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 การตัดสินใจเลือกอาชีพ นับว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า "งานคือชีวิต" ดังนั้น ในการ
เลือกอาชีพจ าเป็นต้องมีการเริ่มต้นด้วยการวางแผนชีวิตด้านอาชีพ ตั้งแต่วัยเรียน ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาวที่ต้องใช้
เวลานานมาก และใช้ความพยายามอย่างมาก ผลตอบแทนที่ได้รับก็คุ้มค่า  
สิ่งส ำคัญในกำรตัดสินใจเลือกอำชีพ 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
          ประการที่ 1 : ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
          ข้อมูลด้านอาชีพเป็นข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้างขวางมาก ซึ่งขอบข่ายของข้อมูลด้านอาชีพพอสรุปได้ดังนี้ 
          1. แนวโน้มของตลาดแรงงาน 
               เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผู้ท างานในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน และการพยากรณ์ที่จะมีความ ต้องการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต 
          2. ลักษณะงาน 
               งานที่จะต้องท าเป็นประจ ามีลักษณะอย่างไร ผู้ท างานจะต้องท าอะไรบ้าง เป็นงานที่ท าให้เกิด ความ
เพลิดเพลินหรือก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย งาน ใหญ่หรืองานเล็ก มีความรับผิดชอบที่ส าคัญหรือไม่ ต้อง เกี่ยวข้องกับ
ตัวเลข สิ่งของ หรือคน ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากหรือไม่ ต้องนั่งท างาน ยืนท างาน ต้องเดิน ทางหรือไม่ 
          3. สภาพแวดล้อมของงาน 
               ได้แก่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของงาน เช่น ร้อน เย็น ชื้น แห้ง เปียก ฝุ่นละออง สกปรก เสียงดัง ใน
อาคาร กลางแจ้ง ในโรงงาน มีสารพิษ มีสาร กัมมันตภาพรังสี มีความขัดแย้ง เป็นต้น 
          4. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
                อายุ ได้มีการก าหนดช่วงอายุในการท างานและเกษียณไว้อย่างไร 
                เพศ อาชีพนั้น ๆ โดยทั่วไปเป็นอาชีพส าหรับเพศหญิงหรือเพศชาย หรือให้ โอกาสแก่ทั้งหญิงทั้งชาย หรือ
ให้โอกาสแก่เพศใดเพศหนึ่งมากกว่า 
          5. การเข้าประกอบอาชีพ 
               การเข้าประกอบอาชีพต้องมีวิธีการอย่างไร โดยการสมัครงานกับนายจ้างด้วยตนเองต้องมีการสอบ
สัมภาษณ์หรือต้องสอบข้อเขียนด้วย ถ้าเป็นการ ประกอบอาชีพอิสระต้องใช้ทุนทรัพย์เพ่ือด าเนินกิจการมากน้อยเพียงใด 
          6. รายได ้
               ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ จะมีรายได้เป็นวัน สัปดาห์ เดือน ปี โดยเฉลี่ยแล้วเป็นเงินเท่าใด 
          7. ความก้าวหน้า 
               อาชีพนั้น ๆ จะมีความก้าวหน้าเพียงใด จะต้องมีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีความสามารถหรือประสบการณ์
อย่างไรจึงจะได้เลื่อนขั้นมากน้อยเพียง ใด การประกอบอาชีพเดิมน าไปสู่อาชีพใหม่หรือไม่ 
          8. การกระจายของผู้ประกอบอาชีพ 

บทท่ี 1 
ช่องทางและการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย ์
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               มีผู้ประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใดและกระจายอยู่ทั่วประเทศหรือมีอยู่เพียงบางจังหวัด ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น ผู้ประกอบอาชีพที่ใดก็ได้หรือจะต้อง อยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ 
          9. ข้อดีและข้อเสยี 
                อาชีพแต่ละอย่างย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของผู้ประกอบอาชีพ
ของแต่ละคน งานบางอย่างอาจมีการ ท างาน ล่วงเวลา ท างานในวันเสาร์อาทิตย์ หรือ วันหยุด และการเดินทางไป
ปฏิบัติในท้องที่อ่ืน ๆ งานบางอาชีพมีความมั่นคงกว่างานอาชีพอื่น ฯลฯ ปัจจัยภายใน ได้แก่  
ปัจจัยส่วนบุคคล    ปัจจัยเกี่ยวกับโครงสร้างของค่านิยม   
             - ความสนใจ 
             - บุคลิกภาพ 
             - สติปัญญา  
             - ความถนัด  
             - ทักษะ  
             - ความสัมฤทธิผล  
             - ประสบการณ์  
             - แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิผล  
             - ความรับผิดชอบ 
             - ความอุตสาหะ 
             - ความตรงต่อเวลา 
             - ความอบอุ่น 
             - ระดับการกล้าเสี่ยง 
             - ความเป็นคนเปิดเผย 
             - ความไม่ยืดหยุ่น 
             - ความแกร่งของจิตใจ 
             - ความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าแห่งตน 
             - ความสามารถในการตัดสินใจ 
             - วุฒิภาวะทางอาชีพ 
             - เพศ 
             - เชื้อชาต ิ
               - อายุ 
               - ความแข็งแรงของร่างกาย 
               - สุขภาพ 
               - ฯลฯ                 
               - ค่านิยมทั่ว ๆ ไป 
               - ค่านิยมทางการงาน 
               - จุดมุ่งหมายชีวิต 
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               - จุดมุ่งหมายทางอาชีพ 
               - การรับรู้เกียรติและชื่อเสียงของอาชีพ 
               - ทัศนคติต่ออาชีพต่าง ๆ 
               - ความเข้าใจอาชีพที่เกี่ยวกับคน/ข้อมูล 
               - จริยธรรมในการท างาน 
               - การใช้เวลาว่าง 
               - ความต้องการเปลี่ยนแปลง 
               - ความต้องการกฎเกณฑ ์
               - ความต้องการสนับสนุน/ช่วยเหลือ 
               - ความต้องการอ านาจ 
               - ความมั่นคง 
               - ความปลอดภัย 
               - การท างานให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น  
          คนเรามีความถนัด ความสามารถ และความสนใจในงานอาชีพแตกต่างกัน บางคนเหมาะที่จะ ท างานด้าน
หัตถกรรม บางคนเหมาะสมที่จะท างาน เกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เกี่ยวข้องกับด้าน วิทยาศาสตร์ ส่วนบางคน
อาจจะเหมาะสมที่จะท างานเกี่ยวกับการสอนดนตรี การช่วยเหลือติดต่อ ประชาชน เหล่านี้เป็นต้น แต่ละคนมีพรสวรรค์
ไม่เหมือนกัน ไม่สามารถท างานชนิดเดียวกันได้หมด ทุก คน ข้อส าคัญก็คือ ท่านต้องรู้จักตัวเอง และรู้จักงานอาชีพต่าง 
ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณา ดู ว่ามีงานอะไรบ้างที่ท่านชอบและสนใจมากที่สุด และงานนั้นๆ เหมาะสมกับ
อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะ ของท่านหรือไม่ 
ปัญหำก่อนตัดสินใจเลือกอำชีพของนักเรียน 
     1. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพต่างๆ ขาดทักษะและรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับโลก อาชีพ เช่น 
ลักษณะของงานอาชีพ กระบวนการท างานในงานอาชีพนั้นๆ ความก้าวหน้าในอาชีพการ ท างาน และความต้องการของ
ตลาดแรงงานในงานสาขาอาชีพนั้น ๆ 
     2. นักเรียนและผู้สมัครงาน ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน า แนะแนวอาชีพ แนะแนว
การศึกษาต่อ และการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน 
     3. นักเรียนและผู้สมัครงาน จะต้องรู้ขีดความสามารถ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจ และความ พร้อมในการ
เลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง 
     4. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ นักเรียนและผู้สมัครงาน จะต้องมีความรู้ในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลตั้งแต่การ
เลือกเรียนต่อหรือศึกษาเพิ่มเติมในสาขา วิชาที่ใช้เงินทุนจ านวนน้อย และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจน การฝึกพัฒนา ฝีมือตนเองเพ่ิมเติมเพื่อให้คุณลักษณะเด่น ในการสมัครงาน 
สรุปข้อแนะน ำก่อนตัดสินใจเลือกอำชีพ 
      1. ผู้ตัดสินใจเลือกอาชีพควรรู้จักตนเองให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะในด้านอุปนิสัย ความรู้ ความถนัด ความสามารถ 
ความสนใจ บุคลิกลักษณะ สุขภาพ นิสัย ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฯลฯ 
     2. ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของงานอาชีพ ค่าจ้าง สวัสดิการ ความก้าวหน้า และความ
มั่นคงของงาน ตลอดจนความต้องการ ของตลาดแรงงาน ฯลฯ 
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ใบงำน1 

เรื่อง ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรเกษตร 
 
1. ให้นักเรียนบอกความหมายของการเกษตรอินทรีย์มาพอเข้าใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….………………
….…………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
2.การเกษตรอินทรีย์มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของเราอย่างไร 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ต้นทุนกำรผลิตสูง 

บทท่ี 2 

ปัญหาการเกษตรในปัจจุบนั 
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 แม้มีปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทยในอนาคตหลายประการดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่เกษตร
อินทรีย์ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลัก 2 ประเด็นคือ ปัญหาด้านการผลิต เนื่องจากการผลิตเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการผลิต
ในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตในระดับใหญ่ได ้และการท าเกษตรอินทรีย์มีความเสี่ยงจากความ
เสียหายของผลผลิตสูงกว่าเนื่องจากการไม่ใช้สารเคมี ท าให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ าและมีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้
ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ออกสู่ตลาดน้อย ส่วนปัจจัยที่สองคือ ปัญหาด้านการตลาด ส าหรับตลาดในประเทศยังคง
มีกลุ่มผู้บริโภคจ ากัด เนื่องจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีราคาสูง ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ยังขาดความตระหนักต่อ
ความส าคัญของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไมม่ากเท่าที่ควร ส าหรับตลาดส่งออกไทยยังคงเผชิญอุปสรรคส าคัญ คือ 
ปัญหาการผลติให้ได้มาตรฐานตามแนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้เปน็ที่ยอมรับตามหลักสากล ทัง้นี้สามารถแบง่
ประเด็นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของประเด็นดังกล่าวออกเป็น 
 ปัญหาการยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ไทยยังคงขาดองค์กรที่มีเอกภาพ
ซึ่งให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เช่ือถือได้ (Certified Body) ในระดับโลก ดังนั้นหากไทยไม่มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการค้าขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีความแตกต่าง
กันของมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแตล่ะประเทศ ทั้งมาตรฐานการผลิต การตรวจสอบสินค้า และมาตรฐานการติด
ฉลากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจึงมีความพยายามในการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบเดียวกัน
และมีความเปน็สากลมากขึ้น โดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับรองระบบงาน 
(Accreditation) สร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Tracibility) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 
ส าหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของต่างประเทศที่บังคับใช้มีทั้งมาตรฐาน EU Regulation 2092/91 ของสหภาพยุโรป 
มาตรฐาน NOP (National Organic Program) ของสหรฐัฯ และมาตรฐาน JAS (Japanese Associate Standard)
ของญี่ปุ่น ซึ่งก าหนดขึ้นตามมาตรฐาน CODEX และมาตรฐาน IFOAM Basic Standard ส าหรับภาครัฐได้วางแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว ทัง้นี้มติครม. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับที่ 1ปี 2551-2554 โดยวางยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ทุกระดับอย่างเป็นเอกภาพโดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ปัญหาขาดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) ของเกษตรกรและผู้บริโภค ที่ผ่านมาภาครัฐยังขาดการรณรงค์
ส่งเสริมและใหค้วามรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้บริโภคทั่วไปให้ตระหนักถงึความส าคัญของการผลิตและ
การบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างเพียงพอ ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวภาครัฐจึงควรเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การท าเกษตรอินทรีย์ที่ถูกหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งเร่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อินทรีย ์ซึ่งจะช่วยผลักดันการขยายการส่งออกของไทยต่อไป 
 โครงสร้างพื้นฐานการท าเกษตรกรรมแบบเดิมเป็นอุปสรรคต่อระบบเกษตรอินทรีย์ โครงสร้างการใช้ที่ดิน 
(Land Use) แบบเดิม ท าใหค้วามเสี่ยงจากการปนเป้ือนของวัตถุดิบต้นทางในการแปรรูปอาหารมีมาก และการควบคุม
เป็นไปได้ยากล าบาก หากมีพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีการใชส้ารเคมี ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการ
ปนเป้ือนสูง ส าหรับทางออกที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรยี์ โดยภาครัฐควรวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์โดยการแบ่งเขตพื้นที่เพาะปลูก (Zoning) ให้ชัดเจนเพื่อให้ง่ายแก่การควบคุมและดูแลมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภัณฑ ์
 ปริมาณผลผลิตเกษตรอินทรีย์ยังน้อย ราคาสูง สินค้าไม่หลากหลายท าให้ผู้บริโภคยังจ ากัดเฉพาะกลุ่ม การท า
เกษตรอินทรีย์มีข้อจ ากัดในการผลิตซึ่งเกษตรกรยังไม่สามารถผลิตในระดับเกษตรกรรมขนาดใหญ่ได ้ท าให้มีต้นทุนการ



หลกัการเกษตรอินทรีย์    7 

 

 

ผลิตสูง และใหผ้ลผลิตต่อไร่ต่ ากว่าการเพาะปลูกโดยวิธีปกติที่มีการใช้สารเคมี เนื่องจากผลผลิตมีแนวโน้มจะเสียหายได้
ง่ายกว่า อีกทั้งการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ต้องดูแลเอาใส่ใจและต้องใช้แรงงานในการดูแลมาก ท าใหป้ริมาณสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่ออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่เกษตรกรยังมีการผลิตอาหารอินทรีย์เพียงไม่กี่ชนิด และสินค้าเกษตรอินทรีย์มี
ข้อจ ากัดเนื่องจากมีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรโดยทั่วไปร้อยละ 20-30 ท าให้ตลาดยังคงจ ากัดเฉพาะกลุ่มผู้ทีม่ีก าลงัซื้อ
ค่อนข้างสูง ขณะที่แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย์ซึ่งมีความต้องการมากกว่าอุปทานการผลิต ดังนั้นแนว
ทางออกของปัญหาดังกล่าวคือ การเร่งขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ให้กว้างขวางขึ้น และขยายพื้นที่ผลิตไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านโดยการท า Contract Farming มากขึน้ ตลอดจนส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์อย่างตอ่เนื่อง และท า
ให้มีโอกาสที่ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่ าลง รวมทั้งภาครัฐควรเร่งส่งเสรมิการผลิตสินคา้ตามความต้องการของผู้บริโภค
ที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังพยายามในการขยายพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ในลักษณะ
เกษตรกรรมขนาดใหญ่มากขึน้ ซึ่งต้องมีการบริการจัดการการผลิตที่ดีและมีระบบการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าอย่าง
เข้มงวด และหากสามารถท าได้ก็จะส่งผลดีทัง้ต่อเกษตรกรเองและผู้บริโภค ท าใหม้ีมาตรฐานความปลอดภัยในการท า
เกษตรกรรมตลอดจนมีสุขอนามัยในการบริโภคดีขึ้นด้วย 
2.ผลกระทบของสำรเคมีที่มีต่อสุขภำพ 
 ปัจจัยที่ท าให้สารเคมีมีผลต่อสุขภาพของคน จากการศึกษาของ Dr.Helen Marphy ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
พิษวิทยา จากโครงการ Community IPM จาก FAO ประเทศอินโดนีเซีย พบว่าปัจจัยที่มีความเสี่ยงของสุขภาพของคน
อันดับต้น ๆ คอื 
 1. เกษตรกรใชส้ารเคมีชนิดที่องค์การ WHO จ าแนกไว้ในกลุ่ม 1a และ 1b คือ ที่มีพิษรา้ยแรงยิ่ง (Extremely 
toxic) และมีพิษร้ายแรงมาก (Very Highly toxic) ตามล าดับ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท าให้เกดิการเจ็บป่วยแก่เกษตรกร ซึ่ง
ใช้สารพิษ โดยเฉพาะสารทั้งสองกลุ่ม ดังกล่าว  
 2. การผสมสารเคมีหลายชนดิฉีดพ่นในครั้งเดียว ซึ่งเป็นลักษณะที่ท าให้เกิดความเข้มข้นสูง เกิดการแปรสภาพ
โครงสร้างของสารเคมี เมื่อเกดิการเจ็บป่วยแพทย์ไม่สามารถรักษาคนไขไ้ด้เน่ืองจากไม่มียารักษาโดยตรง ท าให้คนไข้มี
โอกาสเสียชีวิตสูง  
 3. ความถี่ของการฉีดพ่นสารเคมี ซึ่งหมายถึงจ านวนครั้งที่เกษตรกรฉีดพ่น เมื่อฉีดพ่นบ่อยโอกาสที่จะสัมผัส
สารเคมีก็เป็นไปตามจ านวนครั้งที่ฉีดพ่น ท าให้ผู้ฉีดพ่นได้รบัสารเคมีในปริมาณที่มากและสะสมในร่างกายและผลผลิต  
 4. การสัมผัสสารเคมีของร่างกายผู้ฉีดพ่น บริเวณผิวหนังเป็นพื้นที่ ๆ มากที่สุดของร่างกาย หากผู้ฉีดพ่นสารเคมี
ไม่มีการป้องกัน หรือเสื้อผ้าที่เปียกสารเคม ีและโดยเฉพาะบริเวณที่มือและขาของผู้ฉีดพ่น ท าให้มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้
เพราะสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชถูกผลิตมาให้ท าลายแมลงโดยการทะลุทะลวง หรือดูดซึมเข้าทางผิวหนังของ
แมลง รวมทั้งให้แมลงกินแล้วตาย ดังนั้น ผิวหนังของคนที่มีความอ่อนนุ่มกว่าผิวหนังของแมลงง่ายต่อการดูดซึมเข้าไป
ทางต่อมเหง่ือนอกเหนือจากการสูดละอองเข้าทางจมูกโดยตรง จึงท าให้มีความเสี่ยงอันตรายมากกว่าแมลงมากมาย  
 5. พฤติกรรมการเก็บสารเคมี และท าลายภาชนะบรรจุไม่ถูกต้อง ท าใหอ้ันตรายต่อผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะเด็ก ๆ 
และสัตว์เลี้ยง  
 องค์การอนามัยโลกได้จัดล าดับความรุนแรงของสารเคมีในรูปของการจัดค่า LD50 ซึ่งค่า LD50 นี้หมายถึง

ระดับความเป็นพิษต่อร่างกายของมนุษย์ โดยค านวณบนฐานของการทดลองกับหนู ซึ่งจะคิดจำกปริมำณของ
สารเคมีเป็นมลิลิกรัมต่อน้ าหนักตัวหนูเป็นกิโลกรัม ที่สามารถมีผลต่อการฆ่าหนูจ านวน 50% ของหนูทดลองทั้งหมด 
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 ระดับความรุนแรงจากพิษของสารเคมีในแตล่ะระดับ สามารถมองรายละเอียดในรูปของปริมาณของสารเคมี 
ซึ่งมีผลต่อการทดลองในหนูตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ระดับความรุนแรง  

ค่า LD50 (มิลลิกรัม/กก. ของน้ าหนักหนูทดลอง) 
รับสารพิษทางปาก  

ชนิดผง  ชนิดน้ า  

1a  5 มิลลิกรมั หรือน้อยกว่า  20 มิลลิกรัม หรือน้อยกว่า  

1b  5 – 50 มิลลิกรัม  20 – 200 มิลลิกรัม  

II  50 – 500 มิลลิกรัม  200 – 2000 มิลลิกรัม  

III  500 – 2000 มิลลิกรัม  2000 – 3000 มิลลิกรัม  

IV  มากกว่า 2000 มิลลิกรัม  มากกว่า 3000 มิลลิกรัม  

หมำยเหต ุข้อมูลจากโครงการนานาชาติเพื่อการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย, การจัดล าดับความรุนแรงของพิษจาก
สารเคมีขององค์การอนามัยโลกและแนวทางสู่การจัดล าดับความเป็นพิษ 1996 – 1997 
องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ได้จัดล ำดับควำมรุนแรงจำกพิษสำรเคมีโดยจ ำแนกดังนี้ไว้ดังนี ้
 องค์การอนามัยโลกได้จ าแนกประเภทของสารเคมีตามชื่อสามัญ (Common Name) ของสารเคมีที่เข้าไปมีผล
ต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งการจ าแนกโดยทั่วไปนั้นจะสอดคล้องกับค่า LD50 ซึ่งกล่าวถึงแล้วในตอนต้น โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
ความรุนแรงดังต่อไปน้ี 
      1a = ระดับอันตรายร้ายแรงยิ่ง 
     1b = ระดับอนัตรายร้ายแรงมาก 
      II = ระดับอันตรายปานกลาง 
    III = ระดับอันตรายน้อย 
     IV = ระดับอันตรายน้อยที่สุด 
สารเคมีมีหลายประเภท สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามผลที่มีต่อร่างกายของมนุษย์ดังนี้ 
   1. ออแกนโนฟอสเฟส (OP) มีผลต่อระบบประสาท ซึ่งส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว 
   2. คาร์บาเมต (C) มีผลต่อระบบประสาทในระยะสั้น 
   3. ออการ์โนคลอรีน (OC) มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในระยะยาว 
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   4. ไพรีทรอยต์ (PY) สร้างความระคายเคื่องต่อร่างกายภายนอก 
   5. ไธโอคาร์บาเมต (TC) สร้างความระคายเคืองต่อร่างกายภายนอกเช่น ตา ผิวหนัง 
   6. พาราควอท (P) เป็นสารก าจัดวัชพืช สร้างความระคายเคืองต่อผิวหนัง แต่หากเข้าสู่ระบบการไหลเวียนของโลหิต 
ผ่านทางผิวหนังหรือบาดแผล จะส่งผลรุนแรงต่อการท างานของอวัยวะส าคัญภายในร่างกาย เช่น ตับ และไต  
กำรตรวจสอบสำรพิษในร่ำงกำย 
 ผู้ที่ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ผู้ผสมสารเคมหีรือผู้ที่สัมผัสสารเคมีโดยตรงสามารถใช้รูปภาพเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบสารเคมีในร่างกายด้วยตนเอง วิธีนี้เป็นวิธีที่คิดและจัดท าโดย Dr. Helen Murphy 
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลอันตรายของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช แต่ละชนิด ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศโดยละเอียด
ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการตดัสินใจที่จะจัดการกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหลายชนิดที่มีปัญหาอยู่ทุกวันน้ี 
วิธีกำรปฏิบัต ิ
   ก่อนทีจ่ะสัมผัสกับสารเคมจีะด้วยการฉีดพ่นหรือการผสมสารเคมใีห้ตรวจสอบอาการจากรูปและดูรายละเอียดของ
อาการที่กล่าวมาข้างต้นและท าเครื่องหมาย (+) กรณทีี่มีอาการ ท าเครื่องหมายลบ (-) กรณีที่ไมม่ีอาการ หลังจากการ
ฉีดพ่นหรือสัมผัสสารเคมีแลว้ประมาณ 30 นาท ีให้ด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งหากพบอาการให้ท าเครื่องหมาย (+) ไม่
พบอาการท าเครื่องหมายลบ (-) และท าการทดสอบอีกครัง้เหมือนเช่นเดิมภายหลัง 24 ชั่วโมงต้องท าทุกครั้งที่พ่น
สารเคมีตลอดฤดูกาล เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ ์การวิเคราะห์ผลที่ได้ดูได้จากตารางนี้ 

ตำรำงเปรียบเทียบอำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช 

ก่อนฉีดพ่น  

หรือสัมผัส  

หลังฉีดพ่น 
หรือสัมผัส  

30 นำที - 1 ชม.  

ภำยหลังฉีดพ่น 
หรือสัมผัส 
24 ชม.  

อำกำรทีเ่กี่ยวข้องจำกกำรใช้สำรเคม ี 

+  +  +  ไม่มีอาการหรือมีอาการเรื้อรัง  

+  +  0  ไม่มีอาการ  

+  0  +  อาจใช่หรอืมีปัญหาจากการเจ็บป่วยอื่น ๆ  

+  0  0  ไม่มีอาการ  

0  0  0  ไม่มีอาการ  

0  0  +  ใช่ และมีอาการเรื้อรัง  

0  +  0  ใช่และมีอาการระยะสั้น  

0  +  +  ใช่และมีอาการเรื้อรัง  
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            เกษตรกรผู้ฉีดพ่น หรือสัมผัสสารเคมีเมื่อมีอาการแสดงความรุนแรงออกมาไม่ว่าจะระดับ 1,2 หรือ 3 ดังภาพ
ข้างบน ควรหยุดการฉีดพ่นหรือสัมผัสสารเคมีทันทีอย่างน้อยที่สุดประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเฉพาะความรุนแรงระดับ 3 
ควรห่างไกล หรือหยุดการสัมผัสสารเคมีโดยทันทีเพราะท่านอาจเป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ 
 อย่างไรก็ตามหากตรวจสอบด้วยตัวท่านเอง แล้วยังไม่แน่ใจการไปพบแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านสารเคมี
โดยตรงจะเป็นวิธีทีดีที่สุดสิ่งส าคัญที่ควรพึงระลึกไว้เสมอคือ 
 1. เมื่อผูฉ้ีดพ่นสารเคมีหรือสัมผัสสารเคมีมอีาการรุนแรงหรือหมดสติ ให้รีบน าออกจากบริเวณที่ท างาน ท า
ความสะอาดร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าและน าสง่แพทย์ทันท ี
 2. น าภาชนะบรรจุสารเคมีไปด้วยเพื่อแพทย์จะได้ดูวิธีหรือยาที่ใช้แก้อาการที่มีอยู่ในฉลากข้างภาชนะบรรจุ
สารเคมีนั้น 
 3. หากเกษตรกรผสมสารเคมีหลายชนิดรวมกัน ควรน าคนไข้พบแพทย์ผู้ช านาญการด้านนี้เท่านั้น เพราะการ
แก้ปัญหาต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะด้านสูง 
 4. ความเช้ือผิด ๆ ที่ดืม่น้ าโซดาน้ าหวาน หรือดื่มสุราภายหลังการฉีดพ่นสารเคมี การท าให้ตัวเปียกน้ าก่อนฉีด
พ่นสารเคมีเป็นอันตรายต่อท่านอย่างสูงท่านอาจรู้สึกดีขึ้นมาช่ัวระยะหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะปลอดภัยจาก
สารเคมีที่สัมผสั ตรงกันข้ามในระยะยาวสุขภาพของท่านจะทรุดโทรมและหมดสภาพในที่สุด 
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 5. ต้องอาบน้ าช าระร่างกายให้สะอาดและซักเสื้อผ้าที่ใส่ทันทีภายหลังฉีดพ่นหรือสัมผัสสารเคม ี
 6. การผสมสารเคมีหลายชนดิพร้อมกัน เป็นการประหยัดต้นทุนแต่ไม่ประหยัดชีวิตและสุขภาพของท่าน
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
  7. ต้องมีชุดป้องกันสารเคมีขณะฉีดพ่นหรอืผสมสารเคมี และที่ส าคัญทีสุ่ดการใช้สารเคมี หรือผสมสารเคมีไม่
ควรท าคนเดียว และต้องเตรียมน้ าสะอาดไว้ใกล้ ๆ ตัวด้วย เคยมีกรณสีารเคมีกระเด็นเข้าตาแล้ว ผู้ปว่ยไม่สามารถช่วย
ตัวเองได้และไม่มีน้ าสะอาดช าระล้าง อันตรายมากถึงกับตาบอด 
 8. วิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุด คือ งดใช้ หากจ าเป็นจริง ๆ กข็อให้ถือเป็นทางเลือกสุดท้าย ใช้เท่าที่จ าเป็นและใช้
อย่างถูกต้อง แล้วหันกลับมาใช้วิธีธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากพิษ ศัตรูทางธรรมชาติ ตัวห้ าตัวเบียน ตลอดจน
เชื้อจุลินทรีย์ สารสกัดชีวภาพแทน เพราะการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืชไม่ปลอดภัยกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นัน้ มี
ทางเดียวที่ปลอดภัยก็คือการไม่ใช้เท่านั้น! 
 
3.กำรพึงพำปจัจัยภำยนอก 
 ด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทกุชนิด เพราะปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมสีังเคราะห์ท าลายสมดุล
ของนิเวศการเกษตร ส่งผลกระทบด้านลงต่อสิ่งแวดล้อม และมีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ในฟาร์มทั้งที่อยู่บนผิวดินและ
ใต้ดิน 
กำรฟื้นฟูนิเวศกำรเกษตร  
 แนวทางนี้ท าให้เกษตรอินทรีย์มีความแตกต่างอย่างมากจากระบบเกษตรปลอดสารเคมทีี่รู้จักกันในประเทศไทย 
แนวทางหลักในการฟื้นฟูนิเวศการเกษตรคือ การปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
นอกจากนั้นการเพิ่มความหลากหลายในไรน่าก็เป็นสิ่งจ าเป็น ด้วยการปลูกพืชร่วม, พืชแซม, พืชหมนุเวียน, ไม้ยืนต้น 
หรือการฟ้ืนฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง 
กำรพึ่งพำกลไกธรรมชำตใินกำรท ำเกษตร  
 กลไกในธรรมชาติที่ส าคัญต่อการท าเกษตรอินทรีย์ได้แก่ วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วงจรไนโตรเจน และคาร์บอน, วงจรการหมุนเวียนของน้ า,  พลวัตของภูมิอากาศและแสงอาทิตย์ รวมทั้งการพึ่งพากัน
ของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชงิของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร 
กำรควบคุมและป้องกนัมลพิษ  
 เกษตรกรที่ท าการเกษตรอินทรีย์ต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันมลพิษต่างๆ จากภายนอกมิให้ปนเปื้อน
ผลผลิต ซึ่งอาจท าได้โดยการจัดท าแนวกันชนและแนวป้องกันบริเวณริมฟาร์ม นอกจากนั้นแนวทางเกษตรอินทรีย์ยัง
ก าหนดให้ต้องลดและป้องกันมลพิษที่อาจเกดิขึ้นในกระบวนการผลิตของฟาร์มเองด้วย เช่น มีระบบจัดการขยะและน้ า
เสียก่อนที่จะปล่อยออกนอกฟาร์ม หรือการไม่ใช้วัสดุบรรจุผลผลิตที่อาจมีสารพิษปนเป้ือนได้ 
กำรพึ่งพำตนเองด้ำนปัจจัยกำรผลิต  
 เกษตรอินทรีย์มีแนวทางที่มุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธ์ุ ฯลฯ 
ด้วยตนเองในฟาร์มให้ได้มากที่สุด แตใ่นกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้เอง ก็สามารถซื้อหาปัจจยัการผลิตจาก
ภายนอกฟาร์มได้ แต่ควรเป็นปัจจัยการผลิตที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสระของ
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร  
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กล่ำวโดยสรุป เกษตรอินทรยี์ (Organic Products) ก็คือ การปลูกพืชโดยใช้วัสดุธรรมชาติ ที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม 
รักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการจัดการนิเวศวิทยาให้คล้ายกับธรรมชาติ และ 
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่างๆ 
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ใบงำน 2 
เรื่อง ปัญหาการเกษตรในการใช้เกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน 

1.ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดล าดับความรุนแรงจากพิษสารเคมีโดยจ าแนกดังน้ีไว้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประวัติควำมเป็นมำและควำมหมำยของเกษตรอินทรีย์ 
รัฐบาลได้ก าหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกส่วนราชการ ร่วมปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

เพื่อ ด าเนินการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี มาเป็นการพึ่งตนเองในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยค านึงถึงทุกมิติ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ก าหนดแผนบูรณา
การการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ขึ้นระหว่าง ปีพ.ศ. 2549 - 2552 เพื่อเป็นกรอบแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของ
ภาครัฐและเอกชน     
“เกษตรอินทรีย”์  หมายความว่าอะไร   และท าอย่างไรจึงจะเป็นเกษตรอินทรีย์       

เกษตรอินทรีย์    (Organic  Farming  or  Organic  Agriculture)  ในความหมายของสหพันธ์เกษตร
นานาชาติ International  Federation  of  Agriculture  Movement  (IFOAM)  นั้นหมายถึงระบบการเกษตรที่
ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความ ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นการปรับปรุงบ ารุงดิน การเคารพ
ต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืชสัตว์และระบบ  นิเวศ  การเกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกและ
หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัด   
ศัตรูพืชและเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ขณะเดียวกันก็ประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต  และพัฒนาความต้านทาน ต่อ
โรคของพืช  และสัตว์เลี้ยง     
                        เกษตรอินทรีย์  อีกความหมายหนึ่ง  หมายถึง ระบบการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงบ ารุง
ดิน ไม่ใช้สาร  เคมีในการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ไม่ใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืชตลอดจนไม่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืชและสัตว์ นอกเหนือไปจากการไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีและสารสังเคราะห์ทั้งมวลแล้วการจะเป็นเกษตร
อินทรีย์สมบูรณ์แบบนั้น ในดิน ในน้ าและในอากาศก็ต้องไม่มีสารเหล่านี้ตกค้างอยู่ด้วย    
                      การท าเกษตรอินทรีย์จึงต้องเลือกพื้นที่ที่ไม่เคยท าการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า  3  ปี  ควรต้องเป็น
พื้นที่ค่อนข้างเป็นที่  ดอนและโล่งแจ้ง  ต้องอยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม  อยู่ห่างจากแปลงที่ปลูกพืชโดยใช้สารเคมี
และปุ๋ยเคมี  อยู่ห่างจากถนนหลวงหลัก และจะต้องมีแหล่งน้ าปลอดสารเคมีและสารมีพิษทั้งมวลด้วย    
วิธีกำรท ำเกษตรอินทรีย์    

1.ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น  เช่น  ปุ๋ยวิทยาศาสตร์  และยาปราบศัตรูพืช    
2.มีการไถพรวนระยะเริ่มแรก  และลดการไถพรวนเมื่อปลูกไปนาน ๆ เพื่อรักษาสภาพโครงสร้างของดิน    

บทท่ี 3 
ความหมายและความส าคญัเกษตรอินทรีย ์
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3.มีการเปลี่ยนโครงสร้างของดินตามธรรมชาติ  คือมีการคุมดินด้วยใบไม้แห้ง  หญ้าแห้ง  ฟางแห้ง  วัสดุอื่น ๆ 
ที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อรักษาความช้ืนของดิน    

4.มีการใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก  และปุ๋ยพืชสด เพื่อบ ารุงรักษาแร่ธาตุที่จ าเป็นแก่พืชในดิน    
5.มีการเติมจุลนิทรีย์ที่มีประโยชน์    
6.มีการเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย  เช่น  เทคนิคการปลูก การดูแลเอาใจใส่ การขยายพันธุ์ การเก็บรักษา

เมล็ดพันธ์ุ  การให้น้ า  ตลอดจนการเก็บเกี่ยว    
7.มีการปลูกอย่างต่อเนื่อง  ไม่ปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่า  แห้งแล้ง  ท าให้โครงสร้างของดินเสียจุลินทรีย์จะตาย  

อย่างน้อยให้ปลูกพืช  คลุมดินไว้ชนิดใดก็ได้    
8.มีการป้องกันศัตรูพืช  โดยใช้สารสกัดธรรมชาติ เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้ ยาสูบ โล่ติ๊น และพืชสมุนไพรอื่น ๆ ที่

มีอยู่ในท้องถิ่น  จะเห็นได้ว่าการท าเกษตรแบบอินทรีย์นั้นไม่ใช้เรื่องเกินความสามารถของเกษตรกรไทย   และการท า
เกษตรอินทรีย์  นั้นจะได้ผลผลิตน้อยในระยะแรกเท่านั้น    เมื่อดินเริ่มฟื้นมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแล้ว  
ผลผลิตจะสูงขึ้น    
 
 
ข้อดีของเกษตรอินทรีย์ คือ     

1.ให้ผลผลิตที่มีปริมาณ และคุณภาพที่ดีกว่า     
2.ให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ดีกว่า     
3.ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า     
4.ให้คุณภาพชีวิต และคุณภาพจิตที่ดีกว่า     
5.ผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต  ไม่ต้องเสี่ยงต่อสารพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคร้ายที่ เป็นอันตรายต่อชีวิต  

การเกษตรอินทรีย์  เป็นสิ่งดีที่น่าจะเป็นการสร้างสมดุลให้กับ ธรรมชาติ  ซึ่งจะน าไปสู่ ระบบการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน  มั่งคงและปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์กับการชลประทานในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์นั้น  น้ าเป็นปัจจัยหลักในการ
สนับสนุนการผลิตของเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้ งระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ต่างๆ ของขั้นตอน
ขบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์  รวมทั้งระบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์  เพื่อใช้เอง ดังนั้นเพื่อตอบสนองและ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานสมุทรสงคราม จึงได้บูรณาการร่วมกับส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เช่น  ส านักงานเกษตรจังหวัด  ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด  ด าเนินการจัด 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์”  เพื่อให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรในพื้นที่
ชลประทานของโครงการชลประทานสมุทรสงครามและเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเกษตรกรที่ผ่าน
การฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง      
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เหตุผลและควำมส ำคัญของเกษตรอินทรีย์   

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการได้มีความเข้าใจเบื้องต้นถึงเหตุผลและความส าคัญของเกษตรอินทรีย์
จึงควรให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นดังกล่าว ดังนี้  อะไรเกิดขึ้นกับการเกษตรของประเทศไทยในยุคที่ผ่านมา  
1.แนวคิดในกำรท ำเกษตรในอดีตและปัจจุบัน  

ในอดีตที่ผ่านมา เกษตรกรไทยท าการเกษตรแบบหลากหลายและพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติ หรืออาจจะ
กล่าวได้ว่าคนไทยรู้จักท าเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้
ทรัพยากรในพืน้ที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทีส่ะสมต่อเนื่องกันมาจนได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของ
ภูมิภาค พันธุ์ข้าวไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์ของพันธ์ุไม้ มีพื้นที่ปา่ไม้มากกว่าครึ่งของพ้ืนทีทั้งหมด มีดิน น้ า ที่
อุดมสมบูรณ์ ดังค าพังเพยที่กล่าวกันจนติดปากกว่า "ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว" แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ปี 
พ.ศ.2500 ธนาคารโลก (World Bank) ส่งคณะส ารวจสภาวเศรษฐกิจเดินทางมาประเทสไทย เพื่อท าการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาประเทศไทย ป ีพ.ศ 2501 ธนาคารโลกเสนอรายงาน โครงการพัฒนาของรัฐบาลส าหรบัประเทศไทย 
(Public Development Program for Thailand) ปี พ.ศ.2502 ข้อเสนอของธนาคารโลกดังกล่าว ได้ใช้เป็นแนว
ทางการวางนโยบายการเกษตรของไทย โดยปรากฏว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1-7 
(พ.ศ.2504 - พ.ศ.2539) ทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น ดงันั้น จึงส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก 
เช่น ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
ฯลฯ และการผลิตได้ปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบหลากหลายเป็นการผลิตเพ่ือการพาณิชย์และส่งออก ได้มีการขยาย
พื้นที่ทางการเกษตรด้านการบุกเบิกเข้าไปในที่เดิมซึ่งเป็นป่าไม่อุดรมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเกษตรได้ถูกปรับเปลี่ยนโดยเน้นการผลิตพืชเชิงเดี่ยว (Mono culture) เป้าหมายหลักเพื่อการส่งออก ป้อนสินค้า
เกษตรสู่ประเทศอุตสาหกรรมและตลาดโลก ปี พ.ศ.2503 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งการพัฒนา 
(Development Decade พ.ศ.2503-2513) แนวทางการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นนั้น ดูเหมือนจะท าใหป้ระเทศไทยมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางของการปฏิวัติเขียวที่ต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัย
เพื่อเพิ่มผลผลิต แต่การพัฒนาดังกล่าวนั้นได้มีผลเปลี่ยนแปลงจากการที่ประเทศไทยได้พึ่งตนเองในการเกษตรมาโดย
ตลอด ไปสู่การต้องพ่ึงการน าเข้าและไม่สามารถพึ่งตนเองได้จนถึงทุกวันนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ
ประเทศไทยได้สูญเสียป่าไม่ไปถึง 110 ล้านไร่ในเวลาของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในทางลบ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อประเทศไทยอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่ปรากฏต่อเกษตรกรไทย ตอ่
ความยากจน, สุขภาพอนามัยที่ไม่ดี และสิง่แวดล้อมเป็นพิษ ดังนี้  
  
1.ด้ำนกำรลงทุนและผลตอบแทน  

การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยต้องใช้สารเคมี ทั้งปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืช ซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศมี
ราคาสูงมากขึ้น ตามอัตราค่าเงินบาทที่อ่อนตัวตามล าดับ เมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรต้องจ่ายเงิน
เพิ่มมากขึ้น ราคาผลผลิตการเกษตรที่เกษตรขายได้ ไม่ได้สูงขึ้นตามสัดสว่นของราคา สารเคมีเพิ่มมากขึ้นเกษตรกร
ขาดทุนมากขึ้น และเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น   
2. ด้ำนสิ่งแวดล้อมกำรเกษตร   
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- ดินมีสภาพความเป็นกรดสูงมากขึ้นท าใหธ้าตุอาหารในดินไม่เกิดประโยชน์ต่อพืช  
- การใช้ปุ๋ยต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีเพ่ือรักษาปริมาณผลผลิตให้ได้เท่าเดิม  
- ศัตรูพืชสร้างความตา้นทานต่อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าให้ต้องใช้สารเคมีปริมาณและความเข้มข้นมากขึ้น  
- ศัตรูพืชเพิ่มชนิดและทวีความรุนแรงของการระบาดมากขึ้น เนื่องจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าลายความสมดุล

ตามธรรมชาติ  
- สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าลายสัตว์สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่เป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ  

3. ด้ำนสุขภำพของเกษตรกรและผู้บริโภค  
- เกษตรกรต้องได้รับพิษจากการสัมผัสโดยตรงจากการใช้สารเคมีที่เป็นพิษในไร่นา  
- ผู้บริโภคได้รบัพิษจากการบริโภคผลผลิตทีม่ีสารพิษตกค้างในอาหาร ท าให้ป่วยไข้และพิการ  

4. ด้ำนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
- สนิค้าการเกษตรที่ส่งออกของประเทศได้รับการกีดกันจากประเทศผู้น าเข้า เนื่องจากมีสารเคมีตกคา้งเกินกว่า

ปริมาณที่รับได้ ท าให้มีปัญหาสินค้าถูกกักกนัที่จุดน าเข้าแล้วส่งกลับหรือถูกท าลาย  
- ประเทศไทยตอ้งน าเข้าสินค้าที่เป็นสารเคมีการเกษตรปีละประมาณห้าหมื่นล้านบาท ทั้งที่มีปัจจัยการผลิตที่มี

ในประเทศทดแทนได้ดีและปลอดภัย  
- รัฐต้องเสียงบประมาณในตรวจวิเคราะห์และควบคุมสารเคมีการเกษตรตามกฎหมายปีละหลายพันล้านบาท  
- รัฐต้องเสียงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยไข้เนื่องจากสาเหตุของสารพิษตกค้างในอาหารและสัมผสัโดยตรงที่

ไม่สามารถจะประเมินเป็นมูลค่าได้  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ใบงำน 3 
เรื่อง ความหมายและความส าคัญของการเกษตรอินทรีย์ 

1.ความหมายของเกษตรอินทรีย์หมายถึง 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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2.ความส าคัญของเกษตรอินทรีย์อินทรีย์หมายถึง 
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หลักการส าคญั 4 ข้อของเกษตรอินทรีย์ คือ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่  
(ก) มิติด้ำนสุขภำพ เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมของ

ดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลกสุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแต่ละปัจเจกและของชุมชน เป็นหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของระบบ
นิเวศ การที่ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ์จะท าให้พืชพรรณต่างๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี ส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษยท์ี่
อาศัยพืชพรรณเหล่านั้นเป็นอาหารสุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต การมีสขุภาวะที่ดีไม่ใช่การ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม 
ความแข็งแรง ภูมิต้านทาน และความสามารถในการฟ้ืนตัวเองจากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสุข
ภาวะที่ดี บทบาทของเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในไร่นา การแปรรูป การกระจายผลผลิต หรือการบริโภค ต่าง
ก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสขุภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถงึตัว
มนุษย์เราเอง เกษตรอินทรีย์จงึมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีคณุค่าทางโภชนาการ เพื่อสนับสนุนให้มนษุย์ได้มี
สุขภาวะที่ดีขึ้น ด้วยเหตุน้ี เกษตรอินทรีย์จึงเลือกที่จะปฏิเสธการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมกี าจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสาร
ปรุงแต่งอาหาร ที่อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ 

(ข) มิติด้ำนนเิวศวิทยำ เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฐจักรแห่ง
ธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ และช่วยท าให้ระบบและวัฐจักรธรรมชาติเพิ่มพูน
และยั่งยืนมากขึ้น 
หลักการเกษตรอินทรีย์ในเรื่องนี้ต้ังอยู่บนกระบวนทัศน์ที่มองเกษตรอินทรีย์ในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่มี
ชีวิต ดังนั้น การผลิตการเกษตรจึงต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้
และสร้างระบบนิเวศส าหรับให้เหมาะสมกบัการผลิตแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของการปลูกพืช เกษตรกร
จะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิต หรือในการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจะต้องใส่ใจกบัระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เกษตรกรต้องใส่ใจกับระบบนิเวศของบ่อเลี้ยง 
การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือแม้แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่า จะต้องสอดคล้องกับวัฐจักรและสมดุลทางธรรมชาติ แม้
ว่าวัฐจักรธรรมชาติจะเป็นสากล แต่อาจจะมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นนิเวศได้ ดังนัน การจัดการเกษตรอินทรีย์จึง
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขท้องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม เกษตรกรควรใช้ปัจจัย
การผลิตและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้ซ้ า การหมุนเวียน เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความยั่งยืนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ควรสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบระบบการท าฟาร์มที่เหมาะสม 
การฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่น และการสร้างความหลากหลายทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรมทางการเกษตร ผู้คนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป การค้า และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ควรช่วยกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทั้งในแง่ของภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศ และน้ า 

(ค) มิติด้ำนควำมเป็นธรรม เกษตรอินทรยี์ควรจะต้ังอยู่บนความสัมพันธ์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างสิ่งแวดล้อม
โดยรวมและสิ่งมีชีวิต 

บทท่ี 4 
                                  หลกัการเกษตรอินทรีย ์
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ความเป็นธรรมนีร้วมถึงความเท่าเทียม การเคารพ ความยุติธรรม และการมีส่วนในการปกปักพิทักษ์โลกที่เราอาศัยอยู่ 
ทั้งในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และระหว่างมนุษย์กับสิ่งมชีีวิตอื่นๆ 
ในหลักการด้านนี้ ความสัมพนัธ์ของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในทุก
ระดับควรมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จัดจ าหนา่ย ผู้ค้า และผูบ้ริโภค ทุกผู้คน
ควรได้รับโอกาสในการมีคณุภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เกษตรอินทรีย์ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี 
ในหลักการข้อนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสภาพการเลี้ยงให้
สอดคล้องกับลักษณะและความต้องการทางธรรมชาติของสัตว์ รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของสัตว์อย่างเหมาะสม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น ามาใช้ในการผลิตและการบริโภคควรจะต้องด าเนินการอย่างเป็นธรรม ทั้งทาง
สังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้งต้องมีการอนุรักษ์ปกป้องให้กับอนุชนรุ่นหลัง ความเป็นธรรมนี้จะรวมถึงว่า ระบบการ
ผลิต การจ าหน่าย และการค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องโปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีการน าต้นทุนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมาพิจารณาเป็นต้นทุนการผลิตดว้ย 

(ง) มิติด้ำนกำรดูแลเอำใจใส ่การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต้องด าเนินการอย่างระมัดระวังและ
รับผิดชอบ เพ่ือปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อม
โดยรวมด้วยเกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่มีพลวัตรและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ควรด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตในการผลิต 
แต่ในขณะเดียวกันจะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้น เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ 
จะต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างจริงจัง และแม้แต่เทคโนโลยีที่มีการใช้อยู่แล้ว ก็ควรจะต้องมีการทบทวนและ
ประเมินผลกันอยู่เนืองๆ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เรายังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีพอเกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตร ทีม่ี
ความสลับซับซ้อน ดังน้ัน เราจึงต้องด าเนินการต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่ในหลักการนี้ การด าเนินการอย่าง
ระมัดระวังและรับผิดชอบเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ใน
เกษตรอินทรีย์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นใจว่า เกษตรอินทรีย์นั้นปลอดภัย
และเหมาะกับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ประสบการณ์จาก
การปฏิบัติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะสมถ่ายทอดกันมาก็อาจมีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้เช่นกัน เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการควรมีการประเมินความเสี่ยง และเตรียมการป้องกันจากน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ และควรปฏิเสธ
เทคโนโลยีที่มคีวามแปรปรวนมาก เช่น เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีต่างๆ จะต้องพิจารณาถึง
ความจ าเป็นและระบบคุณคา่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ และจะต้องมีการปรึกษาหารืออย่าง
โปร่งใสและมสี่วนร่วม 

กำรปรบัปรุงดินให้มีควำมสมบูรณ์ 
ควำมอุดมสมบูรณ์ของธำตุอำหำรในดิน 

"ความอุดมสมบูรณ์ของดิน" ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ ผิวดินในระบบนิเวศป่าธรรมชาติจะมีเศษซาก
พืชและใบไม้ปกคลุมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอินทรีย์วัตถุที่คลุมดนินี้ นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของ
หน้าดินแล้ว ยังมีส่วนส าคัญที่ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพราะอินทรีย์วัตถุเหล่านี้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิต
และจุลินทรียท์ี่อยู่ในดิน ดังนั้นการมีอินทรยี์วัตถุคลุมหน้าดินจึงท าให้ "ดนิมีชีวิต" ขึ้น ซึง่เมื่ออินทรีย์วัตถุเหล่านี้ย่อย
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สลายผุพัง (โดยการท างานของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดนิ) ก็จะท าให้เกิดฮิวมัสซึ่งท าให้ดินร่วนซุย และสามารถเกบ็กัก
น้ าและธาตุอาหารต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ดินจึงมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีธาตุอาหารเพียงพอให้กับพืชพรรณใน
บริเวณดังกล่าวเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้น หลักการของการท าเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต้องหา
อินทรีย์วัตถุต่างๆ มาคลุมหนา้ดินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฟาง ใบไม้ หรือแม้แต่พืชขนาดเล็ก (เช่น พืชทีใ่ช้ปลูกคลุมดิน) ซึ่ง
อินทรีย์วัตถุเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดิน ท าให้ดินฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้
การไม่ใช้สารเคมีต่างๆ ที่เปน็อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดิน (เช่น สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) เป็นการช่วยท าให้ดิน
สามารถฟื้นความสมบูรณ์ของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว เมื่อดินมีความสมบูรณ์พืชที่ปลูกก็แข็งแรง มีความต้านทานต่อโรค
และแมลง รวมทั้งให้ผลผลิตสูง  
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 

ไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่า หลักปฏิบัติที่ส าคัญที่สุดของเกษตรอินทรีย์ก็คือ การปรับปรุงบ ารุงดิน ทั้งนี้เพราะเกษตร
อินทรีย์ถือว่า "ถ้าดินดี พืชย่อมแข็งแรงและสมบูรณ์" ซึ่งการปรับปรุงดินในแนวทางเกษตรอินทรีย์นี้จะใช้แนวทาง
ชีวภาพเป็นหลัก ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูบ ารุงดินและปรับปรุงสมดุลของธาตุอาหารในดินไปพร้อมกัน ในการ
ปรับปรุงดินด้วยชีววิธีนี้มีหลายวิธี อาทิ การจัดการอินทรีย์วัตถุในไร่นา (เช่น การไม่เผาฟาง), การจัดการใช้ที่ดินอย่าง
อนุรักษ์ (เช่น การป้องกันดินเค็ม หรือการปอ้งกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน) หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่างๆ 
เช่น ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ  
ความส าคัญของดินต่อการเกษตรเป็นเรื่องที่ตระหนักรับรู้กันมานาน ภูมิปัญญาพื้นบ้านมวีิธีการในการจ าแนกและ
วิเคราะห์ดิน ตลอดจนการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรแต่ละประเภท ความส าคญัของดินต่อการ
เพาะปลูกนั้นไม่เพียงเพราะว่า ดินเป็นจุดศูนย์กลางของวงจรธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจนและคาร์บอน แต่ยัง
รวมถึงการที่ดินเป็นแหล่งก าเนิดและที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตมากมายมหาศาล ตลอดจนปัญหาความไม่ยั่งยืนของการเกษตรมี
สาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของดินเป็นส าคัญ ดังนั้นการจัดการดินอย่างถูกต้องจึงเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ ในบท
นี้จึงได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดิน ตลอดจนแนวทางการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์  
กำรฟื้นฟูดิน 

องค์ประกอบที่ส าคัญของดินส าหรับการเกษตรมีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ เม็ดดิน, น้ า, อากาศ และอินทรีย์วัตถุ 
ในการปรับปรุงบ ารุงดินนั้นเกษตรกรคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเม็ดดินได้มากนัก สิ่งที่เกษตรกรสามารถจัดการได้ก็คงมี
เพียงแต่น้ า, อากาศ และอินทรีย์วัตถุในดิน ซึ่งการจัดการอินทรีย์วัตถุนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะอินทรีย์วัตถุเป็นตัว
แปรหลักที่ท าให้เกิดช่องว่าง(อากาศ) ในดิน และความสามารถในการเก็บกักน้ าของดิน ) ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่
ปริมาณอินทรีย์วัตถุจะถูกใช้เป็นดัชนีส าคัญในการบ่งช้ีความอุดมสมบูรณข์องดิน โดยดินที่ดีจะมีอินทรีย์วัตถุประมาณ 
5% ดินในฟารม์เกษตรของประเทศเขตร้อนโดยส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรีย์วัตถุน้อยกว่า 
1% ท าให้ดินอัดแน่น ไม่มีช่องว่างอากาศส าหรับให้รากพืชหายใจ อีกทั้งยงัมีความสามารถเก็บกักน้ าและธาตุอาหารที่
เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย แนวทางการปรับปรุงดินด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุและการฟื้นชีวิตให้กับดินจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
กำรปรับปรุงสมดุลของธำตอุำหำรในดนิ 

ในแวดวงนักการเกษตรเช่ือกันว่า พืชต้องการธาตุอาหารอย่างน้อย 15 ชนิด ซึ่งธาตุอาหารบางชนิดได้จาก
อากาศ แต่ส่วนใหญแ่ล้วพืชได้รับธาตุอาหารจากดิน ส าหรับธาตุอาหารที่อยู่ในอากาศนั้นมีอยู่อย่างมากมายและสามารถ
หมุนเวียนถ่ายเทกันได้สะดวก จึงไม่พบว่าพืชมีปัญหาการขาดธาตุอาหารที่ได้จากอากาศ ในทางตรงกันข้าม ธาตุอาหาร
ในดินมักมีอยู่อย่างจ ากัดและถ่ายเทได้ยาก ดังนั้นจึงมักพบว่าพืชขาดธาตุอาหารจากดินอยู่เสมอ หลกัวิธีคิดของการใช้
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ปุ๋ยเคมีในแนวทางเกษตรเคมีตั้งอยู่บนสมมุติฐานความเช่ือว่า ธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยในดินแต่พืชต้องการมากคือ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ดังนั้นการใช้ปุย๋เคมีจึงเน้นการให้ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการเพียง 3 ชนิด 
ส่วนธาตุอาหารรองอื่นๆ นั้น พืชสามารถได้รับจากดิน และเพ่ือให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีไปใช้ได้โดยเร็ว 
ปุ๋ยเคมีจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถละลายน้ าได้ง่าย โดยสรุปจะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยของเกษตรเคมีเป็นการให้ธาตุ
อาหารกับพืชโดยตรง โดยไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบของปุ๋ยเคมีที่อาจเกิดขึ้นกับดิน ตลอดจนความสมดุลของธาตุ
อาหารต่างๆ ที่พืชต้องการในทางตรงกันข้าม เกษตรอินทรีย์ให้ความส าคัญกับดินเป็นอันดับแรก เพราะเชื่อว่าต้นไม้จะ
แข็งแรงและให้ผลผลิตดีได้นั้น ไม่ใช่เพราะว่าพืชได้รับธาตุอาหารหลักอย่างเพียงพอ แต่ต้องมีความสมดุลของธาตุอาหาร
และพืชมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีด้วย ทั้งนี้เพราะระบบนิเวศของดินมีส่วนส าคญัต่อความสมบูรณ์และแข็งแรง
ของพืช ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จงึเน้นที่การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับสมดุลของธาตุอาหารใน
ดิน หรือคือการให้ "อาหาร" กับดิน เพื่อที่ดินจะได้ให้ "อาหาร" กับพืชอีกทอดหนึ่ง 
ฃกำรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย ์

ปุ๋ยอินทรีย์คือ ปุ๋ยที่ได้วัตถุดิบหลักมาจากสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ โดยปุ๋ยอินทรีย์สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทส าคัญ คือ ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, น้ าสกัดชีวภาพ, ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนกำรปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์  

 
ปลูกพืชหลำยชนิด 

• การไถพรวนและเตรียมแปลง ต้องท าการไถพรวนให้พื้นที่ในแปลงโล่งแจ้งพร้อมที่จะท าการวางรูปแบบแปลง 
ในการวางรูปแบบแปลงจะต้องวางไปตามตะวัน เนื่องจากพืชใช้แสงแดดปรุงอาหารและแสงแดดฆ่าเช้ือโรค แปลงที่จะ
ปลูกพืชผักนั้นความกว้างไม่ควรเกิน 1 เมตร ส่วนความยาวตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ส่วนพื้นที่ที่ยังท าแปลงปลูกพืช
ไม่ทันให้เอาพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียวหรือถั่วมะแฮะมาหว่านคลุมดินเพื่อท าเป็นปุ๋ยพืชสด เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไป
พร้อมกับเป็นการป้องกันแมลงที่จะมาวางไข่ในพงหญ้าด้วย  
 

•  ปลกูพืชสมุนไพรไล่แมลง ให้ปลูกก่อนทีจ่ะปลูกพืชหลักคือพืชผักต่างๆ (เสริมกับการป้องกัน) พืชสมุนไพรที่
กันแมลงรอบนอกเช่น สะเดา ชะอม ตะไคร้ หอม ข่า ปลูกห่างกัน 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ ส่วนต้นด้านในกันแมลงใน
ระดับต่ าโดยปลูกพืชสมุนไพรเตี้ยลงมาเช่น ดาวเรือง กระเพรา โหระพา ตะไคร้หอม พริกต่างๆ ปลูกห่างกัน 1 เมตร 
และที่จะลืมไมไ่ด้เลยก็คือจะต้องปลูกตะไคร้หอมทุกๆ 3 เมตร แซมโดยรอบพ้ืนที่ด้านในด้วย  
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•  การแยกแปลงปลูกยกแปลงเพ่ือปลูกพืชผัก แต่ก่อนที่จะปลูกจะต้องมีการปรับสภาพดินในแปลงปลูก โดย
การใส่ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ที่ตากแห้งแล้วจะใส่มากน้อยขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่จะท าแปลงปลูกพืชอินทรีย์ 
(ห้ามใช้มูลสัตว์สด) ท าการพรวนคลุกดินให้ทั่วทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนปลูก  
 
ปลูกพืชสมุนไพรกันแมลง ให้ปลูกที่ขอบแปลงก่อน เช่น กุ๋ยฉ่าย คื่นฉ่าย และระหว่างแปลงก็ท าการปลูกกระเพรา 
โหระพา พริกต่างๆ เพื่อป้องกันแมลงก่อนที่จะท าการปลูกพืชผัก พอครบก าหนด 7 วนั พรวนดินอีกครั้งแล้วน าเมลด็
พันธ์ุพืชมาหว่านแต่เมล็ดพันธุ์พืชส่วนใหญ่เปน็เมล็ดพันธ์ุที่คลุกสารเคมีจึงตอ้งน าเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาล้าง โดยการน าน้ าที่
มีความร้อน (50-55 C ) วัดได้ด้วยความรู้สึกของตัวเราเองคือเอานิ้วมือจุ่มลงไปถ้าทนความร้อนได้ก็ให้น าเมล็ดพันธ์ุพืช
แช่ลงไป นาน 30 นาท ีแล้วจงึน าขึ้นมาคลุกกับกากสะเดา หรือ สะเดาผงแล้วน าไปหว่านลงแปลงที่เตรียมไว้คลุมฟาง
และรดน้ า  

การเตรียมน้ าสมุนไพรไล่แมลง ก่อนรดน้ าทุกวันควรขย าขยี้ใบ ตะไคร้หอมแล้วใช้ไม้เล็กๆ ตีใบกระเพรา 
โหระพา ข่า ฯลฯ เพื่อให้เกิดกลิ่นจากพืชสมุนไพรออกไล่แมลง ควรพ่นสารสะเดาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3-7 กันก่อนแก้ถ้า
ปล่อยให้โรคแมลงมาแล้ว จะแก้ไขไม่ทัน เพราะว่าไม่ใช้สารเคมี ควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  

การเก็บเกี่ยว เมื่อถึงอายุควรเก็บเกี่ยวทันทีถ้าทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองสารสมุนไพรในการปลูกพืชอินทรีย์ในระยะแรก
ผลผลิตจะได้น้อยกว่าพืชเคมี ประมาณ 34.40 % ผลดีคือท าให้สุขภาพของผู้ผลิตดีขึ้นไม่ต้องเสียค่ายา (รักษาคน) 
สิ่งแวดล้อมก็ดีด้วย รายได้ก็เพิ่มกว่าพืชเคมีหากท าอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องผลผลิตจะไม่ต่างกับการปลูกพืชโดยใช้
สารเคมีเลย  

ปลูกพืชหมุนเวียน หลังจากทีท่ าการเก็บเกี่ยวพืชแรกไปแล้ว ไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกับพืชแรเช่น ในแปลงที่ 
1 ปลูกผักกาดเขียวปลีได้ผลผลิตดีหลักเก็บผลผลิตไปแล้วปลูกซ้ าอีก จะไมไ่ด้ผลเลย ควรปลูกสลับชนิดกัน เช่น ปลูก
ผักกาดเชียวปลี แล้วตามด้วยผักบุ้งจีน เก็บผักบุ้งจีนแล้วตามด้วยผักกาดหัว เก็บผักกาดหัวแล้วตามด้วยผักปวยเล้ง 
เก็บปวยเล้งตามด้วยต้ังโอ๋ ท าเช่นนี้ทุกๆ แปลงที่ปลูกแล้วจะได้ผลผลิตดี  
การปลูกพืชอินทรีย์ ปลูกไดท้ั้งแนวต้ังและแนวนอนแต่จะต้องปลูกพืชสมุนไพรก่อนและต่อเนื่อง แล้วต้องปลูกพืช
สมุนไพรสลับลงไปในแปลงพืชผักเสมอ แล้วต้องท าให้พืชสมุนไพรต่างๆ เกิดการช้ า จะได้มีกลิ่น ไม่ใช่ปลูกเอาไว้เฉยๆ 
การปลูกพืชแนวต้ังคือ พืชที่ขึ้นค้าง เช่น ถั่วผักยาวมะระจีน ฯลฯ และแนวนอน คือ พืชผักต่างๆ คะน้า กระหล่ าปลี ปว
ยเล้ง ตั้งโอ๋ ฯลฯ ทุกพืชที่ปลกูในแปลงเกษตรอินทรีย์  

การปลูกพืชสมนุไพรในแปลงเพื่อไล่แมลง ยังสามารถน าเอาพืชสมุนไพรเหล่านี้ไปขายเพิ่มรายได้อีกทางหน่ึง
ด้วย หลังจากท าการเก็บเกี่ยวพืชผักแล้วควรรีบท าความสะอาดแปลงไม่ควรทิ้งเศษพืชที่มีโรคแมลงไว้ในแปลง ให้รีบ
น าไปท าลายนอกแปลง ส่วนเศษพืชที่ไม่มีโรคแมลงกใ็ห้สับลงแปลงเป็นปุ๋ยต่อไป  
 
หลักกำรปรับปรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  
 

•  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ าชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด ส่วนปุ๋ยจุลินทรีย์
ชีวภาพ ได้แก่ ไรโซเบียม,เชื้อรา ฯลฯไมโคไรซ่า ปุ๋ยและจลุินทรีย์เหล่านีจ้ะให้ทั้งธาตุหลักลาตุอาหารรองแก่พืชอย่าง
ครบถ้วน จึงใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี  
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•  การคลุมดิน ท าได้โดยใช้เศษพืชต่างๆ จากไร-นา เช่น ฟางหญ้าแห้ง ต้นถัว ใบไม้ ขุยมะพร้าว เศษเหลือทิ้ง
จากไร่นา หรือ กระดาษหนังสือพิมพ์พลาสติกคลุมดิน หรอืการปลูกพืชคลุมดิน การคลมุดินมีประโยชน์หลายประการ 
คือ ช่วยป้องกันการชะล้างของน้าดินและรักษาความชุ่มชื้นของดินเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ า ช่วยท าให้หน้าดินอ่อนนุ่ม
สะดวกต่อการไชชอนของรากพืช ซึ่งประโยชน์ต่างๆ ของการคลุมดินดังกล่าวมาจะช่วยส่งเสริมให้พชืเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตดี  
 

•  การปลกูพืชหมุนเวียน เนื่องจากพืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารแตกต่างกันทั้งชนิดและปริมาณ อกีทั้ง
ระบบรากยังมีคามแตกต่างกันทั้งในด้านการแผ่กว้างและหยั่งลึกถ้ามีการจัดระบบการปลูกพืชอย่างเหมาะสมแล้วจะท า
ให้การใช้ธาตุอาหารมีทั้งที่ถูกใช้และสะสมสลับกันไปท าให้ดินไม่ขาดธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่ง หลักการป้องกันและ
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูผักโดยไม่ใช้สารเคมี  
 

 •  การป้องกันและก าจัดโดยวิธีกล โดยไม่ใช้สารเคมี เช่น การใช้มือจับแมลงมาท าลาย การใช้มุ้งตาข่าย การใช้
กับดักแสงไฟ การใช้กับดักกาวเหนียวเป็นต้น  
 

•  การใช้ตาข่ายไนล่อนสีขาว หรือสีฟ้าคลุมแปลงผัก  
 

              เพื่อป้องกันผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่ที่ใบพืชผักสามารถป้องกันแมลงประเภทหนอนใยผัก หนอนกระทู้ และ
หนอนผีเสื้ออ่ืนๆ ได้ แต่ด้วงหมัดผักกาดและเพลี้ยอ่อนยังเข้าไปท าลายพืชผักได้ ให้ใช้สารควบคุมแมลงจากดอกไพรีทริน
ฉีดพ่น การปลูกผักในมุ้งมขี้อเสียตรงที่ไม่มีต้นไม้บังลม เมื่อมีลมพายุขนาดย่อมพัดมาอย่างรุนแรงในฤดูแล้ง มุ้งไนล่อนซึง่
ใหญม่ากจะถูกลมตีแตกเสียหายทั้งหลัง การใช้มุ้งตาขายครอบแปลงขนาดเล็ก หรือขนาดผ้าคลุมแปลงเพาะกล้าจะไม่
เกิดปัญหามุ้งแตกเพราะลมแต่อย่างใด  
 

•  การใช้กับดักแมลงสีเหลืองเคลือบวัสดุเหนียว  
            แมลงศัตรูพืชจะชอบบินเข้าหาวัตถุสีเหลืองมากที่สุด หากใช้วสัดุที่มีลักษณะข้นเหนียวไปทาเคลือบวัสดุสี
เหลือง เช่น แกลลอนน้ ามันเครื่องสีเหลือง ถังพลาสติกสีเหลือง แผ่นพลาสติกสีเหลือง แผ่นไม้ทาสีเหลืองหรือแผ่น
สังกะสีทาสีเหลือง วางติดตั้งบนหลักไม้ให้อยู่เหนือต้นพืชเล็กน้อย หรือตดิตั้งในแปลงปลูกผักห่างกันทกุ 3 ตารางเมตร 
ให้แผ่นสีเหลืองสูงประมาณ 1 เมตร ขนาดแผ่นสีเหลืองควรมีขนาด 1 ตารางฟุต ก็จะลดอันตรายการท าลายของแมลง
กับพืชผักของเราได้อย่างมากแมลงศัตรูพืชทีเ่ข้ามาติดกับดักสีเหลองได้แก่แมลงงันหนอนชอนใบ ผีเสื้อกลางคืนของ
หนอนกระทู้หลอดหอม ผีเสื้อกลางคืน ของหนอนใบผัก ผีเสื้อกลางคืนของหนอนกระทู้ผัก ผีเสื้อกาลางคืนของหนอนคืบ
กะหล่ า แมลงวันทอง แลงหว่ีขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น และเพลี้ยอ่อน กาวเหนียวที่มีขายในท้องตลาด มีชื่อว่า “ อพอล
โล่ ” หรือ “ คนัริว ” ป้ายกาวเหนียวครั้งหนึ่งจะอยู่ทนได้นาน 10-15 วนั ส่วนผสมของกาวเหนียวที่กรมวิชาการเกษตร
ท าร่วมกับผู้เช่ียวชาญญี่ปุ่นและใช้ได้ผลดีในประเทศไทยคอื น้ ามันละหุ่ง 150 ซีซี ผงยางสน 100 กรมั ไขคาร์นาบัว 10-
12 กรัม อุ่นให้ร้อน กวนให้เช้ากันตั้งทิ้งให้เย็น แล้วน าไปใชไ้ด้เลย  
หลักกำรควบคุมแมลงศัตรูพืชผักโดยใช้สำรสกัดจำกพืชในธรรมชำต ิ 

•  นิโคติน (Nicotine) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบในใบยาสบูใช้ป้องกันก าจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ย มวน 
ฯลฯ และใช้เป็นยารมก าจ าแมลงในเรือนเพาะช า  
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•  ทีโนน (Rotenone) เป็นสารเคมีในธรรมชาติสกัดมาจากต้นใต้ดินและรากของต้นหางไหล หรือโล่ติน้ หรือ
ดวดน้ า นอกจากนั้นยังสามารถสกัดได้จากรากและต้นของต้อนหนอนตายยาก (Stemona) และจากใบและเมล็ดของ
มันแกว มนุษยใ์ช้สารโรทีโนนจากโล่ต้ิน เป็นยาเบื่อปลามาตั้งแต่สมัยโบราณมีพิษน้อยต่อสัตว์เลือดอุ่น รากป่นแห้งของ
ต้นหนอนตายอยาก สามารถก าจัดแมลงในล้าน ได้แก่ เรอืด หมัด ลูกน้ ายุง และหนอนแมลงวัน และก าจัดแมลงศตัรูพืช
ได้แก่ ด้วงเจาะเมล็ดถั่ว หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนใยผัก แมลงวันแตง เพลี้ยอ่อนฝ้าย หนอนกะหล่ า 
หนอนแตง เป็นต้น สารทีโนนนี้เป็นสารที่มีพิษต่อระบบหายใจของสิ่งมีชีวิต แมลงที่ถูกสารนี้จะมีอาการขาดออกซิเจน 
เป็นอัมพาต และตายในที่สุด  

•  ไพรีทริน (Pyrethrin) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่มนุษย์สกดัได้จากดอกแงของไพรีทรัม ซึ่งมีสีขาวอยู่ในวงศ์ 
Compositae (ตระกูลเก๊กฮวยม,เบญจมาศ) ชอบขึ้นและเจริญเติบโตได้ดีในที่มีอากาศเย็น สารไพรีทรินเป็นสารฆ่า
แมลงประเภทถูกตัวตาย ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทของแมลง โดยเข้าไปสกัดประจุโซเดียมบนผิวของเส้นประสาท ท า
ให้ระบบไฟฟ้าของเส้นประสาทหยุดชะงัก ท าให้แมลงสลบโดยทันทีและตานในที่สุด ไพรีทรินมีอันตรายต่อมนุษย์และ
สัตว์เลือดอุ่นน้อยมากเนื่องจากสลายตัวได้รวดเร็วในร่างกายของคนและสัตว์เลี้ยง คนที่แพ้อาจมีอาการคล้ายคนเป็นโรค
หอบหืด ไม่มีพิษตาค้างสลายตัวได้ดีในสิ่งแวดล้อม สารเคมสีังเคราะห์คล้ายพวกไพรีทรินทมีหลายชนิดที่มีคุณสมบัติใน
การก าจัดแมลงศัตรูพืชคือ เพลี้ยอ่อน หมัดกระโดด ตั๊กแตน หนอนผีเสื้อกะหล่ า หนอนกะหล่ าใหญ่ เพลี้ยจักจั่นฝ้าย 
หนอนเจาะมะเขือ และ หนอนแมลงงันเจาะต้นถั่ว  

•  สะเดา (Azadiracgta indica) สารฆ่าแมลงมีในทุกส่วนของต้นสะเดาแต่จะมีมากที่สดุในเมล็ด แมลงที่สาร
สะเดาสามารถควบคุมและก าจัดได้คือ ด้วงงวงข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยอ่อนทั่วไป เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 
หนอนใยผัก หนอนกระทู้ ด้วงหมัด เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว หนอนแมลงวันชอนใบ ไรทั่วไป เพลี้ยกระโดดหลังขาว แมลงหวี่
ขาว เต่ามะเขือ หนอนเจาะยอดกะหล่ า เป็นต้น สารออกฤทธิ์ของสะเดาได้ แก่ azadirachtin,Salannin,Meliantriol 
และ Nimbin ซึ่งจะหมดฤทธิใ์นสภาพที่มีแดด ซึ่งมีรังสีอัลตราไวโอเล็ต จึงควรใช้สารสะเดากับพืชเวลาเย็น หรือตอน
กลางคืน สารสะไม่เป็นอันตรายต่อแมลงพวกต่อ แตน ผึ้ง สัตว์เลือดอุ่น และมนุษย ์การใช้ บดเมล็ดสะเดาให้ละเอียด 
ห่อด้วยผ้าขาวบาง แช่น้ า 1 คืน ด้วย อัตราการใช้ผงสะเดา 25-30 กรัม/ลิตร หรือเมล็ดสะเดาบด 1 กโิลกรัม ผสมน้ า 
20 ลิตร แช่น้ าเป็นเวลา 1-2 คืน แล้วกรองเอากากออก ใช้ฉีดพ่นป้องกันก าจัดแมลงได้ โดยน าไปฉีดพ่นเพื่อควบคุม
แมลงศัตรูพืชได้เลย ควรผสมยาจับใบทุกครัง้ที่มีการฉีดพ่น   
หลักกำรปลูกพืชหลำยชนิด  

เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในไร่-นา ซึ่งจะช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ เนื่องจากการปลูกพืช
หลายชนิดจะท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีแหล่งอาหารที่หลากหลายของแมลงจึงมีแมลงหลายชนิดมาอาศัย
อยู่ร่วมกัน ในจ านวนแมลงเหล่านี้จะมีทั้งแมลงทีเ่ป็นศัตรพูืชและแมลงทีเ่ป็นประโยชน์ที่จะช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชให้
คล้ายคลึงกับธรรมชาติในป่าที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองมีหลายวิธีได้แก่ ปลูกดาวเรืองเพื่อไล่ไส้เดือนในดิน ปลูกผักหลายชนิด  

•  การปลกูพืชหมุนเวียน เป็นการไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือตระกูลเดียวกัน ติดต่อกันบนพ้ืนที่เดิม การปลูก
พืชหมุนเวียนจะช่วยหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคและแมลง และเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดิน  

•  การปลกูพืชแซม การเลือกพืชมาปลูกร่วมกัน หรือแซมกันนั้นพืชที่เลือกมานั้นต้องเกื้อกูลกัน เช่น ช่วย
ป้องกันแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้อีกชนิดหนึ่ง ช่วยคลุมดิน ช่วยเพิ่มรายได้ก่อนเก็บเกี่ยวพืชหลัก เป็นต้น  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระแสความด้านต้องการบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ ความต้องการผลผลิตทางการเกษตร
ในระบบเกษตรอินทรีย์ ก าลังมีความต้องการและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรเองก็อยากปลอดภัยจากสารเคมี 
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ไม่มีใครอยากใช้สารเคมีเพราะอันตรายทั้งตนเองและผู้บริโภค แต่ถ้าไม่ใชแ้ล้วจะใช้อะไรทดแทน ปญัหาในการเพราะ
ปลูกที่เกษตรกรพบมี 2 ประการใหญ่คือ เรือ่ง ดินตาย หรือความไม่อุดมสมบูรณ์ของดินถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วจะใช้อะไร
ทดแทน และปญัหาของการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ถ้าไม่ใช้สารเคมแีล้วจะใช้อะไรทดแทน แนวทางที่จะปรับปรุง
แก้ไขให้ดินตายกลับกลายเป็น ดินที่มีชีวิตสามารถเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูง และมคีุณภาพดีไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็
ตามและต้องเป็นแนวทางที่จะสามารถผลิตผลผลิต ที่ปลอดภัยจากสารพิษทางการเกษตร ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถท าเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก็คือ แนวทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี แต่จะใช้ความส าคัญ
ของดินเป็นอันดับแรก ด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูก เหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ และใช้หลักการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี โดยการน าทรัพยากรธรรมขาติที่มีอยูอ่ย่างจ ากัดมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค 
สามารถให้ผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ เป็นระบบเกษตรที่มีความยั่งยืนเป็นอาชีพที่มั่นคงในระดับประเทศต่อไป 
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ใบงำน 4 
เรื่อง  หลักกำรเกษตรอินทรีย์ 

 
1.หลักการเกษตรอินทรีย์มีกี่ข้อ อะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
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2.องค์ประกอบที่ส าคัญของดินส าหรับการเกษตรมีอยูก่ี่องค์ประกอบ  อะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................. 
3. หลักการปลกูพืชหลายชนิดมีไว้เพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.C.T.(Organic Ariculture Cetification Thailand) หรอื มกท. ย่อมาจาก "มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่ง
ประเทศไทย" เป็นตราของไทยเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของไทย เรียกว่า Certified Organic ซึ่งเป็นสมาชิกของ 
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือ สมาพันธ์เกษตรอนิทร์นานาชาต ิ
ผลิตภัณฑท์ี่มีตราสัญลักษณ์นีจ้ึงได้รับการรับรองระดับสากลด้วย 
 
 
 

บทท่ี 5 
                               มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
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มกท. คือใคร 

ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นหนว่ยงานหนึ่งภายใต้ “มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย”์ ซึ่งจดทะเบียน
มูลนิธิเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ.2544 ท าหน้าที่ตรวจสอบและให้การรับรอง ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตาม
มาตรฐานของ มกท. เป็นสมาชิก “สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาต”ิ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่งมีสมาชิกในประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก เปน็หน่วยงานแรกใน
ประเทศแถบเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบ (Accreditation) จาก IFOAM เมื่อเดือนมกราคม ป ีพ.ศ. 2545 โดยการ
ด าเนินการของ International Organic Accreditation Services.inc. (IOAS) ซึ่งท าให ้มกท. เป็นองค์กรให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองเกษตรอินทรีย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ สากล  
มกท. มีควำมเป็นมำอยำ่งไร  

พ.ศ. 2538 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agricultural Network – AAN) ซึ่งมาจากแนวคิด
เกษตรทางเลือก /ตลาดทางเลือก และการรวมตัวของเกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้บรโิภค 
และร้านค้าเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดตั้ง “สภามาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมทางเลอืก” ขึ้นเพื่อ
สนับสนุนให้เกดิระบบเกษตรกรรมที่ลดการใช้สารเคมีและลดการพ่ึงพิง ปัจจัยจากภายนอก และร่าง “มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมทางเลอืก” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539  
พ.ศ. 2541 จัดตั้งเป็น “ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)” และปรับปรุงมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ครั้งแรก คือ “มาตรฐาน มกท. 2542” และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
พ.ศ. 2542 มกท. สมัครขอรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับ IFOAM ได้รับการรับรองระบบตามเกณฑ์ของ 
IFOAM ในปี พ.ศ. 2545 และได้รับรองระบบตาม ISO65 ในป ีพ.ศ.2548  
เอกสำร มำตรฐำนเกษตรอนิทรีย์   

เอกสาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2005 [ภาษาไทย]  
ACT Organic Agriculture Standards 2005 [English]  

กำร ใช้ตรำ มกท.  
เฉพาะผู้ผลิต และ/หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มกท. โดยมติของอนุกรรมการรับรองมาตรฐาน และ
ได้ลงนามในสัญญาการใช้ตรากับ มกท. แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิใช้ตรา มกท. ได้  
สามารถใช้ตรา มกท. และอ้างถึงการรับรองของ มกท. บนฉลากบรรจุภณัฑ์ หรือบนสือ่โฆษณา นิทรรศการ สิ่งจัดแสดง 
และร้านค้าได้ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐาน มกท.ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการใช้ตรา 
มกท. ที่แนบทา้ยสัญญาการใช้ตราอย่างเคร่งครัด นอกจากตรา มกท. แล้ว ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการมีสิทธิในการใช้ตรา 
มกท. ร่วมกับตรา IFOAM accredited เพือ่ให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ มกท. มีความน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้น 
แต่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการต้องเซ็นสัญญาการใช้ตรา IFOAM เพิ่มเติม เพื่อยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการใช้ตรา มกท. 

http://www.ifoam.org/
http://www.ifoam.org/
http://www.ioas.org/
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ร่วมกับตรา IFOAM โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการท าสัญญาเพิ่มเติม ส าหรับปัจจัยการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบและรับรอง 
จะมีตราเฉพาะส าหรับปัจจัยการผลิตเท่านั้น ไม่ใช้ปะปนกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดอ่ืน หาก มกท.พบว่ามีผู้แอบอ้างน า
ตรา มกท. ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้แอบอ้างจะถูกด าเนินการพิจารณาโทษตามกฎหมาย  

 
ตรำรับรองผลิตภัณฑ ์

 
 

ตัวอย่างตรา มกท. 
(ภาษาอังกฤษ) 

 
 
 

 
 

ตัวอย่างตรา มกท. 
(ไทย) 

 
 
 
 

 
ตัวอย่างตรา มกท.-IFOAM 

(ภาษาอังกฤษ) 

 
ตัวอย่างตรา มกท.-IFOAM 

(ไทย) 
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ตัวอย่างตรารับรองเฉพาะปัจจัย
การผลิต(ภาษาอังกฤษ) 

 

 
 

ตัวอย่างตรารับรองเฉพาะปัจจัย 
การผลิต(ไทย) 
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ใบงำนที่ 5 
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์

 
1.มกท. มีควำมเป็นมำอย่ำงไร  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
2.วิธีกำร ใช้ตรำ มกท.  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
3.ให้นักศึกษาวาดภาพตรารับรองผลิตภัณฑ์ 
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กำรเจริญเติบโตของพืช 
การเจริญเติบโตของพืชเริ่มมาจากเมล็ด  ซึ่งประกอบด้วย เปลือกหุ้มเมล็ด เอ็มบริโอ และแหล่งเก็บอาหาร ในพืชใบ
เลี้ยงเด่ียวเรียกว่าเอนโดเสปริม์ ส าหรับ ในพืชใบเลี้ยงคู่เรียกว่า ใบเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นอ่อน (เอ็มบริโอ)ของไม้ดอกบางชนิดสร้างใบเลี้ยง 2 ใบ ขณะเจริญ  เราเรียกพืชพวกนี้ว่าพืช 
ใบเลี้ยงคู่ เช่นถั่วลิสง      ส่วนพืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียวเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเด่ียว  เช่น   ต้นหญ้า  
ต้นหอม ต้นพลับพลึง 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 6 
การเจริญเติบโตของพืช ธรรมชาติของดิน การปรับปรุงดินโดยใชส้ารอินทรีย ์
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กำรเจริญเติบโตของต้นถั่ว 

 

ตาราง  แสดงการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวโดยวัดความสูงของต้นเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห ์
 

วันที่ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

ความ
สูง 

(cm) 
  0    2.5  10.9 13.7 17.3 19.3 21.0 22.4 23.4 24.3 25.5 25.9 26.4 

    

 1.น าข้อมูลของต้นถั่วจากตารางไปเขียนกราฟเส้น แล้วอธิบาย ลักษณะการเจริญเติบโตของ  ต้นถั่วจากกราฟและจง
คาดคะเนแนวโน้มของการเจริญเติบโตในระยะต่อไป                             
     2.นอกจากการวัดความสูงของล าต้นของต้นถั่วแล้วเพื่อนๆคิดว่า มีวิธีใดอีกบ้างที่ใช้ตรวจสอบ การเจริญเติบโตของ
พืชได้อีก              
          การเจริญเติบโตของพืชเป็นผลจากการเพ่ิมจ านวนเซลล ์และการขยายขนาดของเซลล์ ควบคูก่ันไปขณะที่เซลล์
เหล่านั้นเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อท าหน้าที่เฉพาะอย่างต่อไปอีกด้วย เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อท าหน้าที่ล าเลียงน าและอาหาร เป็นต้น 

ปัจจัยบำงประกำรที่จ ำเป็นตอ่กำรเจริญเตบิโตของพืช  

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ได้ย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก ่
      1.ดิน เปน็ปัจจัยส าคัญอันดับแรก ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ต้องเป็นดินที่อุ้มน้ าได้ดี ร่วนซุย มี
อินทรีย์วัตถุมาก แต่เมื่อใช้ดินปลูกไปนานๆ ดินอาจเสื่อมสภาพ เช่น หมดแร่ธาตุ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินให้อุดม
สมบูรณ์ ไดแ้ก ่การไถพรวน การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 
     2.น้ า มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก น้ าช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากดูดอาหารไปเลี้ยง
ส่วนต่างๆ ของล าต้นได้ และยังช่วยให้ดินมีความชุ่มช้ืน พืชสดชื่นและการท างานของกระบวนการต่างๆ ในพืชเป็นไป
อย่างปกติ 
     3.ธาตุอาหารหรือปุ๋ย เป็นสิ่งที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมี 16 
ธาตุ แต่ธาตุที่พืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหาร
เหล่านี้จะต้องอยู่ในรูปสารละลายที่พืชน าไปใช้ได้และต้องมีปริมาณที่พอเหมาะ จึงจะท าให้การเจรญิเติบโตของพืช
เป็นไปด้วยด ีแต่ถ้ามีไม่เพียงพอต้องเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชในรูปของปุ๋ย 
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    4.อากาศ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน ซึ่งใช้
ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารและหายใจ แก๊สทั้งสองชนิดนี้มอียู่ในดินด้วย ในการปลูกพชืเราจึงควรท าให้
ดินโปร่งร่วนซุยอยู่เสมอ เพื่อให้อาหารที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินมีการถ่ายเทได้ 
   5.แสงสว่างหรือแสงแดด พืชต้องการแสงแดดมาใช้ในการสร้างอาหาร ถ้าขาดแสงแดด พืชจะแคระแกรน ใบจะมีสี
เหลืองหรือขาวซีดและตายในที่สุด พืชแต่ละชนิดต้องการแสงไม่เท่ากันพืชบางชนิดต้องการแสงแดดจัด แต่พืชบางชนิดก็
ต้องการแสงร าไร 

 

เรื่อง กำรปรับปรุงดนิโดยใช้สำรอินทรีย์ 
 
กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน 
 หลักปฏิบัติที่ส าคัญที่สุดของเกษตรอินทรีย์ก็คือ การปรับปรุงบ ารุงดิน ทั้งนี้เพราะเกษตรอินทรีย์ถือว่า “ถ้าดินดี 
พืชย่อมแข็งแรงและสมบูรณ์” ซึ่งการปรับปรุงดินในแนวทางเกษตรอินทรีย์นี้จะใช้แนวทางชีวภาพเป็นหลัก ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูบ ารุงดินและปรับปรุงสมดุลของธาตุอาหารใน ดินไปพร้อมกัน ในการปรับปรุงดินด้วยชีววิธีนี้มี
หลายวิธี อาทิ การจัดการอินทรีย์วัตถุในไร่นา (เช่น การไม่เผาฟาง), การจัดการใช้ที่ดินอย่างอนุรักษ์ (เช่น การป้องกัน
ดินเค็ม หรือการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน) หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทต่างๆ เช่น ปุ๋ยคอก , ปุ๋ยหมัก, 
ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ 
 ความส าคัญของดินต่อการเกษตรเป็นเรื่องที่ตระหนักรับรู้กันมานาน ภูมิปัญญาพื้นบ้านมีวิธีการในการจ าแนก
และวิเคราะห์ดิน ตลอดจนการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรแต่ละประเภท ความส าคัญของดินต่อ
การเพาะปลูกนั้นไม่เพียงเพราะว่า ดินเป็นจุดศูนย์กลางของวงจรธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจนและคาร์บอน แต่
ยังรวมถึงการที่ดินเป็นแหล่งก าเนิดและที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตมากมายมหาศาล ตลอดจนปัญหาความไม่ยั่งยืนของการเกษตร
มีสาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของดิน เป็นส าคัญ ดังนั้นการจัดการดินอย่างถูกต้องจึงเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ ใน
บทนี้จึงได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดิน ตลอดจนแนวทางการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย ์
กำรฟื้นฟูดิน 
 องค์ประกอบที่ส าคัญของดินส าหรับการเกษตรมีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ เม็ดดิน, น้ า, อากาศ และอินทรีย์วัตถุ 
ในการปรับปรุงบ ารุงดินนั้นเกษตรกรคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเม็ดดินได้มากนัก สิ่งที่เกษตรกรสามารถจัดการได้ก็คงมี
เพียงแต่น้ า, อากาศ และอินทรีย์วัตถุในดิน ซึ่งการจัดการอินทรีย์วัตถุนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะอินทรีย์วัตถุเป็นตัว
แปรหลักที่ท าให้เกิดช่องว่าง (อากาศ) ในดิน และความสามารถในการเก็บกักน้ าของดิน) ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่
ปริมาณอินทรีย์วัตถุจะถูกใช้เป็นดัชนีส าคัญในการ บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยดินที่ดีจะมีอินทรีย์วัตถุประมาณ 
5% 
 ดินในฟาร์มเกษตรของประเทศเขตร้อนโดยส่วนใหญ่เป็นดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณอินทรีย์วัตถุ
น้อยกว่า 1% ท าให้ดินอัดแน่น ไม่มีช่องว่างอากาศส าหรับให้รากพืชหายใจ อีกทั้งยังมีความสามารถเก็บกักน้ าและธาตุ
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อย แนวทางการปรับปรุงดินด้วยการใช้อินทรีย์วัตถุและการฟื้นชีวิตให้กับดินจึง เป็น
สิ่งจ าเป็น 
อินทรีย์วัตถุในดินและฮิวมัส 
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 อินทรีย์วัตถุในดินแบ่งออกได้เป็นอินทรีย์วัตถุที่ยังมีชีวิตและที่ไม่มี ชีวิต โดยกว่า 90% ของอินทรีย์วัตถุในดิน
เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ซากพืช, ซากสัตว์, ซากจุลินทรีย์ และอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายแล้ว หรือ ที่เรียกรวมๆ กันว่า 
“ฮิวมัส” ฮิวมัสยังสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ฮิวมัสทั่วไป และฮิวมัสเสถียร ซึ่งอินทรียวัตถุและฮิวมัสจะมี
บทบาทหน้าที่ที่แตกต่าง 

ตาราง 1 อินทรีย์วัตถุและฮิวมัสในดิน 
  อินทรีย์วัตถ ุ ฮิวมัสทั่วไป ฮิวมัสเสถียร 

แหล่งที่มา เศษซากพืชและสัตว ์ การสลายตัวของอินทรีย์วัตถุ 
การสลายตัวของ
ฮิวมัสทั่วไปและ
อินทรีย์วัตถ ุ

หน้าที่
กายภาพ 

ท าให้ดินโปร่ง อากาศไหลเวียนด,ี 
ระบายน้ าดี, เก็บความชื้น 

พัฒนาโครงสร้างดิน และ
ปรับปรุงดินให้เก็บน้ าได้ดี
และจับตัวเป็นก้อน 

พัฒนาโครงสร้างดิน 
และปรับปรุงดินให้
เก็บน้ าได้ดีและจับตัว
เป็นก้อน 

หน้าที่ทาง
เคมี 

ให้ธาตุอาหารที่ละลายน้ าได้ 
โดยเฉพาะปุ๋ยคอก 

ปล่อยธาตุอาหารให้พืช, เก็บ
ธาตุอาหารส่วนเกินไว้ในรูปที่
พืชสามารถน าไปใช้ได้ทันที, 
ป้องกันการสูญเสียธาตุ
อาหาร 

เก็บธาตุอาหารไว้ใน
ระยะยาวให้กับพืช, 
ช่วยดูดซับสารพิษใน
ดินเอาไว้ 

หน้าที่ทาง
ชีววิทยา 

เป็นอาหารส าหรับจุลินทรียท์ี่ย่อย
อินทรีย ์วัตถุ, แต่ถ้ามีคาร์บอน
มากไปอาจกระตุ้นจุลินทรียบ์าง
ชนิดให้ขยายตัวมาก และแย่งธาตุ
อาหารจากพืช 

เป็นอาหารส าหรับจุลินทรียท์ี่
ย่อยอินทรีย ์วัตถุ ปล่อย
วิตามิน, ฮอร์โมน, สารปฎิชีว
นะ และสารชวีนะอื่นๆ ให้พืช 

เป็นที่อยู่อาศัยของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็น 
ประโยชน์ในดิน 

ที่มา: Gershuny and Smillie (1995) 
 

 
 
ตาราง 2 สิ่งมีชีวิตในดิน 

สิ่งมีชีวิต จ านวน อาหาร บทบาทในนิเวศดิน 

จุลินทรีย ์
120 ล้าน – 1,200 ล้าน 
ต่อดินหนึ่งกรัม 

อินทรียวัตถ,ุ ธาตุอาหาร
ในดิน 

ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ, ตรึงไนโตรเจน, 
ปลดปล่อยฟอสเฟตจากดิน 

แมลง 
หนึ่งพัน-หนึ่งแสนตัว ใน
ดินหนึ่งตารางเมตร 

พืชและสัตว์ขนาดเล็ก, 
แมลง, รากพืช, ซากพืช, 
อินทรีย์วัตถ ุ

พรวนดินและผสมดิน เมื่อตายก็จะเป็น
อินทรีย์วัตถุ แต่อาจเป็นศัตรูพืชด้วย 
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ไส้เดือน 
30-300 ตัว ในดินหนึ่ง
ตารางเมตร 

อินทรีย์วัตถ ุ
พรวนดินและผสมดิน มูลมีธาตุอาหาร
มาก 

สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม 

ไม่แน่นอน ไส้เดือน, แมลง พรวนดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุ 

รากพืช 18 – 1,000 กโิลกรัม/ไร ่
สังเคราะห์แสง, ธาตุ
อาหาร 

เก็บกักน้ า, หมุนเวียนธาตุอาหารจากดิน
ลึกชั้นล่าง, ซากพืชเป็นอินทรีย์วัตถ ุ

ที่มา: Gershuny and Smillie (1995) 
 

กำรปรับปรุงสมดุลของธำตุอำหำรในดิน 
 ในแวดวงนักการเกษตรเชื่อกันว่า พืชต้องการธาตุอาหารอย่างน้อย 15 ชนิด ซึ่งธาตุอาหารบางชนิดได้จาก
อากาศ แต่ส่วนใหญ่แล้วพืชได้รับธาตุอาหารจากดิน ส าหรับธาตุอาหารที่อยู่ในอากาศนั้นมีอยู่อย่างมากมายและสามารถ
หมุนเวียนถ่าย เทกันได้สะดวก จึงไม่พบว่าพืชมีปัญหาการขาดธาตุอาหารที่ได้จากอากาศ ในทางตรงกันข้าม ธาตุอาหาร
ในดินมักมีอยู่อย่างจ ากัดและถ่ายเทได้ยาก ดังนั้นจึงมักพบว่าพืชขาดธาตุอาหารจากดินอยู่เสมอ 
 หลักวิธีคิดของการใช้ปุ๋ยเคมีในแนวทางเกษตรเคมีตั้งอยู่บนสมมุติฐานความ เชื่อว่า ธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยในดิน
แต่พืชต้องการมากคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีจึงเน้นการให้ธาตุอาหารหลักที่พืช
ต้องการเพียง 3 ชนิด ส่วนธาตุอาหารรองอื่นๆ นั้น พืชสามารถได้รับจากดิน และเพื่อให้พืชสามารถดูดธาตุอาหารจาก
ปุ๋ยเคมีไปใช้ได้โดยเร็ว ปุ๋ยเคมีจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถละลายน้ าได้ง่าย โดยสรุปจะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยของเกษตร
เคมีเป็นการให้ธาตุอาหารกับพืชโดยตรง โดยไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบของปุ๋ยเคมีที่อาจเกิดขึ้นกับดิน ตลอดจนความ
สมดุลของธาตุอาหารต่างๆ ที่พืชต้องการ 
 ในทางตรงกันข้าม เกษตรอินทรีย์ให้ความส าคัญกับดินเป็นอันดับแรก เพราะเชื่อว่าต้นไม้จะแข็งแรงและให้ผล
ผลิตดีได้นั้น ไม่ใช่เพราะว่าพืชได้รับธาตุอาหารหลักอย่างเพียงพอ แต่ต้องมีความสมดุลของธาตุอาหารและพืชมี
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีด้วย ทั้งนี้เพราะระบบนิเวศของดินมีส่วนส าคัญต่อความสมบูรณ์และแข็งแรงของพืช 
ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จึงเน้นที่การใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับสมดุลของธาตุอาหารในดิน หรือ
คือการให้ “อาหาร” กับดิน เพื่อที่ดินจะได้ให้ “อาหาร” กับพืชอีกทอดหนึ่ง 
กำรปรับปรุงดิน ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยอินทรีย์คือ ปุ๋ยที่ได้วัตถุดิบหลักมาจากสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจเป็นพืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ โดยปุ๋ยอินทรีย์สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทส าคัญ คือ ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, น้ าสกัดชีวภาพ, ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ 
ปุ๋ยพืชสด 
 "ปุ๋ยพืชสด" ก็คือปุ๋ยที่ได้จากการสลายตัวของพืชที่ยังสดหรือยัง เขียวอยู่ โดยทั่วไปหมายถึงการปลูกพืชเช่นพืช
ตระกูลถั่วที่ตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมา ใช้ได้จนเจริญเติบโตพอแล้วท าให้สลายตัวในดิน เป็นปุ๋ยให้แก่พืชหลัก ซึ่ง
ผลิตได้ในไร่นาโดยแรงงาน และธรรมชาติ การใช้ปุ๋ยพืชสดนั้นได้มีผู้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีรายงานว่ามีผู้รู้
จักใช้ปุ๋ยพืชสดก่อนสมัยโรมันเรืองอ านาจ ปัจจุบันการใช้ปุ๋ยพืชสดได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศจนเป็น
ที่ นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ในประเทศจีนถือว่าปุ๋ยพืชสดนั้นเป็น"อาหารธรรมชาติ ส าหรับพืชและดิน" โดยนิยมใช้ปุ๋ย
พืชสดอยู่ 4 ระดับดังต่อไปน้ี คือ 
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          1. ท าการหวา่นและไถกลบในแปลงเดียวกัน 
 2. เก็บเกี่ยวพืชที่ใช้ท าปุ๋ยพืชสดแล้วน าไปไถกลบในแปลงอ่ืนที่มีขนาดใหญ่กว่า เดิม 3-4  
เท่าตัวรากของพืชที่เก็บเกี่ยวไปแล้ว จะยังคงเหลืออยู่เป็นการคงความอุดมสมบูรณ์ในแปลงเดิมได้บ้าง 
 3. ต้นพืชที่ใช้ท าเป็นปุ๋ยพืชสดน ามาผสมกับหญ้าและโคลน แล้วน ามากองท าเป็นปุ๋ยหมัก 
ตามมุมแปลง หรือใช้ในบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ 
 4. ท าการปลูกพืชที่ใช้ท าเป็นปุ๋ยพืชสดร่วมกับการปลูกข้าว เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก็ไถกลบ 
ลงไปในแปลง  
 ใน ทวีปเอเชียมีหลายประเทศที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสดได้แก่ จีน ไต้หวัน อินเดีย บังคลาเทศ  
และฟิลิปปินส์ ทั้งแหนแดง และพืชตระกูลถั่ว เช่น โสนพันธุ์ต่างๆ (Garrityand Flinn. 1987.) 
ข้อควรพิจำรณำในกำรเลือกพืชเพื่อใช้เป็นพืชปุ๋ยสด 
 การพิจารณาเลือกพืชที่จะใช้ท าเป็นพืช ปุ๋ยสดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น สภาพพื้นที่ภูมิอากาศ 
วัตถุประสงค์ในการใช้ รวมทั้งความนิยม ชนิด และรูปแบบของการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย โดยทั่วไป
อาจสรุปเป็นแนวทางหลักในการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
 1. เลือกพื้นที่เจริญเติบโตได้ดีในดินและฤดูกาลที่ประสงค์จะปลูกโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งควรเจริญเติบโตได้ดี
พอควรในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี และต้องการการดูแลรักษาเพียงเล็กน้อย 
 2. เมล็ดพันธุ์หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพงเกินไป และควรจะสามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้ต่อไปได้ง่าย 
 3. ให้น้ าหนักต้นสดต่อเนื้อที่สูง อันจะส่งผลให้ได้ธาตุอาหารจากการสลายตัวแล้วสูงไปด้วย 
 4. เป็นพืชที่เจริญเติบโตเร็ว สามารถแข่งกับวัชพืชได้ออกดอกได้ในระยะเวลาสั้น เพื่อจะได้ท าการไถหรือสับ
กลบได้เร็วขึ้น 
 5. มีระบบรากลึก กว้าง อันจะส่งผลให้พืชทนต่อความแห้งแล้งและท าให้เกิดช่องว่างในดินล่างช่วยให้มีการ
ระบายน้ าและอากาศดีขึ้นทั้งรากพืชสามารถดูด ธาตุอาหารจากดินชั้นล่างมาสะสมในใบและ ล าต้นเมื่อพืชถูกไถหรือถูก
กลบลงไปแล้วธาตุอาหารเหล่านั้นก็จะอยู่บนดินชั้น บนเป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูกตามมา 
 6. ต้านทาน และทนต่อการท าลายของศัตรูพืชได้ดีไม่เป็นแหล่งที่พักอาศัยของศัตรูพืช 
อันจะมีผลต่อการท าลายพืชเศรษฐกิจที่ปลูกตามมา 
 7. ล าต้น กิ่งก้านเปราะง่ายต่อการไถและสับกลบลงในดินอันจะท าให้ซากพืชไถกลบลงไปนั้นง่ายแก่การถูกย่อย
สลายโดยจุลินทรีย์ในดิน 
 8. ไม่มีผลในทางลบ คือไม่เป็นวัชพืชต่อพืชเศรษฐกิจที่ปลูกตามมาในภายหลัง 
 9. สามารถจัดเข้าระบบปลูกพืชได้ง่ายและเหมาะสม 
ควำมส ำคัญและประโยชน์ของพืชปุ๋ยสด 
 ในการปลูกพืชบ ารุงดินนั้นเกษตรกรจะได้ รับประโยชน์จากพืชปุ๋ยสดที่เหมาะสมซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี ้
 1. เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินในการไถกลบพืชปุ๋ยสด โดยเฉพาะดินในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือซึ่งขาดอินทรียวัตถุมาก และเป็นการชดเชยอินทรียวัตถุในดินที่สูญเสียไป เนื่องจากการเพาะปลูก และเป็น
การรักษาโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดี เหมาะสมแก่การปลูกพืชต่อไป 
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 2. ช่วยเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนแก่ดิน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วซึ่งมีจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียRhizobium 
spp. อาศัยอยู่ในปมรากซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาได้ เมื่อไถกลบพืชพวกนี้ลงไปในดินก็จะได้ธาตุไนโตรเจน
ค่อนข้างสูง 
 3. ช่วยในการอนุรักษ์ธาตุอาหารในดิน พืชที่ปลูกเป็นพืชปุ๋ยสด จะดูดกินหรือใช้ประโยชน์จากปุ๋ยซึ่งตกค้างจาก
การใส่ให้พืชเศรษฐกิจอันเป็นพืชหลัก เป็นการป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารไม่ให้ถูกชะล้างไป นอกจากนั้นในพืชตระกูล
ถั่วที่มีระบบรากลึกก็สามารถดูดดึงธาตุอาหารที่อยู่ใน ดินชั้นล่างขึ้นมาในล าต้น กิ่งก้าน และใบได้ เมื่อท าการไถกลบพืช
ปุ๋ยสด และสลายตัวแล้วธาตุอาหารเหล่านั้นก็จะตกอยู่ในดินชั้นบนเป็นประโยชน์แก่พืช เศรษฐกิจอันเป็นพืชหลักต่อไป 
 4. ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกันการชะล้างพังทลาย การไหลบ่าของหน้าดินอันเนื่องมาจากน้ าและ ลม
ซึ่งจะท าให้หน้าดินอันมีความอุดมสมบูรณ์กว่าดินชั้นล่างสูญเสียไป โดยเฉพาะพืชปุ๋ยสดประเภทเป็นพืชคลุมดิน จะช่วย
ป้องกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันวัชพืชที่ไม่ต้องการขึ้นมาแซมพืชหลักได้อันท าให้ ไม่เปลืองแรงงานใน
การก าจัดวัชพืชเหล่าน้ันต่อไป 
 5. ประโยชน์อื่น ๆ การปลูกพืชปุ๋ยสด ยังช่วยให้คุณภาพของพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจดีขึ้น เช่น โปรตีนใน
ข้าวโพดเพิ่มขึ้น เส้นใยฝ้ายดีขึ้นและสามารถช่วยลดปัญหาดินเค็มลงได้หากได้มีการปลูกพืชบ ารุง ดินบางชนิดที่ขึ้นได้ใน
ดินเค็มอย่างสม่ าเสมอติดต่อกัน 
กำรใช้ประโยชน์พืชปุ๋ยสด 
 พืชปุ๋ยสดที่นิยมใช้กันมากและแพร่หลายใน ประเทศไทยนั้น ได้แก่พืชตระกูลถั่วเนื่องจากเป็นพืชที่ส่วนมากขึ้น
ได้ดีในดินทั่ว ๆ ไป ใช้ธาตุอาหารในดินน้อย และทนแล้งได้ดี บางชนิดยังสามารถทนต่อดินเค็มได้อีกด้วยจึงใช้ประโยชน์
เป็นพืชปุ๋ยสดไถกลบใน ดินเค็ม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปริมาณพื้นที่ดินเค็มมาก ที่ส าคัญคือพืชปุ๋ย
สดประเภทพืชตระกูลถั่วสามารถจัดเข้าในระบบพืชปลูก (cropping system) ได้ดี ซึ่งเหมาะแก่การท าการเกษตรใน
ประเทศไทยเป็นอยา่งยิ่ง กล่าวโดยทั่วไปอาจใช้ประโยชน์จากพืชปุ๋ยสดได้ลักษณะดังต่อไปน้ี 
 ก. ใช้ในระบบปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) ในระบบปลูกพืชหมุนเวียนนั้นอาจใช้ได้ 
ในกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่สภาพและความเหมาะสมของพ้ืนที่และภูมิอากาศ คือ 
  1. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ปลูกพืชเศรษฐกิจอันเป็นพืชหลักชนิดหนึ่งสลับกับพืชบ ารุงดินชนิดหนึ่ง 
โดยปลูกพืชหลักในต้นฤดูฝนสลับกับพืชบ ารุงดินในปลายฤดูฝน หรือปลูกพืชบ ารุงดินในต้นฤดูฝนแล้วปลูกพืชหลักปลาย
ฤดูฝน เช่น ปลูกถั่วลิสงเป็นพืชหลักในต้นฤดูฝนแล้วปลูกถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วแปบ ถั่วแปยี หรือถั่วอื่น ๆ ตามในปลายฤดู
ฝน หรือปลูกปอเทือง โสน ถั่วเขียว หรือถั่วอื่น ๆ ในต้นฤดูฝน แล้วปลูกพืชหลักปลายฤดูฝน เช่น ข้าวโพด และพืชไร่ 
อื่น ๆ 
  2. ในช่วงเวลาสองปีปลูกพืชหลักหนึ่งชนิดสลับกับพืชบ ารุงดินหนึ่งชนิดกรณีเช่น นี้พืชบ ารุงดินที่น ามา
ปลูกนั้นส่วนมากจะเป็นพืชคลุมดิน โดยปลูกพืชหลักในปีหนึ่งและพืชปุ๋ยสดในปีที่สองสลับกันไปเป็นระบบที่ใช้กับ พื้นที่
ที่ความลาดเท เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย เช่น ปลูกถั่วแปปสลับกับถั่วแดงหลวง เป็นต้น 
 ข. ระบบปลูกพืชแซม (intercropping) เป็นการปลูกพืชปุ๋ยสดแซมในแถวพืชหลัก โดยปลูก 
ในเวลาเดียวกันหรือเหลื่อมเวลากันในพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปี โดยมีหลักเกณฑ์ว่าพืชหลักและพืชปุ๋ยสดต้องสามารถอยู่
ด้วยกันได้ไม่เป็น ปฎิปักษ์ต่อกัน เช่น ปลูกโสน ปอเทือง ถั่วเหลือง หรือถั่วเขียว แซมในแถวข้าวโพดซึ่งเป็นพืชหลัก เป็น
ต้น 
 ค. ระบบปลูกพืชแบบแถบพืช (strip cropping) เป็นการปลูกพืชหลายๆ ชนิดในเวลาเดียวกัน 
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ในแปลงเดียวกันโดยแบ่งเป็นแต่ละแถบของพืชแต่ละชนิดสลับกันไปเรื่อย ๆ เช่นเป็นแถบ ข้าวโพด จ านวน 5 แถว 
ต่อมาปลูกกระถินริมรั้วเป็นแนวแบ่งเขต กว้างประมาณ 1.50 เมตร ต่อมาเป็น
แถบ ปอเทือง 5 แถว เป็นพืชปุ๋ยสดแล้ว กั้นด้วยรั้วกระถินอีก ต่อมาเป็นแถบถั่ว
เหลืองใช้ความกว้างเท่ากันกับปอเทือง และข้าวโพด แล้วกั้นด้วยรั้วกระถินอีก
เช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดชนิดของพืชที่ เราปลูกแล้ว จึงย้อนกลับมาเริ่มต้น
ข้าวโพดใหม่อีก เป็นต้น การปลูกพืชแบบ นี้ก็จะมีโอกาสได้ท าการบ ารุงดินโดย
พืชปุ๋ยสดได้ในเวลาเดียวกัน มักใช้ระบบ ปลูกพืชแบบนี้ในแถบที่มีความลาดเท 
โดยปลูกตามแนวเส้นระดับ มักพบในแถบ ภาคเหนือของประเทศไทย 
 ง. ระบบปลูกพืชแบบพืชคลุมดิน (cover crops) พื ชปุ๋ ยสด ใน ระบบ
ปลูกพืชแบบนี้ มักเป็นพืช 
ปุ๋ยสดตระกูลถั่วประเภทพืชคลุมดินเพื่อ ป้องกันการชะล้างพังทลายสูญเสีย
หน้า ดนิ มักนิยมใช้ในสวนผลไม้ สวนปาล์มน้ ามัน และสวนยางพาราในแถบภาคใต้ โดยที่เมื่อไม้ยืนต้นอันเป็นพืชหลักยัง
ต้นเล็กอยู่ก็น าเอาเมล็ดพืชคลุมดินไป หว่านเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน และป้องกันก าจัดวัชพืชมิให้ขึ้นอีกด้วย เช่น 
ปลูกพืชคลุม คุดซู คาร์โลโปโกเนียม ไมยราบไร้หนาม ถั่วลาย เป็นต้น ในแปลงไม้ยืนต้น เป็นต้น 
 
 
 
 
 
ปุ๋ยพืชสดทีน่ิยมใช้ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปอเทือง (Sunnhemp) 
ชื่อวิทยำศำสตร์  Crotalaria juncea 
ลักษณะทั่วไป  ขนาด ล าต้นสูง 150 - 170 ซม.ล าต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกสีเหลือง 
 จะ ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน สามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน มีการ 
 ระบาย น้ าดี ชอบอากาศร้อนช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมในฤดูฝนควรปลูกปลายฤดูฝน 



หลกัการเกษตรอินทรีย์    41 

 

 

 เพื่อ ให้ปอเทืองแก่พร้อมกันในฤดูแล้ง 
วิธีกำรปลูก ปลูก โรยเป็นแถว ระหว่างแถว 80-100 ซม.หรือปลูกเป็นหลุมใช้ระยะปลูก 
 50x100 หลุมละ 1-3 ต้น 
อัตรำเมล็ดที่ใช้ปลูก การ ปลูกแบบหว่านเพื่อไถกลบใช้เมล็ดประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อไร ่ 
 ปลูก เป็นหลุมใช้เมล็ด 2-4 กิโลกรัมต่อไร ่
กำรดูแลรักษำ  จะ ท าการถอนเพื่อจัดระยะปลูกเมื่ออาย ุ2-3 สัปดาห ์ต้องพรวนดินกลบโคน 
 และ ก าจัดวัชพืช ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 ถึง 30 กิโลกรัมต่อไร ่พ่นยา 
 ก าจัด เชื้อรา และแมลงศัตรูพืช อาจมีการพ่นปุ๋ยทางใบ และสารควบคุมการ 
 เจริญ เติบโตของพืชในช่วงออกดอกติดฝัก เช่นปุ๋ย 10-52-17 และ NAA 
 ความเข้มข้นประมาณ 100-200 ppm. อาจจะเพิ่มผลผลิตถึง 150-200 กิโลกรัมต่อไร ่
 ใน ระยะเก็บเกี่ยว หากมีฝนซึ่งมักจะตกในช่วงระหว่างฤดูหนาวกับฤดูแล้ง 

 

กำรใช้ ประโยชน์ 

o เพื่อ ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ควรท าการไถกลบในช่วงเวลาออกดอกหรือก่อนออกดอก
เล็กน้อย ที่อายุประมาณ 50 วัน ให้น้ าหนักสดประมาณ 1.5- 5 ตันต่อไร่ ให้ธาตุ
ไนโตรเจนประมาณ 8.7 ถึง 28.9 กิโลกรัมต่อไร ่

o เพื่อ เก็บเมล็ดพันธุ์ อายุ 120 - 150 วัน ผลผลิตโดยทั่วไป 80 กิโลกรัมต่อไร่ หาก
ความชื้นในดินสูงอาจ ใช้เวลา 150 - 180 วัน เปลือกของฝักจะเป็นสีเทา น ามาตาก
แดด 3- 4 วัน กระเทาะเอาเมล็ดเก็บไว ้

o ใช้ในระบบการ ปลูกพืชหมุนเวียน และระบบการปลูกพืชแซม 
o ใช้ล าต้นของปอเทืองเป็นอุตสาหกรรมท าเยื่อกระดาษ ท าให้เพิ่มรายได้ให้แก่กสิกร

อีกทางหนึ่งด้วย  
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โสนจีนแดง  
ชื่อ วิทยำศำสตร์  Sesbania cannabina 
ลักษณะ โดยทั่วไป  โสน พันธ์ุนี้เป็นพืชชนิดทรงพุ่ม ขึ้นได้ดีในทุกสภาพดิน ตั้งแต่ดินเหนียว ดินร่วน  
 ดิน ทราย ที่ดอนและที่ลุ่ม สามารถขึ้นได้ดีในสภาพดินเค็ม สภาพดินฟ้าอากาศ 
 ของ ประเทศไทย อายุออกดอกประมาณ 30 วัน ในพื้นที่ประเทศจีนอายุออกดอก 
 ประมาณ 50-60 วัน ปลูกในช่วงก่อนฤดูฝนหรือปลายฤดูฝน 
วิธี กำรปลูก ใช ้วิธีการหว่านหรือปลูกเป็นแถวโดยใช้ระยะปลูก 50 x 100 ซม. หลุมละ 3 ต้น 
 อัตรา การใช้เมล็ด เมล็ดที่ใช้หว่านเพื่อไถกลบประมาณ 5-6 กิโลกรัมต่อไร ่
 การ หว่านเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ดินเค็ม 
 ใช ้อัตราเมล็ดมากกว่าปกติ คือประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อไร ่เพื่อให้ขึ้นหนาแน่น 

กำรใช้ประโยชน์ 

o เพื่อใช้ เป็นปุ๋ยพืชสด สามารถไถกลบได้เร็วเมื่ออายุประมาณ 45 วัน ให้ผลผลิต
น้ าหนักสดประมาณ 2-3 ตันต่อไร ่

o เพื่อ เก็บเมล็ดพันธุ์ สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 90 วัน และเก็บฝักไปเรื่อย ๆ จน
อายุ 150 วัน ได้ผลผลิตน้ าหนักประมาณ 100-200 กิโลกรัมต่อไร ่

o ใช้เมล็ด หว่านในอัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกสลับกับพืชเศรษฐกิจ โดยสลับกันเป็น
แถบ ๆ เป็นลักษณะพืชแซมและปลูกแบบหมุนเวียนเป็นแปลงใหญ่ กรณีนี้ปกติจะไถ
กลบอายุประมาณ  60 วัน ผลผลิตน้ าหนักสดประมาณ 4-7 ตันต่อไร่ ให้ธาตุ
ไนโตรเจน ประมาณ 17.2-30 กิโลกรัมต่อไร ่

ปริมำณ ธำตุอำหำรที่ได ้ 
หลัง จากการไถกลบแล้วประมาณ 45 วัน ก็ปลูกพืชหลัก 
ตามได้ โสนจีนแดง 

 มี เปอร์เซ็นต์ของ N, P, K คือ 2.25, 0.34 และ 2.34 ตามล าดับ 
   จะให้น าหนักสดเพิ่มขึ้นแต่การไถกลบล าบาก ส่วนของล าต้นกิ่งก้านผุพังสลายตัวช้า 
ปริมำณ ธำตุอำหำรที่ได ้ การไถกลบเมื่ออายุ 60 วัน ให้ธาตุอาหาร คือ N, P, K ประมาณ 2.25, 0.35  
 และ 3.03 ตามล าดับ 
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ถั่วเขียว (Mung bean) 
ชื่อวิทยำศำสตร์ Vigna sp. มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น ถั่วเขียวธรรมดา ถั่วเขียวผิวด า ถั่วเขียวเมล็ดแดง 
 เป็น พืชตระกูลถั่วเศรษฐกิจ ใช้ไถกลบเศษซากพืชที่เก็บผลผลิตแล้วก็ได้ 

ลักษณะโดยทั่วไป 

o ถั่วเขียว ธรรมดา (Vigna aureus) เป็นถั่วเขียวชนิดที่นิยมปลูกมากที่สุด ชอบอากาศ
ร้อน ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ไม่ไวต่อแสง เมล็ดไม่มีการพัก อายุออกดอก 34 วัน 
อัตราเมล็ดที่ใช้หว่าน 7 กิโลกรัมต่อไร ่ปลูกเพื่อท าปุ๋ยพืชสด 

o ถั่วเขียวผิว ด า (Vigna mungo) ล าต้นเป็นพุม่ แตกสาขา ทอดเลื้อย มีใบหนา ขึ้นปก
คลุมล าต้น พันธุ์พื้นเมืองจะไวต่อแสง อายุออกดอกประมาณ 50 วัน ทนแล้งได้ดี 
อัตราเมล็ดใช้หว่าน 2-4 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตน้ าหนักสด 1-2 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ 
ปลูกเพื่อท าปุ๋ยพืชสด คิดเป็นปริมาณธาตุไนโตรเจน ประมาณ 30 กิโลกรัมต่อไร ่

o ถั่วเขียว เมล็ดแดง (vigna radiatus) ลักษณะเหมือนถั่วเขียวธรรมดา อายุการออก
ดอก 40 วันแต่เมล็ดสีแดง ใช้เมล็ดปลูกในอัตรา 2-4 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ าหนักสด
ประมาณ 1-2 ตันต่อไร่ ปลูกท าปุ๋ยพืชสด คิดเป็นปริมาณธาตุไนโตรเจนประมาณ 15 
กิโลกรัมต่อไร ่
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ถั่วพุ่ม  
ชื่อ วิทยำศำสตร์  Vigna unguiculata (walp.) พันธ์ุที่นิยมปลูก Vigna sinensis (พันธ์ุพื้นเมือง) 
ลักษณะ โดยทั่วไป ล า ต้นเป็นพุ่มเต้ียคล้ายถั่วเขียว เป็นพืชทนแล้ง ปลูกก่อนฤดูฝนหรือปลายฤดูฝน 
 อายุ ออกดอกประมาณ 45-50 วัน ลักษณะฝักคล้ายถั่วฝกัยาว มีปริมาณโปรตีน 
 ค่อน ข้างสูง เมล็ดและฝักสดน ามาใช้ประกอบอาหารได ้เศษเหลือของถั่วพุ่มน า 
 มา ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ 
วิธีกำรปลูก  ปลูก แบบหว่านเมล็ดเพ่ือการไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดหรือปลูกเป็นหลุมในแถว 
 ระยะ 30 x 50 ซม. 
อัตรำเมล็ดที่ใช้ปลูก  หว่าน เพื่อไถกลบ อัตราเมล็ด 8-10 กิโลกรมัต่อไร ่

กำรใช้ ประโยชน ์

o เพื่อใช้เป็น ปุ๋ยพืชสด ควรท าการไถกลบเมื่ออายุ 40 วัน จะให้ผลผลิตน้ าหนักสด
ประมาณ 4 ตนัต่อไร ่ให้ธาตุไนโตรเจน ประมาณ 14.18 กิโลกรัมต่อไร ่

o เพื่อเก็บ เมล็ดพันธ์ุ ใช้ระยะปลูก 50 x 100 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 80-150 วัน  
o ได้ผลผลิตประมาณ 70 กิโลกรัมต่อไร ่

 

 

 

 

 

 
 
โสนอัฟริกัน  
ชื่อวิทยำศำสตร์  Sesbania rostrata 
ลักษณะโดยทัว่ไป  มี การเจริญเตบิโตเร็ว สามารถเกดิปมได้ทั้งที่ล าต้นและราก ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจน 
 จาก อากาศได ้และถูกปลดปล่อยลงสู่ดินหลงัจากการไถกลบ มีอายุออกดอก 60 วัน 
 แต่ถ้าเป็นพวกถั่วที่ไวต่อแสงจะออกดอกในช่วงตุลาคมหรือพฤศจิกายน  

ปริมำณธำตุอำหำรที่ได ้ หลัง จากไถกลบแล้วจะสลายตัวภายใน 30 วัน มีเปอร์เซ็นต์ธาตุอาหาร 
 N, P, K ประมาณ 2.92, 0.45 และ 4.00 ตามล าดับ 
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 และ เก็บเก่ียวในช่วงเดือนธันวาคมสามารถขึ้นได้ดีทั้งสภาพดินไร่และดินนา  
 และ ทนต่อสภาพดินกรด เหมาะที่ใช้ปรับปรุงดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ควร ปลูกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคม 
วิธีกำรปลูก  ปลูก โดยวิธีการหว่านเพ่ือไถกลบ 
อัตรำเมล็ดที่ใช้ปลูก  ใช ้เมล็ดหว่านในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร ่
กำรดูแลรักษำ  ดูแล รักษาง่ายเพราะทนทานต่อโรค แมลง และสภาพน้ าขัง 

กำรใช้ ประโยชน ์

o เพื่อใช้เป็น ปุ๋ยพืชสด สามารถไถกลบได้เมื่ออายุประมาณ 45 วัน ให้น้ าหนักสด
ประมาณ 1.72-2.72 ตันต่อไร ่ให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ 5-7 กิโลกรัมต่อไร ่ถ้าไถ
กลบที่อายุ 60 วัน ให้น้ าหนักสด 3-4 ตันต่อไร่ 

o เพื่อเก็บ เมล็ดพันธ์ุ ปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม ให้ผลผลิตมากถึง 257 กิโลกรัมต่อ
ไร ่โดยปลูกเป็นแถวระยะประมาณ 50 x 100 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 90-120 วัน 

ปริมำณธำตุอำหำรที่ได ้ การ ปลูกโสนอัฟริกันไถกลบในดินชุดทุ่งกุลาร้องไห้ จะเพ่ิม N ในดินจาก  
 
 

0.02 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0.24 เปอร์เซ็นต์ และเพ่ิม P ในดิน จาก 5 ppm. เป็น 141 ppm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โสนคำงคก  
ชื่อ วิทยำศำสตร์ Sesbania aculeata หรือ S. bispinosa 
ลักษณะ โดยทั่วไป เป็น พืชปุ๋ยสดทนทานต่อสภาพแห้งแล้วและความเค็มได้ดีปกติขึ้นได้ดีใน 
 สภาพ ดินเหนียว และมีน้ าขงั ช่วงปลกูที่เหมาะสม คือต้นฤดูฝน หรือปลายฤดูฝน 
วิธีกำรปลูก  ปลูก แบบหว่านเมล็ดเพ่ือการไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 
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อัตรำเมล็ดที่ใช้ปลูก  ใช ้เมล็ดหว่านประมาณ 8 กิโลกรัมต่อไร ่

กำรใช้ ประโยชน ์

o เพื่อใช้เป็น ปุ๋ยพืชสด ให้น้ าหนักสดก่อนการไถกลบประมาณ 1.5-2 ตันต่อไร ่ให้
ปริมาณธาตุไนโตรเจน ประมาณ 10 ก.ก ตอ่ไร ่

o เพื่อเก็บ เมล็ดพันธ์ุใช้ระยะปลูก 50 x 100 ซม. 

ปริมำณธำตุอำหำรที่ได ้ เมื่อ ไถกลบ 1-2 อาทิตย ์ก็สามารถปลูกพืชหลักตามได้ ให้เปอร์เซ็นต์ธาตุอาหาร 
 N, P, K ประมาณ 1.65, 0.15 และ 2.12 ตามล าดับ 
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แสดงปริมำณน้ ำหนักสด และน้ ำหนักแห้งของพืชปุ๋ยสดบำงชนิดในระยะออกดอกและเปอรเ์ซ็นต์ธำตุอำหำรหลัก ใน
พืชปุ๋ยสด 

ชนิด พืชปุ๋ยสด น้ าหนัก สด 
ตัน/ไร ่

น้ าหนัก แห้ง 
กก./ไร ่

% N % P2O5 % K2O % ความช้ืน 

ปอเทือง 5 922.50 1.98 0.30 2.41 81.55 
โสนจีนแดง 6 1,200 2.25 0.34 2.34 80.00 
โสนอินเดีย 5 915 2.55 0.35 3.63 81.70 
โสนอัฟริกัน 2.72 635 2.05 - - 76.65 
ถั่วพุ่ม 4 490.80 2.92 0.45 4.00 87.53 
ถั่วพร้า 4.7 1,030.24 3.04 0.37 3.12 78.08 
ถั่วแระ 7 1,712.20 1.92 0.05 0.90 75.54 
ถั่วฮามาต้า 2.2 396 1.06 0.02 0.97 82.00 
ถั่วคุดซู 5.3 1,338.78 1.94 0.16 1.49 74.74 
ถั่วลาย 3.7 1,093.35 1.60 0.04 1.32 70.45 
ไมยราพย์ไร้ หนาม 4 1,180 1.04 0.04 1.03 70.50 
ถั่วเหลือง 3 576 2.71 0.56 2.47 80.80 
ถั่วเขียว 4 688 0.39 0.4   
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ใบงำนที่ 6 
กำรเจริญเติบโตของพืช ธรรมชำติของดนิ กำรปรับปรงุดินโดยใชส้ำรอินทรีย ์

 
1.นักศึกษำจงวำดภำพกำรเจริญเตบิโตของต้นถั่ว และลงสีให้สวยงำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปุ๋ยอินทรีย์สำมำรถแบ่งออกได้กี ่ประเภท อะไรบ้ำง และแต่ละชนิดมีประโยชน์ต่อพืชอย่ำงไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. จงบอกประโยชน์ในกำรปรับปรุงดินโดยใช้สำรอินทรีย์มำพอสังเขป 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
4. พืชปุ๋ยสดในประเทศไทยที่นิยมปลูกมีกี่ชนิด อะไรบ้ำง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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เรื่อง กำรปรบัปรุงดิน 
กำรเตรียมแปลงปลูกและกำรปลูกพืช 
 การเตรียมแปลงปลูกนับเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เพราะจะช่วยให้พืชที่ปลูกเจริญเติบโต สมบรูณ์
แข็งแรงดีแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปัญหาจากการท าลายศัตรูพืชและที่ส าคัญในการเตรียมดินที่เป็นการ ป้องกันการงอก
ของวัชพืชที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการปลูกพืชได้เป็นอย่างดีเมื่อพืชผักเจริญเติบโต แข็งแรงและสมบูรณ์เราก็ไม่
จ าเป็นจะต้องใช้สารเคมีในการดูแลรักษา ดังนั้น การเตรียมแปลงในการปลูกพืช ให้ปลอดภัยจากสารพิษ ถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญอีกข้อหนึ่งที่จะขาดไม่ได ้
เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมแปลงปลูกผัก 
 1.จอบ ใช้ส าหรับเตรียมดินถากหญ้าขุดแปลง หรือใช้ส าหรับขุดหลุม ใหญ่ ๆ กรณีที่ใช้เสียมอาจจะท าให้ล่าช้า
หรือไม่สามารถจะใช้ เสียมขุดได้เพราะดินแข็งเกินไปก่อนใช้ควรตรวจดูว่าจอบเข้าด้ามแน่นหนาหรือไม่ ขณะที่ ใช้จอบ
ต้องระวังเพื่อนที่อยู่ข้างเคียงและเท้าของผู้ใช้ด้วยหลังจากใช้แล้วล้างท าความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง   ทาน้ ามันกัน
สนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
 2. คราด ใช้ส าหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้า แต่งแปลงปลูก การ จับคราดใช้มือทั้งสองจับด้ามคราดให้ห่างกัน
พอสมควร แล้วถึงเข้าหาตัวก่อนใช้ควรตรวจดูว่าคราดอยู่ในสภาพที่ ใช้ได้หรือไม่ ขณะใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ด้ามคราด
ไปถูกคนใกล้เคียง หลังจากใช้แล้วล้างท าความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ ามันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
วิธีกำรเตรียมดิน 
 ผักบุ้งเป็นพืชผักที่มีระบบรากตื้น ในการเตรียมดินควรไถดะตากดินไว้ประมาณ15-30 วัน แล้วด าเนินการไถ
พรวนและขึ้นแปลงปลูก ขนาดแปลงกว้าง 1.5-2 เมตร ยาว 10-15 เมตร เว้นทางเดินระหว่างแปลง 40-50 เซนติเมตร 
เพื่อสะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยคอก (มูลสุกร เป็ด ไก่ วัว ควาย) หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว คลุกเคล้าลงไป
ในดิน พรวนย่อยผิวหน้าดินให้ละเอียดพอสมควรปรับหลังแปลงให้ เรียบเสมอกัน อย่าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ เมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจะขึ้นไม่สม่ าเสมอทั้งแปลง ถ้าดินปลูกเป็นกรด ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับระดับพีเอชของดินให้สูงขึ้น 
กำรเลือกสถำนที่ปลูกพืชผัก 
 การปลูกผักนั้นควรเลือกปลูกในที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกสภาพที่ดอนน้ าไม่ท่วมลักษณะดินปลูกควรเป็น
ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย เพื่อถอนต้นผักบุ้งจีนได้ง่าย และควรอยู่ใกล้แหล่งน้ า เพื่อสะดวกในการรดน้ าในช่วงการ
ปลูกและท าความสะอาดต้นและรากผักบุ้งจีนในช่วงการเก็บเกี่ยว 
วิธีกำรปลูกพืช 
 วิธีการปลูกพืช 
 1. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ก่อนท าการปลูกข้าวโพดต้องมีการเตรียมดินเสียก่อน โดยการไถดะให้มีความลึกประมาณ 8-10 นิ้ว จากนั้นให้ตากดินไว้
ประมาณ 7-15 วัน แล้วจึงค่อยไถแปรอีก 1-2 ครั้ง การเตรียมแปลงปลูก ท าได้ด้วยกัน 2 วิธี คือ 1. การปลูกแบบลูกฟูก 

บทท่ี 7 
การปลูกพืช    การดูแลรักษา การผลิตสารอินทรียเ์พื่อการป้องกนัและการก าจดัศตัรูพืช 
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ให้สันลูกฟูกห่างกันประมาณ 75 ซม. วิธีนี้สามารถปลูกได้ทั้งร่องและบนสันร่อง 2. การปลูกแบบแปลงผัก ให้สันแปลงมี
ความกว้างกว้างประมาณ 100-120 ซม. และร่องมีความกว้างประมาณ 30-50 ซม. โดยมีระยะการปลูก ดังนี้ ระยะปลูก 
75 x 25 ซม. ให้หยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดหลุมละ 2 เมล็ดเมื่อต้นกล้าข้าวโพดเริ่มเจริญเติบโตให้ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือ
หลุมละ 1 ต้น ระยะปลูก 75 x 50 ซม. ให้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลุมละ 3 เมล็ดเมื่อต้นกล้าข้าวโพดเริ่มเจริญเติบโต
ให้ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือหลุมละ 2 ต้น ระยะปลูก 75 x 50 ซม. ให้หยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลุมละ 3 เมล็ดเมื่อต้น
กล้าข้าวโพดเริ่มเจริญเติบโตให้ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือหลุมละ 2 ต้น 
วิธีกำรปลูกพืชผัก เรำสำมำรถปลูกได้ 3 วิธี คือ  
 1. การปลูกโดยอาศัยส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช ประกอบด้วย ราก ล าต้น ใบ โดยการปักช า การตอนกิ่ง การโน้ม
กิ่ง การแยกหน่อหรือหัว โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  
  1.1 ราก ส่วนใหญ่น ามาปักช า เช่น รากมันเทศ เป็นตน้  
  1.2 ล าต้น น ามาปลูกโดยการปักช า การตอนกิ่ง การโน้มกิ่ง และการแยกหน่อหรือหัว ล าต้นแบ่ง
ออกเป็นหลายชนิด ได้แก่  
   1.2.1 ล าต้นจริง น ามาปลูกด้วยการปักช า เช่น มันเทศ สะระแหน่ โหระพา เป็นต้น การปลูก
ด้วยการตอน เช่น ชะอ า เป็นต้น การปลูกด้วยการโน้มกิ่ง เช่น มันเทศ สะระแหน่ เป็นต้น  
   1.2.2 ล าต้นพิเศษ เป็นส่วนที่เปลี่ยนไปจากล าต้นพืชปกติเพ่ือใช้ในการสะสมอาหาร ส่วนใหญ่
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่  
    ก. หัวกาบใบ เป็นส่วนที่เปลี่ยนเป็นที่สะสมอาหารน ามาปลูกด้วยการแยกกาบ เช่น 
หอมแบ่ง หอมแดง ตะไคร้ เป็นต้น  
    ข. หัวปล้องหรือเหง้า เป็นส่วนที่สะสมอาหาร น ามาปลูกด้วยการแยกหัวหรือไหล 
เช่น เผือก บอน กระชาย เป็นต้น  
    ค. หัวเตา เป็นส่วนสะสมอาหาร น าไปปลูกด้วยการตัดหัวเป็นชิ้น ๆ ให้มีตาติดอยู่ 
เช่นมันฝรั่ง เป็นต้น  
    ง. แง่ง เป็นล าต้นที่อยู่ใต้ดิน น ามาปลูกด้วยการแยกแง่ง เช่น ขิง ข่า ขมิ้น เป็นต้น  
 2. การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง เป็นวิธีที่ใช้กันโดยทั่วไปกับพืชผักที่มีการเจริญเติบโตได้ดี ในที่ที่ไม่มีปัญหาน้ า
และศัตรูพืชมากนัก พืชผักที่ปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงมักเป็นพืชผักที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และพืชผักที่มีระบบ
การงอกของรากไม่ดี ไม่สามารถเพาะกล้าแล้วย้ายปลูกได้ เมล็ดมีขนาดใหญ่ เมล็ดมีราคาถูก มีการปฏิบัติดูแลรักษาง่าย 
มีโรคและแมลงรบกวนน้อย หรือพืชผักที่ใช้รากหรือหัวเป็นอาหารก็นิยมปลูก ด้วยเมล็ดโดยตรง วิธีการปลูกพืชผักด้วย
เมล็ดมีดังนี้  
  2.1 การหว่านเมล็ด เป็นวิธีการที่ใช้กับพืชผักที่ใช้ใบเป็นอาหาร มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น โตเร็ว มีระยะการ
ปลูกถี่ ล าต้นตั้งตรงเรียวเล็ก และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแออัด เมล็ดหาได้ง่ายและมีราคาถูก บางชนิดมีเมล็ดขนาด
ใหญ่สะดวกในการหว่านลงในแปลงปลูกได้เป็นอย่างดี แต่เมล็ดพืชผักบางชนิดมีขนาดเล็ก การหว่านให้ทั่วทั้ งแปลง
กระท าได้ยาก มักจะขึ้นเป็นกระจุก เพราะการหว่านกะปริมาณเมล็ดไม่ได้ ควรใช้ทรายหยาบ ผสมกับเมล็ดพันธุ์ก่อน
หว่าน โดยใช้อัตราส่วนเมล็ดพันธุ์ 1 ส่วน ผสมกับทราย 5 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนหว่าน ก่อนน าเมล็ดไปปลูกควร
น าเมล็ด แช่น้ าไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง เพื่อให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวแล้วผึ่งลมให้สะเด็ดน้ าก่อนน าไปหว่าน เมล็ดจะงอก
เร็วขึ้น พืชผักที่ปลูกด้วยวิธีนี้ เช่น ผักบุ้ง ผักกาดกวางตุ้ง คื่นช่าย ผักชี เป็นต้น  
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  2.2 การหว่านเมล็ดและถอนแยก เป็นวิธีที่ใช้กันมากในการปลูกพืชผักทั่วไปที่สามารถย้ายกล้าได้ 
พืชผักที่นิยมปลูกโดยวิธีนี้ เช่น ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว เป็นต้น หลังจากหว่าน
เมล็ดแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ท าการถอนแยกเพื่อจัดระยะปลูก ให้ห่างกันพอสมควรไม่แน่นหรือห่างกันเกินไป และน า
ต้นกล้าที่ถอนแยกไปปลูกในระยะที่ห่างกันหรือน าไปปลูกในแปลงปลูกก็ได้ โดยการจัดระยะระหว่างต้นค านึงถึงทรงพุ่ม
ใบของพืชผัก ระวังอย่าให้แน่นจนเกินไป อาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืช และการระบาดของโรคพืชผักได้  
  2.3 การปลูกด้วยการหยอดเป็นหลุม นิยมใช้กับพืชผักที่มีขนาดใหญ่ เมล็ดใหญ่ ต้นกล้าแข็งแรง และมี
การเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อม ของท้องถิ่น ปกติการเตรียมหลุมปลูกต้องมีระยะการปลูกตามความอุดมสมบูรณ์
ของดิน หลังพืชผักงอกแล้วต้องถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออก เหลือไว้หลุมละ 2-3 ต้น พืชผักที่นิยมปลูกด้วยวิธีนี้ได้แก่ 
ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ แตงต่าง ๆ ฟักทอง แฟง บวบ มะระ เป็นต้น  
 3. การปลูกด้วยการย้ายกล้า กล้าผัก คือ พืชต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเมล็ดแล้วงอกขึ้นมามีใบจริง  2-3 ใบ 
หรือสูง 5-10 เซนติเมตร หรือมีอายุประมาณ 21-30 วัน ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของพืชผักซึ่งพืชผักบางชนิดมีอายุมากกว่านี้ 
พืชผักที่นิยมเพาะเมล็ดก่อนย้ายปลูกได้แก่ กะหล่ าปลี พริก มะเขือ เป็นต้น การเพาะเมล็ดเพื่อให้กล้าผักก่อนย้ายกล้า
ปลูกมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  3.1. เมล็ดพันธุ์บางชนิดมีขนาดเล็กเกินไป ไม่ทนทานต่อโรคแมลง และสิ่งแวดล้อม จึงต้องน าเมล็ดมา
เพาะในพื้นที่ที่เตรียมไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถควบคุม และดูแลรักษาได้เป็นอย่างดี 
  3.2. เพื่อให้ได้จ านวนต้นพืชในปริมาณที่ต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาปลูกซ่อมแซม เพราะต้นพืชที่น าไป
ปลูกได้จากต้นกล้าที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง 
  3.3. เพื่อประหยัดหรือไม่ให้เปลืองเมล็ดพันธุ์มากเกินไป เนื่องจากเมล็ดพืชบางชนิดมีจ านวนน้อย หา
ยากและราคาแพง เมื่อน ามาปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้และดูแลรักษาอย่างดี เมล็ดจะงอกเกือบ 
ทุกเมล็ด และต้นกล้าจะมีความสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อน าไปปลูกจะได้ต้นพืชที่มีขนาดเท่า ๆ กัน 
  3.4 เพื่อให้ได้ต้นพืชที่มีอายุและการเจริญเติบโตสม่ าเสมอ 
 การปลูกโดยการเพาะเมล็ดแล้วย้ายกล้าปลูก สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 
  - การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ 
  - การเพาะเมล็ดในภาชนะเพาะ 
 การย้ายกล้าผัก จ าเป็นต้องท าด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้กล้าผักเสียหายหรือช้ า วิธีการย้ายต้นกล้าจึงควร
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. รดน้ าแปลงเพาะให้ชุ่มทิ้งไว้ 30 นาที 
  2. ใชช้้อนหรือส้อมในการย้าย ไม่ควรใช้มือดึงจะท าให้รากขาด 
  3. เลือกถอนต้นกล้าบริเวณที่แน่นไปปลูกก่อน 
  4. เมื่อเตรียมกล้าเสร็จแล้วน าไปปลูกทันที 
  5. ถ้าเป็นกระบะขนาดเล็กก็ยกไปที่แปลงเพื่อย้ายกล้าปลูกได้เลย 
ภำพของต้นพืชที่ใช้ขยำยพันธุ์ 
 แง่ง เป็นล าต้นที่อยู่ใต้ดนิน ามาปลูกด้วยการแยกแง่ง 
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  ข่า      ขิง 
 
หัวปล้องหรือเหง้า เป็นส่วนที่สะสมอาหารน ามาปลูกด้วยการแยกหัวหรือไหล 
 
 
 
 
 
 
 
  เผือก      กระชาย 

 
  
 
 
 
หัวกาบใบ เป็นส่วนที่ เปลี่ยนเป็นที่

สะสมอาหารน ามาปลูกด้วยการแยกกาบ 
 
 
 
 
 
 

  ตะไคร้ 
 
 
 หัวตา เป็นส่วนสะสมอาหารน าไปปลูกด้วยการตัดหัวเป็นช้ินเล็ก 
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  มันฝรั่ง 
 

เรื่อง กำรดูแลรักษำ 
กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ปุ๋ยคอก 
 ปุ๋ยคอกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในบรรดาสวนผักและสวนผลไม้ ได้แก่ ขี้หมู ขี้เป็ด ขี้ไก่ ฯลฯ  ปุ๋ยคอก
โดยทั่วไปแล้วถ้าคิดราคาต่อหน่วยธาตุอาหารพืชจะมีราคาแพงกว่าปุ๋ย เคมี แต่ปุ๋ยคอกช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งและ ร่วย
ซุย ท าให้การเตรียมดินง่าย การตั้ง ตัวของต้นกล้าเร็วท าให้มีโอกาสรอดได้มาก นาข้าวที่เป็นดินทราย เช่น ดินภาคอีสาน 
การใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ เท่าที่จะหาได้ในบริเวณใกล้เคียง จะช่วยให้การด านาง่าย ข้าวตั้งตัวได้ดี  และ
เจริญเติบโตงอกงามอย่างรวดเร็วทั้งนี้เนื่องจากดินทราบพวกนี้มีอินทรียวัตถุต่ ามากการใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไป
จะท าให้ดินอุ้มน้ าและปุ๋ยได้ดีขึ้น การปักด ากล้าท าได้ง่ายขึ้นเพราะ หลังท าเทือกแล้วดินจะไม่อัดกันแน่น 
 ปุ๋ยคอกมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมค่อนข้างต่ า โดยหยาบๆ แล้วก็จะมี
ไนโตรเจน 
 ปุ๋ยขี้ไก่และขี้เป็ด จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าขี้หมู และขี้หมูจะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าขี้วัว และขี้ควาย 
ปุ๋ยคอกใหม่ๆ จะมีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าปุ๋ยคอกที่เก่าและเก็บไว้นาน ทั้งนี้เนื่องจากส่วนของปุ๋ยที่ละลายได้ง่ายจะถูก
ชะล้างออกไปหมด บางส่วนก็กลายเป็นก๊าซสูญหายไปดังนั้นการเก็บรักษาปุ๋ยคอกอย่างระมัดระวัง ก่อนน าไปใช้ จะช่วย
รักษาคุณค่าของปุ๋ยคอกไม่ให้เสื่อมคุณค่าอย่างรวดเร็ว 
 การเก็บรักษาปุ๋ยคอกอาจท าได้ เช่น น ามากองรวมกันเป็นรูปฝาชี แล้วอัดให้แน่น ถ้าอยู่ภายใต้หลังคาก็ยิ่งดี ถ้า
อยู่กลางแจ้งควรหาจากหรือทางมะพร้าวคลุมไว้ด้วยก็จะดี ปุ๋ยคอกที่ได้มาใหม่ๆ  และยังสดอยู่ถ้าจะใส่ปุ๋ยซูเปอร์
ฟอสเฟตชนิดธรรมดา (20% P2O5) ลงไปด้วยสักเล็กน้อยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการสูญเสียไนโตรเจนโดยการระเหิด 
กลายเป็นก๊าซได้เป็นอย่างดี ถ้าเลี้ยงสัตว์อยู่ในคอกควรใช้แกลบ ขี้เลื่อยหรือฟางข้าวรองพื้นคอกให้ดูดซับปุ๋ยไว้ เมื่อฟาง
ข้าวอิ่มตัวด้วยปุ๋ยก็รองเพิ่มเป็นชั้นๆ เมื่อสะสมไว้มากพอก็ลอกเอาไปกองเก็บไว้ หรือน าไปใส่ในไร่นาโดยตรงเลยก็ได้ 
อัตราปุ๋ยคอกที่ใช้นั้นไม่เคร่งครัดเหมือนกับปุ๋ยเคมี ปกติแนะน าให้ใส่อัตรา 1 - 4 ตันต่อไร่ โดยใส่ค่อนข้างมากในดิน
เหนียวจัดหรือดินทรายจัด หลังจากใส่ปุ๋ยคอกแล้วถ้ามีการไถหรือพรวนดินกลบลงไปในดิน ก็จะช่วยให้ปุ๋ยเป็นประโยชน์
แก่พืชได้เร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
ปุ๋ยหมัก 
 ปุ๋ยพวกนี้ก็ได้แก่ปุ๋ยที่เราได้จากการหมักเศษพืช เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว ฯลฯ ให้เน่าเปื่อยเสียก่อน จึง
น าไปใส่ในดินเป็นปุ๋ย ปุ๋ยเทศบาลที่บรรจุถุงขายในชื่อของปุ๋ยอินทรีย์เบอร์ต่างๆ นั้น ก็คือ ปุ๋ยหมัก ได้จากการน าขยะ
จากในเมือง พวกเศษพืช เศษอาหารเข้าโรงหมักเป็นขั้นเป็นตอนจนกลายเป็นปุ๋ย ปุ๋ยหมักสามารถท าเองได้โดยการกรอง
สุมเศษพืชสูงขึ้นจากพื้นดิน 30 - 40 ซม. แล้วโรยปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 ประมาณ 1 – 1.5 กิโลกรัม 
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ต่อเศษพืชหนัก 1,000 กิโลกรัม เสร็จแล้วก็กองเศษพืชซ้อนทับลงไปอีกแล้วโรยปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมี ท าเช่นนี้เรื่อยไปเป็น
ชั้นๆ จนสูงประมาณ 1.5 เมตร ควรมีการรดน้ าแต่ละชั้นเพื่อให้มีความชุ่มชื้น และเป็นการท าให้มีการเน่าเปื่อยได้เร็วขึ้น 
กองปุ๋ยหมักนี้ทิ้งไว้ 3 - 5 สัปดาห์ ก็ท าการกลับกองปุ๋ยครั้งหนึ่ง ถ้ากองปุ๋ยแห้งเกินไปก็รดน้ า ท าเช่นนี้ 3 - 4 ครั้ง เศษ
พืชก็จะเน่าเปื่อยเป็นอย่างดีและมีสภาพเป็นปุ๋ยหมัก น าไปใช้ใส่ดินเป็นปุ๋ยให้กับพืชที่ปลูกได้ เศษหญ้าและใบไม้ต่างๆ 
ถ้าเก็บรวบรวมกองสุมไว้แล้วท าเป็นปุ๋ยหมัก จะดีกว่าเผาทิ้งไป ปุ๋ยหมักจะช่วยปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ดีขึ้น
และปลูกพืชเจริญ งอกงามดีเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว และไม้ดอกไม้ประดับ 
ปุ๋ยพืชสด 
 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการปลูกพืชบ ารุงดินซึ่งได้แก่พืชตระกูลถั่วต่างๆ แล้วท าการไถกลบเมื่อพืชเจริญเติบโต
มากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงที่ก าลังออกดอก พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้เป็นปุ๋ยพืชสดควรมีอายุสั้น มีระบบรากลึก ทนแล้ง ทนโรค
และแมลงได้ดี เป็นพืชที่ปลูกง่าย และมีเมล็ดมาก ตัวอย่างพืชเหล่านี้ก็ได้แก่ ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วลาย ปอเทือง ถั่วขอ ถั่ว
แปบ และโสน เป็นต้น 

ศัตรูพืชหมำยถึง สิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย์  ท าให้พืชที่ปลูกไว้ผิดไปจากปกติหรือตายได้  ศัตรูพืชประเภทนี้แบ่งได้เป็น 
 1. แมลง ได้แก่ หนอนผีเสือ ด้วงปีกแข็ง เพลี้ยจักจั่น ฯลฯ 
 2. จุลินทรีย์ต่าง ๆ ได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย เชื้อวิสา ไส้เดือนดิน ฯลฯ 
 3. วัชพืช ได้แก่ พืชที่ไม่ปรารถนาให้ขึ้นในแปลง เพราะแย่งอาหารและเป็นแหล่งเพาะโรคและแมลง 
 4. สัตว์ต่าง ๆ เช่น หนู นก กระรอก ค้างคาว ฯลฯ 
ประโยชน์ของกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
 1. ไม่ให้ศัตรูพืชมารบกวน 
 2. ท าให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปตามปกติ 
 3. ได้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตตามความต้องการ 
 
ชนิดพืชสมนุไพรที่ใช้ในกำรผลิตสำรป้องกนัแมลงศัตรูพชื 
 1. กลอย หัว เป็นพิษต่อเพลี้ยอ่อน แมลงสงิ ด้วงงวง แมลงวันทอง และไร 
 2. กะหล่ าปล ีใบ เป็นพิษต่อหนอนกระทู้ และหนอนชอนใบ 
 3. กระเทียม หัว เป็นพิษต่อมด แมลงวัน และยุง 
 4. กระเพรา ใบและยอดทั้งสดและแห้ง เปน็พิษต่อมด แมลงวันและยุง 
 5. คื่นฉ่าย ใบและต้น เป็นพิษต่อด้วงงวง ด้วงปีกแข็ง บุ้ง มอดเจาะไม้ และม่วนปีกแข็ง 
 6. ขิง เหง้า เป็นพิษต่อแมลงวันทอง มด แมลงวันและยุง 
 7. ขมิ้น เหง้า เป็นพิษต่อแมลงวันทอง 
 8. ข่า เหง้าสดหรือแห้ง เป็นพิษต่อมด แมลงวัน และยุง 
 9. ขอบชะนาง ทุกส่วนของต้น เป็นยาฆ่าหนอนและแมลง 
 10 ค าแสด เมล็ด เป็นพิษต่อแมลงวันทอง 
 11. เงาะ เปลอืก ผล เป็นพิษต่อแมลงวันทอง 
 12. ชบา ดอก เป็นพิษต่อเพลี้ยอ่อนและไร 
 13. ชุมเห็ดเทศ ใบ เป็นพิษตอ่มด แมลงวัน และยุง 
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 14. เดหลใีบกล้วย ดอกบาน เป็นพิษต่อแมลงวันทอง 
 15. ดองดึง ราก เหง้า เมล็ดและใบ ใช้เป็นยาฆ่า แมลงศัตรูพืชและไร 
สมุนไพรชนิดต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
  ตะไคร้หอม                
สะเดา 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  พริก      บอระเพ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระเทียม      กระเพรา 
สูตรน้ ำหมักชีวภำพสมุนไพรไล่แมลง และป้องกันเชื้อรำ 
สูตรที่ 1   การท าสารสกัดไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา 
ส่วนผสม 
1. ใบสะเดาแก่หรือเมล็ดสะเดาบด 
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2. ใบน้อยหน่า 
3. ใบฝรั่ง 
4. ใบกระเพรา 
5. หัวข่าแก ่
6. หัวตะไคร้หอม 
7. เปลือกต้นแค 
8. เปลือกลูกมังคุด 
9. กากน้ าตาล 
 
 
 
วิธีท ำ 
น าส่วนผสมที่ 1 – 8 จ านวนพอสมควรเท่าๆ กัน สับหรือหั่นรวมกันในอัตรา 3 ส่วน (3 กิโลกรัม) ผสมคลุกเคล้ากับ
กากน้ าตาล 1 ส่วน (1 กิโลกรัม) ใส่ถังพลาสติกหมักไว้ 7 – 10 วัน กรองเอาน้ าหมักไปใช้ในอัตรา 2 ช้อนแกงต่อน้ า 20 
ลิตร น าไปฉีดพ่นต้นพืชในช่วงเย็นหรือเช้าที่ยังไม่มีแสงแดด ทุก 7 – 10 วัน / ครั้ง เพื่อไล่แมลงและป้องกันก าจัดเช้ือรา 
สูตรที่ 2   น้ าหมักสมุนไพรก าจัดแมลง 
ส่วนผสม 
1. ใบสะเดาแก่หรือเมล็ด                        2                      กิโลกรัม 
2. หัวข่าแก่                                      2                      กิโลกรัม 
3. ตะไคร้หอมทั้งต้น                             2                      กิโลกรัม 
4. หางไหลหรือต้นบอระเพ็ด                    2                      กิโลกรัม 
5. น้ าสะอาด                                     1                      ป๊ีบ (20 ลิตร) 
วิธีท า 
หั่นสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด เป็นชิ้นเล็กๆ รวมกันต าหรือบดให้ละเอียดแช่น้ า 1 ปี๊บ กรองเอาน้ ายาเข้มข้นสูง 1 ลิตร ผสมน้ า 
1 – 2 ปิ๊บ น าไปฉีดต้นไม้ 
 ป้องกันก าจัดเพลี้ย หนอน แมลงต่างๆ ควรฉีดห่างกัน 3 – 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป 
 

เรื่อง กำรผลิตสำรอนิทรีย์เพื่อป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช 
กำรใช้สำรสกัดจำกพืชสมุนไพร 
 การดูแลพืชให้ปลอดภัยจากแมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆ ภายในสวน ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและหันมาใช้สาร
สกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายและพบได้ทั่ว ๆ ไป น ามาใช้ทดแทน ซึ่งการใช้สารสกัดจากพืชนั้นก็มีผลในการ
ท าลายแมลงที่เป็นประโยชน์ พวกตัวห้ า-ตัวเบียนด้วย แต่มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมน้อยกว่าสารเคมี 
เนื่องจากความเป็นพิษมีการสลายตัวได้รวดเร็ว ไม่ตกค้างในดินนาน ดังต่อไปน้ี 
1. ยำสูบ (Nicotiana tabacum, N. rustica, N.glutinosa) 
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 ยาสูบเป็นไม้พื้นเมืองของอเมริกาใต้ ในประเทศไทยพบปลูกมากในภาคเหนือและอีสาน สารออกฤทธิ์ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืชที่พบในยาสูบ ได้แก่ สารนิโคติน พบสารในทุกส่วนของต้นพืช (ใบ ล าต้น ดอก เมล็ด ผล) แต่จะพบ
สารนิโคตินมากในส่วนของใบและก้านใบ นิโคตินเป็นสารที่สลายตัวได้ง่าย และมีพิษกับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
เวลาฉีดพ่นควรระมัดระวังอย่าให้ละอองยาถูกตัว หลังจากฉีดพืชแล้วต้องรอให้ตัวยาสลายตัว ประมาณ 3 -4 วัน จึง
สามารถเก็บผลผลิตมาบริโภคได ้
 ยาสูบใช้ได้ผลกับด้วงหมัดผัก ด้วงเจาะเมล็ดฝ้าย แมลงปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น มวน ไรแดง หนอน
กอ หนอนกะหล่ าปลี หนอนชอนใบ และหนอนทั่วไป 
วิธีการใช ้
 ใช้ยาฉุน 1 กิโลกรัม ผสมน้ า 2 ลิตร ต้มนาน 1 ชั่วโมง หรือแช่ทิ้งไว้ 1 คืน หลังจากนั้นกรองเอาแต่น้ ายาฉุน 
น าไปผสมน้ า 100 ลิตร เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยการใส่น้ าปูนใส หรือน้ าสบู่ลงไปเล็กน้อย เมื่อเตรียมเสร็จแล้ว
ต้องน าไปฉีดพ่นทันที อย่าทิ้งไว้นานเพราะสารนิโคตินจะเสื่อมประสิทธิภาพ 
 น าใบยาสูบสด 1 กิโลกรัม ต าให้ละเอียด ผสมน้ า 15 ลิตร ทิ้งไว้นาน 1 วัน กรองเอากากทิ้ง เติมน้ าสบู่หรือน้ า
ปูนใสเล็กน้อย แล้วน าไปฉีดพ่นทันที หลังจากฉีดพ่นต้องล้างอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดเพื่อป้องกันหัวฉีดอุดตัน 
 ในการฉีดพ่นสารละลายยาสูบ ให้ได้ผลดีต้องฉีดพ่นในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนจัด (30 องศาเซลเซียสขึ้นไป) 
2. สะเดำ 
 สะเดาที่ปลูกและพบได้โดยทั่ว ๆ ไปในประเทศไทยมีอยู่ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สะเดาอินเดีย (Azadirachta 
indica A. Juss.) สะเดาไทย (A. indica A. Juss var. Siamensis.) และสะเดาช้างหรือสะเดาเทียม (A. excelsa Jack.) 
 สะเดาอินเดีย พบมากบริเวณชายทะเลและภาคเหนือ มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสะเดาไทย แต่ขอบใบจะมีรอย
หยักฟันเลื่อย ปลายของฟันเลื่อยจะแหลม โคนใบเบี้ยว ฐานใบเยื้องกันมาก ปลายใบแหลมเรียวและแคบมากจนคล้าย
เส้นขน ทรงพุ่มมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
 สะเดาไทย พบได้โดยทั่ว ๆ ไปทุกภาคของประเทศไทย นิยมน ายอดและดอกมารับประทาน ลักษณะของขอบ
ใบหยักเป็นฟันเลื่อย ปลายของฟันเลื่อยทู่ โคนใบเบี้ยว ฐานใบเยื้องกันเล็กน้อย ปลายใบแหลม ขนาดใบ ความหนาของ
ใบ ผล และทรงพุ่มของสะเดาไทยมีขนาดใหญ่กว่าสะเดาอินเดีย ล าต้นสูงใหญ่ ปลูกง่าย และโตเร็ว 
 สะเดาช้าง (สะเดาเทียม) ปลูกมากและเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทย ใบใหญ่ ขอบใบเรียบไม่มีรอย
หยัก นิยมน ามาปลูกร่วมในสวนยาง หรือปลูกเป็นสวนป่า 
 สารสกัดที่พบในสะเดาและมีฤทธิ์ในการป้องกันก าจัดแมลง ได้แก่ สารอะซาดิแรคติน A(Azadirachtin A) พบมี
ปริมาณมากในเนื้อในเมล็ด (seed kernel) ในสะเดา 3 สายพันธุ์ พบว่า สะเดาอินเดียให้ปริมาณสารอะซาดิแรคตินสูง
กว่าสายพันธุ์อื่น ๆ พบปริมาณ 4.7-7.8 มิลลิกรัม/กรัมเนื้อในเมล็ด รองลงมาได้แก่ สะเดาไทยให้สารอะซาดิแรคติน
ปริมาณ 0.5-4.6 มิลลิกรัม/กรัมเนื้อในเมล็ด และในสะเดาช้างหรือสะเดาเทียมให้สารอะซาดิแรคติน 0.3 -3.57 
มิลลิกรัม/กรัมเนื้อในเมล็ด โดยสารอะซาดิแรคตินจะมีผลในการยับยั้งการลอกคราบของแมลง ยับยั้งการวางไข่ และเป็น
สารไล่แมลง ใช้ได้ผลดีกับหนอนชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนเจาะยอดกะหล่ า หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะ
สมอฝ้าย หนอนเจาะดอกมะลิ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจั๊กจั่น และเพลี้ยไก่แจ้ ส าหรับเพลี้ยไฟ และไรแดง ใช้ได้ผลปานกลาง 
วิธีการใช ้
 เมล็ดสะเดาที่ผึ่งแห้งมาบดหรือต าในอัตรา 1 กิโลกรัม ผสมน้ า 20 ลิตร ทิ้งไว้ 1-2 คืน แล้วกรองเอากากออก 
น าสารสกัดที่ได้ไปฉีดพ่น 
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 ใบสะเดาแห้ง บดให้ละเอียด คลุกเมล็ดข้าวโพด ใช้อัตรา 1:10 โดยน้ าหนัก เพื่อป้องกันก าจัดแมลงศัตรูในโรง
เก็บเมล็ดพันธุ์ เช่น มอดแป้ง ด้วงงวงถั่ว ผีเสื้อข้าวเปลือก ด้วงงวงข้าวโพด 
 ใบสะเดาแก่ใบสด อัตรา 2 กิโลกรัม ต าให้ละเอียดหมักในน้ า 10 ลิตร ทิ้งไว้ 2 คืน กรองเอากากออกแล้วน าไป
ฉีดพ่น 
3. โล่ติ๊น 
 มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า หางไหล หางไหลแดง กะล าเพาะ (เพชรบุรี) เครือไหลน้ า อวดน้ า ไหลน้ า (ภาคเหนือ) 
โพตะโกส้า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็นไม้เลื้อยชนิดเนื้อแข็ง ใบออกเป็นช่อมีใบย่อย 7 ใบ ได้แก่ หางไหลแดง มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ Derris elliptica Benth. และชนิดที่มีใบย่อย 5 ใบ เรียกว่า หางไหลขาว (D. malaccensis Prain.) ชนิด
ที่นิยมปลูกกันมากและท าเป็นการค้า คือ หางไหลแดง สารสกัดที่ได้จากหางไหลและมีผลในการป้องกันก าจัดแมลง และ
เบื่อปลาท าให้ปลาสลบได้ โดยไม่มีพิษต่อคน ได้แก่ สารโรติโนน ซึ่งพบมีปริมาณมากในส่วนรากของต้นหางไหล โดยสาร
โรติโนนจะออกฤทธิ์เหมือนสารก าจัดแมลงชนิดไม่ดูดซึมเข้าสู่ต้นพืช (non-systemic insecticide) ออกฤทธิ์เป็นพิษโดย
การกนิหรือโดยการสัมผัส สารโรติโนนมีผลโดยตรงกับระบบการท างานของไมโตคอนเดรีย ซึ่งอยู่ภายในเซลของร่างกาย 
 โล่ติ๊นสามารถน ามาใช้ป้องกันก าจัดแมลงได้หลายชนิด ได้แก่ แมลงวัน เพลี้ยอ่อน ด้วงงวงถั่ว ตั๊กแตน ตัวอ่อน
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย หนอนกระทู้ผัก และหนอนใยผัก 
วิธีการใช ้
 น าส่วนของรากหรือล าต้นของโล่ติ๊นที่มีอายุ 2-3 ปี มาบดหรือต าให้แหลกละเอียด โดยใช้รากหรือล าต้น 0.5-1 
กิโลกรัม/น้ า 20 ลิตร ร่วมกับการใส่กากน้ าตาล 100 กรัม เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดให้ดียิ่งขึ้น หมักทิ้งไว้
ประมาณ 2 วัน ในระหว่างหมักควรใช้ไม้กวน ประมาณ 3-4 ครั้ง เมื่อครบ 2 วัน น ามากรองเอาน้ าสกัดที่ได้ไปใช้ฉีดพ่น
ป้องกันก าจัดแมลงได้ 
ข้อควรระวังในการใช้โล่ติ๊น 
 ไม่แนะน าให้ใช้กับแปลงผักหรือไม้ผลที่มีบ่อเลี้ยงปลาอยู่ใกล้ ๆ เช่น แปลงที่ขุดเป็นร่องน้ าล้อมรอบแล้วเลี้ยง
ปลาไว้ นอกจากนี้ยังท าลายแมลงที่มีประโยชน์พวกด้วงเต่า ตัวห้ าด้วย 
 
 
4. สำบเสือ (Eupatorium odoratum L.) 
 สาบเสือมีชื่อเรียกอื่นว่า ช้าผักคราด, ยี่สุ่นเถื่อน, เบญจมาศ, หญ้าฝรั่งเศส, หญ้าดอกขาว หญ้าเหม็น ฯลฯ เป็น
วัชพืชพบเจริญงอกงามอยู่โดยทั่วไปในพื้นที่ที่ไม่มีการพ่นสารเคมีก าจัด วัชพืช เป็นไม้ล้มลุกเจริญงอกงามได้รวดเร็ว จึง
เหมาะที่จะน ามาสกัดเป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 สารที่ออกฤทธิ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่พบในสาบเสือ ได้แก่ pinene, limonene และ nepthaquinone 
ซึ่งพบทั้งในส่วนของดอกและในใบ แต่ในใบจะมีปริมาณของสารมากกว่าในดอก ใช้ได้ผลกับหนอนชนิดต่าง ๆ เช่ น 
หนอนใยผักหนอนกระทู้ผัก เพลี้ยอ่อน และด้วงเขียว 
วิธีการใช ้
 น าส่วนของใบสาบเสือแห้ง 400 กรัม ต าให้ละเอียดผสมกับน้ า 3 ลิตร ต้ม 10 นาที ท าให้เย็นแล้วกรองเอากาก
ทิ้ง แล้วน าไปพ่นในแปลงมะเขือเปราะ สามารถก าจัดเพลี้ยอ่อนได้ดี และพ่นในแปลงผักสามารถป้องกันก าจัดหนอน
กระทู้ผักได้ดี 
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5. ตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus L.) Rendle 
 ตะไคร้หอมมีชื่อเรียกอื่นว่า ตะไคร้แด งตะไคร้มะขูด จะไคมะขูด เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่เกิดจากหัวหรือเหง้าที่
อยู่ใต้ดิน เจริญแตกออกมาเป็นกอเหมือนกับตะไคร้ที่ปลูกเป็นพืชสวนครัวแต่ล าต้นมีขนาด ใหญ่กว่า เจริญเติบโตได้ดีใน
ดินที่ร่วนซุยมีการระบายน้ าได้ดี มีแสงแดดมาก 
 สารที่ออกฤทธิ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่พบในตะไคร้หอม ได้แก่ geraniol, citronellal, linalool, neral, 
limonene ปัจจัยที่ท าให้สารออกฤทธิ์มีค่าแตกต่างกัน ได้แก่ พันธุ์ของตะไคร้หอมที่พบมีอยู่หลายสายพันธุ์ ได้แก่ 
ตะไคร้หอมไทย พันธุ์ศรีลังกา พันธุ์ชวา รวมถึงองค์ประกอบทางด้านอายุในการเก็บเกี่ยว แหล่งที่ปลูก และวิธีการสกัด
เอาสารมาใช้ จากผลการวิเคราะห์พบว่า ในใบตะไคร้หอมจะมีสารออกฤทธิ์มากกว่าในส่วนของล าต้น อายุในการเก็บ
เกี่ยวควรอยู่ในช่วง 7-11 เดือน 
 ตะไคร้หอมใช้ได้ผลในการไล่หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก ด้วงถั่วเขียว และเพลี้ยจั๊กจั่น 
วิธีการใช ้
ก. ใช้ในรูปเป็นผงที่บดละเอียด แล้วน ามาคลุกเมล็ด 
ข.. ใช้ตะไคร้หอมบด แล้วหมักด้วยน้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในอัตราความเข้มข้น 400 กรัม/น้ า 8 ลิตร 
ค. ใช้ต้มที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ใช้อัตราความเข้มข้น 400 กรัม/น้ า 8 ลิตร 
ง. ใช้สกัดด้วยไอน้ า โดยใช้ตะไคร้หอม 400 กรัม/น้ า 3 ลิตร กลั่นออกมาได้ 2 ลิตร แล้วน าไปใช้ 
6. บอระเพ็ด 
 มีชื่อเรียกอื่นว่า เจตมูล (ใต้) จุ่งจะลิง (เหนือ) เครือเขาฮอ (อีสาน) มีชื่อวิทยาศาสตร์ (Tinospora rumphii) 
เป็นต้นไม้ที่มีรสขม ขึ้นได้โดยทั่วไป เป็นไม้เลื้อยขึ้นพันตามต้นไม้ใหญ่ ปลูกง่ายและน ามาใช้ได้สะดวก สารที่พบในเถา
บอระเพ็ดพืชสามารถดูดซึมเข้าไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของพืชได้ จัดเป็นสารสกัดจากพืชประเภทดูดซึม ใช้ได้ผลกับเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล เพลี้ยจ๊ักจ่ันสีเขียว 
วิธีการใช ้
 น าส่วนของล าต้น (เถา) 400-500 กรัม ต าให้ละเอียดแช่น้ าทิ้งไว้ 1 คืน กรองเอากากทิ้งแล้วน าไปพ่นในแปลง
ปลูกพืช 
7. ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) 
 เป็นพืชล้มลุกข้ามปี มีหัวอยู่ใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ล าต้นที่แท้จริงอยู่ใต้ดินเรียกเหง้า ปลูกขึ้นง่าย เจริญเติบโตได้ทั้ง
ในที่ร่มและที่มีแสงแดด สารออกฤทธิ์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่พบในขมิ้นชัน ได้แก่ pinene phellandrene, 
borneol และ turmerone พบว่าพันธุ์ อายุ และแหล่งปลูกเป็นปัจจัยที่ท าให้ปริมาณสารออกฤทธิ์มีค่าแตกต่างกัน 
ขมิ้นชันอินเดียพบสารออกฤทธิ์มากกว่าขมิ้นชันไทย อายุเก็บเกี่ยวที่จะน าขมิ้นชันมาท าสารสกัดพืช ควรจะมีอายุ
ระหว่าง 10-16 เดือน 
 ขมิ้นชันมีประสิทธิภาพทั้งขับไล่และก าจัดแมลง ได้แก่ ด้วงงวง ด้วงถั่วเขียว มอดข้าวเปลือก มอดแป้ง ขับไล่
หนอนใยผัก หนอนหลอดหอม หนอนกระทู้ผัก และแมลงวัน 
วิธีการใช ้
 น าแง่งขมิ้นมาบดเป็นผง อัตรา ½ กิโลกรัม ผสมน้ า 2 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน คั้นเอาแต่น้ า น าน้ าคั้นที่ได้ 400 
มิลลิลิตร ผสมน้ า 2 ลิตร น าไปฉีดพ่นขับไล่หนอน 
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 ใช้แง่งขมิ้นชันน ามาผึ่งลมให้แห้ง บดให้ละเอียดน าไปคลุกกับเมล็ดพืช เช่น ถั่วเขียว โดยใช้อัตราผงขมิ้นบด 10 
กรัมต่อถั่วเขียว 100 กรัม สามารถป้องกันก าจัดด้วงถั่วเขียวได้ โดยออกฤทธ์ิเป็นสารไล่ได้นาน 3 เดือน 
กำรท ำกับดักจับแมลง 
 แมลงศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะชอบบินเข้าหาวัตถุสีเหลืองมากที่สุด หากใช้วัสดุสีเหลือง เช่น แกลลอนน้ ามันเครื่องสี
เหลือง ถังพลาสติกสีเหลือง ตัดข้างทั้งสองให้มีส่วนเหลือสลับกันเล็กน้อยดังรูป ส่วนล่างก้นแกลลอนตัดให้เหลือ
ประมาณ 2 นิ้ว สามารถเติมน้ าหรือของเหลวได้ ผสมกากน้ าตาลกับน้ าอัตราส่วน  1 : 1   วางติดตั้งบนหลักหรือห้อยไว้
ให้ อยู่เหนือต้นพืชเล็กน้อย แล้วติดตั้งในแปลงปลูกพืชผักห่างกันทุกๆ 2- 3 ตารางเมตร 
 
 
แมล งก็ จ ะ
เข้ามา หาสี
เหลืองและ
แ ม ล งบ าง
ชนิดเมื่อได้
ก ลิ่ น ห อ ม
ของน้ าตาลก็จะเข้ามากินน้ าตาล แล้วตกล่วงไปในน้ าส่วนของเหลว บางส่วนบินชนขอบข้างที่ยื่นออกมาของขวดติดกับ
ดักอย่างง่ายดาย ก็จะลดอัตราการท าลายของแมลงกับพืชผักของเราได้อย่างมาก  แมลงศัตรูพืชที่เข้ามาติดกับดักสี
เหลืองได้แก่ แมลงวันหนอนชอนใบ ผีเสื้อกลางคืนของหนอนกระทู้หลอดหอม ผีเสื้อกลางคืนของหนอนใยผัก  ผีเสื้อ
กลางคืนของหนอนกระทู้ ผัก ผี เสื้ อ กลางคืนของหนอนคืบกะหล่ า 
แมลงวันทอง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อนและ
แมลงอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์ในกำรป้องกันและก ำจัดศัตรู 
 เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของเชื้อราโรคพืช โดยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าจะไปลดกิจกรรมการด าเนิน
ชีวิตของเชื้อราโรคพืช เช่น ยับยั้งการเจริญเติบโต ยับยั้งการขยายพันธุ์ ด้วยกลไกสามประการ คือ  
 1. การท าลายโดยตรง โดยการกินเช้ือราโรคพืชเป็นอาหาร  
 2. การแก่งแย่งที่อยู่อาศัย และสารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต  
 3. การสร้างสารปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายต่อเช้ือโรคชนิดอ่ืน  
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นอกจากนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ยังมาช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคพืช กระตุ้นให้รากพืชเจริญเติบโตดี
ขึ้น ท าให้รากยาวและแข็งแรง และเมื่ออยู่ในดินจะสร้างสารที่ไปละลายธาตุอาหารในเม็ดหินและดินให้ละลายออก มา
เป็นประโยชน์ต่อพืช 
 เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ในดินทั่วไป มีหลายชนิด หลายสายพันธุ์ ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและ
คัดเลือกสายพันธุ์ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคพืช โดยมุ่งเน้นไปที่เชื้อราโรคพืชที่เกิดจากดิน พบว่าสามารถ
ควบคุมเชื้อราโรคพืชได้ดีหลายชนิด เช่น เชื้อไฟทอปธอร่า, พิเที่ยม, ฟิวซาเรี่ยม, สเครอโรเที่ยม, ไรซ็อคโทเนี่ย เป็นต้น 
ซึ่งเชื้อราเหล่านี้เป็นสาเหตุของโรคพืชต่างๆ ได้แก่ โรครากเน่าโคนเน่า โรคผลเน่า โรคกล้าเน่าหรือกล้ายุบ โรคเน่าระดับ
ดิน โรคเหี่ยวในพืชตระกูลพริก โรคถอดฝักดาบของข้าว เป็นต้น ปัจจุบันพบว่า นอกจากจะเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืช
ที่อยู่ในดินแล้ว ยังสามารถใช้ในการป้องกันก าจัดเชื้อราโรคพืชในส่วนต่างๆของพืชที่อยู่เหนือ ดินได้ดีเช่นกัน เช่น โรค
ไหม้ในข้าว โรคแอนแทรกโนสในพริก เป็นต้น และมีแนวโน้มที่จะมีผลไปกระตุ้นให้พืชมีความต้านทานต่อเชื้อไวรัสโรค
พืชได ้อีกด้วย จึงนับว่าเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตร 
การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาม่าควบคุมโรคพืช  
 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควรใช้ในช่วงเวลาที่แดดอ่อน เหมือนกับชีวภัณฑ์ชนิดอื่นๆ สามารถน ามาใช้ทั้งใน
ด้านป้องกันและรักษาโรค โดยมีวิธีการใช้ 3 วิธี  
 1. ใช้คลุกเมล็ดพืช หรือส่วนขยายพันธุ์ของพืชที่จะน าไปปลูก เช่น หัว แง่ง เหง้า กลีบ ฯลฯ โดยใช้เช้ือราไตรโต
เดอร์มาชนิดเชื้อสดที่เจริญอยู่บนเมล็ดข้าวฟ่าง หรือข้าวเปลือกในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  
 2. ใส่เชื้อลงในดิน โดยการผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา กับร าละเอียด และปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายแล้วในอัตรา เชื้อ
สด 1 กก. (2 ถุง) ร า 5 กก. และปุ๋ยหมัก 50 กก. น าเชื้อคลุกเคล้ากับร าให้เข้ากันดีก่อน แล้วจึงผสมกับปุ๋ยหมัก หากปุ๋ย
หมักแห้งเกินไปให้พรมน้ าให้มีความชื้นพอประมาณ หลังจากผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 1 วัน สามารถใช้ได้กับพืชทุก
ระยะการเจริญเติบโต ดังนี้  
  - ใช้ผสมดินเพาะกล้า อัตรา ส่วนผสม 1 ส่วน/ดินเพาะกล้า 4 ส่วน  
  - ใช้หว่านลงในแปลงก่อนหรือหลังปลูก (พืชไร่ พืชผัก) ใช้ส่วนผสม 200 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร 
  - ใช้รองก้นหลุม (ไม้ผล หรือพืชที่ปลูกเป็นหลุม) ใช้ส่วนผสม 300 – 500 กรัมต่อหลุม 
  - หว่านรอบโคนต้นและภายในทรงพุ่ม (ไม้ผล) 300 – 500 กรัมต่อตารางเมตร หรือ นับอายุไม้ผล คือ 
อายุ 1 – 5 ปี ใช้ 1 – 5 กก./ต้น อายุเกิน 5 ปี ใช้ 5 กก./ต้น  หลังจากหว่านแล้วใช้วัสดุคลุมดิน (เช่น ฟางข้าว) หากไม่
มีให้คราดหรือเกลี่ยดินกลบบางๆ เพื่อป้องกันแสงแดด หลังจากนั้นรดน้ าให้พอชุ่ม  
 3.วิธีผสมน้ า ได้แก่การน าเชื้อสดไปยีในน้ าเพื่อให้สปอร์ของเชื้อราหลุดจากเมล็ดลงไปใน ในน้ า กรองเอาเมล็ด
ออก แล้วน าน้ าที่ได้ไปใช้ อัตราการใช้ เชื้อสด 1 กก. (2 ถุง) ต่อน้ า 100 – 200 ลิตร น าน้ าที่ได้จากการยีล้างสปอร์ไปใช้
ดังนี้ 
  - ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช เพื่อป้องกันก าจัดโรคพืช (ที่เกิดจากเชื้อรา) ที่อยู่บนใบ ต้น กิ่ง หรือผล 
  - ใส่บัวรดน้ ารดไปที่ดิน ใช้กับโรครากเน่าโคนเน่า 
  - ปล่อยไปกับระบบน้ าหยด หรือสปริงเกอร ์ 
วิธีการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา  
 มีวิธีการผลิตจ าแนกได้ 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ ผลิตโดยไม่นึ่งวัสดุเลี้ยงเชื้อ และผลิตโดยการนึ่งวัสดุเลี้ยงเชื้อ ซึ่งมี
วิธีการดังนี ้ 
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 1. การผลิตอย่างง่ายโดยไม่ต้องนึ่งวัสดุเลี้ยงเชื้อ วิธีนี้ได้แก่ การใช้ปลายข้าว หรือข้าวสารมาเป็นวัสดุเลี้ยงเชื้อ 
เป็นวิธีที่ง่าย เหมาะส าหรับการท าเชื้อใช้เองในระดับครัวเรือน แต่ไม่เหมาะที่จะท าในปริมาณมากๆ วิธีการคือ  
  1) หุงข้าว หรือปลายข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ในอัตรา ข้าว 3 ส่วนต่อน้ า 2 ส่วน (ส าหรับข้าวแข็ง) 
หรือ ข้าว 5 ส่วนต่อน้ า 3 ส่วน (ส าหรับข้าวใหม่ หรือข้าวอ่อน) ซึ่งเมื่อหุงออกมาแล้วจะได้ข้าวในลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบ  
  2) เมื่อหม้อหุงข้าวดีดให้ตักใส่ถุงขณะที่ยังร้อน โดยใช้ถุงทนร้อนขนาด ประมาณ 8 – 11 นิ้ว ใส่ถุงละ
ประมาณ 250 กรัม (ประมาณ 3 ทัพพี) แล้วพับปากถุงทิ้งไว้ให้เย็น 
  3) เมื่อข้าวเย็น (เหลือความอุ่นเล็กน้อย) น ามาใส่หัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  ถุงละ 2 – 3 กรัม (หรือ
ประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด 1 เมล็ด) ต่อถุง แล้วเย็บปากถุงด้วยลวดเย็บกระดาษ หรือใช้ยางวงรัดปากถุงให้แน่น จากนั้น
ขย าหัวเชื้อคลุกกับข้าว แล้วใช้เข็มแทงถุงเพื่อระบายอากาศ 30 – 40 รู การใส่หัวเชื้อควรท าในที่ที่ไม่มีลม เช่นในห้องที่
ปิดมิดชิด 
  4) น า ถุงข้าวที่ใส่เชื้อแล้วไปวางในที่ร่ม รอให้เชื้อเดน การวางถุงให้วางราบกับพื้นและเกลี่ยข้าวให้
แบนบางๆ พร้อมกับโหย่งถุงด้านบนขึ้น เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ทั่วถุง วางทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน เชื้อจะเดินเต็มถุง ก า
น าไปใช้ได ้ 
 2. การผลิตโดยการนึ่งวัสดุเลี้ยงเชื้อ ใช้วิธีการเตรียมวัสดุเช่นเดียวกับการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย วิธีนี้เหมาะ
ส าหรับการผลิตในปริมาณมาก เช่น รวมกลุ่มช่วยกันผลิต หรือการผลิตเพื่อจ าหน่าย ซึ่งจะมีความสม่ าเสมอมากกว่าวิธี
แรก และเก็บรักษาได้นานกว่า มีขั้นตอน และวิธีการดังนี ้ 
  2.1. เตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อ  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าสามารถเจริญได้บนเมล็ดธัญพืชทุกชนิดเช่นเดียวกัน 
แต่ขนาดเมล็ดที่เหมาะสมที่จะท าให้ได้สปอร์มาก คือ ขนาดปานกลาง เช่น เมล็ดข้าวฟ่าง หรือเมล็ดข้าวเปลือก โดย
เมล็ดที่น ามาใช้ต้องไม่เป็นเมล็ดที่คลุกสารเคมี หรือสารก าจัดเชื้อรา การเตรียมเมล็ดข้าวฟ่าง หรือข้าวเปลือกส าหรับ
เลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าท าเหมือนกับการเตรียมเมล็ด  ข้าวโพดเพื่อเลี้ยงเชื้อราบิวเวอร์เรีย คือ น าเมล็ดข้าวเปลือก 
หรือข้าวฟ่างมาล้างให้สะอาด  
 - ท าให้เมล็ดอุ้มน้ าด้วยการแช่เมล็ดไว้ 1 คืน (หรือใช้วิธีต้มประมาณ 30 นาที)  
 - น ามาพ่ึงให้หมาดน้ า (ให้ผิวแห้ง) 
 - น ามากรอกใส่ถุง (ถุงเพาะเห็ด: ถุงทนความร้อนชนิดขยายข้าง ขนาด 6 – 12 นิ้ว) ถุงละประมาณ 4 – 5 ขีด 
(หรือสูงประมาณ 4 นิ้ว) สวมปากถุงด้วยคอขวด ลึกประมาณ 3 นิ้ว แล้วพับปากถุงลง อุดด้วยส าลี หรือขี้ฝ้าย แล้วหุ้ม
ปากถุงด้วยกระดาษ รัดด้วยยางวง  
  2.2. นึ่งฆ่าเชื้อ เมื่อเตรียมถุงเมล็ดข้าวโพดเสร็จแล้วให้น าไปนึ่ง เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในถุง ถ้าใช้หม้อนึ่ง
ความดัน ใช้ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศา เซลเซียส ใช้เวลานึ่ง 30 นาที กรณีใช้หม้อนึ่งลูกทุ่ง (ท า
จากถังแกลอน) ใช้เวลานึ่งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง นับ จากน้ าเดือด หลังจากนึ่งเสร็จแล้วน ามาวางทิ้งไว้รอให้เย็น แล้วแกะ
กระดาษที่หุ้มปากถุงออก  
  2.3. การเขี่ยเชื้อ การเขี่ยเชื้อไตรโคเดอร์ม่า ไม่จ าเป็นต้องท าในตู้เขี่ยเชื้อ แต่ควรท าในที่ที่ลมสงบ และ
ก่อนที่จะเขี่ยเชื้อให้ท าความสะอาด และฆ่าเชื้อที่พื้นโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ที่มือและช้อนก็เช็ดแอลกอฮอล์ด้วย
เช่นเดียวกัน การเขี่ยเชื้อท าโดยใช้ช้อนตักหัวเชื้อใส่ลงในถุงข้าวเปลือก หรือข้าวฟ่างที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ถุงละ 2 – 3 กรัม 
ปิดจุกส าลีไว้เหมือนเดิม และเขย่าถุงเล็กน้อย  
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  2.4. การบ่มเช้ือ น าถุงข้าวเปลือก หรือข้าวฟ่างที่ใส่เชื้อแล้ว ไปวางในที่ร่มอุณหภูมิปกติประมาณ 7 วัน 
เชื้อจะเดินเต็มถุงพร้อมที่จะน าไปใช้ได้ การเก็บรักษาหลังจากที่เชื้อเดินเต็มแล้ว ควรเก็บไว้ในที่แหงและเย็นจะเก็บได้
นานขึ้น  
ขั้นตอนกำรท ำเชื้อไตรโคเดอร์ม่ำ 
 1.หาหัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่า จากแหล่งที่เชื้อถือได้ เช่น หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

2.หาอุปกรณ์ที่จะน ามาท าหัวเชื้อไตรโคร  เดอร์ม่า ที่หาง่ายจากครัวเรื้อน 
 
 - หัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่า 
 - ข้าวสาร หรือใช้ปลายข้าวก็ได้ 
 - น้ าสะอาด 
 - เครื่องชั่ง (กิโล) 
 - หม้อหุงข้าว 
 - ยางวง 
 - ถุงพลาสติกกันร้อน ขนาด 8” x 12” 
 3. ท าการหุงข้าว 
 ใช้ปลายข้าวหรือข้าวสาร 
 
3. แก้ว (1แก้วมีความจุประมาณ 250 ซีซี ) ประมาณ 600 ก รั ม 
ใส่น้ าเปล่าสะอาด 2 แก้วหรือ ประมาณ0.5ลิตรหุงด้วย ห ม้ อ หุ ง
ข้ าวไฟฟ้ าเมื่ อสุ กแล้ วจะได้ข้ าวสุก  (ประมาณ  1 กิ โล ก รั ม ) 
ตักข้ามที่หุงสุกใหม่ๆใส่ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 8*12 นิ้ ว ( ถุ ง
เบอร์นี้จะพอดีกับข้าว 250g.) ถุงละ 2แก้วน้ าหรือ 2 ทั พ พี 
(ประมาณ 250-300 กรัม ) รีดอากาศออกจากถุงแล้ว พับปากถุง
ไว้ รอให้ข้าวอุ่นหรือเก็บเย็น จึงเทหัวเชื้อราไตรโคเดอร์ มาใส่ลงใน
ถุงพลาสติก (หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 ขวด บรรจุ 20 กรัม ใส่ใน
ข้าวสุกได้จ านวน ไม่น้อยกว่า 32 ถุง รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม ) 
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4. การเกลี่ยข้าว 
 เกลี่ยข้าวให้แบน รีดอากาศออก พับปากถุงไว้ด้านล่าง รอจนข้าวอุ่น เกือบเย็นข้าวสาร 3 แก้ว+น้ า 2 แก้ว จะ
ได้ข้าวออกแข็งๆ จ านวน 1 กิโลกรัม ใส่ถุงได้จ านวน 4 ถุง ข้อดีของข้าวที่ออกแข็งๆคือเมื่อหมักแล้วข้าวไม่เละเป็นน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การเหยาะเช้ือ เหยาะหัวเช้ือราไตรโคเดอร์ม่าบริสุทธิ์ จ านวน 2-3 เหยาะ/ถุง 
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6. การรีดอากาศ รีดอากาศออก มัดปากถุงให้แน่น แล้วใช้เข็มเจาะบริเวณ ปากถุงใต้ยางรัด ประมาณ 15-20 รู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. จุดเรียงวางไว้ในที่อากาศโปร่ง ไม่ร้อน ไม่โดนแสงแดด ให้ได้รับแสง ไม่ต่ ากว่า 6-10 ชั่วโมง/วันหากได้แสงน้อยกว่านี้
ให้ใช้หลอดฟูออร์เรทเซ็นช่วยได้แล้วดึงถุงตรงกลางให้พองขึ้น เพื่อให้มีอากาศให้เชื้อราได้ใช้หายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
8. 2 - 3 วันผ่านไป สังเกตดูจะเห็นเชื้อราเริ่มเป็นสีเขียวๆ ให้บีบๆและกระจายข้าว ให้แตกออกจากกันแล้วเข่าเบาๆให้
เชื้อคลุกเคล้าจนทั่ว เกือบลืม ในช่วงที่ ใส่หัวเชื้อในขั้นตอนแรก ให้เขย่า ถุงเบาๆ ให้เชื้อกระจายให้ทั่วเหมือนกันครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. จัดเรียงและดึงกลางถุงให้อากาศเข้าเหมือนเดิม แล้วทิ้งไว้อีก 4 - 5 วัน 
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10. 4-5 วันผ่านไป จะได้หัวเช้ือไตรโคเดอร์ม่าสด สีเขียวๆ ให้น าไปใช้ได้เลย อัตราการใช้ 1ถุง / น้ า 20 ลิตร หัวเช้ือที่ยัง
ไม่ได้ใช้ให้เก็บใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดา เก็บไว้ได้ นาน1 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. มาถึงขั้นตอนการใช้ ให้เอาเชื้อไตรโคเดอร์ม่าสด ใส่ภาชนะใส่น้ าเล็กน้อย คนให้ สปอร์ของไตรโคเดอร์ม่าแตกออก
จากก้อนข้าวน้ าที่ได้จะเป็นสีเขียวๆ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. เติมน้ าให้ได้จ านวนตามส่วนที่ต้องการ แล้วใช้กระชอนหรือภาชนะกรองหยาบ 1 ครั้ง 
แล้วใช้ภาชนะหรือตะแกรงในล่อนตาละเอียดกรองแบบละเอียดอีกครั้งเพื่อป้องกัน การอุดตัน 
ที่หัวของเครื่องฉีดพ่น.แล้วเติมสารจับใบเพียงเท่านี้เราก็ได้ปลอดภัยจาก สารพิษและยังเสริมภูมิ 
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ต้านทานให้กับพืชของเรา  การท างานของไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราชนิดนี้ จะออกฤทธิ์แย่งอาหารแย่งที่อยู่กับเชื้อราโรคร้าย 
และยังแทงรากเข้าไปในตัวเช้ือราโรคร้ายท าให้ เชื้อร้ายต้องตาย 
 
 
 
 
 ***ควรฉีดพ่นในเวลาที่มีแสงแดดอ่อน หรือตอนเย็น*** 
 ***ก่อนฉีดพ่น วัสดุปลูกและพืชต้องมีความชุ่มชื้น*** 
 ***ทิ้งไว้ ประมาณ 30 นาที จึงฉีดพ่น*** 
 ***ใช้ได้กับพืชทุกชนิด พืชยืนต้นใช้ราดดิน บริเวณรอบทรงพุ่ม*** 
 ***หัวเช้ือไตรโคเดอร์ม่าบริสุทธิ์ หาซื้อได้ที่ ร้านพันธุ์ไม้ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 
 ***หัวเช้ือไตรโคเดอร์ม่าบริสุทธิ์ เก็บอุณหภูมิห้อง ได้นาน 6 เดือน เก็บในตู้เย็นได้ นาน 1 ปี*** 
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ใบงานที่ 7 
การปลูกพืช การดูแลรักษา การผลิตสารอนิทรีย์เพื่อการป้องกันและการก าจัดศัตรูพืช 

 
1. ให้นักเรียนอธิบายเครื่องมือการเกษตรวิธีการใช้ และการเก็บรักษาที่ใช้ในการเตรียมแปลงปลูกพืชมาให้เข้าใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปุ๋ยคอกที่นยิมใช้กันอย่างแพร่หลาย มกีีช่นิด อะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. จงยกให้ความหมายของปุ๋ยพืชสดมาให้เข้าใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ศัตรูพืชหมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ทรัพยำกรธรรมชำติ  
 หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามกระบวนการธรรมชาติและมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน การด ารงชีวิตได้ ที่
ส าคัญ ได้แก่ 
 1. ดิน 
 2. น้ า 
 3. แร่ธาตุ 
 4. ป่าไม ้
ทรัพยำกรหมุนเวียน หรือทรัพยำกรที่ใช้ไม่หมดสิ้น 
 เป็น ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างมากมาย อาทิเช่น แสงอาทิตย์อากาศ และน้ าใน วัฏจักร ทรัพยากร
ประเภทนี้มีความจ าเป็นต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นถ้าขาดแคลนหรือมีสิ่ง เจือปนทั้งที่เป็นพิษและไม่เป็นพิษ 
ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและศักยภาพในการผลิตของทรัพยากรธรรมชาติ นั้น 
 การจัดการจะต้องควบคุมการกระท าที่จะมีผลเสียหรือเกิดสิ่งเจือปนต่อทรัพยากร ธรรมชาติต้องควบคุ มและ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหามลพิษจากขบวนการผลิตทั้งการ เกษตร อุตสาหกรรม ที่จะมีผลต่อทรัพยากรประเภทนี้ รวมทั้ง
การให้การศึกษาแก่ประชาชน ทั้งผลดี-ผลเสียของการปนเปื้อนวิธีการควบคุมและป้องกัน รวมทั้งต้องมีกฎหมายควบคุม
การกระท าที่จะมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แสงแดด จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมดสิ้น เราสามารถใช้ประโยชน์ในการถนอมอาหาร ผลิตเกลือ นอกจากนี้ยังใช้เป็น
ประโยชน์ในเชิงพลังงานอื่นๆ อีกมาก เพื่อทดแทนทรัพยากรบางชนิดเช่นป่าไม้ 

ทรัพยำกรทดแทนได้ 
 เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถฟื้นคืนสภาพได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งได้แก่ ป่าไม้ มนุษย์
สัตว์ป่า พืช ดิน และน้ า ทรัพยากรประเภทนี้มักจะมีมากและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ มนุษย์ต้องการ
ใช้ทรัพยากรน้ีตลอด 

บทท่ี 8 
       การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ปลูกฝังคุณธรรมในอาชีพเกษตร ก าจดัศตัรูพืช 
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เวลาเพื่อปัจจัยสี่ การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้ หรือการน ามาใช้ประโยชน์ควรน ามาใช้
เฉพาะส่วนที่เพิ่มพูนเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งแนวคิดนี้ถือว่าฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เปรียบ เสมือนต้นทุนที่ 
จะได้รับผลก าไรหรือดอกเบ้ียรายปี โดยส่วนก าไรหรือดอกเบี้ยนี้ก็คือ ส่วนที่เราสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้น่ันเอง 
 การจดัการจะต้องจัดให้ระบบธรรมชาติมีองค์ประกอบภายในที่มีชนิด และปริมาณที่ได้สัดส่วนกัน การใช้ต้องใช้
เฉพาะส่วนที่เพิ่มพูนและต้องควบคุมและป้องกันให้สต๊อกหรือฐาน ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ มี
ศักยภาพ หรือความสามารถในการให้ผลิตผล หรือส่วนเพิ่มพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในการใช้หรือการผลิตของ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้น 
จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ เท ค โน โลยี ที่
เหมาะสมและ ยึ ด ห ลั ก
ท า ง ก า ร อนุรักษ์วิทยา
ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์มหาศาล  ทั้งในด้านการควบคุมสภาพภูมิอากาศ และระบบนิเวศ  เป็น
แหล่งอาหารและแหล่งต้นน้ าล าธาร 
ทรัพยำกรที่ใช้แล้วหมดไป 
 เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วจะหมดไป ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ หรือถ้าจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็
ต้องใช้เวลานานมาก และมักเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ น้ ามัน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
และสินแร่ 
 การจัดการทรัพยากรประเภทนี้ จะต้องเน้นการประหยัดและพยายามไม่ให้เกิดการสูญเสีย    ต้องใช้ตามความ
จ าเป็นหรือถ้าสามารถใช้วัสดุอื่นแทนได้ก็ควรน ามาใช้แทน รวมทั้งต้องน าส่วนที่เสียแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
ต่อไป 
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 การขุดเจาะน้ ามันในทะเล อาจจะก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น ปะการัง และแหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น้ าได้ หากไม่มีการจัดการ ที่เหมาะสม 
สิ่งแวดล้อม 
 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่
เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ (เกษม, 2540) จากค าจ ากัดความ
ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา แต่ ค าว่า "ตัวเรา" ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวมนุษย์
เราเท่านั้น โดยความเป็นจริงแล้ว ตัวเรานั้นเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการศึกษา/รู้ เช่น ตัวเราอาจจะเป็นดิน ถ้ากล่าวถึง
สิ่งแวดล้อมดิน หรืออาจจะเป็นน้ า ถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมน้ า เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีข้อสงสัยว่า สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามี
รัศมีจ ากัดมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งต่างที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ไม่ได้มีขอบเขตจ ากัด มันอาจอยู่ใกล้หรือ
ไกลตัวเราก็ได้ จะมีบทบาทหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อตัวเราอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ และพฤติกรรมของสิ่งนั้นๆ 
เช่น โศกนาฏกรรมตึกเวิร์ดเทรด ซึ่งตัวมันอยู่ถึงสหรัฐอเมริกา แต่มีผลถึงประเทศไทยได้ในเรื่องของเศรษฐกิจ เป็นต้น 
ประเภทของสิ่งแวดล้อม 
 จากความหมายของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวสามารถแบ่งสิ่งแวดล้อมได้เป็น 2 ประเภท คือ สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น  
 
1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต) และสิ่ งแวดล้อมที่มี
ชีวิต 
 1. 1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต  
แบ่งได้ดังนี้ 
  1.1.1 บรรยากาศ หมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลก ประกอบด้วย กา๙ชนิดต่างๆ เช่น โอโซน ไนโตรเจน 
ออกซิเจน อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ ฝุ่นละออง และไอน้ า 
  1.1.2 อุทกภาค หมายถึงส่วนที่เป็นน้ าทั้งหมดของพื้นผิวโลก ได้แก่ มหาสมุทร ทะเล แม่น้ า ฯลฯ 
  1.1.3 ธรณีภาค หรือ เปลือกโลก หมายถึง ส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่รอบนอกสุด ของโลก
ประกอบด้วยหินและดิน 
 1.2 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์ 
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งได้ 2 ประเภทดังน้ี 
 2.1 สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ บ้านเรือน ถนน สนามบิน เขื่อน โรงงาน วัด 
 2.2 สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมายระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง เป็นต้น 
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ใบงานที่ 8 
              การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปลูกฝังคุณธรรมในอาชีพเกษตร ก าจัดศัตรูพืช 
 
1. จงบอกความหมาย สิ่งแวดล้อม มาพอสงัเขป 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกความหมาย ทรัพยากรธรรมชาติ มาพอสังเขป 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ทรัพยากรหมุนเวียน หรือทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้น แตกต่างจาก ทรัพยากรทดแทนได้ อย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง ให้นักศึกษาบอกมา 5 ชนิด 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...................................................................................... 
………………………………………………………………………………………...................................................................................... 
 
5. สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ แตกต่างจาก สิ่งแวดล้อมที่มนษุย์สร้างขึ้น อย่างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


