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ก า ร ป ลู ก ผั ก ป ล อ ด ภั ย จ า ก ส า ร พิ ษ

พืชผักเปนพืชอาหารที่คนไทยนิยมนํ ามาใชรับประทานกันมากเน่ืองจากมีคุณคาทางอาการทั้ง
วิตามินและแรธาตุตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอรางกายสูง แตคานิยมในการบริโภคผักน้ัน มักจะเลือก
บริโภคผักท่ีสวยงามไมมีรองรอยการทํ าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทํ าใหเกษตรกรที่ปลูกผัก
จะตองใชสารเคมีปองกันและกํ าจัดแมลงฉีดพนในปริมาณท่ีมาก เพื่อใหไดผักที่สวยงามตามความ
ตองการของตลาด  เม่ือผูซ้ือนํ ามาบริโภคแลวอาจไดรับอันตรายจากสารพิษที่ตกคางอยูในพืชผักนั้นได
เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว เกษตรกรจึงควรหันมา ทํ าการปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษ โดยนํ าเอา
วิธีการปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน เปนการทดแทนหรือลดปริมาณการใช
สารเคมีใหนอยลง เพือ่ความปลอดภัยของเกษตรกร ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม

ความหมายของผักปลอดภัยจากสารพิษ
ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผักท่ีไมมีสารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชตกคาง

อยู หรือมีตกคางอยูไมเกินระดับมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดไว ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ.ศ. 2538  ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 เร่ือง อาหารที่มีสารพิษตกคาง

ขอดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
1. ทํ าใหไดพืชผักที่มีคุณภาพ ไมมีสารพิษตกคาง เกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค
2. ชวยใหเกษตรกรผูปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีข้ึนเน่ืองจากไมมีการฉีดพนสารเคมีปองกัน 

และกํ าจัดศัตรูพืช ทํ าใหเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหลานี้ดวย
3. ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรดานคาใชจายในการซ้ือสารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช
4. ลดปริมาณการนํ าเขาสารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช
5. เกษตรกรจะมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพ ทํ าใหสามารถขายผลผลิต

ไดในราคาสูงข้ึน
6. ลดปริมาณสารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชท่ีจะปนเปอนเขาไปในอากาศและน้ํ า ซ่ึงเปน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของส่ิงแวดลอมไดทางหน่ึง

วิธีการผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ
ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนั้น จะใชหลักการปลูกพืชผักโดยการใชสารเคมีในการผลิต

ใหนอยที่สุด หรือใชตามความจํ าเปนและจะใชหลัก “การปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
หรือไอพีเอ็ม” แทนแตการที่จะปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชใหไดผลนั้นจะตองเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูปลูกจะตองเขาใจเร่ืองตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี
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1. สาเหตุการระบาดของศัตรูพืช
1.1 ศัตรูพืชเคลื่อนยายจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง ท่ีมีความเหมาะสมมากกวา ทํ าใหมี

การขยายพันธุและระบาดทํ าความเสียหายเพิ่มขึ้น
1.2 สภาพแวดลอมและสภาพทางนิเวศนเปลี่ยนแปลงไปทํ าใหศัตรูพืชมีการขยายพันธุไดดีขึ้น

เพิ่มจํ านวนมากข้ึน  หรือมีผลตการพฒันาสายพันธุใหมีความตานทาน  และมีประสิทธิภาพในการเขา
ท ําลายมากข้ึน เชน การกํ าจัดงู ทํ าใหหนูระบาด การใชสารเคมี ทํ าใหแมลงท่ีกินแมลงศัตรูพืชตาย
เปนตน

1.3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยท่ีเปล่ียนแปลงไป ทํ าใหความตองการ
ผลิตในการบริโภคเปล่ียนไป ทํ าใหความตองการผลผลิตในการบริโภคเปล่ียนไป ทํ าใหความตองการผล
ผลิตท่ีแตกตางกันไปตามความตองการของบริโภค ทํ าใหบางคร้ังรองรอยการทํ าลายของศัตรูพืชเพียงจุด
เดียว ก็ถือวาผลผลิตตกเกรดไมไดมาตรฐาน มีการระบาดของศัตรูพืชได

2. การควบคุมศัตรูพืชใหประสบผลสํ าเร็จ มีหลักการงายๆ
2.1 ตองปองกันไมใหเกิดโรคในแปลงปลูก เชน การใชพันธุที่ปราศจากโรคและแมลง การไม

นํ าชิ้นสวนของพืชท่ีมีโรคแมลงเขามาในแปลงปลูก เปนตน
2.2  ถามีศัตรูพืชเขามาในแปลงปลูกหรือแสดงอาการเปนโรคแลว ตองยับย้ังการแพรระบาด
2.3  และถามีการระบาดแลวตองกํ าจัดใหหมดไป

อยางไรก็ตามสาเหตุสํ าคัญท่ีกอใหเกิดการระบาดของศัตรูพืชในแปลงปลูก คือ ตัวเกษตรกรเอง
ที่ละเลยการควบคุมดูแลทํ าใหศัตรูพืชสะสมในแปลงปลูก จนถึงระดับท่ีไมสามารถควบคุมกํ าจัดได

3. วิธีการควบคุมศัตรูพืชอยางมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดังน้ี
3.1 ตองศึกษาชนิดของศัตรูพืชในแปลงปลูกน้ันๆ กอน
3.2 สํ ารวจสถานการณศัตรูพืชในแปลงปลูก
3.3 พิจารณาแนวโนมการระบาดของศัตรูพืชแลวจึงหาแนวทางปองกันและกํ าจัดตอไป
3.4 เม่ือควบคุมการระบาดใหอยูในระดับท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายมากข้ึน แลวใหเลือกใชวิธี

การที่เหมาะสมเพ่ือลดปริมาณ หรือรักษาระดับการเขาทํ าลายใหคงท่ีหรือลดลง
3.5 ในกรณีท่ีไมสามารถควบคุมสถานการณศัตรูพืชดวยวิธการอ่ืนๆ ได มีความจํ าเปนท่ีจะตอง

ใชสารเคมีใหเลือกใชสารเคมีที่ถูกตองเหมาะสมกับชนิดศัตรูพืชและการระบาดตามคํ าแนะนํ าวิธีการใช
ในฉลาก

4. ผลดีของการปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
4.1 ลดปริมาณศัตรูพืชใหตํ่ ากวาระดับที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพืช
4.2 ลดปริมาณการใชสารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช
4.3 มีความปลอดภัยตอสุขภาพของเกษตรกรผูบริโภครวมไปถึงสภาพแวดลอม
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5. วิธีการผสมผสานในการควบคุมศัตรูพืช จะเปนการนํ าเอาวิธีการปองกันและกํ าจัดศัตรู

พืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน โดยวิธีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนี้มีขอแนะนํ าใหเกษตรกร
เลือกใชวิธีการปอกกันและกํ าจัดศัตรูพืช ทดแทนการใชสารเคมี ดังน้ี

5.1 การเตรียมแปลงปลูก
5.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ
5.3 การปลูกและการดูแล
5.4 การใหธาตุอาหารเสริม
5.5 การใชกับกัดกาวเหนียว
5.6 การใชกับดักแสงไฟ
5.7 การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุมแปลงปลูก
5.8 การปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขายไนลอน
5.9 การควบคุมโดยชีววิธี
5.10  การใชสารสกัดจากพืช
5.11 การใชสารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช (กรณีที่ใชวิธีการปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชขาง

ตนไมไดผล)

การเตรียมแปลงปลูก
เน่ืองจากเมล็ดพืชผักสวนใหญมีขนาดเล็ก มีระบบรากละเอียดออน ถาเกษตรกรเตรียมดินไมดี

กอาจมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชผักได ดังน้ัน กอนการปลูกพืชควรมี
การปรับสภาพดินใหเหมาะสมเสียกอน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีการปลูกผักหรือพืชชนิดอื่นโดยการ
ปลอยน้ํ าใหทวมแปลงแลวสูบออก เพื่อใหนํ้ าชะลางสารเคมีและกํ าจัดแมลงตางๆ ท่ีอาศัยอยูในดิน แลว
จึงทํ าการไถพลิกหนาดินตากแดดไว เพื่อท ําลายเช้ือโรคและแมลงศัตรูท่ีอาศัยอยูในดินอีกคร้ัง จากน้ัน
เกษตรกรควรจะปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินใหอยูในสภาพท่ีเปนกลาง โดยใชปูนขาว
ปูนมารล หรือ แรโดโลไมท อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร แลวรดน้ํ าตามหลังจากการใสปูนขาวเพ่ือ
ปรับสภาพดินที่เปนกรดใหเปนกลางนอกจากน้ีควรเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินดวยการใสปุยอินทรีย 
เชน ปุยคอก ปุยหมัก ในอัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร ซึ่งจะชวยใหตนพืชผักมีความแข็งแรง
สามารถตานทานตอการเขาทํ าลายของโรคและแมลงได
โรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน
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การเตรียมเมล็ดพันธุ
กอนนํ าเมล็ดพันธุผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือแปลงกลาเกษตรกรควรทํ าความสะอาดเมล็ด

พันธุกอน ตามข้ันตอนดังน้ี
1. คัดแยกเมล็ดพันธุ โดยการคัดเมล็ดท่ีเสีย เมล็ดวัชพืชที่มีอยูปะปน และส่ิงเจือปนตางๆ

ออก
2. แชเมล็ดพันธุในนํ้ าอุน ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียสเปนเวลา 15-30 นาที จะชวย

ลดปริมาณเชื้อโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุและยังกระตุนการงอกของเมลด็อีกดวย
3. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครานํ้ าคาง และโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมี

เชน เมทาแล็กซิน 35 เปอรเซ็นต SD (เอพรอน) และไอโปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 กรัม / เมล็ด
พันธุ 1 กิโลกรัม

การปลูกและการดูแล
การเลือกวิธีการปลูก ระยะปลูกเปนเทาใดน้ันจะข้ึนอยูกับชนิดของพืชผักท่ีเกษตรกรเลือกปลูก

แตมีขอแนะนํ า คือ เกษตรกรควรปลูกผักใหมีระยะหางพอสมควร อยาใหแนนจนเกินไป เพื่อใหมีการ
ระบายอากาศที่ดี เปนการปรับสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมตอการระบาดของโรค นอกจากน้ีควรหม่ัน
ตรวจแปลงอยูเสมอ โดยอาจเลือกสํ ารวจเปนจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/ไร ถาพบวามีการระบาดของ
โรคและแมลงในระดับที่กอใหเกิดความเสียหายแกพืชผักนั้น ก็ควรดํ าเนินการกํ าจัดโรคและแมลงที่พบ
ทันที

การใหธาตุอาหารเสริมแก
จะมีความจํ าเปนตอพ

พืชในตระกูลกะหล่ํ าจะตองกา
ธาตุแคลเซียมเพ่ือสรางความต
พืช
ชืผักในบางชนิดเทาน้ัน ท้ังน้ีเพ่ือสรางความตานทานโรคใหแกพืชน้ัน เชน 
รธาตุโบรอนเพ่ือสรางความตานทานโรคไสกลวงดํ า มะเขือเทศจะตองการ
านทานโรคผลเนา เปนตน

การสุมตรวจนับโรคและแมลง



การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ❀ 6

การใชกับดักกาวเหนยีว
กับดักกาวเหนียวน้ีมีคุณสมบัติไมมีสี ไมมีกล่ิน และไมมีพิษตอส่ิงแวดลอม จะใชในการควบคุม

ปริมาณตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิด เชน เพลี้ยไฟ แมลงวันเจาะผล แมลงวันของหนอนชอน
ใบ ผีเสื้อกลางวันชนิดตางๆ ทัง้ของหนอนคืบและหนอนใย เปนตน โดยทั่วไปมักจะนิยมใชกาวเหนียวมา
ทาบนวัสดุที่มีสีเหลือง เชน แผนพลาสติก หรือกระปองน้ํ ามันเคร่ือง เน่ืองจากแมลงมักชอบสีเหลืองโดย
กับดักน้ีจะใชลอแมลงใหบินมาติดกาวเหนียวท่ีทาไวสํ าหรับการติดต้ังน้ัน ควรติดต้ังกับดักในแปลงผักให
สูงประมาณ 30 เซนติเมตร หรือสูงกวายอดตนผักเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว โดยจะใชกับดักประมาณ 
60-80 กับดัก/พื้นที่ 1 ไร ในชวงท่ีมีการระบาดมาก (ฤดูรอน, ฤดูฝน) สวนในฤดูหนาวมีการระบาด
นอย อาจใชเพียง 15-20 กับดัก/ไร

วิธีการทํ ากาวเหนียว วัสดุท่ีใชประกอบดวย
1.  น้ํ ามันละหุง 550 ซีซี
2.  น้ํ ามันยางสน 380 กรัม
3.  ไขคารนัววา (Canova wax)  60  กรัม
ข้ันแรกเค่ียวน้ํ ามันระหุงจนเดือดแลวจึงเติมน้ํ ามันยางสนและไขคารนัววาลงไป คนชาๆ ใหเขา

กันดีแลวจึงยกออกจากเตา ต้ังท้ิงไวใหเย็นกอนนํ าไปใชเปนกับดักกาวเหนียวตอไป

การใชกับดักแสงไฟ
เปนการใชแสงไฟจากหลอดฟลูออรเรสเซนต (หลอดนีออน) หรือหลอดไฟแบล็คไลท ลอแมลง

ในเวลากลางคืน เชน ผีเสื้อ หนอน กระทูหอม หนอนกระทูผัก ใหมาเลนไฟและตกลงในภาชนะทีบ่รรจุ
น้ํ ามันเคร่ืองหรือน้ํ าท่ีรองรับอยูดานลาง การติดต้ังกับดักและแสงไฟจะติดต้ังประมาณ 2 จุด/พื้นที่ 1 ไร 
โดยติดต้ังใหสูงจากพื้นดินประมาณ 150 เซนติเมตร และใหภาชนะที่รองรับอยูหางจากหลอดไฟ  
30 เซนติเมตรและควรปดสวนอ่ืนๆ ที่จะทํ าใหแสงสวางกระจายเปนบริเวณกวางเพ่ือลอจับแมลงเฉพาะ
ในบริเวณแปลง มิใชลอแมลงจากท่ีอ่ืนใหเขามาในแปลง

กับดักกาวเหนียว
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การใชพลาสติกหรือฟางข
เปนการควบคุมปริมา

แปลงผัก การใชพลาสติกหรือ
ท่ีพบการระบาดของโรคท่ีมีเช้ือ
พลาสติกที่มีสีเทา-ดํ า โดย
จึงชวยไลแมลงพาหนะได

การปลูกผักในโรงเรือนมุง
พื้นที่ที่จะใชปลูกผักใน

3 ป เพื่อจะไดคุมคาตอการส
เหล็กหรือไมกไ็ด ข้ึนอยูกับเกษ
มุงตาขายไนลอนท่ีมีขนาด 16
เน่ืองจากแสงผานไดเกือบปกต
น้ัน
าวคลุมแปลงปลูก
ณวัชพืชและเก็บรักษาความช้ืนในดินไวไดนาน ทํ าใหประหยัดนํ้ าที่ใชรด
ฟางขาวคลุมแปลงปลูกน้ี  ควรใชกับพืชผักที่มีระยะปลูกแนนอน ในแปลง
ไวรัสเปนสาเหตุ และมีเพล้ียออนหรือแมลงเปนพาหะ แนะนํ าใหใช
ใหดานท่ีมีสีเทาอยูดานบน เนื่องจากสีเทาจะทํ าใหเกิดจากสะทอนแสง

การใชกับดักแสงไฟ
ตาขายไนลอน
โรงเรือน ควรเปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถปลูกผักไดอยางตอเน่ือง ไมนอยกวา
รางโรงเรือนและการใชตาขายไนลอน โครงสรางของโรงเรือนอาจทํ าดวย
ตรกรวาตองการจะใชพ้ืนท่ีน้ีปลูกผักนานเทาใด สวนตาขายท่ีใชน้ันจะใช
 ชองตอความยาว 1 น้ิว โดยมุงสีขาวมีความเหมาะสมกับการปลูกผัก
ิ สวนมุงสีฟาไมคอยเหมาะสม เน่ืองจากแสงผานไดเพียงรอยละ 70 เทา

การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุกแปลงปลูก
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การปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขายน้ี จะไมสามารถปองกันแมลงศัตรูพืชผักไดทุกชนิด มีเพียง
หนอนผีเสื้อและดวงหมัดผัก เทาน้ันท่ีสามารถปองกันได  สวนเพล้ียออน  เพลี้ยไฟ  หนอนแมลงวันชอบ
ใบแมลงหวี่ขาวและไร ซ่ึงเปนแมลงขนาดเล็กจะไมสามารถปองกันไดรอยเปอรเซ็นต ซึ่งถาหากใชมุงไน
ลอนที่มีความถี่เพิ่มขึ้นเปน 24 และ 32 ชองตอน้ิวแลวจะปองกันได แตอาจมีปญหาเร่ืองอุณหภูมิและ
ความช้ืนภายในมุง

ขอควรระวังสํ าหรับการปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขาย
❖ อยาใหมีหนอนผีเสื้อหรือหนอนตางๆ หลุดเขาไปในโรงเรือนได เพราะหนอนตางๆ เหลาน้ี

จะสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว
❖ ในการยายกลา จะตองตรวจดูกลาผัก อยาใหมีไขตัวหนอนหรือดักแดติดเขาไปในโรงเรือน
❖ ควรดูแลอยาใหมุงตาขายชํ ารุดฉีดขาด เพราะอาจทํ าใหดวงหมัดผักเล็ดลอดเขาไปได อาจจะ

มีการรองดวยผาหรือแผนยางบริเวณที่มีการเสียดสีระหวางตาขายกับโครงสรางเพ่ือปองกันการฉีดขาด
❖ มุงตาขายจะตองปดมิดชิดตลอดเวลา และควรทํ าประตูเปนแบบสองช้ัน
❖ การปลูกผักในโรงเรือนมุงตาขายไมสามารถปองกันแมลงขนาดเล็กได ดังน้ัน จึงอาจจะตอง

ใชวิธีการกํ าจัดศัตรูพืชอ่ืนๆ รวมดวย
❖ ผักที่ปลูกไดในมุงตาขายไนลอน
ประเภทกินใบ ไดแก คะนา ผักกาดขาว กวางตุง ฮองเต ต้ังโอ ปวยเลง ข้ึนฉาย เปนตน
ประเภทกินดอก ไดแก กะหลํ่ าดอก บล็อกโคล่ี เปนตน
ประเภทกินฝกและผล  ไดแก ถั่วฝกยาว มะเขือเปราะ ถ่ัวลันเตา เปนตน

การควมคุมโดยชีววิธี
เปนการใชส่ิงมีชีวิตควบคุมศัตรูพืช ซึ่งไดแก แมลง ตัวหํ้ า ตัวเบียน ที่ทํ าลายแมลงศัตรูพืชชนิด

อ่ืน หรืออาจใชส่ิงมีชีวิตเล็กๆ เชน เช้ือบักเตรี เช้ือไวรัส เชื้อรา ไสเดือนฝอย เปนตน ในการควบคุมซ่ึงมี
รายละเอียด ดังน้ี

เชื้อบักเตรี ที่นิยมใชในการควบคุมแมลง คือ เชื้อบีที (BT) โดยแมลงท่ีไดรับเช้ือบักเตรีชนิดน้ี
เขาไปแลว น้ํ ายอยในลํ าไสของแมลงจะละลายผลึกของเช้ือบักเตรี ทํ าใหเกิดสารพิษทํ าลายระบบยอย
อาหารและอวัยวะของแมลง ทํ าใหขากรรไกรแข็ง กินอาหารไมได เคล่ือนไหวชาลง และตายไปในที่สุด

เช้ือบักเตรีท่ีมีขายเปนการคาจะมี 2 กลุม คือ
1. Kurstaki ไดแก แบคโทรฟนเอชพี ดับเบิ้ลยูพี, เซ็นทารี่ยูดีจี มีประสิทธิภาพในการกํ าจัด

หนอนในผกั หนอนกระทูหอม และหนอนคืบกะหล่ํ า
2. Aizawai ไดแก ฟลอรแบค เอชพี, ฟลอรแบค เอฟซี, ธูรีไซด เอชพี มีประสิทธิภาพในการ

ก ําจัดหนอนใยผัก และหนอนคืบกะหล่ํ า เทาน้ัน
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ดังน้ัน การที่จะใชเชื้อบักเตรีใหไดผล ควรเลือกชนิดของเช่ือใหตรงกับแมลงศัตรู และควรฉีด

พนเม่ือหนอนยังเปนตัวออนอยู หลีกเล่ียงแสงในขณะฉีดพน และไมควรใหน้ํ าหลังจากฉีดพนเช้ือบักเตรี
แลว

เชื้อไวรัส
เช้ือไวรัสทีใ่ชในการควบคุม คือ  เอ็นพีวี (NPV) โดยใชในการกํ าจัดหนอนหลอดหอมหรือหนอน

หนังเหนียว ซ่ึงเช้ือไวรัสชนิดน้ีจะเขาไปทํ าลายระบบตางๆ ของรางกาย ทํ าใหหนอนลดการกินอาหาร
เคล่ือนไหวชา  ลํ าตัวมีสีซีดลง มีจุดสีขุนหรือสม แลวจะใชขาเทียมเกาะที่ตนพืชหอยหัวลงมาตายในที่สุด

เชื้อรา
ที่ใชในการควบคุม คือ ไตรโครเดอรมาจะควบคุมเช้ือสาเหตุของโรครากเนา โคนเนา เนาคอดิน 

ของมะเขือเทศและผักกาดหัว โดยจะใชเชื้อราผสมกับรํ าขาวและปุยหมัก ในอัตรา 1:10:40 แลวใชรอง
กนหลุมหรือโรยรอบโคนตน

ไสเดือนฝอย
จะชวยควบคุมดวงหมัดผัก โดยชอนไชเขาสูระบบเลือดหรือกระเพาะอาหาร เม่ือเขาไปแลวจะถูก

ยอยทํ าลาย จากน้ันจะปลดปลอยเช้ือบักเตรีท่ีเปนอันตรายตอแมลงออกมา ทํ าใหแมลงตายในท่ีสุด ใน
การใชไสเดือนฝอยน้ัน  เกษตรกรควรเก็บรักษาไวในที่เย็น และใชไสเดือนฝอยในการควบคุมหลังจาก
การใหน้ํ าแกตนพืชชวงเวลาเย็นๆ เนื่องจากไสเดือนฝอยจะไมทนทานตอสภาพที่แหงแลง หรือถูกแสง
แดด

การใชสารสกัดจากพืช
พืชที่นิยมนํ ามาใชสกัดเปนสารควบคุมโรคและแมลง คือ สะเดา  เน่ืองจากในสะเดามีสาร

อะซาดิแรคติน (Azadirachtin) ซ่ึงมีคุณสมบัติชวยในการปองกันและกํ าจัดแมลงไดโดย
• สามารถใชฆาแมลงไดบางชนิด
• ใชเปนสารไลแมลง
• ทํ าใหแมลงไมกินอาหาร
• ทํ าใหการเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ
• ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง
• ยับยั้งการวางไขและการลอกคราบของแมลง
• เปนพิษตอไขของแมลง ทํ าใหไขไมฟก
• ยับยั้งการสรางเอนไซมในระบบยอยอาหารของแมลง
วิธีการใช คือ นํ าเอาผลสะเดาหรือสะเดาท่ีบดแลว 1 กิโลกรัม แชในน้ํ า 20 ลิตร ท้ิงคางคืนไว

1 คืน แตถาเกษตรกรมีเคร่ืองกวนสวนผสมดังกลาว ก็จะลดเวลาเหลือเพยีง 3-4 ชั่วโมง จากน้ันกรอง
เอาแตน้ํ ามาผสมดวยสารจับใบประมาณ 1 ชอนโตะ แลวนํ าไปรดพืชผักทันที สวนกากของสะเดาท่ีเหลือ
ใหนํ าไปโรยโคนตนเพ่ือปรับปรุงสภาพดิน และกํ าจัดแมลงในดินไดอีกดวย
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ขอควรระวัง พืชบางชนิดเม่ือไดรับสารน้ีแลวอาจเกิดอาการใบไหมเห่ียวยนหรือตนแคระ

แกร็น ดังน้ีเม่ือพบอาการตางๆ เหลาน้ี ก็ควรจะงดใชสารสกัดจากสะเดาทันที

ชนิดของแมลงท่ีสามารถกํ าจัดไดดวยสะเดา
1. ชนิดที่ใชแลวไดผลดี  ไดแก หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอนกระทูชนิดตางๆ หนอน

กัดกินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนมวนใบ หนอนหัวกระโหลก
2. ชนิดท่ีใชแลวไดผลปานกลาง ไดแก เพลี้ยจักจั่น หนอนเจาะ สมอฝาย หนอนตนกลาถ่ัว

แมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง เพลี้ยไกแจ เพล้ียออน
3. ชนิดท่ีใชแลวไดผลนอย ไดแก หนอนเจาะฝกถ่ัว เพลี้ยไฟ ไรแดง มวนและดวงชนิดตางๆ

พชืผักที่ใชสารสกัดจากสะเดาไดผล ไดแก ผักคะนา กวาง ผักกาดหอม กะหลํ่ าปลี กะหลํ่ าดอก
แตงกวา แตงโม แตงเทศ มะเขือเทศ มะเขือยาว หนอไมฝร่ัง ขาวโพดออน พริกข้ีหนู ตํ าลึง มะนาว
มะกรูด

การใชสารแคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช
จากขอมูลท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ในการปฏิบัติจริงของเกษตรกรน้ัน เกษตรกรตองหม่ันตรวจ

แปลงปลูกพืชของตนอยางสม่ํ าเสมอ เพ่ือเปนการพยากรณสถานการณของศัตรูพืชในแปลงของตน เม่ือ
ทราบสถานการณแลวจึงพิจารณาเลือกใชวิธีการปองกันและกํ าจัดที่เหมาะสม แตในกรณีท่ีไมสามารถ
ควบคุมหรือไมมีวิธีการควบคุมใดท่ีใชไดผลแลว เกษตรกรอาจใชสารเคมีในการควบคุมศัตรูพืชน้ันๆ ได
โดยพิจารณาจาก

1. เปนสารเคมีท่ีเหมาะสมกับศัตรูพืชชนิดน้ัน
2. สารเคมีน้ันสลายตัวไดเร็ว
3. ใชในอัตราท่ีเหมาะสมตามคํ าแนะนํ า
4. เวนระยะการเก็บเก่ียวผลผลิตตามคํ าแนะนํ า
ทั้งน้ีเพื่อไมกอใหเกิดอันตราย หรือมีสารพิษตกคางในพืชผักน้ัน และมีความปลอดภัยตอ 

ผูบริโภคอีกดวย


จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสรมิและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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