอนจากกองปุยจะฆาหนอน
และไขหนอนใหตาย
2. ฤดุตอไปใหเปลี่ยนไปปลูกพืชพวก พริก ถั่ว หรือแตง
3. ทางที่ดีใหรักษาแมงมุม ซึ่งเปนตัวห้ําคอยจับกินผีเสื้อและหนอน และรักษาแตนเบียนไขที่จะชวย
ทําลายไขผีเสื้อกอนที่จะออกมาเปนหนอน
4. หากระบาดในระยะแรกใชสะเดากําจัดไดผล แตตองฉีดพนใหถูกตัวหนอน จึงตองพนตอนที่
หนอนออกหากิน เชน ตอนพลบคํ่า หรือตอนเชาตรู
4. แมลงหว่ีขาว
แมลงหว่ีขาวจะมีลักษณะคลายไรขาวมาก เปนแมลงขนาดเล็ก ตัวแกและตัวออนจะดูดน้ําเลี้ยงจากใบ ทํา
ใหใบเปนจุดดางตอมาเปลี่ยนเปนสีเหลืองขอบใบหงิกงอโคงลง ใตใบจะพบตัวออนอยูรวมกันเปนแผน
บาง ๆ หัวเทาเข็มหมุดเกาะดูดอยูเต็มเมื่อดูดน้ําเลี้ยงแลวจะถายมูลไวตามใบ ซอกใบ ทําใหใบมีรอยช้ํา
และรอยสกปรก เนื่องจากเชื้อราดําเกิดกับมูลที่แมลงหว่ีขาวถายไว ถาระบาดมาก ๆ ใบจะรวงและไม
เกิดดอก ผลผลิตจะลดลง
นอกจากนี้แมลงหว่ีขาวเปนพาหะนําโรคผักจากเชื้อไวรัส โรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศอีกดวย
ใบผักประเภทใบ มักพบในผักกาดขาวปลีหอ(ลุย)เมื่อเขาไปแลวใบผักจะหงิก
การปองกันและการควบคุม
1. ใชกับดักกาวเหนียว
2. รมควันไล
3. อนุรักษ แตนเบียน แมงมุม แมลงปอ ฯลฯ

3. หนอนใยกะหล่ํา หนอนเจาะยอดกะหล่ํา
เปนหนอนผีเสื้อที่กัดกินใบกะหล่ําปลี และผักกาดขาวปลี เปนรูพรุนไปทั่ว โดยจะทิ้งใบและมูกตามใบ
และลําตน โดยจะทิ้งใบและมูกตามใบและลําตน และเจาะเขาไปในหัวและถักใบกะหล่ําหรือผักกาดขาวปลี
หุมตัวมัน จากนั้นจะกัดกินใจกลางของกะหล่ําหรือผักกาดขาวปลี
ผีเสื้อของหนอนนี้จะวางไขใตใบพืช ไขจะฟกตัวเปนหนอนภายใน 4 วัน และหนอนจะตั้งตนกินใบผักไป
ประมาณ 2-3 อาทิตย จึงจะเขาดักแด ตามรูในผักที่เจาะไวประมาณ 7-10 วัน ก็จะออกมาเปนผีเสื้อ
วางไขอีกคร้ัง
การปองกันและการควบคุม
1. เก็บทําลายซากผักที่โดนหนอนทําลายโดยการนําไปทําปุยหมัก ความรอนจากกองปุยจะฆาหนอน
และไขหนอนใหตาย
2. ฤดุตอไปใหเปลี่ยนไปปลูกพืชพวก พริก ถั่ว หรือแตง
3. ทางที่ดีใหรักษาแมงมุม ซึ่งเปนตัวห้ําคอยจับกินผีเสื้อและหนอน และรักษาแตนเบียนไขที่จะชวย
ทําลายไขผีเสื้อกอนที่จะออกมาเปนหนอน
4. หากระบาดในระยะแรกใชสะเดากําจัดไดผล แตตองฉีดพนใหถูกตัวหนอน จึงตองพนตอนที่
หนอนออกหากิน เชน ตอนพลบคํ่า หรือตอนเชาตรู
4. แมลงหว่ีขาว
แมลงหว่ีขาวจะมีลักษณะคลายไรขาวมาก เปนแมลงขนาดเล็ก ตัวแกและตัวออนจะดูดน้ําเลี้ยงจากใบ ทํา
ใหใบเปนจุดดางตอมาเปลี่ยนเปนสีเหลืองขอบใบหงิกงอโคงลง ใตใบจะพบตัวออนอยูรวมกันเปนแผน
บาง ๆ หัวเทาเข็มหมุดเกาะดูดอยูเต็มเมื่อดูดน้ําเลี้ยงแลวจะถายมูลไวตามใบ ซอกใบ ทําใหใบมีรอยช้ํา
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5. หมัดกระโดด ดวงหมัดผัก
เปนดวง ซึ่งแมลงปกแข็งตัวเล็กมากประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ชอบกัดกินใบผักจนเปนรูพรุน เชน
ผักกาด ผักฮองเต ตัวออนเปนหนอนในดินจะกัดกินชอนไชทําลายรากพืชที่มีกลิ่นแรง เชน
ผักกาดหัว (หนอนดวย จะมีขาคูหนา 1 คู ไมเหมือนหนอนผีเสื้อที่มีขามาก)
ดวงหมัดผัก จะวางไขในดิน บริเวณใกลตนพืชที่เปนอาหารของมัน ตัวหนอนมีสีขาวใส เมื่อโต
เต็มที่จะยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร เมื่อกลายเปนตอดวง หากถูกกระทบหรือมีการสะเทือน มัน
จะกระโดดโดยอาศัยขาดีดตัวออกไปไดไกลมาก จึงเรียกวาหมัดกระโดดก็มี ดวงหมัดผักนี้มี 2
ชนิด คือ ชนิดที่มีแถบลายสีน้ําตาลออนพาด 2 แถว และชนิดสีน้ําเงินเขม มักระบาดในที่ที่ปลูก
ผักกาด ผักฮองเต หรือกะหล่ําเปนประจําซ้ํา ๆ แปลง โดยไมมีพืชอื่นปลูกหมุนเวียนหรือผสม
ตอนเชาจะเชื่องชา ถาจะจับหรือพนสมุนไพรตองออกไป 6-7 โมงเชา ถาแดดออกจะหลบลงดิน
การปองกันและการควบคุม
1. เตรียมดินใหดี ไถพรวนและตากดิน 5-7 วัน ถาเปนแปลงเพาะกลา ควรอบดินโดยนําดิน
มาวางบนสังกะสี หรือถัง 200 ลิตร สุมไฟไวขางลาง อบไว 6 ชั่วโมง เพื่อทําลายไขตัวออน
หรือดักแดในดิน แลวจึงคอยผสมขี้เถาแกลบและปุยหมัก
2. เปลี่ยนไปปลูกผัก พวกพริก หรือถั่วแทน
3. ใชสมุนไพรพวก วานน้ํา มะเขือเทศ ยาฉุน สะเดา ราดลงบนแปลงขณะเตรียมดิน ตาก
แดด แตจะใชฉีดพนในขณะระบาด ไมคอยไดผล
4. รักษา กบ เขียด อึ่งอาง ใหมีใน แปลงใหมากที่สุด พอดวงกระโดด เขียดก็งับ

วานน้ําสูตรสมุนไพรไลแมลง
วิธีที่ 1 นําเหงามาบดใหเปนผง 30 กรัมผสมกับน้ํา 4 ลิตร แลวตั้งทิ้งไว 24 ชั่วโมง หรือตม
นานประมาณ 45 นาที ทิ้งไวใหเย็นนําไปฉีดพนฆาแมลง
วิธีที่ 2 นําเหงามาบดใหเปนผงคลุกเคลากับเมล็ดพันธุที่แหงดีแลว ในอัตราสวนเมล็ดพันธุ 50
กก. ตอวานน้ํา 1 กก. สามารถปองกันแมลงในโรงเก็บได
วิธีที่ 3 นําเหงาของวานน้ํามาบดใหละเอียดผสมกับขมิ้นที่บดละเอียดอยางละครึ่งกิโลกรัม แลวเติม
น้ํา 20 ลิตร ทิ้งไว 1-2 วัน นําสารที่กรองไดไปฉีดพนเพื่อขับไลแมลงวันตามกองขยะ และยัง
นําไปฉีดพนตามแปลงผัก เพื่อปองกันแมลงรบกวน
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กก. ตอวานน้ํา 1 กก. สามารถปองกันแมลงในโรงเก็บได
วิธีที่ 3 นําเหงาของวานน้ํามาบดใหละเอียดผสมกับขมิ้นที่บดละเอียดอยางละครึ่งกิโลกรัม แลวเติม
น้ํา 20 ลิตร ทิ้งไว 1-2 วัน นําสารที่กรองไดไปฉีดพนเพื่อขับไลแมลงวันตามกองขยะ และยัง
นําไปฉีดพนตามแปลงผัก เพื่อปองกันแมลงรบกวน
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6. เพลี้ยออน
เพลี้ยออนมีหลายชนิด ทุกชนิดจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากพืชในระยะกลา หรือขณะที่ตนผักยังออน ถาระบาด
มากตนเหี่ยวเฉา ใบซีดเหลือง หงิกงอ ไมเจริญเติบโต
อาศัยตามซอกใบ และถายมูลออกมาทําใหเกิดราดํามาเกาะตามสวนตาง ๆ ของพืช ทําใหใบพืชไมสวย
และยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัสมาระบาดในตนพืชดวย
ตรงที่เพลี้ยออนระบาด จะสังเกตงายที่ไหน เพราะมีเพลี้ยออนที่ไหนจะมีมดที่นั้น เพราะมดจะอาศัยกิน
น้ําหวานที่เพลี้ยออนขับถายออกมา ระบาดมากในชวงฤดูแลงอากาศรอน แตถาฝนตกปริมาณจะลดลง
ลักษณะของเพลี้ยออน เพลี้ยออนกะหล่ําจะมีสีเหลือง สวนเพลี้ยออนผักกาดจะมีสีเขียวแกมเหลือง มีทั้ง
ชนิดที่มีปก และไมมีปก ถามีปกที่ทองดานบนจะมีรอยดางสีดํา เพลี้ยพวกนี้เคลื่อนไหวชา และชอบอยู
รวมเปนกลุม
การปองกันและการควบคุม
1. รักษาตัวห้ําพวกดวงเตาลายจุด ดวงเตาลายหยัก ตั๊กแตนตําขาว แมลงชางปกใส แมลงวันเซอรฟด
2. ใชข้ีเถา (ถาเปนข้ีเถาจากไมไผผุ ย่ิงดี) เอาข้ีเถาไปสาดในแปลงผักในตอนเชาตรูที่ยังมีน้ําคางจับที่
ใบผัก
3. ปลูกดาวเรืองปนลงในแปลงผักกาด ผักฮองเต และผักกาดหัว
4. ใชสมุนไพร นอยหนา นอยโหนง แตจะออกฤทธ์ิชา 2-3 วัน จึงจะเห็นผล โดยใชผลดิบ ใบ
ราก ถาไดเมล็ดย่ิงดี บดแลวใสถุงตาขายแชน้ําสักครู นําไปฉีดจะใหผลดี สมุนไพร กระเทียม ยาสูบ
พริก สะเดา สลอด น้ําเย่ียววัว ก็ใชได
พริกสูตรสมุนไพรไลแมลง
1. นําพริกที่ปนละเอียด 1 ขีด ผสมน้ํา 1 ลิตร คนใหเขากันดีแลวกรองดวยผา ผสมน้ําค้ันจาก
พริกนี้ 1 สวน ในน้ําสบู 5 สวนกอนนําไปฉีด การผสมน้ําสบูจะชวยใหจับเกาะใบพืชไดดีข้ึน
2. ในการนําไปใชควรทดลองแตนอย ๆ กอน เพราะสารละลายที่เขมขนเกินไปจะทําใหใบไหม หาก
พืชเกิดอาการดังกลาวใหผสมน้ําเพ่ือใหเจือจาง และควรใชอยางระมัดระวัง อาจเกิดการระคายเคืองตอ
ผิวหนังของผูใช
3. สําหรับการใชเพ่ือยับย้ังเชื้อไวรัส ไมมีรายงานการใชในไรนา แตมีรายงานในหองวิทยาศาสตรวาใช
น้ําค้ันจากใบและดอกของพริกไปฉีดพนกอนจะมีการระบาดของไวรัส สามารถปองกันตนพืชจากไวรัส
ไดผลดีกวานําไปฉีด เมื่อพืชเกิดโรคไวรัสแลว
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ตรงที่เพลี้ยออนระบาด จะสังเกตงายที่ไหน เพราะมีเพลี้ยออนที่ไหนจะมีมดที่นั้น เพราะมดจะอาศัยกิน
น้ําหวานที่เพลี้ยออนขับถายออกมา ระบาดมากในชวงฤดูแลงอากาศรอน แตถาฝนตกปริมาณจะลดลง
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ชนิดที่มีปก และไมมีปก ถามีปกที่ทองดานบนจะมีรอยดางสีดํา เพลี้ยพวกนี้เคลื่อนไหวชา และชอบอยู
รวมเปนกลุม
การปองกันและการควบคุม
1. รักษาตัวห้ําพวกดวงเตาลายจุด ดวงเตาลายหยัก ตั๊กแตนตําขาว แมลงชางปกใส แมลงวันเซอรฟด
2. ใชข้ีเถา (ถาเปนข้ีเถาจากไมไผผุ ย่ิงดี) เอาข้ีเถาไปสาดในแปลงผักในตอนเชาตรูที่ยังมีน้ําคางจับที่
ใบผัก
3. ปลูกดาวเรืองปนลงในแปลงผักกาด ผักฮองเต และผักกาดหัว
4. ใชสมุนไพร นอยหนา นอยโหนง แตจะออกฤทธ์ิชา 2-3 วัน จึงจะเห็นผล โดยใชผลดิบ ใบ
ราก ถาไดเมล็ดย่ิงดี บดแลวใสถุงตาขายแชน้ําสักครู นําไปฉีดจะใหผลดี สมุนไพร กระเทียม ยาสูบ
พริก สะเดา สลอด น้ําเย่ียววัว ก็ใชได
พริกสูตรสมุนไพรไลแมลง
1. นําพริกที่ปนละเอียด 1 ขีด ผสมน้ํา 1 ลิตร คนใหเขากันดีแลวกรองดวยผา ผสมน้ําค้ันจาก
พริกนี้ 1 สวน ในน้ําสบู 5 สวนกอนนําไปฉีด การผสมน้ําสบูจะชวยใหจับเกาะใบพืชไดดีข้ึน
2. ในการนําไปใชควรทดลองแตนอย ๆ กอน เพราะสารละลายที่เขมขนเกินไปจะทําใหใบไหม หาก
พืชเกิดอาการดังกลาวใหผสมน้ําเพ่ือใหเจือจาง และควรใชอยางระมัดระวัง อาจเกิดการระคายเคืองตอ
ผิวหนังของผูใช
3. สําหรับการใชเพ่ือยับย้ังเชื้อไวรัส ไมมีรายงานการใชในไรนา แตมีรายงานในหองวิทยาศาสตรวาใช
น้ําค้ันจากใบและดอกของพริกไปฉีดพนกอนจะมีการระบาดของไวรัส สามารถปองกันตนพืชจากไวรัส
ไดผลดีกวานําไปฉีด เมื่อพืชเกิดโรคไวรัสแลว
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7. เพล้ียไฟ
เพล้ียไฟเปนแมลงขนาดเล็ก จะใชปากเขี่ยและดูดนํ้าเล้ียงตามยอด ตามดอก และใบออน ซ่ึงจะทําใหใบยอด
ส้ัน ใบหอ พื้นใบเปนคล่ืน ผิวดาน หลังใบ กานใบ กานดอก หรือสวนยอดจะเปนรอยกรานสีนํ้าตาล
หากระบาดรุนแรงตอเน่ืองจะทําใหพืชผักชะงักการเจริญเติบโต ยอดจะแหง ใบและดอกจะรวง
เพล้ียไฟมักระบาดทั่วไปในชวงฤดูแลง-รอน-ตนฤดูฝน สภาพที่อากาศรอนแลงมักเกิดในระยะฝนทิ้งชวงนาน

รูปราง นิสัย พฤติกรรมการกินอยู
ตัวแกของเพล้ียไฟ ลําตัวจะผอม ขนาดเพียง 1 มิลลิเมตร ตัวมีปกเรียวยาว 2 คู มีขนบาง ๆ ตัวหนุมสาว
มีสีนํ้าตาลออน สีเหมือนฟางขาว ตัวออนจะมีรูปรางเหมือนตัวหนุมสาว แตไมมีปก สีจางกวาตัวหนุม
สาว เพล้ียไฟทุกระยะการเติบโต จะดูดนํ้าเล้ียงทําลายพืช พบอยูตามมุมกานใบ ใตใบ ดอกทั้งตูมและบาน
การเคล่ือนไหวคอนขางเชื่องชา
ไข ตัวแมจะวางไขไวตามเสนใบ ตัวออนเม่ือออกจากไขจะลอกคราบเปนระยะ ๆ เม่ือโตเต็มที่จะเขาพักตัวตาม
พื้นดินแลวออกเปนตัวหนุมสาว หากสภาพแวดลอมแหงแลง เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ตัวเมียจะมีมากกวา
ตัวผู ทําใหการระบาดเปนไปอยางรวดเร็ว โดยจะแพรกระจายออกบินไปตามกระแสลมเคล่ือนยายตัวมันใน
ขณะที่มีอุณหภูมิสูง แดดจัด
การปองกันและการควบคุม
1. เพล้ียไฟเปนแมลงตัวเล็ก ตองสังเกตใหดี ในชวงฝนไมตกอากาศแหงเปนเวลานาน ตองตรวจดู ถาพบ
ตัวออนมากกวาตัวหนุมสาว แสดงวาระบาดมานาน ตองหากําจัด คือถาพบเพล้ียไฟทั้งตัวออนและตัวหนุมสาว
10 ตัวตอยอด ควรกําจัดทันที (ตรวจโดยจับยอดพริกเคาะกับกระดาษหรือผาดําแลวตรวจนับ)
2. เพล้ียชนิดน้ีเปนอันตรายตอพริก ชวงอายุ 1 ถึง 1 เดือนคร่ึง มากในชวงน้ีควรบํารุงรักษาตนพริกให
ดีควรใหนํ้าอยางเพียงพอ และคลุมดินรักษาความชุมชื้น และใสปุยหมักบํารุงตน กําจัดหญา เพื่อใหตนพืช
แข็งแรง
3. กรณีที่ระบาดรุนแรง ใชสารธรรมชาติหลายชนิด ฉีดพน เชน
- ใชเมล็ด ใบสะเดา แชนํ้าทิ้งไว 1 คืน ผสมนํ้าอีก 1 เทาแลวนําไปฉีดพน
- นําแปง (แปง 2 ถวย กับนํ้า 5-10 ขวด คนใหเขากัน) ฉีดใหถูกเพล้ียในชวงเชา (8 โมงเชา) วันที่
ทองฟาแจมใส รอจนถึงเที่ยงวัน เม่ือแดดรอนจัดแปงที่ผสมนํ้าที่ติดบนตัวหนอนไร หรือเพล้ีย ก็จะดูดนํ้า
จากตัวหนอน แลวหนอนก็จะตาย
- ขี้เถา สาดขี้เถาในชวงเชาที่ใบพืช ที่ยังมีนํ้าคางเกาะในตอนเชา หลักการเดียวกับการใชแปง
- ใชฉี่วัว รวบรวมฉี่วัวแลวนําไปหมักตากแดดประมาณ 2 อาทิตย นําไปผสมนํ้าอีก 1 เทา แลวนําไปฉีด
พนเพล้ีย ไมควรใชแบบเขมขน เพราะจะทําใหใบพืชไหมได
4. อนุรักษ แมลงตัวห้ํา ตัวเบียน เชน แมงมุม แมงใบ แมงชางปกใส ดวงเตาลายจุด และลายหยัก
ตั๊กแตนตําขาว เปนตน
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1. เพล้ียไฟเปนแมลงตัวเล็ก ตองสังเกตใหดี ในชวงฝนไมตกอากาศแหงเปนเวลานาน ตองตรวจดู ถาพบ
ตัวออนมากกวาตัวหนุมสาว แสดงวาระบาดมานาน ตองหากําจัด คือถาพบเพล้ียไฟทั้งตัวออนและตัวหนุมสาว
10 ตัวตอยอด ควรกําจัดทันที (ตรวจโดยจับยอดพริกเคาะกับกระดาษหรือผาดําแลวตรวจนับ)
2. เพล้ียชนิดน้ีเปนอันตรายตอพริก ชวงอายุ 1 ถึง 1 เดือนคร่ึง มากในชวงน้ีควรบํารุงรักษาตนพริกให
ดีควรใหนํ้าอยางเพียงพอ และคลุมดินรักษาความชุมชื้น และใสปุยหมักบํารุงตน กําจัดหญา เพื่อใหตนพืช
แข็งแรง
3. กรณีที่ระบาดรุนแรง ใชสารธรรมชาติหลายชนิด ฉีดพน เชน
- ใชเมล็ด ใบสะเดา แชนํ้าทิ้งไว 1 คืน ผสมนํ้าอีก 1 เทาแลวนําไปฉีดพน
- นําแปง (แปง 2 ถวย กับนํ้า 5-10 ขวด คนใหเขากัน) ฉีดใหถูกเพล้ียในชวงเชา (8 โมงเชา) วันที่
ทองฟาแจมใส รอจนถึงเที่ยงวัน เม่ือแดดรอนจัดแปงที่ผสมนํ้าที่ติดบนตัวหนอนไร หรือเพล้ีย ก็จะดูดนํ้า
จากตัวหนอน แลวหนอนก็จะตาย
- ขี้เถา สาดขี้เถาในชวงเชาที่ใบพืช ที่ยังมีนํ้าคางเกาะในตอนเชา หลักการเดียวกับการใชแปง
- ใชฉี่วัว รวบรวมฉี่วัวแลวนําไปหมักตากแดดประมาณ 2 อาทิตย นําไปผสมนํ้าอีก 1 เทา แลวนําไปฉีด
พนเพล้ีย ไมควรใชแบบเขมขน เพราะจะทําใหใบพืชไหมได
4. อนุรักษ แมลงตัวห้ํา ตัวเบียน เชน แมงมุม แมงใบ แมงชางปกใส ดวงเตาลายจุด และลายหยัก
ตั๊กแตนตําขาว เปนตน

mailto:@%
mailto:8@%
mailto:@%
mailto:@%
mailto:5+@%9&
mailto:@+
mailto:k@%
mailto:@%
mailto:8@%
mailto:@%
mailto:@%
mailto:5+@%9&
mailto:@+
mailto:k@%
mailto:@%


8. ไรขาว
ไรเปนศัตรูพืชที่สําคัญชนิดหนึ่ง ไรจะดูดน้ําเลี้ยงจากตนพืช ทําใหใบยอดหดสั้นลง ใบที่

โตจะหนาไมเรียบ กานใบยาวเปราะหักงาย ใบจะมวนงอลงดานลาง จะทําใหใบยอดบิดหยิก ใบยอดจะ
เปนฝอยแหงและรวง ตอมาใบออน-ดอก ก็จะรวงแตกใหม หากมีการระบาดของไรอยางรุนแรงหรือ
ประจําจะทําใหตนพืชแคระแกร็น ไมออกดอกออกฝก
พบระบาดตลอดป ถั่ว มะมวง มะเขือเทศ โหระพา และไมดอกหลายชนิด และเปนศัตรูสําคัญของพริก

รูปราง นิสัย และพฤติกรรมการกินอยู
ไรขาว มีขนาดเล็กมาก ตองใชแวนขยายดู ตัวจะกลมรี ขาวใสคลายหยดน้ํา มองเห็น

เหมือนเปนจุดน้ํามันเมื่อตองแสงแดด สวนใหญจะอยูใตใบและยอดออน มีขา 4 คู อายุการ
เจริญเติบโตตั้งแตไขถึงตัวเต็มวัย 3-5 วัน ระยะไขจะทนตอการฉีดพนยามากกวา ขยายพันธุไดรวดเร็ว
ระบาดไดดีในชวงที่มีฝนตกชุกติดตอกัน แลวมาแหงและรอนทันที

การปองกันและการควบคุม
1. ใชแวนขยายสองดูตัว หากพบตัวออน ตัวหนุมสาวจํานวนมาก ควรหาทางปองกัน ถาไมมีแวน
ขยาย ก็ใหสังเกตดู วาใบเร่ิมหนา และยอดมีสีน้ําตาลแดง และมีกลุมคลายผงชอลกสีขาวเคลื่อนไหวอยู
ที่ใบก็ใหหาทางกําจัดได
2. ในชวงฤดูฝน ซึ่งมักอยูในระยะพริกกําลังตกพุม ตองสนใจหมั่นดูใหบอย ๆ หมั่นตรวจยอดพริก
หากเห็นอาการใหรีบแกไข
3. ปลูกพริกใหชิดกัน หรือมีพืชอื่นแซม เพ่ือใหมีความชื้นสูง ไรขาวจะลดลง
4. การระบาดสวนใหญจะระบาดในชวงที่ผักกําลังเจริญเติบโต ปองกันโดยการใชกาบมะพราวเผา
กํามะถัน(มาด) ใหมีกลิ่น ไปไลไร
5. กรณีที่เร่ิมระบาดพบเห็นแลว ใชกํามะถันผงละลายน้ํา อัตรา 5-6 ชอนแกง กับน้ํา 20 ขวด
พนใหทั่วใตใบและในพุม พริกพนเปนชุด 2-3 วันติดตอกัน หากพบวาไรเบาบางลงก็ใหหยุดชั่วคราว
กํามะถันผงใชไดผลในการควบคุมปริมาณไรในระยะแรกเร่ิม และฝนตกไมชุก การพนไมควรในเวลาที่
แดดจัด เพราะจะทําใหตนพริกไหมได หรือใชฉ่ีวัวหมักก็ไดผลเชนกัน
6. ตนพริกที่อายุนอย เมื่อถูกไรขาวทําลายจนยอดหงิกรุนแรง และใบออนรวง หากใชกํามะถันฉีดพน
ไดทัน ยอดจะแตกออกมาและออกดอกมากกวาเดิม

8. ไรขาว
ไรเปนศัตรูพืชที่สําคัญชนิดหนึ่ง ไรจะดูดน้ําเลี้ยงจากตนพืช ทําใหใบยอดหดสั้นลง ใบที่

โตจะหนาไมเรียบ กานใบยาวเปราะหักงาย ใบจะมวนงอลงดานลาง จะทําใหใบยอดบิดหยิก ใบยอดจะ
เปนฝอยแหงและรวง ตอมาใบออน-ดอก ก็จะรวงแตกใหม หากมีการระบาดของไรอยางรุนแรงหรือ
ประจําจะทําใหตนพืชแคระแกร็น ไมออกดอกออกฝก
พบระบาดตลอดป ถั่ว มะมวง มะเขือเทศ โหระพา และไมดอกหลายชนิด และเปนศัตรูสําคัญของพริก

รูปราง นิสัย และพฤติกรรมการกินอยู
ไรขาว มีขนาดเล็กมาก ตองใชแวนขยายดู ตัวจะกลมรี ขาวใสคลายหยดน้ํา มองเห็น

เหมือนเปนจุดน้ํามันเมื่อตองแสงแดด สวนใหญจะอยูใตใบและยอดออน มีขา 4 คู อายุการ
เจริญเติบโตตั้งแตไขถึงตัวเต็มวัย 3-5 วัน ระยะไขจะทนตอการฉีดพนยามากกวา ขยายพันธุไดรวดเร็ว
ระบาดไดดีในชวงที่มีฝนตกชุกติดตอกัน แลวมาแหงและรอนทันที

การปองกันและการควบคุม
1. ใชแวนขยายสองดูตัว หากพบตัวออน ตัวหนุมสาวจํานวนมาก ควรหาทางปองกัน ถาไมมีแวน
ขยาย ก็ใหสังเกตดู วาใบเร่ิมหนา และยอดมีสีน้ําตาลแดง และมีกลุมคลายผงชอลกสีขาวเคลื่อนไหวอยู
ที่ใบก็ใหหาทางกําจัดได
2. ในชวงฤดูฝน ซึ่งมักอยูในระยะพริกกําลังตกพุม ตองสนใจหมั่นดูใหบอย ๆ หมั่นตรวจยอดพริก
หากเห็นอาการใหรีบแกไข
3. ปลูกพริกใหชิดกัน หรือมีพืชอื่นแซม เพ่ือใหมีความชื้นสูง ไรขาวจะลดลง
4. การระบาดสวนใหญจะระบาดในชวงที่ผักกําลังเจริญเติบโต ปองกันโดยการใชกาบมะพราวเผา
กํามะถัน(มาด) ใหมีกลิ่น ไปไลไร
5. กรณีที่เร่ิมระบาดพบเห็นแลว ใชกํามะถันผงละลายน้ํา อัตรา 5-6 ชอนแกง กับน้ํา 20 ขวด
พนใหทั่วใตใบและในพุม พริกพนเปนชุด 2-3 วันติดตอกัน หากพบวาไรเบาบางลงก็ใหหยุดชั่วคราว
กํามะถันผงใชไดผลในการควบคุมปริมาณไรในระยะแรกเร่ิม และฝนตกไมชุก การพนไมควรในเวลาที่
แดดจัด เพราะจะทําใหตนพริกไหมได หรือใชฉ่ีวัวหมักก็ไดผลเชนกัน
6. ตนพริกที่อายุนอย เมื่อถูกไรขาวทําลายจนยอดหงิกรุนแรง และใบออนรวง หากใชกํามะถันฉีดพน
ไดทัน ยอดจะแตกออกมาและออกดอกมากกวาเดิม
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9. หนอนเจาะผล ผลเนาดํา
ถาเกิดในพริก ผลจะมีสีไมสม่ําเสมอ รวงกอนที่จะสุก สังเกตดู

ใหทั่ว จะพบรูเล็ก ๆ ซึ่งเกิดจากหนอนแมลงวันชนิดหนึ่งทําลายที่เจาะผลและ
ก่ิง และทําใหเกิดการเนาภายในผล ระบาดอยางรวดเร็ว ตองรีบกําจัดทันทีที่
พบผลพริกรวง หรือรูจากการเจาะของหนอน
ถาเกิดในมะเขือ เมื่อหนอนแมลงวันเจาะผลมะเขือแลว ผลจะเนาเปนแผลสี
น้ําตาล แผลขยายใหญจนอาจทําใหมะเขือเนาหมดผล บนแผลที่เนามีเสนใยสี
ขาวนวลขึ้นบาง ๆ

การปองกันและการควบคุม
1. ใชกับดักกาวเหนียว หรือน้ํามันขี้โล ทากระปองสีเหลือง (กระปอง
น้ํามันดีเซลล) ดักจับแมลงวัน แมผีเสื้อหนอน
2. ปรับปรุงสภาพดินใหรวนซุย โปรง มีปุยอินทรียสมบูรณ
3. ตัดก่ิงที่เปนโรคและผลเนาออกไปทําลายเสีย แลวพนดวยน้ําปูนใสเขมขน
ในอัตราผสมน้ําปูนใส 1 สวน น้ํา 3 สวน หรือใชปูนขาวและขี้เถาจากไม
เนื้อแข็งอยางละครึ่งกิโล ผสมกับน้ํา 1 ปบ คนใหเขากัน กรองเอาเศษขยะ
ออก แลวไปฉีดพนพืชที่ถูกแมลงวันเจาะทําลาย
4. อนุรักษห้ํา ตัวเบียนในแปลง

9. หนอนเจาะผล ผลเนาดํา
ถาเกิดในพริก ผลจะมีสีไมสม่ําเสมอ รวงกอนที่จะสุก สังเกตดู

ใหทั่ว จะพบรูเล็ก ๆ ซึ่งเกิดจากหนอนแมลงวันชนิดหนึ่งทําลายที่เจาะผลและ
ก่ิง และทําใหเกิดการเนาภายในผล ระบาดอยางรวดเร็ว ตองรีบกําจัดทันทีที่
พบผลพริกรวง หรือรูจากการเจาะของหนอน
ถาเกิดในมะเขือ เมื่อหนอนแมลงวันเจาะผลมะเขือแลว ผลจะเนาเปนแผลสี
น้ําตาล แผลขยายใหญจนอาจทําใหมะเขือเนาหมดผล บนแผลที่เนามีเสนใยสี
ขาวนวลขึ้นบาง ๆ

การปองกันและการควบคุม
1. ใชกับดักกาวเหนียว หรือน้ํามันขี้โล ทากระปองสีเหลือง (กระปอง
น้ํามันดีเซลล) ดักจับแมลงวัน แมผีเสื้อหนอน
2. ปรับปรุงสภาพดินใหรวนซุย โปรง มีปุยอินทรียสมบูรณ
3. ตัดก่ิงที่เปนโรคและผลเนาออกไปทําลายเสีย แลวพนดวยน้ําปูนใสเขมขน
ในอัตราผสมน้ําปูนใส 1 สวน น้ํา 3 สวน หรือใชปูนขาวและขี้เถาจากไม
เนื้อแข็งอยางละครึ่งกิโล ผสมกับน้ํา 1 ปบ คนใหเขากัน กรองเอาเศษขยะ
ออก แลวไปฉีดพนพืชที่ถูกแมลงวันเจาะทําลาย
4. อนุรักษห้ํา ตัวเบียนในแปลง
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การผลิตผักปลอดสารพิษ

- ความขยันหม่ันเพียร ความละเอียดของผูปลูก
- สถานที่และแปลงใกลเคียงไมมีการใชสารพิษ
- เกษตรกรตองมีความรูเกี่ยวกับวิธีจัดการกับโรคและ
แมลงดวยวิธีชีวภาพ

สรางผลิตภัณฑใหมท่ีรองรับกับผลิตภัณฑ
หลัก วิธีการตอยอดประเภทนี้สามารถทําไดงายมาก
ท่ีสุดและสามารถดาเนินการไดทันที เริ่มจาก
ผูประกอบการพิจารณาดูผลิตภัณฑหลักของบริษัท
กอนวาเก่ียวของกับเรื่องอะไร แลวคิดคนผลิตภัณฑ
ตัวใหมออกมาใหชวยสงเสริมผลิตภัณฑหลัก ในทาง
กลับกันผลิตภัณฑหลักก็ตองชวยสงเสริมผลิตภัณฑ
ตัวตอยอดดวยเชนกัน
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นําความตองการของตลาดมาตอยอด
โดยการสํารวจความตองการของผูบริโภคอยาง
แทจริง และอาศัยการวิเคราะหขอมูลและการ
วางแผนเชิงธุรกิจที่ มีประสิทธิภาพมากบวกกับ

การตลาดที่ เย่ียมยอดดวยจึงจะใหผลลัพธไดตามที่
ตองการ เพราะมันเปรียบเสมือนการสรางธุรกิจข้ึน
ใหมประเภทหนึ่งเลยทีเดียวโดยอาศัยความตองการ

ของตลาดเปนตัวตั้ง

นําความตองการของตลาดมาตอยอด
โดยการสํารวจความตองการของผูบริโภคอยาง
แทจริง และอาศัยการวิเคราะหขอมูลและการ
วางแผนเชิงธุรกิจที่ มีประสิทธิภาพมากบวกกับ

การตลาดที่ เย่ียมยอดดวยจึงจะใหผลลัพธไดตามที่
ตองการ เพราะมันเปรียบเสมือนการสรางธุรกิจข้ึน
ใหมประเภทหนึ่งเลยทีเดียวโดยอาศัยความตองการ

ของตลาดเปนตัวตั้ง
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สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ้ง ชั้น 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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การผลิตผักปลอดสารพิษ

การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
ครบทุกข้ันตอนสําหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ  ที่ผูสนใจทั้งเกษตรกร
และไมใชเกษตรกรสามารถเรียนรูไดงายๆ เอกสารฉบับเต็ม ที่www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/save_veg.pdf

เกษตรธรรมชาติ : แนวคิด หลักการ และจุลินทรียในทองถ่ิน  โดย อานัฐ  ตันโช
หลักการทําเกษตรธรรมชาติเนนเรื่อง การเขาใจบทบาทของสิ่งมีชีวิตและทํางานรวมกับธรรมชาติ เชื่อในพลังของธรรมชาติ และมุงเนนการผลิตโดย
คํานึงถึงคุณภาพ   และปลอยใหสิ่งมีชีวิตตางๆ ชวยเหลือกันเอง และชวยเหลือตัวเองกอน  หนังสือเลมนี้จะพาคุณไปรูจักการทําเกษตรแบบไมทําลาย
สิ่งแวดลอมคุณพรอมแลวหรือยัง!

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ้ง ชั้น 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เกษตรธรรมชาติ : แนวคิด หลักการ และจุลินทรียในทองถ่ิน  โดย อานัฐ  ตันโช
หลักการทําเกษตรธรรมชาติเนนเรื่อง การเขาใจบทบาทของสิ่งมีชีวิตและทํางานรวมกับธรรมชาติ เชื่อในพลังของธรรมชาติ และมุงเนนการผลิตโดย
คํานึงถึงคุณภาพ   และปลอยใหสิ่งมีชีวิตตางๆ ชวยเหลือกันเอง และชวยเหลือตัวเองกอน  หนังสือเลมนี้จะพาคุณไปรูจักการทําเกษตรแบบไมทําลาย
สิ่งแวดลอมคุณพรอมแลวหรือยัง!

ผักปลอดสารพิษ_Infographic 26/9/2556 : wuttichai ngamjit
กราฟฟกแอนิเมชัน แสดงใหเห็นการเลือกรับประทานผักตามฤดูกาล ในแตละเดือนมีผักอะไรบางที่มีใหเราเลือก  รับประทานได ไปดูกัน

เลย http://www.youtube.com/watch?v=j8jme75x3ik

มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน
http://www.sathai.org/

เครือขายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย
http://www.oain.net/

ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน
http://www.itrmu.net/web/khamphanl/show-webcontent.php?cat_id=2&mid=10

www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/save_veg.pdf
http://www.youtube.com/watch
http://www.sathai.org/
http://www.oain.net/


การผลิตผักปลอดสารพิษ

ระบบการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืชและพืชอินทรีย
http://www.oard1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=16

แนวทางและแบบอยางการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ
http://www.nakaintermedia.com/magazine/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=119&categor
y_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3

การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช : กรมสงเสริมการเกษตร
http://gap.doae.go.th/

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร
http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_03-08-54-002.pdf

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
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การจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช : กรมสงเสริมการเกษตร
http://gap.doae.go.th/

แหลงเรียนรูเกษตรวังนํ้าเขียว  สวนลุงโชค
http://www.youtube.com/watch?v=uPrXVJQwcWg

เครือขายตลาดสีเขียว
http://www.thaigreenmarket.com/

การผลิตผักปลอดสารพิษในพ้ืนที่ดินทราย
ศูนยการศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สํานักงานวิจัยพัฒนาการเกษตรองคการมหาชน
http://www.arda.or.th/easyknowledge/easy-articles-detail.php?id=105

http://www.itrmu.net/web/khamphanl/show-webcontent.php
http://www.oard1.org/index.php
http://www.nakaintermedia.com/magazine/index.php
http://gap.doae.go.th/�Eca
http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_03-08-54-002.pdf
http://gap.doae.go.th/hecT�HcgCacgtH�d�cde�aiiEH�gCd
http://www.youtube.com/watch
http://www.thaigreenmarket.com/�EcAcG�Ae�ace�EEcCGdhaCgia�gI�Ga�cEC


กรมวิชาการเกษตร - www.doa.go.th
การผลิตผักปลอดสารพิษ

มีบริการศูนยบริการขอมูลดานวิชาการเกษตร  ขอมูลพันธุพืช และงานวิจัยที่
เก่ียวของกับดานการเกษตร

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
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สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=7220&ntype=09

ศูนยขอมูลไสเดือนแมโจ
http://www.maejoearthworm.org/home.html
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
http://www.moac.go.th/main.php?filename=index

สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
http://www.actorganic-cert.or.th/
ตลาดเกษตรอินทรียไทย
http://www.greennet.or.th/article/1009
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=7220&ntype=09

http://www.arda.or.th/easyknowledge/easy-articles-detail.php
www.doa.go.th
http://www.acfs.go.th/read_news.php
http://www.maejoearthworm.org/home.html
http://www.moac.go.th/main.php
http://www.actorganic-cert.or.th/
http://www.greennet.or.th/article/1009
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ศูนยการเรียนรู : สถาบันพัฒนาเกษตรกรรมทางเลือก อ.สันทราย  จ.เชียงใหม

ศูนยการเรียนรู : สถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน ต.แมออน  อ.แมทา จ.เชียงใหม

ศูนยการเรียนรู : เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกแหงประเทศไทย จ.นนทบุรี

ศูนยการเรียนรู : เครือขายเกษตรกรรมยั่งยืนแหงประเทศไทย   จ.นนทบุรี

ศูนยการเรียนรู : มูลนิธิขาวขวัญ  จ.สพรรณบุรี

ศูนยการเรียนรู : ศูนยการเรียนรูโจโก

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิ้ง ชั้น 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ศูนยการเรียนรู : ศูนยการเรียนรูโจโก

ศูนยการเรียนรู : ศูนยการเรียนรูบานแสงเทียน

ศูนยการเรียนรู : ศูนยแสงประทีป

ศูนยการเรียนรู : ศูนย 3 อาชีพ

http://www.acfs.go.th/read_news.php


แหลงอางอิง

• กลุมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารบานดอนมูล

ต.ดูใต  อ.เมือง จ.นาน

• กลุมเครือขายตลาดสีเขียวเชียงกลาง

อ.เชียงกลาง จ.นาน

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
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เมล็ดพันธุ ปุย

สารชีวภาพ อุปกรณ

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
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ตลาดเฉพาะผลผลิตปลอดภัยแพคเกจที่หลากหลาย
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แผนการถายทอดองคความรู
และรูปแบบกิจกรรมหรือนิทรรศการ

1. นําเสนอผลงานในรูปนิทรรศการในงานของดีระดับ
อําเภอ - จังหวัด

2. แผนพับ หนังสือประชาสําพันธการปลูกผักและการ
ดูแลรักษาพืชผักปลอดสารเคมี (หองสมุดโรงเรียน
หองสมุดประชาชน เปนตน)

3. Wedsite และ facebook ของกลุมผูผลิตผักปลอด
สารพิษ

4. ส่ือประชาสัมพันธวิทยุชุมชน

5. จัดทําแผนการสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรียใหกับชุมชน

1. นําเสนอผลงานในรูปนิทรรศการในงานของดีระดับ
อําเภอ - จังหวัด

2. แผนพับ หนังสือประชาสําพันธการปลูกผักและการ
ดูแลรักษาพืชผักปลอดสารเคมี (หองสมุดโรงเรียน
หองสมุดประชาชน เปนตน)

3. Wedsite และ facebook ของกลุมผูผลิตผักปลอด
สารพิษ

4. ส่ือประชาสัมพันธวิทยุชุมชน

5. จัดทําแผนการสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรียใหกับชุมชน
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