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การออกแบบระบบการผลิตผักปลอดสารพิษอยางยั่งยืน 
ในพื้นที่เกษตรชานเมือง 

จตุรงค พวงมณี1 จําลอง โพธาเจริญ1  สมเกียรติ สุวรรณคีรี1 สิทธิชัย ลอดแกว2  

ศักด์ิมนตรี นาชัยเวียง3 และ กุหลาบ อุตสุข1 

 
บทคัดยอ 
            การศึกษาวิธีการผลิตผักปลอดสารพิษจนประสบความสําเร็จ สามารถผลิตผักปลอดสารพิษ ณ ศูนยวิจัยเพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยใชวิธีการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน  มี
วิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. วิธีกล ใชกับดัก ถาดเหลือง กาวเหนียว จับฆาทําลาย 2. วิธีเขตกรรม โดยเนนความหลากหลาย
ของผักปลูกหมุนเวียน และฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินดวยปุยคอก 3. การปรับสภาพแวดลอม เพื่อใหเหมาะสม
กับการเปนที่อาศัยและขยายพันธุของศัตรูธรรมชาติ พบวาสามารถผลิตผักปลอดสารพิษไดในระดับที่นาพอใจ จึงได
นําเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษเผยแพรสูเกษตรกร โดยวิธีการจัดฝกอบรมใหความรูการผลิตผักปลอดสารพิษ
แกเกษตรกร และพรอมกับรับสมัครเกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ และทําการคัดเลือก
เกษตรกรที่พรอมจะปลูกผักปลอดสารพิษ โดยเกษตรกรเปนผูดําเนินการในระดับไรนา และมีเจาหนาที่ของโครงการฯ 
ใหคําแนะนํา ไดคัดเลือกพื้นที่เกษตรกรรมบานหนองโคง หมูที่ 4 ตําบลขี้เหล็ก  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปน
พื้นที่ปลูกผัก  พรอมกับทําการศึกษาขอมูลดานการผลิตและปญหาการผลิตผักของเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา 
เกษตรกรสามารถทําการผลิตผักปลอดสารพิษ ประสบผลสําเร็จในระดับที่นาพอใจ  เก็บเกี่ยวผลผลิตไดสูงกวา 80 
เปอรเซ็นต เปนสิ่งแสดงใหเห็นวาระบบการผลิตผักที่นําไปเผยแพรใหกับเกษตรกรนั้น เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง ชวยสรางอาชีพใหแกเกษตรกร และเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน 

คําสําคัญ :  การปองกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน วิธีกล วิธีเขตกรรม ศัตรูธรรมชาติ 
 
บทนํา 

           จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร เนื่องจากมีสภาพ
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ และอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพืชเมืองรอน และเมืองหนาว 
มีระบบการชลประทานที่สมบูรณกวาทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่
ประมาณสองหมื่นตารางกิโลเมตร หรือ 12.56 ลานไร โดยมีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบเชิงเขา 
เปนพื้นที่ ปาไม 8.90 ลานไร และที่ไมไดจําแนก 2.33 ลานไร พื้นที่เกษตรครอบคลุม 1.33 ลานไร 
หรือประมาณรอยละ 10.6 ของพื้นที่ทั้งหมด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542) 
 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ถั่วเหลือง ไมผล เชน ลําไย ล้ินจี่ สม มะมวง และพืชผัก 
เชน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ มันฝรั่ง ผักตระกูลกะหล่ํา พริก มะเขือเทศ ฯลฯ  
  การปลูกพืชผักเชิงพาณิชยมีไมนอยกวา 70 ชนิด แตที่เกษตรกรนิยมปลูกกันอยาง
แพรหลายมีประมาณ 40 ชนิด ซึ่งอาจจําแนกตามลักษณะการบริโภคไดเปน 3 ประเภท คือ 

                                                           
1 สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน  
2 หองปฏิบัติการวิเคราะหดินและพืช ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
3 ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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ก. ผักประเภทกินใบและลําตน เชน คะนา กวางตุง ผักกาดขาว กะหล่ําปลี ผักบุงจีน 
ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม ผักชี เปนตน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 47,234 ไร หรือ รอยละ 19 ของ
พื้นที่ปลูกผัก 

ข. ผักประเภทกินดอกและผล เชน กะหล่ําดอก มะเขือเทศ พริก ถั่วฝกยาว  ขาวโพดหวาน 
แตงกวา มะระจีน กระเจี๊ยบเขียว ฟกทอง เปนตน มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 85,390 ไร หรือรอยละ 
34 ของพื้นที่ปลูกผัก 

                 ค. ผักประเภทกินหัวและราก  เชน  กระเทียม  หอมแดง  หอมหัวใหญ  มันฝรั่ง  มันเทศ  แครอท  เผือก  
เปนตน  มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11,953 ไร หรือรอยละ 47 ของพื้นที่ปลูกผัก (สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม,  2543) 
       ในกลุมผักประเภทกินใบและลําตนเปนผักในตระกูล Brassica (คะนา กวางตุง ผักกาดขาว 
และผักกาดเขียวปลี) ซึ่งสามารถผลิตไดตลอดปทั้งในฤดูฝนบนพื้นที่สูง และในฤดูแลงในที่ราบลุม
หลังจากเก็บเกี่ยวขาวนาป สําหรับกลุมประเภทกินดอกและผล พริก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4 
หมื่นไร ประกอบดวยพริกขี้หนูใหญ พริกขี้หนูสวน และพริกผลใหญ ซึ่งสามารถปลูกไดในฤดูฝนบนที่
ดอน และฤดูแลงในที่ราบลุมหลังจากเก็บเกี่ยวขาวนาป นอกจากนี้มะเขือเทศ ซึ่งสวนใหญเปนมะเขือ
เทศสงโรงงาน เปนพืชผักหลักของกลุมดังกลาว เกษตรกรปลูกตั้งแตชวงปลายฤดูฝน และเก็บเกี่ยว
ในชวงเดือนธันวาคม - เดือนเมษายน  

ผักประเภทกินหัวและราก จะเปนกลุมที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด พืชผักดั้งเดิมที่สําคัญ ไดแก 
ตระกูล Ailium เชน กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และพืชหัวเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก มันฝรั่ง พืช
เหลานี้สวนใหญเปนพืชหลังนา ตองการอากาศหนาวเย็นสําหรับสรางหัว 
                ในการปลูกผักเกษตรกรมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกันอยางแพรหลาย ในบางแหลงมี
การใชสารเคมีในปริมาณที่มาก โดยไมคํานึงถึงอันตรายที่เกิดจากสารเคมีเหลานั้น ซึ่งสารเคมี
บางอยางจะถูกชะลางไหลลงแหลงน้ําหรือสะสมในดิน หรืออาจตกคางในผลผลิตทางเกษตร สารพิษ
เหลานี้จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและผูบริโภค นับวันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุนี้
จึงไดศึกษาวิธีการผลิตผักโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือมีการใชในปริมาณที่นอยที่สุดเทาที่จะ
ทําได และเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง เพื่อปองกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นแกผูบริโภค ซึ่งมีความเส่ียงตลอดเวลาจากการไดรับพิษเมื่อบริโภคผัก และผลไมที่มีสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชปนเปอน ซึ่งสารเหลานี้จะทําใหอาหารอื่นปนเปอนดวย พิษตกคางในดินและน้ํา
สงผลใหมีการสะสมสารพิษในส่ิงมีชีวิตระดับสูงของหวงโซอาหาร สารตกคางในผลิตผลหนึ่งๆ อาจมี
ไดหลายชนิด เมื่อรางกายไดรับเขาไปในระยะเวลาติดตอกันนานๆ ก็อาจสะสมจนเกิดอันตราย  จาก
วิธีการผลิตผักของเกษตรกรโดยภาพรวมมีการใชสารเคมีในระดับสูง ไมไดคํานึงถึงความปลอดภัย  
ดังนั้นโครงการการศึกษาระบบการผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปนการเผยแพรความรูดาน
การผลิตผักปลอดภัย โดยจัดทําแปลงปลูกผักในพื้นที่ของเกษตรกร และใหเกษตรกรปฏิบัติจริงโดยมี
เจาหนาที่ของโครงการวิจัยคอยใหคําแนะนํา พรอมกับทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบ
การผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับไรนา เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร 
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วัตถุประสงค 

1.   เพื่อเผยแพรความรูและสนับสนุนการผลิตผักโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแก
เกษตรกร 

2.   เพื่อศึกษาปญหาการผลิตผักโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
3.   เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรลดและเลิกการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
4.   เพื่อเสริมสรางอาชีพใหมใหเกษตรกร 

 
การดําเนินงาน 

สํารวจพื้นที่ปลูกผักปลอดสารในจังหวัดเชียงใหม 
 ผลจากการศึกษาและสํารวจกลุมผลิตผักปลอดสารพิษพบวา ในจังหวัดเชียงใหมมีการผลิต
ผักหลายชนิดในรูปแบบผสมผสาน โดยใชวิธีการผลิตแบบใชปุยเคมี และควบคุมการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย และวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรียที่ปราศจากการใชปุยเคมีและสาร
สังเคราะหกําจัดศัตรูพืช ไดทําการสํารวจพื้นทั้งหมด 7 อําเภอ ประกอบดวยกลุมผูผลิตผัก 10 กลุม 
ดังนี้  

1. กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ หมูที่ 10  ตําบลทาวังตาล  อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม  

2. กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานปงนอย หมูที่ 4 ตําบลสันทราย อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม 

3. กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ บานมวงคํา ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม  

4. กลุมผูผลิตผักโครงการหลวงดอยคํา ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
5. กลุมเกษตรกรทางเลือกบานน้ําแพร ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  
6. กลุมเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษ หมูที่ 4 ตําบลดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม 
7. กลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
8. กลุมเกษตรกรผูผลิตผักอินทรีย อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
9. กลุมเกษตรกรผูผลิตผักตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
10. กลุมเกษตรอินทรียแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
 
การคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเขารวมโครงการฯ  
การคัดเลือกพื้นที่ทําแปลงสาธิตการผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พิจารณาจากพื้นที่

มีความเหมาะกับการปลูกพืชผัก เชน มีน้ําสําหรับใชในการเกษตรไดตลอดป และสามารถใชพื้นที่
ปลูกผักตอเนื่องกันไมนอยกวา  2  ป 
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การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการวิจัย   
    การคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการฯ พิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 
           1. เกษตรกรมีความสนใจปลูกผักปลอดสารพิษ 
           2. เกษตรกรสมัครใจที่เขารวมโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของโครงการฯ 
           3. เกษตรกรตองมีพื้นที่ในการปลูกพืชผักไมนอยกวา 400 ตารางเมตร (1 งาน) และ
สามารถปลูกพืชตอเนื่องไมต่ํากวา 2 ป  
 ผลการคัดเลือกเกษตรกร: ทําการคัดเลือกเกษตรกร และพื้นที่แปลงผลิตผักไมใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช บานปาลัน บานหนองโคง หมูที่ 4 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่
จํานวน 4 ไร มีเกษตรกรเขารวมโครงการจํานวน 8 คน ดังนี้  

1.  นายณรงค  กันแสง 
2.  นายแกว  พิมพสาร 
3.  นายวิชัย  พิทธยาพิทักษ 
4.  นางพรรณี  ธิดา 
5.  นางทองสุข  นวลโดด 
6.  นางวัลดา ไชยวรรณ 
7.  นางลัดดา   สารี 
8.  นางรัชฎา  หนอแกว 
9.  นายสุนันท  ศิริภาคโภคิน  (ผูใหญบานหมู 3 และที่ปรึกษาโครงการฯ) 
10. นายพนัส  ลิมปษเฐียร  (ประธานกลุมเกษตรอินทรียอําเภอแมแตงและที่ปรึกษาโครงการฯ) 
 
การฝกอบรม    
จัดฝกอบรมเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ และเกษตรกรนอกโครงการฯ ที่ใหความสนใจการ

ปลูกผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวน 24 คน ใชระยะเวลาการฝกอบรม 2 วัน ไดจัดหลักสูตร
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การจัดการผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
2.  การวางแผนการปลูกพืช  
3.  การเตรียมกลา   
4.  การบริหารศัตรูแบบผสมผสาน            
5.  ชมแปลงปลูกผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน 
6.  ทัศนศึกษา ดูงานการเลี้ยงตัวห้ํา ตัวเบียน ณ ศูนยบริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม   

 

ผลการศึกษา 

1.  การประเมินผลหลังการฝกอบรม   หลังการฝกอบรมไดทาํการประเมินผลเกษตรกรผู
เขาฝกอบรมโดยวิธีการใชแบบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1   ความรูที่ไดรับหลังการหลังการฝกอบรม 
 

ความรูที่ไดรับ จํานวน/คน  รอยละ 
มีความรูเพิ่มขึ้นมากที่สุด 23   95.83 
มีความรูเพิ่มมากขึ้นมาก 1     4.17 
มีความรูเพิ่มขึ้นปานกลาง -     0.00 
มีความรูเพิ่มขึ้นนอย -     0.00 
มีความรูเพิ่มขึ้นนอยที่สุด -     0.00 

รวม 24 100.00 
  ที่มา: จากการสํารวจ, 2545        
 

จากตารางที่ 1  จากการฝกอบรมเกษตรกรมีความรูเกี่ยวกับวิธีการผลิตผักแบบผสมผสาน
โดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นมากที่สุดรอยละ 95.83 และมีความรูเพิ่มมากขึ้นรอยละ 4.17 
ซึ่งสรุปไดวาการฝกอบรมครั้งนี้ผลการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรอยูในระดับดีมาก 
 
ตารางที่ 2   ความคิดเห็นความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม 
 

ความคิดเห็น จํานวน/คน รอยละ 
มีความเหมาะสมมากที่สุด 14 58.33 
มีความเหมาะสมมาก 10 41.67 
มีความเหมาะสมปานกลาง 0 0.00 
มีความเหมาะสมนอย 0 0.00 
มีความเหมาะสมนอยที่สุด 0 0.00 

รวม 24 100.00 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2545 

 
จากตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในการจัดฝกอบรมพบวารอยละ 58.33 มี

ความเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด และรอยละ 41.67 มีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสมมาก สรุปได
วาหลักสูตรฝกอบรมอยูในเกณฑดีมาก 
 
ตารางที่ 3   ความคิดเห็นในการที่นําความรูในการฝกอบรมไปปฏิบัติในไรนา 
 

ความคิดเห็น จํานวน/คน  รอยละ 
มีความมั่นใจวาปฏิบัติไดแนนอนที่สุด 12   50 
มีความมั่นใจวาปฏิบัติไดแนนอน 12   50 
นําไปปฏิบัติไดปานกลาง -     - 
นําไปปฏิบัตินอย  -     - 
นําไปปฏิบัตินอยที่สุด  -     - 

รวม 24 100 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2545 
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            จากตารางที่ 3 หลังจากไดรับการฝกอบรมแลวเกษตรกรมีความมั่นใจที่นําความรูที่ไดรับไป
ปฏิบัติไดแนนอนที่สุด รอยละ 50 รองลงมามีความมั่นใจวาสามารถนําไปปฏิบัติไดแนนอน  รอยละ 
50 พอสรุปไดวาเกษตรกรสวนใหญมีความมั่นใจวาสามารถนําเอาความรูที่ไดรับไปปฏิบัติในระดับ ไร
นาได  
 
ตารางที่ 4   ความคิดเห็นการจัดแปลงสาธิตการผลิตผักไมใชสารเคมีในหมูบาน  
 
ความคิดเห็น จํานวน/คน รอยละ 
ดีมากที่สุด 24 100 
ดีมาก -     0 
ดีปานกลาง -     0 
ดีนอย -     0 
ดีนอยที่สุด -     0 

รวม 24 100 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2545 
 

ความคิดเห็นของเกษตรกรในการจัดทําแปลงสาธิตในหมูบานสําหรับใชเปนแปลงเรียนรู  
เกษตรกรสวนใหญใหความรวมมือและเห็นดวยกับการจัดทําแปลงสาธิตในหมูบาน 

2. การวางแผนปลูกผักในพื้นที่เกษตรกร   
ดําเนินการจัดประชุมเกษตรกร รวมกันวางแผนการปลูก เลือกชนิดผักที่ตนเองมีความ

ชํานาญในการจัดการ และเปนผักที่นิยมบริโภคตรงตามความตองการของตลาดสําหรับใชปลูก รวม 
24 ชนิด โดยไดจัดแยกผักออกเปน 2 ประเภท 

2.1.  ผักชนิดหลัก  เปนผักที่ปลูกไดตลอดป มี 12 ชนิด ไดแก  ผักโขมจีน  คะนา  
กวางตุง  ผักบุง  หอมแบง  สลัดใบ  มะเขือเปราะ  มะเขือยาว  โหรพา  ผักชี  ฮองเต  และถั่วแขก   

2.2.  ผักชนิดรอง  เปนผักที่ปลูกไดเฉพาะฤดูกาล มี 12 ชนิด ไดแก ผักกาดขาวเบาไม
หอ  สลัดคอส  แตงกวา  กะหล่ําดอก  กะหล่ําปลี  บรอคโคลี่  ปวยเลง  สลัดแกว  ตั๋งโอ  บัสเตอรเฮด  
บวบเหลี่ยม  และมะระจีน 

เกษตรกรจะทําการปลูกผักชนิดหลักตลอดป และปลูกผักชนิดรองเสริมตามฤดูกาลที่
เหมาะสม ปลูกหมุนเวียนไมซ้ําตระกูลในแปลงเดียวกัน ผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น (ประมาณ 45 วัน) 
หวานกลาทุก 4 -5 วันตอ 1 รุน ผักที่มีอายุเก็บยาวกวา 45 วัน หวานกลาทุก 10-15 วันตอ 1 รุน 
เกษตรกรเริ่มทําการปลูกผัก 31 มีนาคม 2546 โดยดําเนินการปลูกตามแผนปลูกดังรายละเอียด 
(ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 5   แผนการปลูกผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ป 2546 
 

ชวงระเวลาที่ปลูก (เดือน) แปลง
เกษตรกร 

ชนิดผัก 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

1.ผักโขม             
2.คะนา             
3.กวางตุง             
4.ผักบุง             
5.หอมแบง             
6.ถ่ัวแขก             
7.กะหล่ําปลี*             
8.โหระพา             

A1 

9.ค่ืนฉาย             
1.ผักชี             
2.ผักกาดขาว*             
3.ผักบุง             
4.มะระ*             
5.กวางตุง             
6.บร็อคโคลี*             
7.แตงกวา*             

B2 

8.บัสเตอรเฮด  *             
1.ผักโขมจีน             
2.คะนา             
3.กวางตุง             
4.กะหล่ําดอก*             
5.ปวยเลง*             
6.บวบเหลี่ยม*             
7.สลัดแกว*             

C3 

8.ต้ังโอ*             
ที่มา:  จากแปลงปลูกผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช บานหนองโคง ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม  ป  2545 
 

3. วิธีการควบคุมศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร    
การควบคุมศัตรูพืช เกษตรกรไดรับคําแนะนําจากนักวิจัยในโครงการฯ ใหใชวิธีการ

บริหารศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งเปนวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่ศูนยวิจัย
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการศึกษาจนประสบ
ผลสําเร็จและนําออกเผยแพรสูเกษตรกร   มีวิธีการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

3.1 การควบคุมโดยวิธีกล (Mechanical Control) ไดแก 
3.1.1 การใชถาดเหลืองดักแมลง (yellow pan-traps) ลักษณะของถาดเหลือง

เปนถาดทรงกลมมีเสนผาศูนยกลาง 50 ซม. สูง 5 ซม. ดานในของถาดสีเหลือง วิธีการใชใสน้ําลงไป
ในถาดใหระดับน้ําอยูต่ํากวาขอบถาดประมาณ 2 ซม. และผสมผงซักฟอก 1-2 ชอนชาลงไปในน้ํา 
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และนําถาดวางไวรอบแปลงผักระยะหางกันประมาณ 8-10 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร ใชถาดเหลือง
ประมาณ 14 ถาด วางถาดไวบนขาตั้งที่มีความสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร เพื่อลอแมลงใหตก
ลงในถาด และน้ําผสมผงซักฟอกจะทําใหแมลงไมสามารถไตขึ้นขอบถาดได กับดักชนิดนี้ใชไดดีกับ
แมลงศัตรูพืชหลายชนิด เชน เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ ผีเส้ือกลางคืน เตาแตง และแมลงวันเล็ก เปนตน 

3.1.2  การใชกับดักกาวเหนียว (sticky traps) เปนกาวเหนียวที่ใชดักแมลง
โดยเฉพาะมีจําหนายทั่วไปในทองตลาด วิธีการใชกาวเหนียวดักแมลง ใหใชวัสดุที่มีสีเหลือง เชน 
กระปองน้ํามันเครื่อง แผนพลาสติกสีเหลือง ถุงพลาสติกสีเหลือง โดยใชถุงพลาสติกใสสวมไวชั้นนอก 
และทากาวเหนียวลงบนถุงพลาสติก   แลวนํามาปกใหสูงจากตนพืชที่ปลูกไวประมาณ  10  
เซนติเมตร และใชระยะหาง ประมาณ 4x4 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร ใชกับดักประมาณ 60-80 อัน กาว
เหนียวมีอายุการใชงานประมาณ 7-10 วัน หรืออาจจะใชวิธีเอามือแตะดูความเหนียวของกาว ถา
พบวาไมมีความเหนียว ก็ใหดึงถุงพลาสติกออกแลวสวมถุงพลาสติกใหมพรอมกับทากาวใหมอีกครั้ง
หนึ่ง การใชกาวเหนียวอาจจะใชในกรณีที่สํารวจพบวามีแมลงศัตรูพืชระบาดในแปลงผักจํานวนมาก 
ซึ่งแมลงเหลานั้นไมตกลงในถาดเหลือง เชน ดวงหมัดผัก เปนตน  

3.1.3  การตรวจแปลงผักจับทําลาย โรคและแมลงศัตรูพืช โดยการสํารวจศัตรูพืช
ในแปลงผัก หากพบโรคและแมลงศัตรูพืช แมวาจะมีจํานวนนอยก็ตามใหรีบกําจัดทันทีกอนที่จะมี
การระบาดมากยากแกการควบคุมโดยใชวิธีการจับทําลาย เชน หนอนกะหล่ําที่เกิดจากผีเส้ือปกขาว 
หรืออาจใชสวิงจับผีเส้ือปกขาวที่อยูในแปลงผัก หรือพบโรคในพืชผักใหทําลายทันที วิธีการดังกลาว
สามารถที่จะควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชไดในระดับหนึ่ง 

3.2.  การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Control) ไดแก 
3.2.1  การคัดเลือกประเภทผักปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล โดยใชหลักการแยก

ประเภทผักออกเปน 2 ประเภทคือ ผักชนิดหลักและผักชนิดรองทําใหเกิดความหลากหลายของผัก 
และปลูกหมุนเวียนไมซ้ําตระกูลในแปลงเดียวกัน เพื่อตัดวงจรอาหารของแมลงศัตรูพืชและโรคบาง
ชนิดทําใหการระบาดของโรคและแมลงมีปริมาณต่ําลง         

3.2.2   การตัดทําลายวัชพืชที่เปนที่อยูอาศัยของแมลงศัตรูพืช            
3. 2.3   การใชปูนขาวปรับสภาพดินที่มีความเปนกรด-ดางสูงใหมีสภาพเปนกลาง   

และเพื่อชวยควบคุมการระบาดของเชื้อโรคบางชนิดในดิน 
3.2.4   การไถพลิกหนาดินหรือการขุดพลิกดินตากแดดประมาณ 3-5 วัน กอน

การ ปลูกผักเพื่อฆาเชื้อโรค ทําลายไขแมลง ตัวออนแมลงบางชนิดที่อยูในดิน 
3.2.5 การรักษาความสะอาดของเครื่องมือที่ใชปฏิบัติงานในแปลงผัก ปองกัน

การระบาดของโรค 
3.2.6 เมล็ดพันธุผัก ตองเปนเมล็ดพันธุที่ดี ใหผลผลิตสูง และเมล็ดพันธุนั้นตอง 

ปราศจากเชื้อโรค แมลง หรือส่ิงปลอมปนตางๆ 
3.2.7 การจัดการระบบการใหน้ํา การใหน้ําดวยสปริงเกอรจะชวยลดการระบาด

ของเพลี้ยออน เพลี้ยไฟ และทําใหเกิดความชุมชื้นในบริเวณแปลงปลูกพืชในชวงฤดูแลงชวยใหศัตรู
ธรรมชาติมีชีวิตอยูและขยายพันธุได  
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3.2.8  การเก็บเกี่ยวพืชผักกอนการระบาดของโรคแมลงที่คาดวาจะระบาดรุนแรง
ใชในกรณีของผักบางชนิด เชน คะนา กวางตุง สลัด และผักโขม เปนตน เมื่อพบวามีแนวโนมการ
ระบาดของโรคและแมลงรุนแรงทําใหผลผลิตไดรับความเสียหายมาก สามารถเก็บเกี่ยวผักเหลานี้
กอนกําหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรคและแมลง สามารถนําไปบริโภคหรือจําหนายไดที่
เรียกวา ลูกผัก 

3.3 การปรับสภาพแวดลอม (Ecological control)  
การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน สวนที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การปรับ

สภาพแวดลอมในแปลงผักใหเหมาะสมกับการเปนที่อยูอาศัยและขยายพันธุของศัตรูธรรมชาติ    (ตัว
ห้ํา ตัวเบียน) เชน การขุดรองน้ําลอมรอบบริเวณแปลงผัก เพื่อเปนแหลงอาศัยและขยายพันธุของศัตรู
ธรรมชาติบางชนิด เชน กบ เขียด คางคก แมลงปอ เปนตน หรือการปลูกพืชดอกที่ใหน้ําหวานเปน
อาหารของแมลงตัวเบียนในบริเวณแปลงผัก เชน แพงพวย เทียนนา ขาเขียด และบานไมรูโรยปา 
ฯลฯ   

ผลการศึกษาการปลูกผักในพื้นที่เกษตรกร      
จากการปลูกผักโดยวิธีการบริหารศัตรูแบบผสมผสานไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในแปลง

ปลูกผักของเกษตรกร   ไดทําการสํารวจศัตรูธรรมชาติในแปลงผักชวงระยะเวลา 3 เดือน  โดยวิธีการ
สํารวจในแปลงผักและจากกับดักแมลงพบวา มีศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ํา 13 ชนิดและตัวเบียน 1 ชนิด 
(ตารางที่ 6-8)    
 

ตารางที่ 6   ตัวห้ําที่สํารวจพบในแปลงผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
 

ชนิดแมลง การเขาทําลายแมลงศัตรูพืช 
1. ดวงเตา  (O. Coleoptera F. Coccinellidae) 
2. ดวงดิน  (O. Coleoptera, F. Carabidae) 
 
3.  แมลงวันขายาว (O. Diptera  F. Dolichopodidae) 
4.  แมลงวันดอกไม (O. Diptera,  F. Syrphidae) 
 
5. ตอ (O. Hymenoptera F. Vespidae) 
6. ตอหมารา (O. Hymenoptera,   F. Sphircidae) 
7. ตอรัง (O. Hymenoptera,  F. Vespidae) 
8. แมลงหางหนีบ (O. Dermaptera,  F.  Carcinophoridae) 

กินเพลี้ยออน เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาว 
กินหนอนหอใบขาว เพลี้ยกระโดด หนอนใยผัก กินแมลง
ศัตรูพืช 
กินไรแดง 
หนอนของแมลงวันดอกไมกินเพลี้ยออน และ 
ตัวเต็มวัยกินตัวออนมด ปลวก 
กินหนอนกระทูผัก หนอนคืบกะหล่ํา หนอนใยผัก 
กินหนอนผีเสื้อ  หนอนใยผักและหนอนกระทูผัก 
กินหนอนกระทูผัก หนอนคืบกะหล่ํา หนอนใยผัก 
กินไขแมลงขนาดเล็กชนิดตาง ๆ 

10. แมลงปอบาน (O. Odonata,  F. Libelluidae) 
 
11.  แมลงปอเข็ม (O. Odonata,  F. Calopterygidae) 
 
13.  แมลงชางปกสีน้ําตาล  (O. Neuroptera,                                  

F.  Hemerobidae) 

จับกินแมลงกลางอากาศในขณะบิน เชน ตัวเต็มวัยของ
เพลี้ยออน 
จับกินแมลงกลางอากาศในขณะบิน เชน ตัว 
เต็มวัยของเพลี้ยออน 
ใชเขี้ยวยาวกัดเหยื่อแลวดูดน้ําในตัวเหยื่อจําพวกเพลี้ย
ออน เพลี้ยแปง แมลงหวี่ขาว  เพลี้ยหอย 

ที่มา:  จากการสํารวจแปลงปลูกผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบานหนองโคงม.4 ต.ขี้เหล็กอ.แมแตง จ.เชียงใหม ป 2545 
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ตารางที่ 7   ตัวเบียนที่สํารวจพบในแปลงผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 

ชนิดแมลง การเขาทําลายแมลงศัตรูพืช 
ตัวเบียน  (Parasites) 
แมลงวันกนขน  (O.  Diptera,   F. hinidae) 

 
เปนตัวเบียนหนอนผีเสื้อบินเร็ว หนอนผีเสื้อ และมวน 

ที่มา:  จากการสํารวจแปลงปลูกผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช บานหนองโคง ม. 4 ต. ขี้เหล็ก อ. แมแตง จ. เชียงใหม      
ป 2545 

 
4. โรคและแมลงศัตรูผัก 

ผลจากการสํารวจโรคและแมลงในแปลงผักของเกษตรกร ชวงเดือนเมษายน ถึงเดือน
กรกฎาคม 2546 พบโรคและแมลงระบาดในปริมาณต่ํา เกิดความเสียหายกับผลผลิตนอย โรคและ
แมลงที่สํารวจพบ มีดังตอไปนี้ 

4.1 พืชผักตระกูลกะหล่ํา (Crucifaraeae) คะนา กวางตุง ผักขาวปลี (พันธุเบา) 
กะหล่ําปลี กะหล่ําดอก บร็อคโคลี่ ฮองเต พบโรคโคนเนาระบาด ในระยะตนกลาเล็กนอยและพบ
แมลงศัตรูพืช ไดแก   เพลี้ยออน (Grum aphid)  ดวงหมัดกระโดด (vegtable flea beetles) หนอน
ผีเส้ือปกขาว (Cabbage white butterflies)   มวนกะหล่ํา (Cabbage  bugs) และหนอนเจาะยอด
กะหล่ํา (Cabbage wedworm) มีผลไดรับความเสียหายในระดับต่ํา  

4.2 พืชผักตระกูลแตง (Cucurbitacaeae) แตงกวา บวบเหลี่ยม พบโรคราน้ําคาง 
(Downy mildew) ระบาดและพบแมลงศัตรูพืช ไดแก  แมลงวันทอง  (Oriental fruit  fly) เขาทําลาย
ผล  นอกจากนี้ในมะระจีนพบการระบาดของราแปง (powdery mildew) ในระยะตนแก มีผลกระทบ
ตอผลผลิตระดับต่ํา 

4.3 พืชผักตระกูลถ่ัว (Leguminosae) ถั่วแขก ถั่วไรคาง หรือถั่วพุม พบแมลง
ศัตรูพืช ไดแก หนอนเจาะฝกถั่ว (Bean  pod  borer) 

4.4 พืชผักตระกูลสลัด (Compositae) สลัดคอส พบโรคใบจดุ (leaf spot) ระยะ
อายุ 40-50 วัน 

4.5 พืชผักตระกูลหอม-กระเทียม (Amarylilidaceae)   หอมแบงพบโรคใบไหม 
(Late Bight) ชวงใกลเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห 

จากการใชวิธีการปองกําจัดศัตรูแบบวิธีการผสมผสานพบวา ปริมาณการระบาดของ
ศัตรูพืชอยูในระดับต่ํา มีผลกระทบตอผลผลิตผักนอย สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสงตลาด (market 
table yield) ได 80 - 85 เปอรเซ็นต  

5. ผลผลิต 
ทําการปลูกผักชนิดหลัก 8 ชนิด ผักชนิดรอง 8 ชนิด รวมทั้งหมด 16 ชนิด เก็บเกี่ยว

ผลผลิตในพื้นที่ 18 ตารางเมตร  คัดเกรดผลผลิตสําหรับสงตลาด (market table yield) โดยวิธีการให
คะแนนผลผลิตตามความสมบูรณของผลผลิต และปริมาณการเขาทําลายของโรคแมลง ชั่งน้ําหนัก
สด ทําการศึกษาตนทุนการผลิต และรายไดในแตพืช ในการปลูก 1 ครั้ง  โดยคิดตนทุนเฉพาะคา
เมล็ดพันธุ  คาปุยคอก  ปุยเคมี  (ไมรวมคาแรงงาน)  และคิดราคาผลผลิตผักที่เกษตรกรจําหนายได
จริง ดังรายละเอียดในตารางที่  8 
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ตารางที่ 8  ผลผลิตและคาตอบแทนตอ/พืชของเกษตรกรพื้นที่ 18 ตารางเมตร 
 

ตนทุนการผลติ/บาท/18 ตรม.    
 

ชนิดผัก 

อายุเก็บ
เกี่ยว 
(วัน) 

ผลผลติ 
พ้ืนที่ปลูก 

(18 ตรม./กก) 

ราคา/กก/ 
(บาท) 

รายได   
(บาท) ปุยคอก 

(บาท) 
ปุยเคมี 
(บาท) 

คาเมลด็พันธุ 
(บาท) 

รวมเงิน   
(บาท) 

1.    ผักโขมจีน 25-30 24 17 408 18 3.59 2.88 24.47 
2.    คะนา 30-45 23 23 506 18 3.87 3.2 25.09 
3.    กวางตุง 30-40 23 17 391 18 3.59 1.3 22.89 
4.    ผักบุง 25-35 23 17 391 18 3.59 20 41.59 
5.    กะหล่ําดอก 60-90 20 32 400 18 9.2 5 32.20 
6.    กะหล่ําปลี* 75-90 29 20 580 18 9.2 5 32.20 
7.    บลอคโคล ี 75-90 18 30 360 18 9.2 5 32.20 
8.    สลัดคอส 35-45 21 30 630 18 3.59 4 25.59 
9.    ผักชี 45-60 15 30 450 18 3.59 13 34.59 
10.  คื่นฉาย 80-90 18 40 720 18 4.43 4 26.43 
11.  ถั่วแขก 55-60 20 30 600 18 12.06 15 45.06 
12.  ขาวปลี(เบา) 35-40 21 17 525 18 3.59 2 23.29 
13.  ฮองเต 30-40 25 17 425 18 3.59 4.5 26.09 
14.  บวบเหลี่ยม 50-60 31 20 620 18 9.79 68 95.79 
15.  มะระจีน 60-75 27 20 540 18 13.31 75 106.31 
16.  หอมแบง * 50-60* 23 25 573 18 4.15 70 92.15 
17.  แตงกวา 35-40 50 15 750 18 12.76 36 66.76 
18.  มะเขือเปราะ 60-75 65 13 845 18 26.39 10 54.39 
19.  มะเขือยาว 60-75 62 13 806 18 26.39 10 54.39 
ที่มา:  จากแปลงปลูกผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช บานหนองโคง ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม ป 2545 
หมายเหตุ :  ไมคิดคาแรงงาน    :  อายุเก็บเกี่ยวนับจากวันหยอดเมล็ด    : * = อายุเก็บเกี่ยวนับจากวันแยกตนปลูก   
               :   ราคาผักขายปลีกของรานสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน 
 
ตารางที่ 9  ระดับความเสียหายของผลผลิตที่โรคแมลงศัตรูผักเขาทําลาย 
 

ชนิด ศัตรูพืช ระดับความเสียหาย หมายเหตุ 
พืชผักตระกูลกะหล่ํา 
(Crucifaraeae) 
1. คะนา 
2. กวางตุง 
3. ผักกาดขาว (เบา) 
4. กะหล่ําปลี 
5. บร็อคโคลี่ 
6. ฮองเต 

 
 
เพลี้ยออน ดวงหมัดกระโดด  
หนอนผีเสื้อปกขาว 
มวนกะหล่ํา 

 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

ผักโขมจีน 
(Amaramthacaae) 

- 0 

   

0 =ไมมีการระบาดของ
ศัตรูพืช 
1 =  ผลผลิตไดรับความ
เสีย  หายในระดับตํ่า
(เก็บผลผลิตไดสูงกวา 
85 %) 
2 =  ผลผลิตไดรับความ
เสีย  หายในระดับปาน
กลาง 
(เก็บผลผลิตได 70-85 
%) 
3 =  ผลผลิตไดรับความ
เสียหาย 
ในระดับสูง(เก็บผลผลิต
ได ตํ่ากวา69 %) 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
   

ชนิด ศัตรูพืช ระดับความเสียหาย หมายเหตุ 
    
พืชผักตระกูลถั่ว
(Leguminosae) 
1. ถั่วแขก 
2. ถั่วไรคางหรือถั่วพุม 

 
 
หนอนเจาะฝกถั่ว 
หนอนเจาะฝกถั่ว 

 
 
1 
1 

ผักบุง(Convoioaceae) - 0 
พืชผักตระกูลสลดั
(Compositae ) 
1. สลัดคอส 
2.  ต่ังโอ 

 
 
โรคใบจุด 

- 

 
 
1 
- 

หอมแบง 
(Amarylilidaceae) 

 
โรคใบไหม 

 
1 

พืชผักตระกูลแตง
(Cucurbitacaeae) 
1. แตงกวา 
2. มะระ 
 
3. บวบเหลี่ยม 

 
 
โรคราน้ําคาง  แมลงวันทอง 
แมลงวันทอง โรคราน้ําคาง 
ราแปง 
แมลงวันทอง โรคราน้ําคาง 

 
 
1 
1 
 
1 

พืชผักตระกูล
(UmblliFlorae) 
1. ค่ืนฉาย 
2. ผักชี 

 
 
- 
- 

 
 
0 
0 

โหรพา(Labiatae) - 0 

 

ที่มา : จากแปลงปลูกผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช บานหนองโคง ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม ป 2545 
 

5.1  การคัดเลือกผลผลิต 
เกณฑในการคัดเลือกผลผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําการคัดเลือก

ผลผลิตออกเปน 2 เกรด ดังนี้   
5.1.1 ผลผลิตที่นําออกจําหนาย (Market table yield) เปนผลผลิตที่มีความ

สมบูรณไดรับ ไดรับความเสียหายจากการเขาทําลายของโรคและแมลงในระดับ 0 - 30 เปอรเซ็นต 
5.1.2 ผลผลิตที่คัดทิ้ง (Non market table yield) เปนผลผลิต ไดรับความ

เสียหายจากการเขาทําลายของโรคและแมลงอยูในระดับที่มากกวา 31 เปอรเซ็นต 
6. การประเมินผลโครงการ 

หลังจากโครงการไดดําเนินการไปแลว 1 ป ไดทําการศึกษา ทัศนคติ การเรียนรู การ
ตอบสนองตอเทคโนโลยีการผลิต และปญหาในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร โดยวิธีใช
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
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6.1  การรับรูของเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงเกี่ยวกับการดําเนินงานปลูกผักปลอด
สารพิษขอโครงการผลจากการศึกษามีดังนี้ 
 
ตารางที่ 10  การรับรูของเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงเกี่ยวกับการดําเนินงานปลูกผักปลอดสารพิษของ

โครงการฯ 
 

เกษตรกร จํานวน/คน รอยละ 
1. ทราบวามีโครงการผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 30 100 
2. ไมทราบวามีโครงการผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช - - 

รวม 30 100 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2545 
 

ผลการสํารวจการรับรูการทําแปลงสาธิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรที่อาศัยอยูใกลเคียง
แตไมไดเขารวมโครงการพบวาเกษตรกรสวนใหญทราบวามีการทําแปลงผักปลอดสารพิษในทองถิ่น  
ซึ่งเกษตรสามารถใชเปนแปลงเรียนรูในทองถิ่นได 

6.2 การตอบสนองของเกษตรกรตอเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ ผลจาก
การศึกษามีดังนี้ 

จากการนําความรูวิธีที่การผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถายทอดแกเกษตรกร 
พบวาเกษตรกรมี การพัฒนาวิธีการผลิตผักโดยไมใชสารเคมีในกําจัดศัตรูพืชในระดับมากที่สุด มี
ระดับคาเฉลี่ยเทากับ 5 การพัฒนาการใชวิธีการปองกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีกลอยูในระดับมาก
ที่สุด จํานวนรอยละ 85.7 อยูในระดับมาก จํานวนรอยละ 14.29 มีระดับคาเฉลี่ย 4.86   

การพัฒนาระบบการใหน้ําอยูในระดับมากที่สุดจํานวนรอยละ 71.43 ในระดับมาก 
จํานวนรอยละ 28.57 มีระดับคาเฉลี่ยระหวาง 4.71- 4.86 วิธีการเพาะกลา การใชปุย การปองกําจัด
แมลงศัตรูพืชโดยวิธีเขตกรรม เกษตรกรมีการพัฒนาวิธีการในระดับมากที่สุด จํานวนรอยละ 28.57 
และการพัฒนาอยูในระดับมาก จํานวนรอยละ 71.43   มีระดับคาเฉลี่ย 4.14- 4.28 (ตารางที่ 11)   

6.3  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่ของ
เกษตรกร จากการศึกษาปญหาการผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับไรนาของเกษตรกร  
จากชวงระยะปลูกถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลจากการศึกษาพบวาเกษตรกรประสบปญหาในการ
ผลิตผัก 
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ตารางที่  11     การตอบสนองของกลุมเกษตรกรโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  บานหนองโคง บาน
ดงปาลัน อ.แมแตง จ.เชียงใหม  ตอเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ 

 
ระดับการตอบสนอง (รอยละ) กิจกรรม 

5 4 3 2 1 รวม คาเฉลี่ย 
1. การเพาะกลา 28.57 71.43 - - - 100 4.28 
2. การวางแผนการปลูก 57.10 42.86 - - - 100 4.57 
3. การใชปุย 28.57 71.43  - - 100 4.28 
4. ระบบน้ํา 71.43 28.57 - - - 100 4.71 
5. การปองกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยวิธีกล 85.7 14.29 - - - 100 4.86 
6. การปองกําจัดแมลงศัตรูโดยวิธี       
    เขตกรรม 

 
28.57 

 
71.43 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

 
4.28 

7. การปองกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยอาศัย
ศัตรูธรรมชาติ 

 
14.29 

 
85.70 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

 
4.14 

8. การเลิกใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 100 - - - - 100 5.00 
ที่มา: จากการสํารวจ, 2545 
หมายเหตุ   การกําหนดขอบเขตคาเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูต 2530: 15) 

ความหมายคาเฉลี่ย     4.50 – 5.00  แสดงวามีทัศนคติที่ดีที่สุด 
                                                   3.50 - 4.49  แสดงวามีทัศนคติที่ดี 

                                2.50 - 3.49  แสดงวามีทัศนคติที่ดีปานกลาง 
1.50 – 2.49  แสดงวามีทัศนคติที่ไมดี 
1.00 – 1.49  แสดงวามีทัศนคติที่ไมดีที่สุด 

 
วิจารณและสรุปผล    

การประเมินการฝกอบรม ผลการประเมินการฝกอบรมเกษตรกร อําเภอสันทราย อําเภอแม
แตง  และอําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  ดานความรูที่ไดรับหลังการฝกอบรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดฝกอบรม  การยอมรับการจัดทําแปลงสาธิตในทองถิ่น อยูในระดับดีมาก และความสามารถ
ของเกษตรกรที่นําความรูไปใชอยูในระดับดี  ผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ
เกษตรกรสามารถปฏิบัติไดในระดับไรนาแตเกษตรกรประสบปญหาดานอื่น ที่มีผลกระทบตอการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ดังนี้  

การตลาด นับเปนปญหาที่ สําคัญมากในการผลิตผักปลอดสารพิษ  การถายทอด
เทคโนโลยีใหเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได แตไมมีตลาดรองรับผลผลิตหรือผลผลิตที่สงเขาตลาด
มีราคาต่ํา ทําใหเกษตรกรขาดทุน ซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินการผลิตผักของกลุมเกษตรกร  

ปญหาการบริหารงานภายในกลุม กลุมเกษตรกรมีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนการ
ดําเนินงานของกลุมนอย  ทําใหเกิดปญหาการทํางานของสมาชิกภายในกลุม ทําใหสมาชิกเกิดความ
ขัดแยงกัน ทําใหขาดความสามัคคีในกลุม 
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เงินทุนหมุนเวียน เกษตรกรสวนใหญไมมีเงินทุนหมุนเวียน ในระยะแรก เกษตรกรจําเปน
ที่ตองใชเวลาในบางสวนไปรับจาง ทําใหไมมีเวลาปฏิบัติงานในแปลงผักอยางสม่ําเสมอ มีผลกระทบ
ตอการจัดการในแปลงผัก 
         ปญหาแรงงาน  เกษตรกรสวนใหญทําการเกษตรหลายอยาง เชน ทํานา ปลูกขาวโพด ทํา
สวนไมผล ฯลฯ ทําใหเกิดปญหาการจัดการแรงงาน ในบางครั้งตองละทิ้งการทํางานในสวนผักไป
ปญหาเหลานี้สงผลกระทบตอการจัดการในแปลงผัก 
         การวางแผนการปลูก เกษตรกรจํานวนรอยละ10 มีปญหาเรื่องการวางแผนการปลูก 
เนื่องจากเกษตรกรขาดการปรึกษาหารือการวางแผนการปลูกภายในกลุม มีการปลูกผักซ้ํากันหลาย
ชนิดในเวลาเดียวกัน ทําใหผลผลิตผักชนิดเดียวกันมปีริมาณมากเกินความตองการของตลาด  
          การปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรจํานวนรอยละ 30 มีปญหาเรื่องการปองกันกําจัด
แมลงศัตรูพืช บางฤดูกาลในผักบางชนิดมีการระบาดของศัตรูผักจนไดรับความเสียหาย  สาเหตุ
เนื่องจากเกษตรกรไมไดทําการปองศัตรูพืชอยางตอเนื่อง และจะแกปญหาหลังจากมีแมลงศัตรูพืช
ระบาดในแปลงปลูกจํานวนมาก ซึ่งยากตอการกําจัด ทําใหเกิดความเสียหายกับผลผลิต     
          การปลูกและการจัดการ  ระยะแรกที่เริ่มดําเนินการปลูก เกษตรกรมีปญหาดานการ
จัดการจํานวนรอยละ 10 เฉพาะในพืชผักบางชนิดที่เกษตรกรไมเคยปลูกไมมีความชํานาญในการ
จัดการ เชน มะระ บวบ  ถั่วแขก  ผักชี   ทําใหทํามีผลกระทบตอคุณภาพของผลผลิต   หลังจากที่
เกษตรกรไดผานการปลูกไปแลวก็จะเพิ่มประสบการณและมีความชํานาญในพืชผักเพิ่มขึ้น สามารถ
แกไขปญหาเรื่องคุณภาพของผลผลิตได 
             เกษตรกรที่ผูเขารวมโครงการฯ รอยละ 85 มีปญหาการตลาด เงินทุน  แรงงาน  และปญหา
การบริหารงานภายในกลุม และพบวาปญหาการตลาด มีผลกระทบตอ เงินทุน  แรงงาน  และการ
บริหารงานภายในกลุม เปนสาเหตุที่ทําใหการดําเนินงานกลุมเกษตรกรไมประสบความสําเร็จ    
ดังนั้นการแกปญหาการผลิตผักปลอดปลอดสารพิษ การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ควรมีการ
วางแผนการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรดวย 
 
ตารางที่ 12  ปญหาการผลิตผักไมใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรโครงการปลูกผักปลอด 

สารพิษ  บานหนองโคง บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม    
  

ปญหา มีปญหา (รอยละ) ไมมีปญหา (รอยละ) รวม 
1. การตลาด 85 15 100 
2. เงินทุน 85 15 100 
3. แรงงาน 85 15 100 
4. การวางแผนการปลูก 10 90 100 
5. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 30 70 100 
6. การปลูกและการจัดการดูแลผัก 10 90 100 
7. ปญหาการบริหารงานภายในกลุม 85 15 100 

ที่มา: จากการสํารวจ, 2545 
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