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ผักอินทรีย
(Organic Vegetable)

   ปรับปรุง 24 เมษายน 2546
รศ.นิพนธ ไชยมงคล
สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม

การเพิ่มจํ านวนของประชากรและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและทางสังคม
อยางรวดเร็ว ทํ าใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรธรรมชาต ิ เปนการ
ผลิตในเชิงธุรกิจ โดยเนนดานการเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทน ใชระบบเทคโนโลยีการ
เกษตรแผนใหม เชน การใสปุยเคมี ใชสารเคมีปองกันและกํ าจัดโรค แมลง วัชพืช และ
ฮอรโมนสังเคราะหตาง ๆ ตลอดจนเศษเหลือจากพืช หรือมูลสัตวท่ีมีปริมาณมาก ขอมูล
จากการสัมมนาเชืงปฏิบัติการของการเกษตรแบบย่ังยืนและความมั่นคงทางดานอาหาร 
ณ เมืองบาล ี ประเทศอินโดนีเซีย พบวาการใชสารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน
จาก 1.3 ลานกิโลกรัมในป 2513 เปน 2.3 ลานกิโลกรัมในป 2533 และ 2.8 ลาน
กิโลกรัมในป 2543 ทํ าใหเกิดผลกระทบดานลบตอผูเก่ียวของและระบบนิเวศวิทยา

•  ความไมปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภคและผูท่ีเก่ียวของ
•   การเส่ือมของดิน เปล่ียนเปนกรดจัด มีเกลือตกคางในดินสูง
•   ดินแนน เกิดจากการใชเคร่ืองจักรกลขนาดใหญ ขาดชองวางในดิน ความ
สามารถในการอุมน้ํ าของดินต่ํ า

•  ขาดสารอินทรียในดิน ทํ าใหดินขาดความอุดมสมบูรณและความสามารถใน
การอุมน้ํ าลดลง

•  ส่ิงมีชีวิตในดินลดลง ทํ าใหขาดความสมดุลยทางธรรมชาติ จํ านวนแมลงและ
     จุลินทรียท่ีเปนประโยชนลดลง
•   เกดิมลภาวะทางนํ ้า จากการชะลางของสารเคมีเกษตรลงสูแหลงน้ํ า
•   ตนทุนการผลิตสูง เกษตรกรสวนใหญขาดทุน
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ปจจุบันหลายประเทศหันมาสนใจการผลิตระบบเกษตรอินทรีย เพื่อการพัฒนา
ระบบการเกษตรท่ีย่ังยืน โดยมุงเนนดานการผลิตอาหาร พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร อนุรักษส่ิงแวดลอม ตลอดจนรับผิดชอบตอสังคม

ผักอินทรีย เนนกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารอินทรีย การตรวจสอบและ
การรับรอง ต้ังแตการปลูก การเก็บเกี่ยว ขบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการ
แปรรูป จนกระทั้งถึงมือผูบริโภค โดยทุกข้ันตอนจะตองไมมีผลกระทบดานลบตอสภาพ
แวดลอม โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบวาดวยความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนขอบังคับ
วาดวยการใชสารเคมี

ผกัอินทรียจะใหความส ําคัญตอระบบการผลิต (Production process) ซ่ึงแตกตาง
จากผลิตผลปลอดภัยจากสารเคมี หรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงเนนดานความปลอดภัย
และคุณภาพของผลิตภัณฑ (Product’s Claim)

อาหารอินทรีย (organic food) เปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมการตลาดท่ีดีในอนาคต 
เน่ืองจากมีการขยายตัวของตลาดคอนขางสูง ประเทศตางๆ หันมาสนใจบริโภค และผลิต
อาหารปลอดสารเคมีเม่ือ 10 ปที่ผานมา จากขอมูลของ the International Trade Center 
กลาววา มูลคาการขายสินคาเกษตรอินทรีย ในค.ศ 1997 มีมูลคาสูงกวา 10 พัน
ลานดอลลารสหรัฐ แหลงตลาดใหญคือ กลุมประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน นอก
จากน้ีมูลคาการตลาดมีแนวโนมสูงข้ึนในกลุมประเทศอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน กลุม
ประเทศยุโรปตะวันออก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และในกลุมประเทศก ําลังพัฒนา เชน 
จีน อียิปต บราซิล อินเดีย ฟลิปปนส ศรีลังกา และ อูกานดา

ในสหรัฐอเมริกา เกษตรกรใน 49 รัฐ ทํ าการเกษตรอินทรียถึง 2.86 ลานไร และ 
2 ใน 3 สวนเปนการปลูกพืช ในกลุมประเทศยุโรป รัฐบาลไดสนับสนุนใหทํ าการเกษตร
อินทรีย โดยมีจํ านวนเกษตรกรท่ีทํ าการเกษตรระบบอินทรีย ในเยอรมัน 8,000 คน 
ออสเตรีย 20,000 คน อิตาลี 40,000 คน

มูลคาการขายสินคาอินทรียในปจจุบันคิดเปนรอยละ 1-2 ของมูลคาการตลาด
อาหารโลก แตมีแนวโนมสูงข้ึน เชน ในสหรัฐอเมริกา จากขอมูลของ Organic Trade 
Association รายงานวามีมูลคาสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 20 ตอปต้ังแตกลางป ค.ศ. 1980 
กลุมประเทศยุโรปมีมูลคาการตลาดเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 ตอปเปนเวลา 10 ป คาดวาใน
ปค.ศ 2005จะมีคาเพ่ิมรอยละ 15-20  และเพ่ิมเปนรอยละ 10-30 ป ค.ศ 2010 โดย
ประเทศฝรั่งเศส มูลคาการตลาดสูงกวา 3 ปกอนถึงรอยละ 50 และในประเทศอังกฤษ 
ในป ค.ศ. 1998 คาดวาจะมีการนํ าเขาอาหารอินทรียถึงรอยละ 70



3

ในกลุมประเทศยุโรป ภายในเวลา 13 ป มีการขยายพ้ืนท่ีการผลิตเกษตรอินทรีย
ข้ึนประมาณ 30 เทา โดยมีพ้ืนท่ีการผลิต ใน ค.ศ 1985 ประมาณ 100,000 เฮกแตร 
เพิ่มเปน 2.8 ลานเฮกแตร ในค.ศ 1998

ตารางท่ี 1 แหลงและพ้ืนท่ีผลิตเกษตรอินทรีย (FAO, 2000)
ประเทศ พ้ืนท่ี(ha) สัดสวนตอพ้ืนท่ีการเกษตร(%)

อังกฤษ 472 500 2.5
เยอรมัน 546 023 3.2
อิตาลี 1 040 377 -
ฝรั่งเศส 371 000 1.3
เนเธอรแลนด 27 280 1.4
เบลเย่ียม 20 663 0.9
ออสเตรีย 272 000 10.0
สวิสเซอรแลนด 95 000 9.0
เดนมารค 165 258 6.2
สวีเดน 139 000 5.1
สหรัฐอเมริกา(1997) 544 000 0.2
ญี่ปุน 1 000 0.02

การตลาดผลิตผลอินทรีย
ในเยอรมัน อาหารเด็กสวนใหญจะผลิตโดยวิธีเกษตรอินทรีย ขนมปงที่เมืองมูนิค

มากกวารอยละ 30 มีใบรับรองการผลิตโดยระบบเกษตรอินทรีย
สาธารณรัฐโดมินิกัน และแมกซิโก สงออกกลวยท่ีผลิตในระบบเกษตรอินทรีย ถึง

รอยละ 75 ของมูลคาในตลาดโลก อารเจนตินา สงออกธัญญพืชไปยังตลาดกลุมประเทศ
ยุโรป โดยมีปริมาณสูงกวาก ําหนดใหนํ าเขา และ อูกานดาสงออก ฝาย เปนตน

ป 1997 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการลูกผักอินทรีย 160,000 ไร พืชผักที่ปลูก
สวนใหญคือ มะเขือเทศ ผักกาดหอม และ แครอท ในรัฐแคลิฟอรเนีย มีพื้นที่ปลูกผัก
อินทรีย 80,000 ไร สวนใหญปลูกผักกาดหอม

ประเทศท่ีกํ าลังพัฒนามีโอกาสท่ีจะเปนแหลงผลิตอาหารอินทรียเพื่อการสงออก 
เชน ไมผลเขตรอน พืชไร พืชผัก เปนตน เน่ืองจากการผลิตอาหารอินทรียจะใชภูมิปญญา
ทองถิน่ ตนทุนการผลิตต่ํ า แตจํ าเปนตองศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตใหไดผลิตผลที่
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มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ตลอดจนขบวนการหลังการเก็บเก่ียว การเก็บรักษาและ
การขนสง  เพื่อใหผลิตผลสด สะอาด ปลอดภัยจนถึงมือผูบริโภค

ปญหาท่ีสํ าคัญคือจํ าเปนตองศึกษาระเบียบขอบังคับ มาตรฐานของแตละประเทศ 
เพ่ือผลิตใหไดตรงตามความตองการของประเทศคูคา

แนวโนมการนํ าเขาสินคาเกษตรของประเทศในกลุมยุโรป และญี่ปุน หลังจากขอ
ตกลงวาดวยการคาเสรีของประชาคมโลกมีผลบังคับใช  อาจจะใหน ําเขาเฉพาะผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย เพื่อปกปองเกษตรกรในประเทศ และเพ่ือการอนุรักษสภาพแวดลอม ดัง
น้ันจํ าเปนที่จะตองมีการศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการแขงขันในอนาคต

ตารางท่ี 2 มูลคาและสวนแบงการตลาดเกษตรอินทรีย( FAO, 2000)
ประเทศ มูลคารวม

(ลานUS$)
สวนแบงการตลาด

(%)
มูลคาผักและผลไม

(ลานUS$)
อังกฤษ 986 1.0 300
เยอรมัน 2 128 1.25-1.50 378
อิตาลี 978 1.0 264
ฝรั่งเศส 846 1.0 169
เนเธอรแลนด 210 1.2 -
เบลเยียม 138 1 34
ออสเตรีย 195 1.8 29
สวิสเซอรแลนด 457 2.0 -
เดนมารค 372 2.5-3.0 -
สวีเดน 175 0.9 31
สหรัฐอเมริกา 8 000 1.5 1 450
ญี่ปุน** 350 - -
หมายเหตุ : ** ประเทศญ่ีปุนมีมูลคาการตลาดผักปลอดภัยจากสารเคมี หรือ Green 
Product มูลคา 2.5 พันลาน US$

เกษตรอินทรีย (Organic agriculture)
การผลิตสินคาเกษตรอินทรีย เปนระบบการผลิตโดยใชทรัพยากรธรรมชาติแบบ

ย่ังยืน ไมท ําลายสภาพแวดลอม มีมาตรฐานเฉพาะและมีการตรวจสอบ ตลอดจนการรับ
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รองท่ีเขมงวด และมุงเนนคุณภาพคุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัยของผูผลิต ผู
บริโภค ตลอดจนอนุรักษส่ิงแวดลอม

ดังน้ันการผลิตจึงเนนการผลิตแบบธรรมชาติ จํ ากัดปจจัยการผลิตและหลีกเล่ียง
การใชสารสังเคราะหหรือสารเคมี เชน ปุย หรือสารเคมีปองกันและกํ าจัด โรค แมลง 
และวัชพืช เปนตน

ผลิตภัณฑอินทรีย จะตองผลิตตามมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑอินทรีย ต้ังแต
การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ขบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการ
ตลาด ซ่ึงจะมีองคกรหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของและเช่ือถือไดทํ าการตรวจสอบและรับรอง 
ดังน้ันผลิตภัณฑอินทรียจะเนนท่ีระบบการผลิต และปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบวาดวย
ความปลอดภัยของอาหาร สารเคมีท่ีใช เปนตน ซ่ึงจะแตกตางกับผลิตผลท่ีปลอดภัยจาก
สารพิษ ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ หรือผลิตภัณฑธรรมชาติ ซ่ึงเนนในดานผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย คือวิธีการผลิตท่ีประยุกตภูมิปญญาทองถ่ิน รวมกับเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชหลายชนิดสลับกัน ปลูกพืชคลุมดิน ใช
ปุยพืชสด ปุยหมัก ปุยคอก ปุยอินทรีย รวมกับการใชเทคโนโลยี เชน การใชเคร่ืองมือทุน
แรง การปรับปรุงพันธุ การใชพลาสติกคลุมดินและการใหน้ํ าในระบบนํ ้าหยด เปนตน

การปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย สามารถชวยยกฐานะความเปนอยูของ
เกษตรกรรายยอยท่ีมีทุนการผลิตนอย ผูบริโภคไดอาหารท่ีปลอดภัย นอกจากนี้จะรักษา
สภาพดินอยางย่ังยืน และรักษาสภาพแวดลอม

การปรับปรุงดินในระบบเกษตรอินทรีย ท้ังในดานคุณสมบัติและความอุดม
สมบูรณของดิน จะชวยรักษาความหลากหลายทางชีวะวิทยาในดิน เชน

•  เพิม่จ ํานวนไสเดือน ชวยยอยสะลายสารอินทรีย ทํ าใหดินโปรง ชวยในการ
ถายเทอากาศในดิน รักษาความอุดมสมบูรณของดินและรักษาความช้ืนในดิน

•   เพิม่จํ านวนเช้ือจุลินทรีย เชน แบคทีเรียและเช้ือรา ชวยยอยสะลายซากพืช 
สัตว และปลดปลอยสารอาหารใหอยูในรูปท่ีเปนประโยชนตอพืช

•   เพ่ิมคารบอนในดิน เนื่องจากมีซากพืช สัตวถูกยอยสะลายในดิน ตลอดจน
จ ํานวนจุลินทรียในดินเพ่ิมข้ึน คารบอนจํ าเปนส ําหรับการเจริญเติบโตของพืช

•   rhizobia และ microrrhiza ชวยตรึงไนโตรเจน เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
และชวยในการดูดธาตุอาหารของพืช

การรับรองอาหารอินทรีย
ผลิตภัณฑอินทรีย เนนระบบการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอินทรีย เพ่ือแสดง

ความแตกตางระหวางอาหารอินทรียท่ีผานการรับรองโดยองคกรท่ีเช่ือถือได และผลิต
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ภัณฑท่ีผลิตในระบบเกษตรอินทรีย แตไมมีหนวยงานตรวจสอบและรับรอง ดังน้ันคณะ
กรรมการคุมครองผูบริโภค จึงกํ าหนดใหฉลากท่ีปดสํ าหรับผักอินทรียจะตองมีขอความ
แสดงอยางชัดเจน เชน   “non certified organic agriculture” สวนผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย ท่ีผานหนวยงานตรวจสอบและรับรอง ใชฉลาก“certified organic agriculture”

1. กํ าหนดมาตรฐาน เพื่อความเชื่อมั่นของผูบริโภค ท่ีจะไดรับผลิตผลท่ีมีคุณ
ภาพ มีคุณคาทางโภชนาการและปลอดภัย จํ าเปนตองกํ าหนดมาตรฐาน 
ระเบียบหรือขอบังคับเบ้ืองตนวาดวยระบบการผลิตอาหารอินทรีย เชน สารท่ี
อนุญาตใหใชในการผลิต

2.  การข้ึนทะเบียนผูปลูกและผูจํ าหนาย เพื่อการตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ 
ตลอดจนขายผลิตภัณฑภายไตเคร่ืองหมายเกษตรอินทรีย

3. การตรวจสอบและการรับรอง หนวยงานท่ีเช่ือถือไดและไดรับการอนุมัติจาก
ภาครัฐ เปนผูตรวจสอบกระบวนการผลิต การจัดการดิน การปองกันและกํ าจัดโรค แมลง 
การดูแลรักษา กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว ตามมาตรฐานของการผลิตอาหารอินทรีย 
และใหการรับรองผลิตผล

จากการท่ีหลาย ๆประเทศไดออกกฎ ระเบียบและมาตรฐานของผลิตผลอินทรีย  
ทํ าใหเกิดปญหาในดานการคาสํ าหรับประเทศผูผลิต(สงออก)และประเทศท่ีซื้อ(นํ าเขา) 
หรือประเทศผูผลิตอาจจะสับสนในดานมาตรฐานของประเทศผูนํ าเขาแตละประเทศ โดย
เฉพาะประเทศท่ีพัฒนา มีกฎระเบียบของแตละประเทศ เชน ในกลุมประเทศยุโรป 
ก ําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอินทรีย ในค.ศ. 1900 ใน Regulation EEC 2092/91 และ
เมื่อเร็ว ๆน้ี สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศญ่ีปุนไดออกขอบังคับวาดวยผลิตภัณฑ
อินทรียของแตละประเทศ

ดังนั้นองคการระหวางประเทศ เชน FAO หรือ WTO ไดประสานงานประเทศผูสง
ออกและนํ าเขา วางกฎและมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับทั้งสองฝาย ซึ่งนํ าไปสูการคาท่ียุติ
ธรรม

ขอมูลทั่วไปและขอพึงปฏิบัติ  สํ าหรับระบบการผลิตและการตลาดอาหารอินทรีย
1. Codex Alimentarius for the Production, Processing, Labeling and 

Marketing of Organically Produced Food 1999.
Codex “ Organic agriculture is a holistic production management 
system which promotes and enhances ecosystem health, including 
biological cycles and soil biological activity. Organic agriculture is based 
on minimizing the use of external inputs, avoiding the use of synthetic 
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fertilizers and pesticides. Organic agriculture practices can not ensure 
that products are completely free from residues, due to general
environmental pollution. However, methods are used to minimize 
pollution of air, soil, and water. Organic food handlers, processors, and 
retailers adhere to standards to maintain the integrity of organic 
agriculture products. The primary goal of organic agriculture is to 
optimize the health and productivity of interdependent communitiesof 
soil life, plants, animals, and people.” ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี
มหาวิทยาลัยแมโจ

2. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) เปน
องคกรเอกชนนานาชาติ ประกอบดวยสมาชิก 750 องคกร จาก 100
ประเทศ ก ําหนดมาตรฐานข้ันต่ํ าส ําหรับระบบการผลิตอาหารอินทรีย ตลอด
จนขอความและรูปแบบของฉลาก เพื่อแสดงวาผานการรับรองขององคกรที่
เปนสมาชิก
IFOAM 2002 “ Organic agriculture is a whole system approach base 
upon a set of processes resulting in a sustainable ecosystem, safe 
food, good nutrition, animal welfare and social justice. Organic 
production therefore is more than a system of production that includes 
or excludes certain input.” ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีมหาวิทยาลัยแมโจ

การสงออกอาหารอินทรีย
   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ไดออกระเบียบและมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2002 ใหพืชผัก ผลไมที่ผลิต
โดยระบบเกษตรอินทรีย และนํ าเขาไปในสหรัฐอเมริกา ตองผานการรับรองโดย หนวย
งานท่ีข้ึนทะเบียนและไดรับการรับรองจาก US National Organic Standard (NOS) และ
ปดฉลากรับรองโดย USDA Organic Seal
แนวทางการสงออกอาหารอินทรียเขาไปในสหรัฐอเมริกา
1. ใหองคกรหรือหนวยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบและใหการรับรอง
2. รัฐบาลของประเทศผูสงออกตองรองขอการรับรองหนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับการ
มอบหมายโดยรัฐ ใหสามารถทํ าหนาท่ีตรวจสอบและออกเอกสารรับรองได
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3. รัฐบาลของประเทศผูสงออกตองรองขอความชวยเหลือ จากรัฐบาลของประเทศสหรัฐ
อเมริกา เพื่อใหการสนับสนุน ในดานการพัฒนาบุคลากรและหนวยงานตรวจสอบ
และรับรอง ตามมาตรฐานของ US National Organic Standard (NOS)

ประเทศญ่ีปุน
มาตรฐานของอาหารอินทรียของประเทศญ่ีปุน มีผลบังคับใชต้ังแต วันที่ 1 

เมษายน 2001 (Japan Agricultural Standard (JAS) regulation for product labeling, 
1 April, 2001.) สวนใหญจะใกลเคียงกับ  CODEX, อาหารอินทรียท่ีนํ าเขาไปขายใน
ประเทศญี่ปุน ตองไดรับการรับรองจาก Registered Certification Organization (ROC) 
และปดฉลากรับรองของ JAS ซ่ึงมีช่ือของหนวยงานของ ROC รับรอง ภายใตระเบียบใหม 
หนวยงาน ROC จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตร [Ministry of Agriculture 
Fishery and Forests (MAFF)] ในปจจุบันองคกรที่ไดรับการอนุมัติใหตรวจสอบและรับ
รองอาหารอินทรียมีจํ านวน 38 องคกร

   กลุมประเทศยุโรป (European Community; EC)
Regulation EEC 2092/91ก ําหนดมาตรฐานข้ันต่ํ าของของระบบการผลิตอาหาร

อินทรีย ซึ่งรวมทั้งการผลิต การแปรรูป การนํ าเขา การตรวจสอบ การรับรอง และการ
ตลาด ตลอดจนการปดฉลากรับรอง โดยการนํ าเขาอาหารอินทรีย เพื่อขายในกลุม
ประเทศยุโรป จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก องคกรที่มีระบบตรวจสอบและ
รับรองไดมาตรฐานตามท่ีกลุมประเทศยุโรปกํ าหนด
แนวทางการสงออกอาหารอินทรียเขาไปในกลุมประเทศยุโรป

1. ประเทศที่สามที่จะสงอาหารอินทรียเขาไปขายในกลุมประเทศยุโรป ตองสง
ราบละเอียดเก่ียวกับ ระเบียบ ขอกํ าหนด มาตรฐาน การตรวจสอบและการรับรองตาม
มาตรฐานของ EC (Article 6, 8 and 9 of Regulation EEC 2092/91) ไปยัง European 
Commission เพื่อการประเมิน ใหการรับรอง และ ข้ึนทะเบียนใน EC list, Article 11 
List ประเทศที่ผานการประเมินและขึ้นทะเบียนไว จะสามารถสงอาหารอินทรียเขาไปขาย
ในกลุมประเทศยุโรปได สินคาท่ีนํ าเขาจะตองมีใบรับรองดานมาตรฐานและกระบวนการ
ตรวจสอบ ตามมาตรฐานของ EC ก ํากับ

2. ประเทศผูสงออกที่ไมไดขึ้นทะเบียนใน Article 11 List อาจจะรองขอใหบริษัท
นํ าเขา จากกลุมประเทศยุโรป ย่ืนคํ ารองขอ an individual permit for import โดยแตละ
ประเทศในกลุมประเทศยุโรป สามารถอนุมัติการนํ าเขาอาหารอินทรียจากประเทศท่ีไม
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ไดข้ึนทะเบียน โดยสินคาท่ีนํ าเขาตองมีใบรับรองอาหารอินทรียตามมาตรฐานของ EC 
ก ํากับ หรือโดยการรองขอความรวมมือจากองคกรท่ีข้ึนทะเบียนไวใน Article 11 List.

ใบอนุญาตนํ าเขา ตองแสดงรายการสินคา ปริมาณ แหลงผลิต และระยะเวลาท่ี
อนุญาตใหนํ าเขา

ปจจุบันประเทศท่ีสาม ท่ีตองการสงออกอาหารอินทรียเขาไปในกลุมประเทศยุ
โรป สามารถรองขอการรับรองมาตรฐานจาก EN 45011 หรือ ISO/IEC Guide 
65:1996

องคการอาหารและการเกษตรของโลก(FAO) ไดต้ังคณะกรรมการเพ่ือดํ าเนินการ
ดังน้ีคือ

•  ใหขอมูลดานการผลิต การคา จากการศึกษา ขอมูลทางสถิติ และ 
เครือขาย http//www.fao.org/sd/epdirect

•   สนับสนุนการวิจัยและสงเสริมการเกษตรอินทรีย
•   สนับสนุนสถาบัน และใหคํ าแนะนํ าดานนโยบาย สํ าหรับประเทศ
สมาชิก เพ่ือความเขาใจในดานเกษตรอินทรีย

•  สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต ในดานทักษะ มาตรฐานและการรับรอง
เกษตรอินทรีย

•   สนับสนุนโครงการนํ ารอง เพื่อการคนควา วิจัยความเปนไปไดในการ
ผลิตเกษตรอินทรีย

ขอมูลของผูผลิตผักอินทรีย
1. ผูผลิตผักอินทรียจะตองมีการบันทึกขอมูลและเก็บรักษาขอมูล เพื่อการตรวจ
สอบ เชน ประวัติพื้นที ่แผนการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต ชนิดพืชท่ีทํ าการผลิต 
แผนการปลูก แผนการจัดการดิน และจัดการศัตรูพืชในระยะยาว

2.  ข้ันตอนหรือกระบวนการผลิตการปรับปรุงคุณภาพดิน การปองกันโรคแมลง 
การตรวจสอบดิน น้ํ าที่ใชและการปองกันการปนเปอนจากมลภาวะ ข้ันตอน
การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว เปนตน

3.  ขบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การรับรองผลิตภัณฑอินทรีย จะครอบคลุมถึงข้ัน
ตอนการดํ าเนินการหลังการเก็บเกี่ยว และจํ ากัดการใชวัสดุท่ีใชในการลด
อุณหภูมิเฉียบพลัน การบรรจุ เชน การทํ าความสะอาดผลิตผลดวยคลอรีน จะ
ตองใชความเขมขนไมเกิน 4 สวนในลานสวน
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4.  การตลาด ผูผลิตผักอินทรียจะตองมีแผนการตลาด ขอมูลชนิดพืช ปริมาณ
และราคา ของผักในแตละเดือน ตลอดจนตลาดรับซือ้ เพ่ือใชการตลาดนํ าการ
ผลิตและการวางแผนการปลูกในฤดูตอไป

พื้นที่ปลูกผักอินทรียจะตองไมใชสารเคมีเปนเวลา 3 ป การผลิตในระยะ 3 ปแรก 
เปนระยะเตรียมการหรือเตรียมความพรอมในการผลิต โดยเนนการปรับปรุงสภาพดิน 
แตอาจจะใหการรับรองการผลิตในระยะปรับเปล่ียน แตจะตองผลิตตามมาตรฐาน
กระบวนการผลิตอาหารอินทรีย
การปดฉลาก

เพ่ือแสดงการรับรองผลิตภัณฑอินทรีย ซ่ึงแตกตางจากเคร่ืองหมายการคา
1. ผลิตผลท่ีผลิตตามมาตรฐานอาหารอินทรีย
2. รับรองโดยหนวยงานท่ีรัฐบาลมอบหมาย
3.  แสดงลักษณะและขอความเดนชัด

3.1 ผลิตผลในระยะปรับเปลี่ยน
3.2  ผลิตผลอินทรีย
3.3  ระหัสแหลงผลิตและผูผลิต

การปนเปอนสารพิษและจุลินทรีย
ถึงแมจะผลิตสินคาเกษตรโดยไมใชสารเคมี แตผูผลิตตองระวังเรื่องการปนเปอน

จากมลภาวะทางดินและน้ํ า ซึ่งอาจจะมีการปนเปอนของ สารเคมี จุลินทรีย ไมโคทอกซิน 
ซึง่เปนปญหาที่ส ําคัญของประเทศในเขตรอน หรือ น้ํ ามโีลหะหนัก ปนเปอน เม่ือนํ ามาใช
ในการผลิต จะสามารถทํ าใหสินคาดังกลาวไมปลอดสารเคมี

สารพิษตกคาง
ถึงแมการเกษตรอินทรยีจะจํ ากัดการใชสารเคมีหรือสารสังเคราะห เชน สารเคมี

ปองกันและก ําจัด แมลง โรค วัชพืช ฮอรโมน ปุยเคมี ยาปฏิชีวนะ สารกันบูดหรือการ
ฉายรังษี

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย อาจจะปนเปอนสารเคม ี เนื่องจากการตกคางหรือสะสม
อยูในพื้นท่ีกอนการปลูกพืชอินทรีย หรืออาจจะปนเปอนในดินและน้ํ าท่ีใชในการเพาะ
ปลูก เชน Chlorinated hydrocarbons, สารประกอบที่มีความเปนพิษสูง เชน dioxine, 
PCBP, จุลินทรีย และไมโครทอกซิน เปนตน
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ไนเตรท
พืชท่ีผลิตโดยระบบเกษตรอินทรีย จะมีปริมาณไนเตรทในพืชตํ่ ากวาการผลิตโดย

วิธีทั่วไป เน่ืองจากการผลิตโดยท่ัวไปจะเนนการเจริญและผลผลิตของพืช โดยการใชปุย
เคมีท่ีมีความสามารถในการละลายน้ํ าไดสูง  ไนเตรทนอกจากจะทํ าใหสภาพของดิน
เสือ่ม และไหลซึมปนเปอนในแหลงน้ํ าไตดินหรือแมน้ํ า ลํ าธาร ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะ
สม ไนเตรทจะเปลี่ยนรูปเปน nitrosamines ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง นอกจากนี้จะเปน
สาเหตุใหปริมาณออกซิเจนในเม็ดเลือดลดลง

จุลินทรีย
ซากพืชสัตวแหลงของปุยอินทรีย อาจจะปนเปอนจุลินทรียท่ีเปนอันตรายตอผู

บริโภค เชน Listeria, E. coli, Straphylococus aureus หรือสารพิษท่ีเกิดจากเช้ือจุลินท
รีย เชน Afla toxin ซึง่เปนสารกอมะเร็งในตับ เปนตน ดังน้ันควรทํ าการศึกษาและจํ ากัดจุ
ลินทรียโดยใชความรอนกอนนํ ามาใสในแปลงปลูก

การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน
ดินเปนปจจัยท่ีสํ าคัญในการปลูกพืช เนื่องจากเปนที่ยึดรากพืช เปนแหลงของน้ํ า 

ธาตุอาหาร และออกซิเจนชวยในการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงเปนอาหารของมนุษยและ
สัตว

ดินประกอบดวยธาตุอาหาร 45% อินทรียวัตถุ 5 % น้ํ า 25%และ อากาศ 25 %
แรธาตุอาหารสะลายตัวมาจากหิน อินทรียวัตถุไดมาจากการสะลายตัวของซากพืชและ
สัตว ซึ่งอาจจะอยูในระหวางการเสื่อมสะลาย(compost) หรือเสร็จสิ้นกระบวนการเสื่อม
สะลายแลว(humus)

คุณภาพและความอุดมสมบูรณของดิน เปนปจจัยในการปลูกผักอินทรีย ความ
สํ าเร็จของการปลูกผักอินทรียจะข้ึนอยูกับการปรับปรุงคุณภาพและการรักษาความ
สมบูรณของดินแบบย่ังยืน

การปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อใหมีความสมบูรณเพียงพอตอความตองการของ
พืชและการรักษาความสมบูรณของดิน ทดแทนการใชปุยเคมีหรือสารสังเคราะห เปน
งานท่ีใชเวลานาน เน่ืองจากปุยอินทรียท่ีไดจากพืชและสัตว พืชไมสามารถนํ าไปใช
ประโยชนไดทันที จะตองผานขบวนการยอยสะลายโดยจุลินทรียในดิน (mineralization) 
อัตราการยอยสะลายของสารอินทรีย ข้ึนอยูกับ ความช้ืน อุณหภูมิ และชนิด ตลอดจน
ปริมาณจุลินทรียในดิน ดังน้ันธาตุอาหารในสารอินทรียจะมีชนิด ปริมาณและอัตราที่พืช
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นํ าไปใชประโยชนไดนอยและไมแนนอน ควรทํ าการศึกษา วิเคราะห เพื่อหาแนวทางใน
การนํ าไปปฏิบัติตอไป

ตารางท่ี 3 ดรรชนีแสดงคุณภาพของดิน
คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติชีวภาพ

Bulk density
Rooting depth
Water infiltration rate
Water holding capacity
Aggregate stability

PH
Electrical conductivity
Cation-exchange
capacity
Organic matter
Mineralizable nitrogen
Exchangeable potassium
Exchangeable calcium

microbial biomass
carbon
microbial biomass
nitrogen
earthworms
enzymes
disease
suppressiveness

ปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก กระดูกปน เปนแหลงธาตุอาหารท่ีสํ าคัญ ในการ
ปลูกผักอินทรีย โดยจะเพิ่มปริมาณคารบอนในดิน เพ่ิมจุลินทรียท่ีเปนประโยชนในดิน 
เพิม่ความสามารถในการอุมนํ ้า สารอาหาร ชวยใหดินรวนซุย เพ่ิมออกซิเจนในดินและ
ชวยในการระบายน้ํ า และรักษาความอุดมสมบูรณของดิน แตควรระวังโรคและเมล็ดวัช
พืชท่ีติดไปกับวัสดุดังกลาว การปลูกผักอินทรียตองการปุยหมักและปุยคอก 3-5 ตันตอ
เอเคอร ตอป

การปลูกพืชคลุมดิน ปุยพืชสด  มีความส ําคัญตอการรักษาสภาพดินและเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณของดิน เปนแหลงปุยอินทรียท่ีมีราถูก ลดจํ านวนวัชพืช เปนแหลง
อาศัยของแมลงท่ีเปนประโยชน ลดการชะลางไนโตรเจน แตการปลูกพืชคลุมดินอาจให
ผลทางลบ เชน การสูญเสียน้ํ าในดิน การแขงขันดูดธาตุอาหาร เปนแหลงอาศัยโรค 
แมลง ศัตรูพืช

การปลูกพืชหมุนเวียน เปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของดินและ
รักษาความอุดมสมบูรณของดิน ตลอดจนลดการสะสมของโรค แมลง การปลูกพืชตาง
ตระกลู มีระบบรากแตกตางกัน จะชวยใหการใชธาตุอาหารในดินใหเกิดประโยชน นอก
จากนี้การใชพืชตระกูลถั่วในระบบพืชหมุนเวียนจะเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน

การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินอาจจะทํ าไดโดยปลูกพืชตระกูลถั่วแซมพืชหลัก
หรือพืชประธาน เนื่องจากรากพืชตระกูลถั่วสามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศ
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ตารางท่ี  4 ธาตุอาหารจากพืชและสัตว
ปริมาณธาตุอาหาร

N P2O5 K2O Ca Mg S Cl
เลือดแหง 12-

15
3.0 - 0.3 - - 0.6

กระดูกปน
-สด (raw)

     -น่ึง (stream)
3.5
2.0

22.0
28.0

-
0.2

22.0
23.0

0.6
0.3

0.2
0.1

0.2
-

เมล็ดฝาย (เถา) 0 - 27.0 - - - -
เมล็ดฝาย (กาก) 6-7 2.5 1.5 0.4 0.9 0.2 -
ขนไก 15.

3
- - - - - -

เปลือกไข (เถา) - 0.4 0.3 - - - -
เปลือกไขสด 1.2 0.4 0.2 - - - -
ปลาปน 9.5 6.0 - 6.1 0.3 0.2 1.5
เถาไม - 2.0 6.0 20.0 1.0 - -
ถ่ัวลิสงปน(เปลือก) 1.2 0.5 0.8 - - - -
ถ่ัวลิสง(กาก) 7.2 1.5 1.2 0.4 0.3 0.6 0.1
เปลือกมันฝร่ัง(เถา) - - 5.2 27.5 - - -
ข้ีเล่ือย 0.2 - 0.2 - - - -
สาหรายทะเล (แหง) 0.7 0.8 5.0 - - - -
เปลือกกุง 7.8 4.2 - - - - -
กากถ่ัวเหลือง 7.0 1.2 1.5 0.4 0.3 0.2 -
ใบยาสูบ 4.0 0.5 6.0 - - - -
ตนยาสูบ 3.7 0.6 4.5 - - - -
หมายเหตุ; คาโดยประมาณ กอนนํ าไปใชควรวิเคราะหธาตุอาหาร เพ่ือใหไดประโยชน
สูงสุด
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ตารางท่ี 5 ธาตุอาหารจากมูลสัตว
TKN P2O5 K2O Ca Mg S

กิโลกรัม/นํ ้าหนักสด
โคนม
   - สด(กก./ตัน) 4.5 2.3 3.6 1.8 0.9 0.5
   -น้ํ าหมัก
(ปอนด/1000ปอนด)

23 14 21 10 5 3

โคเน้ือ
   - สด(กก./ตัน) 5.5 3.2 4.0 2.3 0.9 0.9
ไกกระทง
   - สด(กก./ตัน) 11.8 7.7 5.0 4.5 1.8 0.9
   -รวมกับวัสดุรองพ้ืน
คอก

32.7 35.5 20.9 18.6 3.6 6.8

ไกไข
   - สด(กก./ตัน) 11.8 10.0 5.0 18.6 1.8 1.8
   - น้ํ าหมัก
(ปอนด/1000ปอนด)

62 59 37 35 7 8

เปด
   - สด(กก./ตัน) 12.7 10.5 7.7 - - -
   -ร วมกับวัสดุรองพื้น
คอก

8.6 7.7 6.4 10.0 1.4 1.4

แพะ
   - สด(กก./ตัน) 10.0 5.5 8.2 - - -
มา
   - สด(กก./ตัน) 5.5 2.7 5.5 5.0 0.9 0.9
แกะ
   - สด(กก./ตัน) 9.5 4.5 9.0 6.4 1.8 1.4
หมู
   - สด(กก./ตัน) 5.5 4.1 4.1 3.6 0.9 0.9
   - น้ํ  า ห มั ก
(ปอนด/1000ปอนด)

31 22 17 9 3 5
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วัสดุ/สารปรับปรุงดิน
คํ าจ ํากัดความ

สารอินทรีย
1. ปุยอินทรียไดจากวัสดุในฟารม
1.1 ปุยหมักไดจากการหมักเศษพืช เชน ฟางขาวากถั่ว วัชพืช เปลือกขาว ข้ี
เถาแกลบเปนตน   หมักรวมกับปุยคอก เติมกระดูกปนหรือสารอนินทรียท่ี
อนุญาตใหใชได เชน หินฟอสเฟต เปนตน
1.2 ปุยคอก

•  ปุยจากมูลสัตว ท่ีผานการเล้ียงแบบเกษตรอินทรีย ตรวจสอบและรับ
รองโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

•   อาหารท่ีใชเล้ียงสัตว ตองไมเปนพืชที่ไดรับการตัดแตงทางพันธุกรรม
•   ไมใชยาปฏิชีวนะหรือสารสังเคราะหที่ใชเรงการเจริญเติบโต

1.3 ปุยพืชสด เศษพืชและวัสดุอินทรีย สวนท่ีเหลือจากการทํ าฟารม
1.4  ปุยอินทรียทุกชนิดตามรายละเอียดขอท่ี   1 ซ่ึงผลิตจากวัสดุนออก

ฟารมตองผานการตรวจสอบและรับรองโดยหนวยงานรับผิดชอบ
2. ดินพรุ(peat) ที่ไมเติมสารสังเคราะห
3. ปุยชีวภาพหรือจุลินทรียท่ีพบตามธรรมชาติ
4.  ฮิวมัสและสิ่งขับถายจากไสเดือน (Vermicompost)
5.  ดินอินทรียท่ีมีการรับรองอยางเปนทางการ
6.  ผลิตภัณฑจากสาหรายและสาหรายทะเลท่ีไดรับการรับรอง
7. ปุยอินทรียน้ํ าที่ผลิตจากซากพืชและสัตว ไมมีสารตองหามปนเปอน
8.  วสัดุเหลือจากกระบวนการของโรงงานฆาสัตว โรงงานแปรรูปนํ ้าตาลปะหลัง 
โรงงานน้ํ าปลา ไมเติมสารสังเคราะหและมีการรับรอง

9. สารควบคุมการเจริญของพืชและสัตว ซึ่งปลอดจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห

สารอนินทรียท่ีอนุญาตใหใช
1. หินและแรธาตุธรรมชาติ
1.1 หินบด
1.2 หินฟอสเฟต (rock phosphate) มีแคดเมียมเปนสวนประกอบไมเกิน 

90 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม P2O5
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1.3 หินปูนบด ในรูปของแคลไซดหรือโดโลไมท ที่ไมผานการเผาไหม
1.4  ยิบซมั
1.5  แคลเซียมซิลิเกต
1.6  แมกนีเซียมซัลเฟต
1.7  แรดินเหนียว เชน สเมคไตท คาลิโอไนท คลอไรท
1.8  แรเฟลสปาร
1.9  แรเพอรไลท ซีโอไลท เบนโทไนท
1.10  หินโพแทส มีเกลือโพแทสเซียมคลอไรดต่ํ ากวารอยละ 60

2. สารอนินทรียอ่ืน ๆ
2.1 แคลเซียมจากสาหราย
2.2  เปลือกหอย
2.3  เถาถาน
2.4 เปลือกไขบด
2.5  กระดูกปน/เลือดแหง
2.6  โพแทสเซียมซัลเฟต ท่ีผลิตโดยกระบวนการธรรมชาติ
2.7  เกลือสินเธาว
2.8  โบแรกซ
2.9  ซัลเฟอร

การปองกันโรคและแมลง
การเกษตรอินทรีย จํ ากัดการใชสารเคมีหรือการใชสารสังเคราะห เนนการใชวิธี

การปองกันโรคและแมลงมากกวาการก ําจัด เชน วิธีการเขตกรรม การควบคุมโรคและ
แมลงโดยชีววิธี โดยการใชตัวห้ํ า ตัวเบียฬ ไสเดือนฝอย เชื้อไวรัส (NVP) แบคทีเรีย
(Bacillus thruringensis; Bt)  เชื้อราปฏิปกษ เชน ไตรโคเดอมา (Tricoderma) เปนตน

ระบบการเกษตรอินทรีย เชื่อวาจะเปนระบบที่สามารถอนุรักษสภาพแวดลอม ใช
ทรัพยากรธรรมชาติแบบย่ังยืน เชน รักษาสภาพและความอุดมสมบูรณของดิน 
ทรัพยากรน้ํ า และความหลากหลายทางชีววิทยา นอกจากน้ีจะมีระบบการจัดการดินท่ีดี 
และมีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยจะใชประโยชนจากความสมดุลยทางธรรม
ชาติ เชนแมลงศัตรูพืชและแมลงท่ีเปนประโยชน (ตัวห้ํ า ตัวเบียฬ )
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การปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชโดยวิธีการเขตกรรม
•  เลือกพื้นที่ ๆอุดมสมบูรณ มีการระบายนํ้ าดีไดรับแสงอยางพอเพียง สภาพ
คอนขางเปนกรดเล็กนอย ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํ า  ทํ าใหพืชออนแอ ดิน
ท่ีมกีารระบายน้ํ าเลวจะทํ าใหเมล็ด ราก  หรือโคนตนเนา นอกจากน้ีดินท่ีมี
สภาพเปนกรดสูง จะทํ าใหรากไมสามารถเจริญได   เหมาะสํ าหรับการเจริญ
ของโรค เชน โรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือราและแบคทีเรีย

•   เลือกปลูกพืชในสภาพอากาศเหมาะสม พืชสามารถเจริญไดดี มีศัตรูพืชนอย
•    ใชพันธุตานทาน
•   ใชเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพดี มีอัตราการงอกสูง ตนกลาเจริญเร็วและแข็งแรง 
ไมมีโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ

•   ก ําจดัวชัพชื ซึ่งจะแยงนํ ้า อาหาร แสง ทํ าใหพืชออนแอ และเปนท่ีอาศัยของ
แมลง โรค

•  การจัดการดินใหมีความอุดมสมบูรณ ปรับสภาพความเปนกรด-ดางของดิน
ใหเหมาะสม

•  ใชกับดักสีเหลือง โดยใชวัสดุสีเหลืองและใชกาวท่ีไมแหงไดงายปายวัสดุ เพื่อ
ลดจ ํานวนเพล้ียออนหรือแมลงปากดูด

•  หลังการเก็บเกี่ยวควรจะทํ าลายซากพืชใหหมด
•   ปลูกพืชหมุนเวียน เพือ่ตัดวงจรโรค แมลงและเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
•   ปลูกพืชสลับ  เพ่ือลดการระบาดของโรค แมลง  เชน ปลูกกะหลํ ่าปลี สลับถั่ว
แขก หรือมะเขือเทศหรือข้ึนชาย  สามารถจะชวยในการเจริญเติบโตซึ่งกันละ
กนั ตลอดจนขับไลผีเส้ือกะหล่ํ าไดเปนตน

ตารางท่ี 6 พืชท่ีใหประโยชนและโทษ
พืช พืชที่ใหประโยชน พืชที่ใหโทษ หมายเหตุ

หนอไมฝร่ัง มะเขือเทศ ชวยในการเจริญเติบโต
ถ่ัวแขก ดาวเรืองหนู ขับไลเตากัดกินใบถ่ัว

หอม/กระเทียม ชะงักการเจริญ
ถ่ัวลันเตา แครอท/กะหล่ํ าดอก/

บีท
ชวยในการเจริญเติบโต

บลอคโคล่ี แนสเตอรเต่ียม ขับไลเพล้ียออน
กะหล่ํ าปลี ถ่ัวพุม บีท มะเขือเทศ ชวยในการเจริญเติบโต



18

ขับไลผีเส้ือกะหล่ํ า
กะหล่ํ าดอก ซีเลอร่ี/ขึ้นชาย ชวยในการเจริญเติบโต

ขับไลผีเส้ือกะหล่ํ า
ซีเลอร่ี ถ่ั วพุ  ม  /หอมต น/ 

หอมหวัใหญ
ชวยในการเจริญเติบโต

แตงกวา ถั่วพุม/ผักกาดหัว/ขาว
โพดหวาน

ชวยในการเจริญเติบโต
ขับไลเตาแตง

กระเทียมตน แครอท ชวยในการเจริญเติบโต
สลัด บีท กะหลํ่ าปลี แครอท ชวยในการเจริญเติบโต
แตงหอม/ฟกทอง ขาวโพดหวาน ชวยในการเจริญเติบโต
ท่ีมา; Kurita, 1982.” Vegetable Culture in Organic Agriculture” . Tsukuba, Japan.

การปองกันและกํ าจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
สารปองกันแมลงท่ีใชในเกษตรอินทรียคือ สารท่ีสกัดจากพืชหรือการปองกันและ

ก ําจดัโดยชีววิธี
มวนพิฆาต เปนตัวห้ํ ามีปากแหลมยาว ใชแทงเขาไปในเหย่ือ ทํ าใหเหย่ือเปน

อัมพาตแลวดูดกินน้ํ าเล้ียง ใชควบคุมหนอนศัตรูพืชหลายชนิด
แมลงชาง เปนตัวห้ํ าควบคุม เพล้ียออน หนอนวัยตน ๆ เพลี้ยไฟ ไร และแมลงหว่ี

ขาว
Bacillus thuringiensis (Bt) มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันหนอนผีเสื้อกลางวัน

และกลางคืน เชน หนอนคือ หนอนใย หนอนเจาะผลมะเขือเทศ พริก คอนขางปลอดภัย
ตอผูใช ผูบริโภค ผึ้ง แมลงท่ีเปนประโยชน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอม โดยจะสราง
สารพิษในตัวแมลง ทํ าใหแมลงตายภายใน 3 วัน ขอควรระวังคือถังฉีดพนจะตองไมใช
รวมกับสารปองกันและกํ าจัดโรคแมลง ควรฉีดพนตอนเย็นเม่ือพืชมีความช้ืนสูง

ไสเดือนฝอย สามารถทํ าลายแมลงไดหลายชนิด เชน หนอนกระทูหอม หนอนใย
ผัก ดวงหมัดผัก เปนตน

การใชสารสกัดจากพืช “Botanicals” จะสะลายตัวงาย ควรฉีดพนทันท่ีหลังจากท่ี
ผสมน้ํ า และจํ าเปนตองฉีดพนหลายคร้ัง
ไพรีทรัม(Pyrethum)

สกัดจากดอก Chrysanthemum cinerariaefolium ซึง่มีแหลงปลูกท่ีสํ าคัญคือ เคน
ยาและแทนซาเนีย เปนสารท่ีออกฤทธโดยการทํ าลายระบบประสาท ทํ าใหแมลงเปนอัม
พฤต แมลงหลายชนิดเม่ือหมดฤทธ์ิยา จะสามารถเขาทํ าลายพืชได เมื่อผสม Piperonyl 
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butoxide (PBO) จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได สารนี้จะเสื่อมสะลายเร็ว เมื่อถูกแสง
แดด
ยางไหล (Rotenone)

สกัดจากรากยางไหล ซึ่งเปนพืชตระกูลถั่วเขตรอน มีความเปนพิษตอปลาสูง ใช
ปองกันแมลงกัดกินใบพืช

สะลายตัวเร็วเม่ือถูกแสงแดดหรือผสมกับน้ํ าผงซักฟอก
ซาบาดิลลา (Sabadilla)

สารสกัดจากเมล็ดดอกลิล่ีอเมริกัน ใชก ําจัดแมลงปกแข็ง เชน หมัดกระโดด เตา
แตง เปนตน

สะเดา (Neem)
สะกัดจากสะเดา ประกอบดวยสาร azadirachtin สามารถควบคุมแมลงไดมาก

กวา 200 ชนิด รวมทั้งไรและไสเดือนฝอย นิยมใชควบคุมแมลงหว่ีขาว เพลี้ยไฟ และ
หนอดกัดกินใบ

ควรฉีดพนในตอนเย็น เม่ือมีความเขมขนของแสงต่ํ า ความชื้นที่ใบพืชสูง มีประ
สิทธิภาพในการควบคุมแมลงภายในเวลา 8 ช่ัวโมงหลังฉีดพน
Piperonyl butoxide (PBO)

สารสะกัดจากเมล็ดงา ออกฤทธิ์ในการจ ํากัดการทํ างานของน้ํ ายอย(enzymes) ท่ี
ทํ าหนาท่ียอยสะลายสารพิษในตัวแมลง เพิ่มประสิทธิภาพของสารอื่น ๆ

นํ ้ามันพืช
จ ํากดักระบวนการท่ีจํ าเปนส ําหรับการดํ ารงชีวิต เชน การหายใจ ขับไลแมลง มี

ประสิทธิภาพในการปองกันและกํ าจัด เพล้ียออน ไร มวน ควบคุมการระบาดของเชื้อไว
รัส เปนเวลา 7 วันหลังฉีดพน ใชผสมนํ ้าความเขมขน 2 %
การปองกันและกํ าจัดโรค

โรคพชืทํ าใหใบเกิดแผล ลดพ้ืนท่ีสรางอาหาร ทํ าใหพืชออนแอ ชะงักการเจริญ 
เห่ียว ตาย

พืชแตละชนิดมีเช้ือสาเหตุเขาทํ าลายทํ าใหเกิดโรคพืชหลายชนิด เชน เช้ือรา 
แบคทีเรีย ไวรสั และไสเดือนฝอย ดังน้ันการปองกันและกํ าจัดโรคพืชของการปลูกผัก
อินทรียคอนขางยาก เน่ืองจากปลูกพืชหลายชนิดและการจํ ากัดการใชสารเคมีสังเคราะห
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ดังน้ันการปลูกผักอินทรียจะตองวางแผนการปองกันมากกวาที่จะกํ าจัดหลังจากท่ี
เช้ือสาเหตุเขาทํ าลาย

การเลือกสถานท่ี ๆมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการผลิตผักแตละชนิด 
ปราศจากเช้ือสาเหตุท่ีทํ าใหเกิดโรคพืช ใชสายพันธุท่ีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวด
ลอมในแหลงปลูกไดดี และใชสายพันธุตานทานโรค เปนแนวทางที่ใชในการปองกันการ
ระบาดของโรค
ความสมบูรณของพืช

วิธีการปลูกและดูแลรักษาใหพืชเจริญเติบโตสมบูรณ ทํ าใหพืชมีความทนทานตอ
การเขาทํ าลายของโรค เม่ือพืชไดรับปุยท่ีมีความเขมขนสูง รากจะถูกทํ าลาย เกิดแผล ทํ า
ใหเช้ือโรคเขาทํ าลายไดงาย

การปลูกในฤดูหรือสภาพแวดลอมเหมาะสม พืชจะเจริญเติบโตสมบูรณ แข็งแรงมี
ความตานทานตอโรคและแมลง

การใหปุยและน้ํ าอยางสมดุลยชวยใหพืชเจริญเติบโต แข็งแรง พืชที่ไดรับนํ ้าหรือ
ไนโตรเจนสูง อัตราการเจริญสูง พืชอวบน้ํ า เช้ือโรคจะเขาทํ าลายไดงาย

พชืท่ีชะงักการเจริญ เน่ืองจากขาดน้ํ า  ขาดปุยโพแทสเซียมและแคลเซียม จะออน
แอทํ าใหเกิดอาการปลายใบไหม(tip burn) กนเนา (blossom end rot) เปนตน

การจดัการน้ํ าและดิน การไถพรวนดิน ใหน้ํ าสามารถซึมลงไประดับราก ระบาย
น้ํ าไดดี ปองกันน้ํ าขัง เปนสาเหตุใหรากเนา นอกจากน้ีการใหน้ํ าระบบนํ ้าหยด หรือทด
เขาตามรอง ปองกันใบเปยก ชวยลดการเขาทํ าลายของโรคได

การปลูกระยะหาง ตัดแตงกิง่ ชวยใหมีการถายเทอากาศดีระหวางแถวพืช ชวยให
หนาดินและใบแหง ลดการเขาทํ าลายของโรค

การใหน้ํ าชวงสายและใหแหงกอนค่ํ า
การเขาทํ างานในแปลงปลูก ควรทํ าเมื่อใบแหง
การใหน้ํ าบอยครั้งเกินไป จะชวยแพรกระจายโรค

การปองกันการเขาทํ าลายของโรค
•  ใชเมล็ดและตนกลาท่ีปลอดโรค
•  การใสปูนขาว เพื่อปรับความเปนกรดของดิน ทํ าใหสภาพแวดลอมไมเหมาะ
สมส ําหรับการเจริญของเช้ือสาเหตุ

•  ใสเช้ือราปฏิปกษ เชน ไตรโคเดอมา (Tricoderma) กลอยลาเด่ียม 
(Glioladium)เพือ่ก ําจดัเช้ือสาเหตุท่ีทํ าใหเกิดโรคในดิน
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•  สเตรปโตไมเซส (Streptomyces) บางสายพันธุใชปองกันโรคที่เกิดจาก
เช้ือรา ฟวซาเรี่ยม (fusarium) ไพเที่ยม (Pythium)  และ โฟมอบซิส
(Phomopsis).

•   สปอรแหงและเสนใบของ Streptomyces griseoviridis ใชปองกันการเนา
ของเมล็ด โรคโคนเนาและรากเนาของพืชผักในโรงเรือน

•   แบคซลิลัส Bacillus cereus ใชปองกันโรค Pythium aphanidermatum 
ของแตงกวา

•   Bacillus subtilis สรางสารปองกันและกํ าจัดเช้ือ Rizoctonia ท่ีทํ าใหเกิด
โรครากเนาของถ่ัวลันเตา

•   Bacillus mycoides ปองกันโรคโคนเนาของแตงกวาท่ีเกิดจากเช้ือ 
Pythium mamillatum

•   Fluorescent pseudomonas ใชปองกันการท ําลายของโรค Southern 
blight ของถ่ัวแขก Fusarium wilt, early blight ,Phoma และ Stemphylium 
ของมะเขือเทศ  โรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Pseudomonas 
solanacearum และ Phethium ของมะเขือเทศ

•   ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อลดการสะสมของโรค แมลง
•   วัสดุคลุมดิน เพื่อปองกันใบสัมผัสดินและปองกันความชื้นที่ระเหยจากดิน
•   การเพิ่มปุยหมัก ปุยคอก ชวยเพ่ิมเช้ือจุลินทรียท่ีเปนประโยชน
•   ทํ าความสะอาดแปลงปลูก เก็บเศษเหลือพืชหลังการเก็บเกี่ยว
•   การใชพลังแสงอาทิตย ไถพลิกตากดิน เพื่อก ําจัดโรคในดิน
•  ทองแดง (copper) อาจจะใชในรูปของคอปเปอรซัลเฟต หรือผสมกับปูนขาว

(บอรโดมิกเจอร) สามารถปองกันโรคท่ีเกิดจากเช้ือราและแบคทีเรียไดหลาย
ชนิด เชน ใบจุด แอนแทรคโนส ราแปง ราน้ํ าคาง ใบไหม เปนตน สาร
ประกอบทองแดงจะทํ าใหเกิดอาการระคายเคืองตอผิวหนังและตา นอกจากน้ี
จะมีพิษตอปลาสูง ในกรณีท่ีใชขณะท่ีมีอุณหภูมิสูงจะเปนอันตรายตอพืช

•  ก ํามะถัน(sulfur) ก ํามะถันผงใชปองกันโรคราแปง ราสนิมและโรคใบจุดท่ีเกิด
จากเช้ือแบคทีเรียไดดี แตเม่ือผสมน้ํ ามันอาจจะทํ าใหเกิดอาการใบไหม โดย
เฉพาะใชฉีดพนขณะท่ีมีอากาศรอน
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•   ไบคารโบเนตและสารสกัดจากพืช สามารถนํ ามาใชปองกันและก ําจัดโรคได 
โดยเฉพาะไบคารโบเนต ใชปองกันและกํ าจัดราแปงไดดี สารสะกัดจากพืช 
เชน น้ํ าท่ีค้ันจากกระเทียม หอมหัวใหญ ขะม้ิน เปนตน

เอกสารอางอิง
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