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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
พืชผักเปนพืชอาหารที่คนไทยนิยมนํามาใชรับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณคาทางอาการทั้ง
วิตามินและแรธาตุตา งๆ ทีเ่ ปนประโยชนตอ รางกายสูง แตคา นิยมในการบริโภคผักนัน้ มักจะเลือก
บริโภคผักทีส่ วยงามไมมรี อ งรอยการทําลายของหนอนและแมลงศัตรูพชื
จึงทําใหเกษตรกรที่ปลูกผัก
จะตองใชสารเคมีปอ งกันและกําจัดแมลงฉีดพนในปริมาณทีม่ าก
เพื่อใหไดผักที่สวยงามตามความ
ตองการของตลาด เมือ่ ผูซ อ้ื นํามาบริโภคแลวอาจไดรับอันตรายจากสารพิษที่ตกคางอยูในพืชผักนั้น ได
เพื่อเปนการแกปญ
 หาดังกลาว เกษตรกรจึงควรหันมา ทําการปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษ โดยนําเอา
วิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน เปนการทดแทนหรือลดปริมาณการใช
สารเคมีใหนอยลง เพือ่ ความปลอดภัยของเกษตรกร ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม

ความหมายของผักปลอดภัยจากสารพิษ
ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิตพืชผักทีไ่ มมสี ารเคมีปอ งกันและกําจัดศัตรูพืชตกคาง
อยู หรือมีตกคางอยูไ มเกินระดับมาตรฐานทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว ในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 เรือ่ ง อาหารที่มีสารพิษตกคาง

ขอดีของการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
1. ทําใหไดพืชผักที่มีคุณภาพ ไมมสี ารพิษตกคาง เกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค
2. ชวยใหเกษตรกรผูปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไมมีการฉี ดพนสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหลานี้ดวย
3. ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรดานคาใชจา ยในการซือ้ สารเคมีปอ งกันและกําจัดศัตรูพืช
4. ลดปริมาณการนําเขาสารเคมีปอ งกันและกําจัดศัตรูพืช
5. เกษตรกรจะมีรายไดเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากผลผลิตทีไ่ ดมคี ณ
ุ ภาพ ทําใหสามารถขายผลผลิต
ไดในราคาสูงขึน้
6. ลดปริมาณสารเคมีปอ งกันและกําจัดศัตรูพชื ทีจ่ ะปนเปอ นเขาไปในอากาศและนํ้า ซึง่ เปน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิง่ แวดลอมไดทางหนึง่

วิธีการผลิตผักปลอกภัยจากสารพิษ
ในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนั้น จะใชหลักการปลูกพืชผักโดยการใชสารเคมีในการผลิต
ใหนอยที่สุด หรือใชตามความจําเปนและจะใชหลัก “การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
หรือไอพีเอ็ม” แทนแตการที่จะปองกันและกําจัดศัตรูพืชใหไดผลนั้นจะตองเลือกวิธีที่ประหยัดเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผูป ลูกจะตองเขาใจเรือ่ งตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
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1. สาเหตุการระบาดของศัตรูพชื
1.1 ศัตรูพืชเคลื่อนยายจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง ทีม่ คี วามเหมาะสมมากกวา ทําใหมี
การขยายพันธุและระบาดทําความเสียหายเพิ่มขึ้น
1.2 สภาพแวดลอมและสภาพทางนิเวศนเปลี่ยนแปลงไปทําใหศัตรูพืชมีการขยายพันธุไดดีขึ้น
เพิ่มจํานวนมากขึน้ หรือมีผลตการพัฒนาสายพันธุใ หมคี วามตานทาน และมีประสิทธิภาพในการเขา
ทําลายมากขึน้ เชน การกําจัดงู ทําใหหนูระบาด การใชสารเคมี ทําใหแมลงทีก่ นิ แมลงศัตรูพชื ตาย
เปนตน
1.3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ทําใหความตองการ
ผลิตในการบริโภคเปลีย่ นไป ทําใหความตองการผลผลิตในการบริโภคเปลีย่ นไป ทําใหความตองการผล
ผลิตที่แตกตางกันไปตามความตองการของบริโภค ทําใหบางครัง้ รองรอยการทําลายของศัตรูพชื เพียงจุด
เดียว ก็ถือวาผลผลิตตกเกรดไมไดมาตรฐาน มีการระบาดของศัตรูพชื ได
2. การควบคุมศัตรูพชื ใหประสบผลสําเร็จ มีหลักการงายๆ
2.1 ตองปองกันไมใหเกิดโรคในแปลงปลูก เชน การใชพันธุที่ปราศจากโรคและแมลง การไม
นําชิ้นสวนของพืชทีม่ โี รคแมลงเขามาในแปลงปลูก เปนตน
2.2 ถามีศัตรูพืชเขามาในแปลงปลูกหรือแสดงอาการเปนโรคแลว ตองยับยัง้ การแพรระบาด
2.3 และถามีการระบาดแลวตองกําจัดใหหมดไป
อยางไรก็ตามสาเหตุสําคัญทีก่ อ ใหเกิดการระบาดของศัตรูพชื ในแปลงปลูก คือ ตัวเกษตรกรเอง
ที่ละเลยการควบคุมดูแลทําใหศตั รูพชื สะสมในแปลงปลูก จนถึงระดับทีไ่ มสามารถควบคุมกําจัดได
3. วิธีการควบคุมศัตรูพชื อยางมีประสิทธิภาพ มีข้ันตอนดังนี้
3.1 ตองศึกษาชนิดของศัตรูพชื ในแปลงปลูกนัน้ ๆ กอน
3.2 สํารวจสถานการณศตั รูพชื ในแปลงปลูก
3.3 พิจารณาแนวโนมการระบาดของศัตรูพชื แลวจึงหาแนวทางปองกันและกํ าจัดตอไป
3.4 เมื่อควบคุมการระบาดใหอยูใ นระดับทีไ่ มกอ ใหเกิดความเสียหายมากขึน้ แลวใหเลือกใชวิธี
การที่เหมาะสมเพือ่ ลดปริมาณ หรือรักษาระดับการเขาทําลายใหคงทีห่ รือลดลง
3.5 ในกรณีทไ่ี มสามารถควบคุมสถานการณศตั รูพชื ดวยวิธการอืน่ ๆ ได มีความจําเปนทีจ่ ะตอง
ใชสารเคมีใหเลือกใชสารเคมีที่ถูกตองเหมาะสมกับชนิดศัตรูพืชและการระบาดตามคําแนะนําวิธีการใช
ในฉลาก
4. ผลดีของการปองกันและกําจัดศัตรูพชื โดยวิธผี สมผสาน
4.1 ลดปริมาณศัตรูพืชใหตํ่ากวาระดับที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพืช
4.2 ลดปริมาณการใชสารเคมีปอ งกันและกําจัดศัตรูพืช
4.3 มีความปลอดภัยตอสุขภาพของเกษตรกรผูบ ริโภครวมไปถึงสภาพแวดลอม
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5. วิธกี ารผสมผสานในการควบคุมศัตรูพชื จะเปนการนําเอาวิธกี ารปองกันและกําจัดศัตรู
พืชหลายวิธีมาประยุกตใชรวมกัน โดยวิธีการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษนี้มีขอแนะนําใหเกษตรกร
เลือกใชวิธีการปอกกันและกําจัดศัตรูพืช ทดแทนการใชสารเคมี ดังนี้
5.1 การเตรียมแปลงปลูก
5.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ
5.3 การปลูกและการดูแล
5.4 การใหธาตุอาหารเสริม
5.5 การใชกับกัดกาวเหนียว
5.6 การใชกับดักแสงไฟ
5.7 การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุมแปลงปลูก
5.8 การปลูกผักในโรงเรือนมุง ตาขายไนลอน
5.9 การควบคุมโดยชีววิธี
5.10 การใชสารสกัดจากพืช
5.11 การใชสารเคมีปอ งกันและกําจัดศัตรูพืช (กรณีที่ใชวิธีการปองกันและกําจัดศัตรูพชื ขาง
ตนไมไดผล)

การเตรียมแปลงปลูก
เนื่องจากเมล็ดพืชผักสวนใหญมีขนาดเล็ก มีระบบรากละเอียดออน ถาเกษตรกรเตรียมดินไมดี
กอาจมีผลกระทบตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชผักได ดังนัน้ กอนการปลูกพืชควรมี
การปรับสภาพดินใหเหมาะสมเสียกอน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีการปลูกผักหรือพืชชนิดอื่นโดยการ
ปลอยนํ้าใหทว มแปลงแลวสูบออก เพื่อใหนํ้าชะลางสารเคมีและกําจัดแมลงตางๆ ทีอ่ าศัยอยูใ นดิน แลว
จึงทําการไถพลิกหนาดินตากแดดไว เพื่อทําลายเชือ้ โรคและแมลงศัตรูทอ่ี าศัยอยูใ นดินอีกครัง้ จากนัน้
เกษตรกรควรจะปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินใหอยูใ นสภาพทีเ่ ปนกลาง
โดยใชปนู ขาว
ปูนมารล หรือ แรโดโลไมท อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร แลวรดนํ้าตามหลังจากการใสปนู ขาวเพือ่
ปรับสภาพดินที่เปนกรดใหเปนกลางนอกจากนี้ควรเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินดวยการใสปยุ อินทรีย
เชน ปุยคอก ปุยหมัก ในอัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/ไร ซึ่งจะชวยใหตนพืชผักมีความแข็งแรง
สามารถตานทานตอการเขาทําลายของโรคและแมลงได

โรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน
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การเตรียมเมล็ดพันธุ
กอนนํ าเมล็ดพันธุผักไปปลูกในแปลงปลูกหรือแปลงกลาเกษตรกรควรทํ าความสะอาดเมล็ด
พันธุกอน ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. คัดแยกเมล็ดพันธุ โดยการคัดเมล็ดทีเ่ สีย เมล็ดวัชพืชที่มีอยูปะปน และสิง่ เจือปนตางๆ
ออก
2. แชเมล็ดพันธุในนํ้าอุน ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียสเปนเวลา 15-30 นาที จะชวย
ลดปริมาณเชื้อโรคทีต่ ดิ มากับเมล็ดพันธุแ ละยังกระตุน การงอกของเมล็ดอีกดวย
3. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครานํ้าคาง และโรคใบจุดควรคลุกเมล็ดพันธุด ว ยสารเคมี
เชน เมทาแล็กซิน 35 เปอรเซ็นต SD (เอพรอน) และไอโปรไดโอน (รอฟรัล) อัตรา 10 กรัม / เมล็ด
พันธุ 1 กิโลกรัม

การปลูกและการดูแล
การเลือกวิธีการปลูก ระยะปลูกเปนเทาใดนัน้ จะขึน้ อยูก บั ชนิดของพืชผักทีเ่ กษตรกรเลือกปลูก
แตมีขอแนะนํา คือ เกษตรกรควรปลูกผักใหมีระยะหางพอสมควร อยาใหแนนจนเกินไป เพื่อใหมีการ
ระบายอากาศที่ดี เปนการปรับสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมตอการระบาดของโรค นอกจากนีค้ วรหมัน่
ตรวจแปลงอยูเ สมอ โดยอาจเลือกสํารวจเปนจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด/ไร ถาพบวามีการระบาดของ
โรคและแมลงในระดับที่กอใหเกิดความเสียหายแกพืชผักนั้น ก็ควรดําเนินการกําจัดโรคและแมลงที่พบ
ทันที

การสุมตรวจนับโรคและแมลง

การใหธาตุอาหารเสริมแกพชื
จะมีความจําเปนตอพืชผักในบางชนิดเทานัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางความตานทานโรคใหแกพชื นัน้ เชน
พืชในตระกูลกะหลํ่าจะตองการธาตุโบรอนเพือ่ สรางความตานทานโรคไสกลวงดํ า มะเขือเทศจะตองการ
ธาตุแคลเซียมเพือ่ สรางความตานทานโรคผลเนา เปนตน
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การใชกบั ดักกาวเหนียว
กับดักกาวเหนียวนีม้ คี ณ
ุ สมบัตไิ มมสี ี ไมมกี ลิน่ และไมมพี ษิ ตอสิง่ แวดลอม จะใชในการควบคุม
ปริมาณตัวเต็มวัยของแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิด เชน เพลี้ยไฟ แมลงวันเจาะผล แมลงวันของหนอนชอน
ใบ ผีเสื้อกลางวันชนิดตางๆ ทัง้ ของหนอนคืบและหนอนใย เปนตน โดยทั่วไปมักจะนิยมใชกาวเหนียวมา
ทาบนวัสดุที่มีสีเหลือง เชน แผนพลาสติก หรือกระปองนํ้ามันเครือ่ ง เนือ่ งจากแมลงมักชอบสีเหลืองโดย
กับดักนี้จะใชลอ แมลงใหบนิ มาติดกาวเหนียวทีท่ าไวสําหรับการติดตัง้ นัน้ ควรติดตัง้ กับดักในแปลงผักให
สูงประมาณ 30 เซนติเมตร หรือสูงกวายอดตนผักเมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีแ่ ลว โดยจะใชกับดักประมาณ
60-80 กับดัก/พื้นที่ 1 ไร ในชวงทีม่ กี ารระบาดมาก (ฤดูรอ น, ฤดูฝน) สวนในฤดูหนาวมีการระบาด
นอย อาจใชเพียง 15-20 กับดัก/ไร
วิธีการทํากาวเหนียว วัสดุทใ่ี ชประกอบดวย
1. นํามั
้ นละหุง
550 ซีซี
2. นํามั
้ นยางสน
380 กรัม
3. ไขคารนวั วา (Canova wax) 60 กรัม
ขั้นแรกเคี่ยวนํ้ามันระหุง จนเดือดแลวจึงเติมนํ้ามันยางสนและไขคารนวั วาลงไป คนชาๆ ใหเขา
กันดีแลวจึงยกออกจากเตา ตัง้ ทิง้ ไวใหเย็นกอนนําไปใชเปนกับดักกาวเหนียวตอไป

กับดักกาวเหนียว

การใชกบั ดักแสงไฟ
เปนการใชแสงไฟจากหลอดฟลูออรเรสเซนต (หลอดนีออน) หรือหลอดไฟแบล็คไลท ลอแมลง
ในเวลากลางคืน เชน ผีเสื้อ หนอน กระทูหอม หนอนกระทูผัก ใหมาเลนไฟและตกลงในภาชนะทีบ่ รรจุ
นํ้ามันเครือ่ งหรือนํ้าทีร่ องรับอยูด า นลาง การติดตัง้ กับดักและแสงไฟจะติดตัง้ ประมาณ 2 จุด/พื้นที่ 1 ไร
โดยติดตั้งใหสูงจากพื้นดินประมาณ 150 เซนติเมตร และใหภาชนะที่รองรับอยูหางจากหลอดไฟ
30 เซนติเมตรและควรปดสวนอืน่ ๆ ที่จะทําใหแสงสวางกระจายเปนบริเวณกวางเพือ่ ลอจับแมลงเฉพาะ
ในบริเวณแปลง มิใชลอ แมลงจากทีอ่ น่ื ใหเขามาในแปลง
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การใชกบั ดักแสงไฟ

การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุมแปลงปลูก
เปนการควบคุมปริมาณวัชพืชและเก็บรักษาความชืน้ ในดินไวไดนาน ทําใหประหยัดนํ้าที่ใชรด
แปลงผัก การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุมแปลงปลูกนี้ ควรใชกับพืชผักที่มีระยะปลูกแนนอน ในแปลง
ที่พบการระบาดของโรคทีม่ เี ชือ้ ไวรัสเปนสาเหตุ และมีเพลีย้ ออนหรือแมลงเปนพาหะ แนะนําใหใช
พลาสติกที่มีสีเทา-ดํา โดยใหดา นทีม่ สี เี ทาอยูด า นบน เนื่องจากสีเทาจะทําใหเกิดจากสะทอนแสง
จึงชวยไลแมลงพาหนะได

การใชพลาสติกหรือฟางขาวคลุกแปลงปลูก

การปลูกผักในโรงเรือนมุง ตาขายไนลอน
พื้นที่ที่จะใชปลูกผักในโรงเรือน ควรเปนพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถปลูกผักไดอยางตอเนือ่ ง ไมนอ ยกวา
3 ป เพื่อจะไดคมุ คาตอการสรางโรงเรือนและการใชตาขายไนลอน โครงสรางของโรงเรือนอาจทําดวย
เหล็กหรือไมกไ็ ด ขึน้ อยูก บั เกษตรกรวาตองการจะใชพน้ื ทีน่ ป้ี ลูกผักนานเทาใด สวนตาขายทีใ่ ชนน้ั จะใช
มุงตาขายไนลอนทีม่ ขี นาด 16 ชองตอความยาว 1 นิว้ โดยมุง สีขาวมีความเหมาะสมกับการปลูกผัก
เนื่องจากแสงผานไดเกือบปกติ สวนมุง สีฟา ไมคอ ยเหมาะสม เนือ่ งจากแสงผานไดเพียงรอยละ 70 เทา
นัน้
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การปลูกผักในโรงเรือนมุง ตาขายนี้ จะไมสามารถปองกันแมลงศัตรูพชื ผักไดทกุ ชนิด มีเพียง
หนอนผีเสื้อและดวงหมัดผัก เทานัน้ ทีส่ ามารถปองกันได สวนเพลีย้ ออน เพลี้ยไฟ หนอนแมลงวันชอบ
ใบแมลงหวี่ขาวและไร ซึง่ เปนแมลงขนาดเล็กจะไมสามารถปองกันไดรอ ยเปอรเซ็นต ซึ่งถาหากใชมุงไน
ลอนที่มีความถี่เพิ่มขึ้นเปน 24 และ 32 ชองตอนิว้ แลวจะปองกันได แตอาจมีปญ
 หาเรือ่ งอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ ภายในมุง

ขอควรระวังสําหรับการปลูกผักในโรงเรือนมุง ตาขาย
❖ อยาใหมีหนอนผีเสื้อหรือหนอนตางๆ หลุดเขาไปในโรงเรือนได เพราะหนอนตางๆ เหลานี้
จะสามารถขยายพันธุไ ดอยางรวดเร็ว
❖ ในการยายกลา จะตองตรวจดูกลาผัก อยาใหมไี ขตวั หนอนหรือดักแดตดิ เขาไปในโรงเรือน
❖ ควรดูแลอยาใหมงุ ตาขายชํารุดฉีดขาด เพราะอาจทําใหดว งหมัดผักเล็ดลอดเขาไปได อาจจะ
มีการรองดวยผาหรือแผนยางบริเวณที่มีการเสียดสีระหวางตาขายกับ โครงสรางเพือ่ ปองกันการฉีดขาด
❖ มุงตาขายจะตองปดมิดชิดตลอดเวลา และควรทําประตูเปนแบบสองชัน้
❖ การปลูกผักในโรงเรือนมุง ตาขายไมสามารถปองกันแมลงขนาดเล็กได ดังนัน้ จึงอาจจะตอง
ใชวิธีการกําจัดศัตรูพชื อืน่ ๆ รวมดวย
❖ ผักที่ปลูกไดในมุง ตาขายไนลอน
ประเภทกินใบ ไดแก คะนา ผักกาดขาว กวางตุง ฮองเต ตัง้ โอ ปวยเลง ขึน้ ฉาย เปนตน
ประเภทกินดอก ไดแก กะหลํ่าดอก บล็อกโคลี่ เปนตน
ประเภทกินฝกและผล ไดแก ถั่วฝกยาว มะเขือเปราะ ถัว่ ลันเตา เปนตน

การควมคุมโดยชีววิธี
เปนการใชสง่ิ มีชวี ติ ควบคุมศัตรูพชื ซึ่งไดแก แมลง ตัวหํ้า ตัวเบียน ที่ทําลายแมลงศัตรูพชื ชนิด
อื่น หรืออาจใชสง่ิ มีชวี ติ เล็กๆ เชน เชือ้ บักเตรี เชือ้ ไวรัส เชื้อรา ไสเดือนฝอย เปนตน ในการควบคุมซึง่ มี
รายละเอียด ดังนี้
เชื้อบักเตรี ที่นิยมใชในการควบคุมแมลง คือ เชื้อบีที (BT) โดยแมลงทีไ่ ดรบั เชือ้ บักเตรีชนิดนี้
เขาไปแลว นํ้ายอยในลําไสของแมลงจะละลายผลึกของเชือ้ บักเตรี ทําใหเกิดสารพิษทําลายระบบยอย
อาหารและอวัยวะของแมลง ทําใหขากรรไกรแข็ง กินอาหารไมได เคลือ่ นไหวชาลง และตายไปในที่สุด
เชื้อบักเตรีทม่ี ขี ายเปนการคาจะมี 2 กลุม คือ
1. Kurstaki ไดแก แบคโทรฟนเอชพี ดับเบิ้ลยูพี, เซ็นทารี่ยูดีจี มีประสิทธิภาพในการกําจัด
หนอนในผัก หนอนกระทูห อม และหนอนคืบกะหลํ่า
2. Aizawai ไดแก ฟลอรแบค เอชพี, ฟลอรแบค เอฟซี, ธูรีไซด เอชพี มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดหนอนใยผัก และหนอนคืบกะหลํ่า เทานัน้
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ดังนั้น การที่จะใชเชื้อบักเตรีใหไดผล ควรเลือกชนิดของเชือ่ ใหตรงกับแมลงศัตรู และควรฉีด
พนเมื่อหนอนยังเปนตัวออนอยู หลีกเลีย่ งแสงในขณะฉีดพน และไมควรใหนํ้าหลังจากฉีดพนเชือ้ บักเตรี
แลว
เชื้อไวรัส
เชือ้ ไวรัสทีใ่ ชในการควบคุม คือ เอ็นพีวี (NPV) โดยใชในการกําจัดหนอนหลอดหอมหรือหนอน
หนังเหนียว ซึง่ เชือ้ ไวรัสชนิดนีจ้ ะเขาไปทําลายระบบตางๆ ของรางกาย ทําใหหนอนลดการกินอาหาร
เคลือ่ นไหวชา ลําตัวมีสซี ดี ลง มีจดุ สีขนุ หรือสม แลวจะใชขาเทียมเกาะที่ตนพืชหอยหัวลงมาตายในที่สุด
เชื้อรา
ที่ใชในการควบคุม คือ ไตรโครเดอรมาจะควบคุมเชือ้ สาเหตุของโรครากเนา โคนเนา เนาคอดิน
ของมะเขือเทศและผักกาดหัว โดยจะใชเชื้อราผสมกับรําขาวและปุยหมัก ในอัตรา 1:10:40 แลวใชรอง
กนหลุมหรือโรยรอบโคนตน
ไสเดือนฝอย
จะชวยควบคุมดวงหมัดผัก โดยชอนไชเขาสูร ะบบเลือดหรือกระเพาะอาหาร เมือ่ เขาไปแลวจะถูก
ยอยทําลาย จากนัน้ จะปลดปลอยเชือ้ บักเตรีทเ่ี ปนอันตรายตอแมลงออกมา ทําใหแมลงตายในทีส่ ดุ ใน
การใชไสเดือนฝอยนั้น เกษตรกรควรเก็บรักษาไวในที่เย็น และใชไสเดือนฝอยในการควบคุมหลังจาก
การใหนํ้าแกตน พืชชวงเวลาเย็นๆ เนื่องจากไสเดือนฝอยจะไมทนทานตอสภาพที่แหงแลง หรือถูกแสง
แดด

การใชสารสกัดจากพืช
พืชที่นิยมนํามาใชสกัดเปนสารควบคุมโรคและแมลง คือ สะเดา เนือ่ งจากในสะเดามีสาร
อะซาดิแรคติน (Azadirachtin) ซึ่งมีคุณสมบัตชิ ว ยในการปองกันและกําจัดแมลงไดโดย
• สามารถใชฆา แมลงไดบางชนิด
• ใชเปนสารไลแมลง
• ทําใหแมลงไมกนิ อาหาร
• ทําใหการเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ
• ยับยั้งการเจริญเติบโตของแมลง
• ยับยั้งการวางไขและการลอกคราบของแมลง
• เปนพิษตอไขของแมลง ทําใหไขไมฟก
• ยับยั้งการสรางเอนไซมในระบบยอยอาหารของแมลง
วิธกี ารใช คือ นําเอาผลสะเดาหรือสะเดาทีบ่ ดแลว 1 กิโลกรัม แชในนํ้า 20 ลิตร ทิง้ คางคืนไว
1 คืน แตถาเกษตรกรมีเครือ่ งกวนสวนผสมดังกลาว ก็จะลดเวลาเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง จากนัน้ กรอง
เอาแตน้ํามาผสมดวยสารจับใบประมาณ 1 ชอนโตะ แลวนําไปรดพืชผักทันที สวนกากของสะเดาทีเ่ หลือ
ใหนําไปโรยโคนตนเพือ่ ปรับปรุงสภาพดิน และกําจัดแมลงในดินไดอกี ดวย
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ขอควรระวัง พืชบางชนิดเมือ่ ไดรบั สารนีแ้ ลวอาจเกิดอาการใบไหมเหีย่ วยนหรือตนแคระ
แกร็น ดังนี้เมือ่ พบอาการตางๆ เหลานี้ ก็ควรจะงดใชสารสกัดจากสะเดาทันที
ชนิดของแมลงทีส่ ามารถกําจัดไดดว ยสะเดา
1. ชนิดที่ใชแลวไดผลดี ไดแก หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว หนอนกระทูช นิดตางๆ หนอน
กัดกินใบ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ หนอนมวนใบ หนอนหัวกระโหลก
2. ชนิดทีใ่ ชแลวไดผลปานกลาง ไดแก เพลี้ยจักจั่น หนอนเจาะ สมอฝาย หนอนตนกลาถัว่
แมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง เพลี้ยไกแจ เพลีย้ ออน
3. ชนิดที่ใชแลวไดผลนอย ไดแก หนอนเจาะฝกถัว่ เพลี้ยไฟ ไรแดง มวนและดวงชนิดตางๆ
พืชผักที่ใชสารสกัดจากสะเดาไดผล ไดแก ผักคะนา กวาง ผักกาดหอม กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก
แตงกวา แตงโม แตงเทศ มะเขือเทศ มะเขือยาว หนอไมฝรัง่ ขาวโพดออน พริกขีห้ นู ตําลึง มะนาว
มะกรูด

การใชสารแคมีปอ งกันและกําจัดศัตรูพชื
จากขอมูลที่ไดกลาวมาแลวขางตน ในการปฏิบตั จิ ริงของเกษตรกรนัน้ เกษตรกรตองหมัน่ ตรวจ
แปลงปลูกพืชของตนอยางสมํ่าเสมอ เพือ่ เปนการพยากรณสถานการณของศัตรูพชื ในแปลงของตน เมือ่
ทราบสถานการณแลวจึงพิจารณาเลือกใชวิธีการปองกันและกํ าจัดที่เหมาะสม แตในกรณีทไ่ี มสามารถ
ควบคุมหรือไมมวี ธิ กี ารควบคุมใดทีใ่ ชไดผลแลว เกษตรกรอาจใชสารเคมีในการควบคุมศัตรูพชื นัน้ ๆ ได
โดยพิจารณาจาก
1. เปนสารเคมีทเ่ี หมาะสมกับศัตรูพชื ชนิดนัน้
2. สารเคมีนน้ั สลายตัวไดเร็ว
3. ใชในอัตราทีเ่ หมาะสมตามคําแนะนํา
4. เวนระยะการเก็บเกีย่ วผลผลิตตามคําแนะนํา
ทั้งนี้เพื่อไมกอใหเกิดอันตราย หรือมีสารพิษตกคางในพืชผักนั้น และมีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภคอีกดวย
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