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จจุบนั คนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ
กันมากขึน้ เพราะตระหนักถึงพิษภัยทีจ่ ะ
เกิดขึน้ กับร่างกาย หากยังบริโภคผักทีใ่ ช้
สารเคมีฉีดพ่นกันอยู่ นอกจากนี้การปลูกผัก
ปลอดสารพิ ษ ยั ง ช่ ว ยลดมลพิ ษ ในสภาพ
แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผูป้ ลูก
เองด้วย กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วจิ ยั พืช
สวนศรีษะเกษ แนะเทคนิคในการปลูกผักปลอด
สารพิษทีม่ ปี ระสิทธิภาพและใช้ได้ผลในแปลงปลูก
มีทม่ี าจากงานวิจยั ของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
1. เลือกเมล็ดพันธุผ์ กั ทีม่ คี วามงอกสูง หรือต้นกล้า
ทีแ่ ข็งแรง ปราศจากการทำลายของโรคและแมลงมาปลูก
2. เตรียมดินปลูก โดยหว่านปูนขาวประมาณ 200
กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนดินให้ละเอียด ตากดินไว้ ประมาณ
1 อาทิตย์ ก่อนปลูกเพื่อทำลายแมลงและเชื้อโรคในดิน
บางชนิด

3. ให้ใช้เมล็ดสะเดาบดแห้ง รองก้นหลุมก่อนปลูก
ประมาณช้อนแกงต่อหลุม หรือใช้เมล็ดสะเดาแห้ง 1
กิโลกรัม หว่านในพืน้ ทีป่ ลูก 10 ตารางเมตร เพือ่ ป้องกัน
ไส้เดือนฝอยศัตรูพชื และแมลงในดินบางชนิด
4. ก่ อ นปลู ก ให้ ใ ช้ ผ งมวลชี ว ภาพ (เชื ้ อ รา
Trichoderma harzianum) อยูใ่ นรูปการค้า ชือ่ ยูนกิ รีน
จำนวน 50 กรัม โรยในพืน้ ทีป่ ลูก 1 ตารางเมตร หรือใช้
รองก้นหลุมก่อนปลูกอัตรา 15-25 กรัมต่อต้น จะป้องกัน
กำจัดโรคโคนเน่ารากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา
5. ใช้ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมัก อัตรา 4 ตันต่อไร่ และ
ใช้ปยุ๋ เคมีสตู รทีเ่ หมาะสมต่อพืชชนิดนัน้ เพือ่ เพิม่ พูนความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ให้ต้นกล้าผักที่มีการเจริญเติบโต
แข็งแรงดี ทนต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง พร้อม
ทัง้ ให้ปยุ๋ ทางใบเป็นระยะเพือ่ เร่งการเจริญเติบโตไม่ให้พชื
เกิดอาการขาดธาตุ และทำให้ผลผลิตดกและสวยงาม

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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6. ในช่วงฤดูดแู ลรักษา ให้พน่ น้ำสะเดาหมักจาก
เมล็ดสะเดา 700 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยนำเมล็ดสะเดา
ทีบ่ ดละเอียดแล้วใส่ในถุงผ่าขาวบางนำไปแช่นำ้ นาน 1-2
วัน เมือ่ จะใช้ยกถุงให้นำ้ ออกจากถุงให้หมด เพือ่ ให้สารที่
อยูใ่ นสะเดาออกมาให้มากทีส่ ดุ จะช่วยป้องกันกำจัดหนอน
เพลีย้ ต่างๆ และผสมน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ อัตรา
70-80 ซีซตี อ่ น้ำ 20 ลิตร จะป้องกันกำจัดโรคใบจุดใบไหม้
ผลเน่าของพืชผักหลายชนิด โดยพ่นทุก 5-7 วัน
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z

ศูนย์วจิ ยั พืชสวนศรีษะเกษ โทร. 04561-2402

เสมอ

9. กำจัดวัชพืชและดูแลแปลงปลูกให้สะอาดอยู่

10. เมื่อเห็นมีแมลงบางชนิดหลงเหลืออยู่ก็ให้
ใช้วิธีจับมาทำลาย หรือตัดแต่งกิ่งหรือใบพืชที่เป็นโรค
ออกจากแปลงไปเผาทิง้ เสีย ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาด
ของศัตรูพชื ลงได้
11. ไม่ควรปลูกพืชซ้ำที่ ควรหมุนเวียนพืชที่จะ
ปลูกในแต่ละครัง้
ข้อมูลจาก : คำแนะนำการปลูกผักปลอดสารพิษ
หรือที่
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7. อาจใช้เชือ้ ไวรัสหนอนกระทูห้ อม หรือเชือ้ ไวรัส
หนอนเจาะสมอฝ้าย ซึง่ เป็นไวรัสทีท่ ำลายหนอน หนอนจะ
เป็นโรคและตายในทีส่ ดุ โดยจะตายภายใน 2-7 วัน ยังไม่มี
จำหน่ายในรูปการค้า โดยเชือ้ ไวรัสหนอนกระทูห้ อมจะใช้
ได้กับพืชพวกหอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง องุ่น
ถัว่ ลันเตา ผักตระกูลกะหล่ำ ข้าวโพดฝักอ่อน กระเจีย๊ บขาว
แตงกวา แตงโม ส่วนเชือ้ ไวรัสหนอนเจาะสมอฝ้าย จะใช้ได้
กับพริก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรัง่ องุน่ ถัว่ ลันเตา ถัว่ ฝักยาว
หรือใช้แบคทีเรียกำจัดหนอน แบคทีเรียนี้จะไปทำลาย
ระบบการกินอาหารของหนอน ทำให้หนอนไม่สามารถกิน
อาหารได้ปกติและตายในทีส่ ดุ มีขายตามร้านขายปุย๋ ขาย
ยา ตามท้องตลาดในรูปการค้าหลายชนิด เช่น ธูริไซด์
เซ็นทารีฯ ซึ่งจะนำมาใช้ร่วมในการฉีดพ่นแต่ละครั้ง
จะสามารถกำจัดหนอน กระทูห้ อม หนอนใยผัก หนอนคืบ
กระหล่ำ หนอนปลอกฯ แต่มขี อ้ จำกัดทีว่ า่ ห้ามใช้ในแหล่ง
ทีม่ กี ารเลีย้ งตัวไหม เพราะเชือ้ นีจ้ ะฆ่าหนอนไหมด้วย
หมายเหตุ การฉีดพ่นควรฉีดพ่นช่วงหลังบ่าย 3 โมง
เย็น เพือ่ หลีกเลีย่ งความร้อนและแสงแดด ซึง่ อาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการใช้ในข้อ 6-7 และเป็นช่วงทีห่ นอน
ออกมาหากิน หนอนจะถูกกำจัดได้มากขึ้นและควรผสม
สารจับใบด้วยทุกครัง้

8. การใช้กาวเหนียว ENTO 92 ทีท่ ำจากส่วน
ผสมของน้ำมันละหุ่ง น้ำมันสน และไซคาร์นูบ้า อัตรา
7.5:5:1 ดักจับแมลงศัตรูพชื เพือ่ ลดการระบาดของตัวแก่
ที่จะมาวางไข่หรือลงทำลายพืช โดยใช้กาวเหนียวที่
กระป๋องน้ำมัน เครือ่ งสีเหลืองหรือแผ่นป้ายสีเหลือง แล้ว
นำไปปักในแปลงผักให้สูงจากต้นผัก 30-50 เซนติเมตร
วางให้กระจายกัน ในพืน้ ที่ 1 ไร่ ซึง่ จะใช้ประมาณ 60-80
กระป๋อง สีเหลืองจะเป็นสีที่ล่อแมลงศัตรูพืชมาเกาะติด
กับกาวทำให้บนิ ไปทำลายพืชผักไม่ได้และตายไปเอง โดย
จะมีการเปลีย่ นกระป๋องและทากาวเหนียวใหม่ทกุ 15-20
วัน

