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ขออ�ท�ศความด�จากหน�งส�อเล�มน��ท��งหมดแด�พ�อหลวงของปวงชนชาวไทย 
ขอขอบพระค�ณคร$บาอาจารย%ท�กท�านท�&ให(ว�ชาและประสบการณ%ท��งหมดแก�

ข(าพเจ(า
ขอชอบค�ณเกษตรกรท�กท�านท�&อ�ท�ศช�ว�ตท+าการเกษตรเพ�&อผ�นแผ�นด�นไทย

ขอให(เกษตรอ�นทร�ย%ย�&งย�นไปช�&วล$กช�&วหลาน

นายอธ�ศพ�ฒน%  วรรณส�ทธ�/
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ทฤษฎ�ใหม	
ก�อนท�&จะเก�ดเป0นทฤษฎ�ใหม�ตามท�&เร�ยกทฤษฎ�ใหม�ในพระราชด+าร� ค�อการพ�ฒนาทางการเกษตรโดย

เพาะปล$กหลายอย�างในท�&เด�ยวก�นหร�อผล�ดปล$กหม�นเว�ยนก�น เม�&อเป0นทฤษฎ�ใหม�แล(วก4มาเข(าเป0นเร�&องของ
เศรษฐก�จพอเพ�ยง คนท�&ท+าน��ต(องไม�ฟ�7งซ�าน ไม�ฟ�7งเฟ7อ

“ได(เข�ยนในทฤษฎ�น��นว�าล+าบาก เพราะผ$(ท�&ปฏ�บ�ต�ต(องม�ความเพ�ยรและอดทนเศรษฐก�จพอเพ�ยงและ
ทฤษฎ�ใหม� สองอย�างน��น+าความเจร�ญแก�ประเทศได( แต�ต(องม�ความเพ�ยรและอดทน ต(องไม�ใจร(อน ต(องไม�พ$ดมาก 

ต(องไม�ทะเลาะก�น ถ(าท+าโดยเข(าใจเช�&อว�าท�กคนจะต(องม�ความพอใจได(..”

พระราชด+าร�สเน�&องในโอกาสเฉล�มพระชนมพรรษา 4 ธ�นวาคม 2541

“ถ(าเอาส�&งโสโครกไปหม�ก 10 ว�นแล(ว กล�&นเหม4นก4จะหายเหม4นหร�อถ(าให(ด�ก4เป0น 28 ว�น เช��อโรคท�&ร(ายแรงก4จะ
หมดไปแล(วก4จะได(ป�Gย  ส�วนท�&เป0นของเหลวก4จะได(ป�Gยน�+า ส�วนท�&เป0นของแข4งก4จะเป0นป�Gยท�&ไม�เหม4นมาใช(ประโยชน%

ส+าหร�บการเกษตรได(....”

พระราชด+าร�สของพระบาทสมเด4จพระเจ(าอย$�ห�ว
พระราชทานเม�&อ 4 ธ�นวาคม 2544
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เกษตรอ�นทร�ย�ภาคปฏ�บ�ต�

เกษตรอ�นทร�ย%ของโลกคร��งแรกเก�ดขH�นในทว�ปย�โรปและต�อมาได(แพร�หลายเข(าไปในสหร�ฐอเมร�กา 
แคนาดา ฯลฯ  ในขณะท�&ประเทศแถบเอเช�ย เราน�ยมชมชอบก�บการท+าการเกษตรแบบธรรมชาต�โดยยHด
แนวทางจากประเทศญ�&ป�Jนและเกาหล�ใต(  ประเทศไทยเองด��งเด�มก4ม�การท+าเกษตรธรรมชาต�มาช(านานพร(อมก�บ
ว�ว�ฒนาการของมน�ษยชาต�ท�&ร$(จ�กว�ธ�การเพาะปล$กพ�ชและเล��ยงส�ตว% โดยหล�กการพH&งพ�งธรรมชาต�และหม�นเว�ยน
การใช(ประโยชน%จากทร�พยากรธรรมชาต�ให(เก�ดประโยชน%ส$งส�ด โดยหล�กการม�อย$�ว�า

1. ส�ขภาพด�เป0นส�ทธ�ข��นพ��นฐานของส�&งม�ช�ว�ตท��งปวง
2. ส�ขภาพท�&ด�ต(องใช(ได(ก�บท��งด�น พ�ช ส�ตว%และมน�ษย%ซH&งจะม�ความส�มพ�นธ%ต�อก�นอย�างหล�กเล�&ยง

ไม�ได(
3. ความอ�อนแอท�&เก�ดขH�นก�บห�วงโซ�อาหารแรก ค�อ ด�น จะส�งผลต�อห�วงโซ�อ�&นๆ ท�&อย$�ล+าด�บส$งขH�น

ไปตามล+าด�บจนถHงมน�ษย%ซH&งอย$�บนส�ด
4. การระบาดของโรคแมลงต�อพ�ชและส�ตว%ในระบบสม�ยใหม� ค�อปMญหาในห�วงโซ�อาหารท�&สอง

และสาม
5. ส�ขภาพท�&ไม�ด�ของพ�ช ส�ตว%และมน�ษย%เป0นผลต�อเน�&องมาจากค�ณภาพท�&ไม�ด�ของด�น
6. ปMญหาส�ขภาพของมน�ษย%เป0นมาจากห�วงโซ�อาหารท�&สองและสาม
7. การยอมร�บกฎและบทบาทของธรรมชาต�โดยส+านHกถHงปMญหาท�&เก�ดขH�นจะท+าให(เก�ดการ

ปร�บเปล�&ยนการพ�ฒนาให(ถ$กต(องโดยไม�ยาก ท��งน��จะต(องไม�กระท+าการใดๆ ท�&เป0นการรบกวนต�อกระบวนการ 
และสะสมธาต�อาหารในด�นท�&ด+าเน�นการโดยจ�ล�นทร�ย%ในด�น

ค+าน�ยามของเกษตรอ�นทร�ย% (Organic agriculture)  ตามหล�กสากล  ค�อ ระบบการผล�ต
ท�&ค+านHงถHงสภาพแวดล(อม ร�กษาสมด�ลของธรรมชาต�และความหลากหลายของช�วภาพโดยม�การจ�ดการ
น�เวศว�ทยาคล(ายก�บธรรมชาต� หล�กเล�&ยงการใช(สารส�งเคราะห%ไม�ว�าจะเป0นป�Gยเคม� สารก+าจ�ดศ�ตร$พ�ชและ
ฮอร%โมนต�างๆ ตลอดจนไม�ใช(พ�ชหร�อส�ตว%ท�&เก�ดจากการต�ดต�อทางพ�นธ�กรรม ท�&อาจก�อให(เก�ดมลพ�ษในสภาพ
แวดล(อม เน(นการใช(อ�นทร�ยว�ตถ�ในการปร�บปร�งบ+าร�งด�นให(ม�ความอ�ดมสมบ$รณ% เพ�&อให(ต(นพ�ชม�ความแข4งแรง
สามารถต(านทานโรคและแมลงได(ด(วยตนเอง รวมถHงการน+าเอาภ$ม�ปMญญาชาวบ(านมาใช(ประโยชน%ด(วย  ผลผล�ต
ท�&ได(จะปลอดภ�ยจากอ�นตรายของสารพ�ษตกค(างท+าให(ปลอดภ�ยท��งต�อต�วผ$(ผล�ต ผ$(บร�โภคและไม�ท+าให(สภาพ
แวดล(อมเส�&อมโทรมลง
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ผลเส�ยจากการใช�สารเคม�ทางการเกษตร

ในโลกเราม�สารเคม�ท�&มน�ษย%เราผล�ตขH�นมาประมาณ 600,000 ชน�ด  ประมาณ 10% หร�อ 
60,000 ชน�ด  ใช(ในช�ว�ตประจ+าว�นและม�สารเคม�เก�ดขH�นใหม�ป_ละ 1,000 ชน�ด สารเคม�ท�&ใช(ในการเกษตรพบว�า
เป0นยาฆ�าเช��อรามากกว�า 250 ชน�ด  ยาฆ�าหญ(ามากกว�า 150 ชน�ด  องค%การอาหารและเกษตรแห�ง
สหประชาชาต� (FAO) ได(ส+ารวจพบว�าม�คนปJวยเน�&องจากสารเคม�ป_ละ 750,000 คน และเส�ยช�ว�ตประมาณ 
500,000 คน  ป_พ.ศ.2489  สหประชาชาต�ก�อต��งองค%กรการอาหารและเกษตรแห�งสหประชาชาต�เน�&องจากเก�ด
การขาดแคลนอาหารเพราะสงครามโลกคร��งท�& 2

ป_ พ.ศ.2517  ปJาไม(ถ$กท+าลายอย�างมากท�&ส�ดเพ�&อใช(พ��นท�&ท+าการเกษตร
ป_ พ.ศ.2526  เก�ดปลาเป0นโรคระบาดกระจายท�&วประเทศ
ป_ พ.ศ.2530  ส+ารวจพบว�าประเทศไทยม�ผ$(เส�ยช�ว�ตจากการใช(สารเคม�ทางการเกษตร 9,738 ราย
ป_ พ.ศ.2531 – 2533  ส+ารวจพบว�าผ�กร(อยละ 6 และผลไม(ร(อยละ 10 ม�สารเคม�ตกค(างเก�น

ค�ามาตรฐานความปลอดภ�ย
ป_ พ.ศ.2536  ส+าน�กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส�ข เก4บต�วอย�าง

คะน(าท�&จ�งหว�ดนครราชส�มา นครสวรรค% ส�พรรณบ�ร� เพชรบ$รณ% ปราจ�นบ�ร�  จ+านวน 86 ต�วอย�าง พบสารเคม�
ตกค(างเก�นค�ามาตรฐานความปลอดภ�ยร(อยละ 18  ขณะท�&กระทรวงว�ทยาศาสตร%การแพทย% ส+ารวจพบผลไม(ท�&
คนไทยน�ยมบร�โภค 97 ต�วอย�าง พบสารตกค(างถHง 77 ต�วอย�าง  แน�นอนผลเส�ยท�&เราพบแน�ๆ ว�าเก�ดจากการใช(
สารเคม� ค�อท+าให(ภ$ม�ต(านทานลดลง อ�นเป0นสาเหต�ก�อให(เก�ดโรคมะเร4ง สาเหต�การตายเป0นอ�นด�บหนH&ง รองจาก
อ�บ�ต�เหต�เท�าน��น ค�อประมาณป_ละ 45,000 ราย  โดยสาเหต�ส�วนหนH&งเน�&องจากการร�บประทานอาหารท�&ผ�ดๆ 
และม�สารปนเปghอน  นอกจากน��นย�งส�งผลต�อระบบประสาทและการท+างานของกล(ามเน��อ และท+าให(ผ$(ชายม�
อส�จ�อ�อนแอ

ในป_ พ.ศ. 2533 ประเทศมาเลเซ�ยส+ารวจพบว�าม�ผ$(เส�ยช�ว�ตจากการใช(ยาฆ�าหญ(าพวก พารา-
ควอทชน�ดเด�ยว 1,200 ราย  ท+าให(มาเลเซ�ยได(ห(ามจ+าหน�ายสารเคม�ชน�ดน��ไปแล(ว  นอกจากผลเส�ยต�อส�ขภาพ
และเส�ยช�ว�ต  การใช(สารเคม�นานๆ ท+าให(แมลงม�ความต(านทานต�อยาปราบศ�ตร$พ�ชอ�กด(วย  ท+าให(ต(องใช(ยาฆ�า
แมลงในปร�มาณท�&เพ�&มมากขH�น

ผลเส�ยอ�กประการท�&ตามมาค�อ ท+าให(พ�นธ�%ด��งเด�มส$ญหาย ม�รายงานว�าสหร�ฐอเมร�กาม�พ�นธ�%
พ�ชด��งเด�มอย$�ประมาณ 800,000 ชน�ด  ปMจจ�บ�นพบเหล�ออย$�เพ�ยง 150 ชน�ด  อ�นเป0นผลเส�ยเน�&องมาจากการท+า
เกษตรแบบสม�ยใหม� ในประเทศเยอรม�นน�ตลอดระยะเวลา 20 ป_ท�&ผ�านมาไม�พบสาหร�ายน�+าในแม�น�+าเก�ดขH�นเลย 
ในประเทศแคนาดาในพ��นท�& 6 ไร� 1 งาน (โดยเฉล�&ยท�&วประเทศ) พบว�าม�ต(นไม(ขH�นอย$�เพ�ยง 1 – 5 ชน�ดเท�าน��น 
ประเทศออสเตรเล�ย ป_ พ.ศ.2538 พบโลหะหน�กปนเปghอนในผ�กและผลไม(ท�&ปล$กส$งกว�าปร�มาณท�&ยอมร�บได( 11 
เท�า

ท!าไมจ#งห�ามใช�พ�นธ&�พ'ชหร'อส�ตว�ท�)เก�ดจากการต�ดต	อพ�นธ&กรรม (GMOS)
เพราะเราไม�แน�ใจว�าพ�นธ�%พ�ชหร�อส�ตว%ท�&เก�ดจากการต�ดต�อทางพ�นธ�กรรมจะม�ความปลอดภ�ย

หร�อไม�  อย�างเช�น บ�หร�& กว�าจะร$(ว�าเป0นอ�นตรายต�อมน�ษย%ต(องใช(เวลาในการศHกษาถHงร(อยป_ จHงทราบว�าบ�หร�&เป0น
สาเหต�ของการเก�ดโรคมะเร4ง
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ท!าไมจ#งห�ามใช�ป&2ยเคม�
หลายคนเช�&อว�าป�Gยเคม�ไม�น�าจะเป0นอ�นตรายต�อผ$�บร�โภค แต�ป�Gยเคม�โดยเฉพาะป�Gยเคม�ไนโตรเจนอาจส�ง

ผลต�อส�ขภาพได( ถ(าใช(ป�Gยไนโตรเจนมากเก�นไป  ไนเตรทอาจตกค(างในพ�ชได(หร�อปนเปghอนในแหล�งน�+า  ถ(าเรา
บร�โภคไนเตรทเข(าไป สารด�งกล�าวจะแปรร$ปเป0นไนไตรท%ท��งไนเตรทและไนไตรท%เป0นสารก�อมะเร4งในกระเพาะ
อาหาร ต�บ ไตและกระเพาะปMสสาวะ  ด�งน��นในประเทศท�&พ�ฒนาแล(วจHงได(ม�การก+าหนดปร�มาณสารไนเตรท%
ตกค(างในผ�กและน�+าด�&มไว(ด(วย

ภาวะการณ�การท!าเกษตรอ�นทร�ย�ในต	างประเทศ
ประเทศในทว�ปย�โรปม�การท+าเกษตรอ�นทร�ย% 10 เปอร%เซนต%  สหร�ฐอเมร�กาม�คนท+าเกษตรอ�นทร�ย% 12 

เปอร%เซนต%  และม�เปอร%เซนต%เพ�&มขH�นท�กป_  ประเทศสว�เดนได(เก�ด GREEN WAVE โดยผ$(คนในเม�องอพยพเข(าไป
ในชนบทและได(ต��งเป7าหมายท�&จะท+าเกษตรอ�นทร�ย%ให(ได( 20 เปอร%เซนต% ในป_พ.ศ.2548

ตลาดส�นค�าเกษตรอ�นทร�ย�
สถานการณ%ตลาดส�นค(าเกษตรอ�นทร�ย%ของโลกป_ พ.ศ.2546  ม�ม$ลค�าประมาณ 1,200,000 ล(านบาท 

เพ�&มจากป_ พ.ศ.2542 ซH&งม�ม$ลค�า 600,000 ล(านบาท  สหภาพย�โรป 420,000 ล(านบาท  ญ�&ป�Jน 120,000 ล(าน
บาท  โดยอ�ตราการขยายต�วเพ�&มขH�นโดยเฉล�&ยร(อยละ 20 ต�อป_  ประเทศท�&ม�การซ��อขายเกษตรอ�นทร�ย%มากท�&ส�ด 
ค�อ สหร�ฐอเมร�กา, ญ�&ป�Jน, เยอรม�นน�, อ�งกฤษ, อ�ตาล�, ฝร�&งเศส, สว�ตเซอร%แลนด%, เดนมาร%ก, ออสเตรเล�ย, 
เนเธอร%แลนด%และสว�เดน   ราคาส�นค(าเกษตรอ�นทร�ย%โดยท�&วไปจะส$งกว�าส�นค(าปกต�ร(อยละ 25-50   อย�างไรก4ด�
ปร�มาณส�นค(าเกษตรอ�นทร�ย%รวมท��งโลกในปMจจ�บ�นม�เพ�ยงร(อยละ 1 ของปร�มาณส�นค(าท��งหมด  และคาดว�าอ�ก 5 
ป_ข(างหน(าจะเต�บโตขH�นร(อยละ 10   ด�งน��นโอกาสและล$�ทางในการผล�ตส�นค(าเกษตรอ�นทร�ย%ไปขายในตลาดโลก
ของประเทศไทยย�งม�อย$�มาก

มาตรฐานการผล�ตพ'ชอ�นทร�ย�ในประเทศไทย
ได(ม�การก+าหนดมาตรฐานการผล�ตพ�ชอ�นทร�ย%หล�งจากผ�านการปร�บปร�งแก(ไขคร��งส�ดท(ายเม�&อว�นท�& 18 

ต�ลาคม 2543  โดยจะท+างานเฉพาะข(อปร�บปร�งมาตรฐานการผล�ตพ�ชอ�นทร�ย%ของประเทศไทย  กรมว�ชาการ
เกษตรและสหกรณ% เพ�&อเป0นมาตรฐานกลางในการตรวจสอบและให(การร�บรองส�นค(าเกษตรอ�นทร�ย% สหพ�นธ%
เกษตรอ�นทร�ย%นานาชาต� (International Federation of Organic Agriculture Movement)  ได(จ�ดท+า
เกณฑ%มาตรฐานข��นต&+าส+าหร�บตรวจสอบร�บรองเกษตรอ�นทร�ย% เป0นท�&ยอมร�บในประเทศย�โรป โดยม�หน�วยงานท�&
ท+าหน(าท�&ตรวจสอบร�บรอง ค�อ IOAS (International Organic Accreditation Service) องค%กรเคร�อข�าย 
(PESTICIDE NETWORK ACTION : IPNA)  เป0นองค%กรหร�อเคร�อข�ายของสหราชอาณาจ�กรและประเทศ
เนเธอร%แลนด%ท�&ก+าล�งปฏ�บ�ต�การเคล�&อนไหวซH&งจะท+าให(มาตรฐานเกษตรอ�นทร�ย%สากลเป0นไปได(อย�างม�
ประส�ทธ�ภาพ
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มาตรฐานการผล
ตพ�ชอ
นทร�ย�
ประเด�นหล�กม�ด�งน��

1. ท�&ด�นต(องไม�อย$�ในสภาพแวดล(อมท�&ต&+ากว�ามาตรฐานก+าหนด
2. พ��นท�&ปล$กต(องไม�ม�สารเคม�ตกค(าง
3. ไม�ใช(เมล4ดพ�นธ�%ท�&คล�กสารเคม�ส�งเคราะห%
4. ไม�ใช(ส�&งท�&ได(จากการต�ดต�อทางพ�นธ�กรรม (GMOS)
5. ปMจจ�ยการผล�ตจากภายนอกต(องได(ร�บการร�บรองมาตรฐาน
6. กระบวนการผล�ตต(องปราศจากส�&งปนเปghอนสารเคม�ส�งเคราะห%
7. ส�งเสร�มความหลากหลายทางช�วภาพ และร�กษาส�&งแวดล(อม
8. ต(องได(ร�บการร�บรองมาตรฐานอย�างเป0นทางการ
9. เล�อกพ��นท�&ท�&เหมาะสม ห�างจากโรงงาน โรงพยาบาล ห�างจากถนน ม�แหล�งน�+าสะอาด
10. ศHกษาประว�ต�ของพ�ชท�& เช�น เคยปล$กพ�ชอะไร การใช(ป�Gย
11. ส�งเกตจากท�&เด�ม เก4บต�วอย�างเด�ม ต�วอย�างน�+าไปท+าการว�เคราะห%

การวางแผนจ�ดการ  ควรวางแผนล	วงหน�าด�งน�8
1. วางแผนป7องก�นสารพ�ษจากภายนอก ท��งทางบก ทางน�+า ทางอากาศ
2. วางแผนป7องก�นภายใน จ�ดระบบการระบายน�+า การเก4บร�กษาเคร�&องม�ออ�ปกรณ%และการเข(าออก

ในไร�นา
3. การวางแผนระบบการปล$กพ�ชท�&ต(านทานโรค-แมลง  พ�ชบ+าร�งด�น  พ�ชไล�แมลง
4. การเล�อกพ�นธ�%ปล$กต(องค+านHงถHงสภาพด�น ภ$ม�อากาศ ความหลากหลายของชน�ดพ�ชในแปลง
5. ไม�ใช(พ�ช จ�.เอ4ม.โอ (GMOs)  พ�ชท�&ได(จากการต�ดต�อสายพ�นธ�%
6. ถ(าเป0นไปได( เมล4ดพ�นธ�%พ�ชท�&มาจากการปล$กแบบอ�นทร�ย%จะด�มาก

การปร�บปร&ง บ!าร&งด�น
ก�อนท�&จะปล$กพ�ชอ�นทร�ย%ควรเตร�ยมด�นให(พร(อมส+าหร�บปล$ก ค�อ
1. เล�อกพ��นด�นท�&ม�ความอ�ดมสมบ$รณ% (ห(ามต�ดไม(ท+าลายปJา)
2. ถ(าด�นเป0นกรดจ�ดให(ใส�ห�นป$นบดลดความเป0นกรด
3. ปล$กพ�ชตระก$ลถ�&วและไถกลบ
4. ใส�ป�Gยคอก ป�Gยหม�ก เศษพ�ชเพ�&อช�วยปร�บโครงสร(างด�นและให(ธาต�อาหารพ�ช
5. ด�นขาดฟอสฟอร�สให(ใช(ห�นฟอสเฟต
6. ด�นขาดโพแทสเซ�ยม ให(ใช(ป�Gยม$ลค(างคาวและด�างถ�าน

สารท�)ไม	อน&ญาตให�ใช�ปร�บปร&งด�น
สารต�อไปน��ไม�อน�ญาตให(น+ามาใช(ปร�บปร�งด�น  ได(แก�
1. จากสารตะกอนโสโครก
2. สารเร�งการเจร�ญเต�บโต สารพ�นทางเคม�
3. จ�ล�นทร�ย%และผลผล�ตจากจ�ล�นทร�ย%ท�&ได(จากการต�ดต�อสายพ�นธ�กรรม
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4. สารพ�ษต�างๆ สารโลหะหน�ก
5. ป�Gยหม�กจากขยะในเม�อง

สารท�)อน&ญาตให�ใช�ปร�บปร&ง บ!าร&งด�น ได�แก	
1. ป�Gยอ�นทร�ย%ท�&ผล�ตจากว�สด�ในไร�นา เช�น ป�Gยหม�กจากซากพ�ช เช�น ฟางข(าว ข��เล�&อย เปล�อกไม( เศษ

ไม( ว�สด�เหล�อใช(ทางการเกษตรอ�&นๆ เป0นต(น
2. ป�Gยคอกจากส�ตว%ท�&เล��ยงตามธรรมชาต�ไม�ใช(อาหารจ�.เอ4ม.โอ.
3. ป�Gยพ�ชสด เศษซากพ�ชและว�สด�เหล�อใช(ในไร�นาในร$ปสารอ�นทร�ย%
4. ด�นพร�ท�&ไม�เต�มสารส�งเคราะห%
5. ด�นอ�นทร�ย%ท�&ได(ร�บการร�บรองอย�างเป0นทางการ
6. ด�นช��นบนท�&ปลอดการใช(สารเคม�มาแล(วอย�างน(อย 1 ป_
7. ป�Gยช�วภาพหร�อจ�ล�นทร�ย%ท�&พบตามธรรมชาต�
8. ป�Gยอ�นทร�ย% ส�&งข�บถ�ายจากไส(เด�อนและแมลง
9. อ�จจาระปMสสาวะท�&ได(ร�บการหม�กแล(ว
10. ผล�ตภ�ณฑ%จากสาหร�าย
11. ป�Gยอ�นทร�ย%น�+าท�&ได(จากพ�ชและส�ตว%
12. ของเหล�อใช(จากกระบวนการโรงฆ�าส�ตว% โรงน�+าตาล โรงม�นส+าปะหล�ง โรงน�+าปลาโดย

กระบวนการเหล�าน��นจะต(องไม�เต�มสารส�งเคราะห%และต(องได(ร�บการร�บรองอย�างเป0นทางการ
13. ของเหลวจากโรงงานท�&ผ�านกระบวนการโดยไม�เต�มสารส�งเคราะห%และไม�เป0นพ�ษต�อ

ส�&งแวดล(อมสารควบค�มการเจร�ญเต�บโตของพ�ชหร�อส�ตว%ซH&งได(จากธรรมชาต�

สารอ�นทร�ย�ท�)ใช�ในการปร�บปร&งด�น ได�แก	
ห�นแร�ธาต� เช�น ห�นบด ห�นฟอสเฟต ห�นป$นบด โม�เผาไฟ ย�ปซ�&ม แคลเซ�ยม  ซ�ล�เกต  แมกน�เซ�ยม

ซ�ลเฟต  แร�ด�นเหน�ยว  แร�เฟลด%สปาร%  แร�เพอร%ไลท%-ซ�โอไลท%-เบนโทไนท%  ห�นโพแทส  แคลเซ�ยมจากสาหร�าย 
เปล�อกหอยบด เถ(าถ�าน  เปล�อกไข�บด  กระด$กปJน  เล�อดแห(ง  เกล�อส�นเธาว%  โบแร4กซ%  ก+ามะถ�น  โบรอน 
ทองแดง  เหล4ก  แมงกาน�ส  โมล�บด�น�ม  ส�งกะส�

การบร�หารศ�ตร:พ'ช 
ในการบร�หารศ�ตร$พ�ชใช(ว�ธ�ผสมผสาน ด�งต�อไปน��

          1. ก�อนปล$ก กรณ�ใช(เมล4ดพ�นธ�%ปล$ก ควรใช(เมล4ดท�&ต(านทานโรคแมลงและว�ชรพ�ช แช�เมล4ดพ�นธ�%ใน
น�+าอ��น (50-55 องศาเซลเซ�ยส) นาน 10-30 นาท� แล(วแต�ชน�ดพ�นธ�%เพ�&อก+าจ�ดเช��อราและแบคท�เร�ยบางชน�ดท�&ต�ด
มาก�บเมล4ดพ�นธ�%

2. คล�กเมล4ดพ�นธ�%ด(วยจ�ล�นทร�ย%ท�&ปฏ�ปMกษ% เช�น  ไตรโคเดอร%ม�า (TRICODERAM) เช��อแบคท�เร�ย 
บาซ�ลล�ส ล�ปฟ�ล�ส
          3. การเตร�ยมด�น เต�มอ�นทร�ยว�ตถ� ห�มด�น อบด�น (ห�มด�น = เล��ยงด�นให(ด�นเล��ยงพ�ช)
          4. ปร�บค�าความเป0นกรดเป0นด�าง PH ให(แก�ด�น ค�าท�&เหมาะสมในการปล$กพ�ชจะอย$�ท�&ระหว�าง 6.5 -7 
โดยป$นขาวหร�อจ�ล�นทร�ย%หร�อน�+าส(มคว�นไม(  การปร�บปร�งด�นด�งกล�าว เร�ยกว�า ว�ธ�เขตกรรม
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          5. ว�ธ�กล ใช(รถไถ จอบ เส�ยม หร�อเคร�&องม�อก+าจ�ดว�ชพ�ช ห(ามใช(ยาฆ�าหญ(า ห(ามเผาว�ชพ�ชหร�อตอซ�ง 
เพราะเป0นการท+าร(ายด�น ส�&งม�ช�ว�ตในด�นจะตาย เช�น ไส(เด�อน จ�ล�นทร�ย%ท�&ม�ประโยชน% ท+าให(ด�นเส�&อมสภาพ เก�ด
ภาวะโลกร(อน (ร�กแม� ร�กแม�ธรณ�)
          6. ว�ธ�ฟ�ส�กส%  ใช(ก�บด�กต�างๆ เช�น กระดาษส�ใส ทากาวด�ก ใช(ไฟล�อแมลง ใช(ขวดน�+าพลาสต�กต�ดครH&ง
กล�บด(านและใส�ใบกะเพราด�กแมลงว�นทอง และย�งม�ภ$ม�ปMญญาชาวบ(านอ�กหลายว�ธ�โดยไม�ต(องใช(สารเคม�
          7. ใช(สม�นไพรท�&ม�รสขม ฝาด เฝg�อน ฉ�ดพ�นป7องก�นและก+าจ�ด ทางท�&ด�ควรฉ�ดป7องก�นจะเป0นการด�
          8. ช�วว�ธ�  ใช(ส�&งม�ช�ว�ต เช�น ต�วห�+า ต�วเบ�ยน จ�ล�นทร�ย% ใช(ศ�ตร$ธรรมชาต� เช�น แมลงหางหน�บ  ด(วงเต�า  
แมลงช(างป_กใส  มวน  ต�วห�+า กบ คางคก อH&งอ�าง  ก��งก�า ฯลฯ
          9. การสร(างระบบน�เวศ ปล$กต(นไม(หลายๆ ช��น  ไม(ใกล(ผ�วด�น ไม(ระด�บกลาง ไม(ระด�บส$ง เพ�&อเป0น
ท�&อย$�อาศ�ยให(ก�บศ�ตร$ธรรมชาต� กล�&นของต(นไม(บางชน�ดแมลงไม�ชอบจะเป0นการสร(างความหลากหลายทาง
ช�วภาพ
          10. ปล$กพ�ชหลายชน�ดเป0นการจ�ดสภาพแวดล(อมในไร�นาซH&งจะช�วยลดการระบาดของโรคและ
แมลงศ�ตร$พ�ชได(
          11. การปล$กพ�ชหม�นเว�ยน เน�&องจากพ�ชแต�ละชน�ดต(องการธาต�อาหารแตกต�างก�น ชน�ดและปร�มาณ
อ�กท��งระบบรากย�งม�ความแตกต�างก�นในด(านการแผ�กว(างและหย�&งลHก ถ(าม�การจ�ดการระบบปล$กพ�ชระหว�าง
เหมาะสมแล(ว จะท+าให(การใช(ธาต�อาหารม�ท��งท�&ถ$กใช(และสะสมสล�บก�นไปท+าให(ด�นไม�ขาดธาต�อาหารใดๆ อ�น
เป0นการสร(างภ$ม�ค�(มก�นให(ก�บพ�ชเพ�&อป7องก�นแมลงศ�ตร$พ�ชได(
          12. ปล$กพ�ชดอกไม(ส�สดๆ เช�น บานช�&น ทานตะว�น ดาวเร�อง บานไม�ร$(โรย ปล$กรอบแปลงหร�อปล$ก
แซมในแปลง ส�ของดอกไม(จะดHงด$ดแมลงศ�ตร$ธรรมชาต�เข(ามาในแปลงเพาะปล$ก ซH&งจะช�วยควบค�มแมลงศ�ตร$
พ�ชได(
           13. ปล$กพ�ชสม�นไพร เพ�&อไล�แมลง ย�งสามารถน+าเอาพ�ชสม�นไพรเหล�าน��ไปขายได(

การจ�ดการบร�หารศ�ตร:พ'ช 
ก�อนปล$กกรณ�ใช(เมล4ดพ�นธ�%ปล$ก ควรใช(เมล4ดต(านทานโรค แมลงและว�ชพ�ช ใช(เมล4ดท�&ปราศจากศ�ตร$

พ�ช แช�เมล4ดในน�+าอ��นเพ�&อก+าจ�ดเช��อราและเช��อแบคท�เร�ย บาซ�ลล�ส ล�ปท�ล�ส
การเตร�ยมแปลงเพาะกล(า ห�มด�นด(วยจ�ล�นทร�ย%ท(องถ�&น คล�มด�นด(วยเช��อราปฏ�ปMกษ% เพ�&อควบค�มเช��อรา

ในระยะต(นกล(า ไถกลบด�น 1-2 ส�ปดาห% ให(เมล4ดพ�ชงอกแล(วใช(พลาสต�กคล�มแปลงก+าจ�ดว�ชพ�ชในด�น ใช(ป$นขาว
หร�อโดโลไมท%หร�อป$นขาวตามธรรมชาต�ปร�บความเป0นกรด-ด�างของด�น

ระยะพ�ชเจร�ญเต�บโต ควบค�มโรคพ�ชและแมลงด(วยจ�ล�นทร�ย%และฮอร%โมนจากธรรมชาต� สารท�&อน�ญาต
ให(ใช(ในการควบค�มโรคพ�ชได(แก� ก+ามะถ�น เบอร%โดม�กเจอร% พ�ชสม�นไพรและสารสก�ดจากสม�นไพร คอปเปอร%
ซ�ลเฟต คอปปอร%ไฮเดอร%ไซด%  

ส+ารวจแมลงศ�ตร$พ�ชในแปลงปล$ก หากพบแมลงศ�ตร$พ�ชให(ปฏ�บ�ต�ด�งน��  ถ(าม�แมลงจ+านวนน(อยให(ใช(ว�ธ�
การควบค�มทางช�วภาพจากพ�ชหร�อสารสก�ดพ�ชสม�นไพร เช�น ดาวเร�อง ว�านน�+า พร�ก สาบเส�อ หางไหลแดง 
สะเดา หร�อใช(จ�ล�นทร�ย%ปฏ�ปMกษ% เช�น เช��อไวร�สเอ4น.พ�.ว�  เช��อแบคท�เร�ย บ�.ท�.  เช��อราบ$เวเร�ย  ไส(เด�อนฝอย ใช(
ต�วห�+า  ต�วเบ�ยน น�+าสบ$� สารท+าหม�นแมลง ใช(ก�บด�ก ใช(ไฟล�อแมลง ใช(ด�กกาวเหน�ยว ใช(ไวออยล%หร�อม�เนอร�ลออ
ยล%
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การควบค&มว�ชพ'ช
 ควรควบค�มก�อนว�ชพ�ชออกดอกโดยว�ธ�การกายภาพ อบ ตาก บด ถอน ต�ด ปล$กพ�ชตระก$ลถ�&วคล�มด�น 
ใช(สารสก�ดจากพ�ชหร�อจ�ล�นทร�ย%

การเก;บร�กษาและการขนส	งผล�ตผล
ผล�ตผลหร�อผล�ตภ�ณฑ%เกษตรอ�นทร�ย%ต(องแยกจากท�&ไม�ใช�เกษตรอ�นทร�ย%อย�างช�ดเจนจนตลอดท�ก

กระบวนการ  ต(องป7องก�นไม�ให(ส�มผ�สและปนเปghอนว�สด�ส�งเคราะห%ต(องห(ามในมาตรฐานเกษตรอ�นทร�ย% การเก4บ
ร�กษาและขนส�งต(องร�กษาความสะอาดอย�างเคร�งคร�ด

การขอใบร�บรองพ'ชอ�นทร�ย�
กรมว�ชาการเกษตรเป0นผ$(ออกใบร�บรองผล�ตผลเกษตรอ�นทร�ย%  ผ$(ขอสามารถย�&นค+าร(องขอหน�งส�อ

ร�บรองต�อกรมว�ชาการเกษตรของพฤกษชาต�และว�ชพ�ช กรมว�ชาการเกษตร จต�จ�กร กทม. 10900  โทร. 02-
561-3445  กรอกข(อความตามแบบท�&ก+าหนด กรมว�ชาการเกษตรจะส�งเจ(าหน(าท�&ไปตรวจสอบกระบวนการ
ผล�ตพร(อมเก4บต�วอย�างด�น น�+า และผลผล�ตมาว�เคราะห%หากได(มาตรฐานตามท�&วางไว(จะออกใบร�บรองให(ขณะน��
ย�งไม�ต(องเส�ยเง�น (อนาคตไม�แน�)
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บทแทรก 1

เช��อรา บ�เวเร�ย  บ�สเซ�ยนา
(BEAUVERIA  BASSIANA)

ค&ณสมบ�ต�ของเช'8อราบ:เวเร�ย  บ�สเซ�ยนา
 ป7องก�นก+าจ�ดศ�ตร$พ�ชจ+าพวกปากด$ด เช�น แมลงหว�&ขาว เพล��ยกระโดดส�น�+าตาล เพล��ยอ�อน เพล��ยไฟ 

เพล��ยจ�กจ�&น เพล��ยแป7ง หนอนผ�เส��อ หนอนห�อใบ ด(วงวง ไรแดง ฯลฯ
ข��นตอนการเข(าท+าลายของเช��อจะแทรกเข(าไปตามเย�&ออ�อนๆ หร�อตามของเหลวในต�วเพล��ยหร�อหนอน

ต�างๆ และเจร�ญเต�บโตออกมาข(างนอก เม�&อม�นพร(อมท�&จะแพร�สปอร% สปอร%จะม�ส�ขาวข��นเม�&อแมลงส�มผ�สเช��อ 
หล�งจากส�มผ�สเช��อ 3 ว�น  แมลงจะเร�&มปJวยและหย�ดการท+าลายพ�ชและจะตายภายในระยะเวลา    5-14 ว�น 
ใช(ร�วมก�บ B-T-ได(  

อ�ตราการใช( 1 : 1,000  ฉ�ดพ�นท�ก 5 -7 ว�น  เวลาแดดอ�อน เช(า หร�อเย4น  กรณ�ระบาดมาก 1 : 200 
–  1: 400  3 ว�นต�ดต�อก�น

การต	อขยายเช'8อ
อ�ปกรณ% ม�ด�งน�� ค�อ
- น�+า 10 ล�ตร
- ห�วเช��อ  2 ช(อนแกง
- แป7งข(าวโพด ½  ก�โลกร�ม

ว�ธ�ท!า
1. ต(มน�+า 9 ล�ตร  ให(เด�อดละลายแป7งข(าวโพด 1 ล�ตร  แล(วค�อยๆ เทในน�+า 9 ล�ตรท�&ก+าล�งเด�อด 

(เหม�อนท+าราดหน(า)  ปล�อยให(เด�อดอ�กคร��ง แล(วท��งให(เย4น (ป�ดฝาให(สน�ทเพ�&อป7องก�นส�&งปนเปghอน)
2. หล�งจากเย4นแล(ว โรยห�วเช��อให(ท�&วๆ ป�ดฝาเขย�าภาชนะเบาๆ ท��งไว( 14 ว�น น+าไปใช(ได(
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บทแทรก 2

แบคท�เร�ย  บาซ
ลล�ส  ท�ร
งเย�นซ
ส (2)
BACILUS  THURINGINGSIS (B.T.)

ค&ณสมบ�ต�ของแบคท�เร�ย  บาซ�ลล�ส  ท:ร�งเย;นซ�ส (2)
ป7องก�นและก+าจ�ดหนอน เช�น หนอนใยผ�ก หนอนกระท$(หอม หนอนเจาะสมอฝ7าย หนอนกระท$(ผ�ก 

หนอนก�นใบ ฯลฯ  อ�ตราการใช( 1 : 1,000  ท�ก 5 – 7 ว�น  เวลาแดดอ�อน เช(า หร�อเย4น  กรณ�ระบาดหน�กมาก 
1 : 300 – 1 : 400 ท�ก 3 ว�น

ว�ธ�การขยายเช'8อ บ�.ท�.
ว�ธ�ท�) 1 หม�กขยายด(วยไข�สด

ใช(ไข�ไก� 5 ฟอง +  น�+า 20 ล�ตร + N70  2 ช(อนชา  +  เช��อ บ�.ท�. 5 กร�ม  ท��งไว( 24 -48 
ช�&วโมง 

จHงน+าไปใช(ผสมน�+าฉ�ดพ�นพ�ช
ว�ธ�ท�) 2 หม�กก�บน�+ามะพร(าว

น�+ามะพร(าว 20 ล�ตร  +  เช��อ บ�.ท�. 2 ช(อนแกง คนให(เข(าก�น ท��งไว( 48 ช�&วโมง จHงน+าไปผสม
น�+าฉ�ดพ�นพ�ช

ว�ธ�ท�) 3 น+านมถ�&วเหล�อง หร�อนม UHT ใส�ภาชนะ  เต�มเช��อ บ�.ท�. 5 กร�ม ท��งไว( 24 – 48  ช�&วโมง  จHง
น+าไปผสมน�+าฉ�ดพ�นพ�ช

เช��อ บ�.ท�. เป0นแบคท�เร�ยท�&เก�ดขH�นตามธรรมชาต� พบได(ท�&วไปในธรรมชาต�สามารถน+าไปก+าจ�ดหนอนได(
หลายชน�ด เช�น หนอนกระท$(  หนอนใบผ�ก  หนอนหลอดหอม  หนอนกะหล&+า  หนอนเจาะสมอฝ7าย  หนอนปะ
ใบส(ม  หนอนหร�านก�นใบปาล%ม

เน�&องจากออกฤทธ�/เฉพาะเจาะจงส$งในการท+าลายหนอนเท�าน��น  จHงม�ความปลอดภ�ยส$งต�อมน�ษย%และ
ส�ตว%เล��ยง รวมท��งปลา นก และแมลงม�ประโยชน% ผH�ง แตน เบ�ยน

มน�ษย%ต(องเช�&อฟMงพ�อแม� แม�ค�อธรรมชาต� ถ(ามน�ษย%ไม�เช�&อฟMงแม� แม�ก4จะลงโทษ ด�นถล�ม ฝนแล(ง น�+า
ท�วม ภ�ยธรรมชาต�  อย�าท+าลายธรรมชาต� อย�าเอาสารเคม�ใส�เข(าไปในด�นจะเก�ดสารพ�ษต�างๆ เท�าก�บเราท+าร(าย
มน�ษย%
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หล�กการและเทคน�คการใช� บ�.ท�.
1. เช��อ บ�.ท�. จะถ$กท+าลายโดยร�งส�อ�ลตราไวโอเลต (UV) จHงควรฉ�ดพ�นตอนเย4น
2. แมลงศ�ตร$พ�ชบางชน�ดม�กอาศ�ยอย$�ตามใต(ใบ ด�งน��นการฉ�ดพ�นให(ครอบคล�มท�&วบนใบและใต(ใบ
3. ไม�ควรใช(ร�วมก�บสารเคม�
4. เน�&องจาก บ�.ท�. ออกฤทธ�/ ด�งน��นควรใช(ในอ�ตราท�&ส$ง
5. เม�&อพบการระบาดร�นแรง ควรฉ�ดพ�นซ�+าๆ ก�นระยะ 3 – 4 ว�น  จะช�วยลดการเส�ยหายได(
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บทแทรก 3

เช��อราไตรโคเดอร�มา ฮาร�เซ�ยน�:ม (3)
(TRICHODERMA  HARZIANUM)

ค&ณสมบ�ต�ของเช'8อราไตรโคเดอร�มา ฮาร�เซ�ยน�)ม (3)
ป7องก�นโรครากเน�า โคนเน�า ควบค�มโรคพ�ชท�&เก�ดจากเช��อราหลายชน�ด เช�น ฟ_เท�ยะฟ�วซาเร�ยมไฟทอฟ

เทอร�า ฯลฯ   อ�ตราการใช( 1 : 20  ใช(ราดรองก(นหล�มปล$ก
เช��อไตรโคเดอร%ม�า  เป0นเช��อราปฏ�ปMกษ%ก�บเช��อราก�อโรค เช�น โรคโคนเน�า  โรคพ�ชท�กชน�ด เช��อราพ�ช

เท�ยม โรคไรซอกโทเท�ยม  โรคสเตอร%ไรเท�ยม  ไม�ควรใช(ก�บสารเคม�และยาก+าจ�ดเช��อ

การต	อขยายเช'8อ
- ห�วเช��อ  2 ช(อนแกง
- น�+า 20 ล�ตร
- กากน�+าตาล 1 ล�ตร

คนให(เข(าก�น  หม�ก 48 ช�&วโมง  น+าไปใช(ได(
การผล�ตพ�ชอ�นทร�ย%
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เกษตรอ�นทร�ย  ภาคปฏ�บ�ต�
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การผล
ตพ�ชอ
นทร�ย�
ท+าเกษตรอ�นทร�ย%แล(วขายท�&ไหน ?

ก�อนค�ดเร�&องขาย ขอให(ผ$(ปล$กท�กคนค�ดถHงเร�&องส�ขภาพของผ$(ปล$กและผ$(บร�โภคให(ได(ก�นอาหารท�&ไม�ม�พ�ษ
ม�ภ�ยเส�ยก�อน เพราะจะท+าให(คนไทยและท�&วโลกไม�เจ4บไข(ได(ปJวย แต�ถ(าค�ดขายควรค+านHงถHงข(อต�อไปน��

1. ต�างประเทศร�บซ��อแน�นอน หากผลผล�ตได(ตามมาตรฐานสากล
2. ผ$(บร�โภคท�&ร�กส�ขภาพในประเทศย�งม�อ�กมากมายแต�ไม�สามารถจะหาซ��อได(ท�&ไหนส+าค�ญอย�าก+าหนด

ราคาส$งเก�นไป
3. ขณะน��ท�&วโลกซ��อขายก�นป_ละ 600,000 ล(านบาท
4. ตลาดใหญ�ๆ ค�อ อเมร�กา ย�โรป ญ�&ป�Jน
5. ผล�ตผลท�&ส�งขายแล(วในขณะน��ม�ข�าว กล(วยหอม หน�อไม(ฝร�&ง กระเจ��ยบเข�ยว ส�บปะรด ข(าวโพดฝMก

อ�อน ข�ง และ สม�นไพรอ�&นๆ ผ�กต�างๆ ผลไม( ไก� กบ ปลา ส�กร                          
6. ราคาเฉล�&ยท�&วโลกส$งกว�าผล�ตผลท�&วไป ร(อยละ 20-60
7. เล�อกพ��นท�& ท�&อย$�ห�างจากถนนหลวง โรงงาน แปลงปล$กสะอาดปราศจากสารเคม� ม�น�+าสะอาดไม�

ปนเปghอนสารเคม�
8. ศHกษาประว�ต�ของพ��นท�& เช�น เคยปล$กพ�ชอะไร การใช(ป�Gย และดารเคม�
9. เล�อกปล$กพ�ชให(เหมาะสมก�บด�น ด�นร�วน ด�นเหน�ยว หน(าด�นต��น หน(าด�นลHก ด�นเป0นกรด ด�นเป0น

ด�าง ด�นเค4ม
10. ส�งเกตจากพ�ชท�&ขH�นอย$�เด�ม เก4บต�วอย�างด�น ต�วอย�างน�+าไปทะการว�เคราะห%
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ปDจจ�ยส!าค�ญในการผล�ตพ'ชอ�นทร�ย�
จากประสบการณ%ท�&ผ�านมาจนได(ร�บการร�บรองจากกรมว�ชาการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ% ม�

ปMจจ�ยการผล�ตพ�ชอ�นทร�ย%ท�&ส+าค�ญ ด�งน��
1. ห�วใจต(องเป0นอ�นทร�ย%ม�ความจ��งใจจร�ง ขย�น อดทน และส+าค�ญส�ดๆ ค�อต(องม�ค�ณธรรมไม�หลอก

ต�วเอง ม�ความซ�&อส�ตย% เมตตา กร�ณา ม�สต�ในการท+างาน ไม�โลภ
2. สร(างระบบน�เวศรอบแปลงและในแปลงปล$กต(นไม(ช��นบน ช��นกลางและช��นล�างเพ�&อเป0นแนว

ป7องก�นสารพ�ษต�างๆท�&จะเข(าในแปลง
3. ท+าทางระบายน�+าออก-น�+าเข(าโดยผ�านการกลองเส�ยก�อนแล(วเต�มจ�ล�นทร�ย%ท(องถ�&น(จ�ล�นทร�ย%หน�อ

กล(วย)อ�ตราส�วน 1:1,000 ก.ก.เพ�&อปร�บสภาพน�+าและป7องก�นการเก�ดโรคต�างๆ
4. เตร�ยมพ��นท�&เม�&อเตร�ยมพ��นท�&ท�&เหมาะสมแล(วจHงไถกลบ 1 รอบก�อน ตากด�นไว(อย�างน(อย 7 ว�น 

แล(วใส�ป�Gยคอก 1,000 ก.ก. ห(ามเผาหญ(าหร�อฉ�ดยาฆ�าแมลง
5. เม�&อตากด�นแล(วให(ไถแปลงอ�กหนH&งรอบและยกแปลง ก�อนยกแปลงให(ใส�ป�Gยหม�กเง�นล(านและ

จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยให(ท�&วพ��นท�&
6. เม�&อยกแปลงแล(วเอาจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร +น�+า 20 ล�ตร ถ(าม�ป�Gยอ�นทร�ย%น�+า เช�น เศษากส�ตว%

หม�ก น�+าหม�ก อย�างใดอย�างหนH&งเต�มไปอ�ก 1 ล�ตร รดน�+าให(ท�&วแปลง
7.  ห�มด�นด(วยพลาสต�ก ฝาง หญ(าห�มด�นอย�างน(อย 7-10 ว�น ถ(าม�เวลาพออาจถHง 15-20 ว�นก4ได(
8.  เม�&อห�มด�นแล(ว จHงเปล�&ยนว�สด�คล�มด�นออก หว�านเมล4ดพ�นธ�%หร�อย(ายกล(าลงแปลงถ(าเป0นพลาสต�ก

ให(เจาะร$ท�&จะน+ากล(าใส�ลงไปในแปลง
9. เม�&อต(นกล(าเจร�ญด�แล(วประมาณ 7-15 ว�น แตกใบจHงเร�&มฉ�ดฮอร%โมนไข�+จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย+

สม�นไพร+น�+าอ�ตราการใช( 1:1:1,000 โดยผสมส�วนต�างๆ ได(แก� 
- จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 10 ซ�ซ� ( 1 ช(อนโต�ะ)
- ฮอร%โมนไข� 10 ซ�ซ� ( 1 ช(อนโต�ะ)
- บอระเพ4ด 1 ช(อนโต�ะ (ฟ7าทะลายโจร หร�อ สม�นไพร ท�&ม�รสขม ฟาด เฝg�อน)
- น�+า 20 ล�ตร

ฉ�ดพ�นได(ท�กๆ 3-7 ว�น จนก�อนเก4บผลผล�ต 7 ว�น หร�อ อาจเต�มเช��อปฎ�ปMกษ% ลงไปด(วยก4ได( เช�น    
เช��อบ$เวเร�ย เช��อไตร เช��อบ�ท�โคเดอร%ม�า

10. เก4บผลผล�ตตามอาย�ของพ�ชแต�ละชน�ด ต�ดแยกขนาดและค�ณภาพบรรจ�ใส�ภาชนะท�&เหมาะสมส�ง
จ+าหน�ายต�อไป หร�ออาจแปรร$ปก4ได(

ข�8นตอนการท!าแปลงปล:ก
1. เล�อกพ��นท�&ท�&ไม�เคยท+าการเกสรเคม�มาก�อนอย�างน(อย 3 ป_
2. เป0นพ��นท�&ค�อนข(างดอนและโล�งแจ(ง
3. อย$�ห�างจากโรงงานอ�ตสาหกรรม
4. อย$�หากจากโรงงานอ�ตสาหกรรม
5. ห�างจากถนนหลวง
6. ม�แหล�งน�+าท�&ปลอดสารพ�ษ
7. เก4บต�วอย�างด�นไปว�เคราะห%ว�ดค�า PH และปร�มาณธาต�อาหาร
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8. เก4บต�วอย�างน�+าไปว�เคราะห%
9. วางแผนการปล$ก วางร$ปแบบการผล�ตพ�ชอ�นทร�ย%
10. สร(างระบบน�เวศรอบๆแปลงและในแปลง โดยการปล$กพ�ชหลายระด�บ
11. ในการเตร�ยมแปลงคร��งแรก อน�โลมให(ใช(รถไถได( แต�คร��งต�อไปใช(คน
12. ข�ดพรวดด�นถ(าใช(รถบ�อยๆแล(วมลพ�ษจากเคร�&องยนต%จะตกค(างอย$�ในด�นเป0นมลพ�ษต�อพ�ช
13. เม�&อเตร�ยมแปลงแล(วก4ห�นมาปล$กพ�ชสม�นพร ไล�แมลงก�อนปล$กพ�ชหล�กและผ�กต�างเสร�มก�บการ

ป7องก�น เช�น ดาวเร�อง  กระเพรา โหระพา ตะไคร(หอม พร�กต�างๆ ก�(ยฉ�าย ค�&นฉ�าย ผ�กช� ต(นหอม ผ�กกาดหอม
14. หล�งเก4บเก�&ยวแล(วไม�ควรปล$กพ�ชชน�ดเด�ยวก�นก�บพ�ชคร��งแรก ควรปล$กสล�บชน�ดก�น
15. ควรปล$กพ�ชอ�นทร�ย%ปล$กได(ท��งแนวต��งและแนวนอน แล(วต(องท+าให(พ�ชสม�นไพรอ�&นๆช�+า จะได(ม�

กล�&นเพ�&อไล�แมลง

การบร�หารศ�ตร:พ'ชภาคปฏ�บ�ต�

1. ว�ธ�กล
การใช(ก�บด�กกาวเหน�ยวส�เหล�อง ม�ค�ณสมบ�ต�ไม�ม�ส� กล�&น ไม�เป0นพ�ษก�บส�&งแวดล(อม จะใช(

ในการควบค�มปร�มาณเต4มต�วของแมลงศ�ตร$พ�ชได(หลายชน�ด เช�น เพล��ยไฟ แมลงว�นเจาะผล หนอนชอนใบ 
ผ�เส��อชน�ดต�างๆ โดยใช(กาวเหน�ยวทาว�สด�ท�&เป0นส�เหล�อง เน�&องจากแมลงชอบส�เหล�องโดยใช(ก�บด�กน��ต�ดเหน�อ
ยอดประมาณ 1 ฟ�ต ใช( 60-80 อ�นต�อไร�

ว�ธ�ท!ากาวเหน�ยว
อ&ปกรณ�

1. น�+าม�นละห��ง 500 ซ�ซ�
2. น�+าม�นยางสน 380 ซ�ซ�
3. ไวคาร%น�วบ(า 60 กร�ม

ว�ธ�ท!า
ข��นตอนแรกเค�&ยวน�+าม�นระห�งจนเด�อด แล(วจHงเต�มน�+าม�นยางสนและไซคาร%น�วบ(าลงไป 

คนให(เข(าก�นจHงยกลงจากเตา ต��งท��งไว(จนเย4นแล(วน+าไปใช(

ว�ธ�ใช�
1. การใช(ก�บด�กแสงไฟสามารถจ�บผ�เส��อกลางค�น แสงไฟท�&เหมาะสมในการล�อแมลงควร

ใช(หลอดไฟส�ม�วง ส�น�+าทะเล
2. การต�ดต��งก�บด�กแสงไฟต(องว�างให(ส$งจากพ��นด�น 15 ซม. ม�ภาชนะใส�น�+ารองอย$�ใต( ห�าง

จากหลอดไฟประมาณ 30 ซม. ควรป�ดส�วนอ�&นๆไม�ให(แสงไฟกระจายไปบร�เวณกว(าง เพ�&อล�อจ�บแมลงเฉพาะใน
บร�เวณแปลงจากท�&อ�&นให(เข(ามาในแปลง

3. ใช(พลาสต�กส�เทาเง�นหร�อฟางข(าวคล�มแปลงปล$กเหมาะก�บพ�ชผ�กท�&ม�ระยะปล$กแน�นอน
ซH&งจะช�วยร�กษาความช��นในด�น ควบค�มว�ชพ�ชและย�งช�วยลดการระบาดของแมลงพวกปากด$ด
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2. การป@องก�นกAาจ�ดศ�ตร�พ�ชโดยอาศ�ยธรรมชาต

เป0นการใช(ส�&งม�ช�ว�ตควบค�มศ�ตร$พ�ช ได(แก� แมลงต�วห(า ต�วเบ�ยน ท�&ท+าลายแมลงศ�ตร$พ�ชชน�ดอ�&นๆ หร�อ

อาจใช(ส�&งม�ช�ว�ตเล4กๆ เช�น แบคท�เร�ย เช��อไวร�ส เช��อรา ไส(เด�อนฝอย เช�&อแบคท�เร�ยท�&ใช(ควบค�มแมลง ค�อ
2.1 เช��อ บ�.ท�. โดยแมลงได(ร�บเช��อแบคท�เร�ยชน�ดน��เข(าไปจะท+าให(เก�ดการท+าลายระบบย�อยอาหาร 

ท+าให(ขากรรไกรแข4งก�นอาหารไม�ได( เคล�&อนไหวช(าลง และ ตายในท�&ส�ด ควรฉ�ดพ�นเม�&อแมลงอย$�ในว�ยอ�อน
2.2 เช��อไวร�ส เอ4น.พ�.ว� เป0นเช��อท�&ม�ประส�ทธ�ภาพในการก+าจ�ดแมลงมากท�&ส�ด เม�&อแมลงได(ร�บเช��อ

ชน�ดน��ระบบจะถ$กท+าลายและตายใยท�&ส�ด
2.3 เช��อราบ$เวเร�ย เป0นเช��อราท�&ม�อย$�ในธรรมชาต� เม�&อแมลงได(ร�บเช��อเข(าไป เช��อจะเจร�ญแตกเป0น

สปอร%และด$ดน�+าเล��ยงในต�วแมลงจนหมดและตายไป
2.4 เช��อราไตรโดเดอร%ม�า จะใช(ควบค�มโรคพ�ชท�&ม�สาเหต�โรครากเน�า เน�าคอด�นของมะเข�อเทศ พร�ก 

ผ�กต�างๆ โดยจะใช(เช��อราไตรโดเดอร%ม�า ผสมป�Gยหม�กในอ�ตรา 1:5:25 แล(วใช(รองก(นหล�มหร�อรดรอบโคนต(น
2.5 ไส(เด�อนฝอยจะใช(ควบค�มการหม�กโดยชอนไชเข(าส$�ระบบเล�อดหร�อกระเพาะอาหารเม�&อเข(าไป

แล(วจะปลดปล�อยเอ4นไซค%ท+าให(แมลงศ�ตร$พ�ชปJวย
2.6 การใช(แมลงต�วห�+าต�วเบ�ยน 

ต�วห�Aา เป0นส�&งม�ช�ว�ตท�&ท+าให(ศ�ตร$พ�ชตายด(วยการก�ดก�น ด$ดก�นศ�ตร$พ�ชเป0นอาหาร  ม�กม�ขนาด
ใหญ�กว�าศ�ตร$พ�ช ได(แก� มวนพ�ฆาต มวนเพชฌฆาต  ด(วงเต�า  ต�วห�+า  แมลงช(างป_กใส  ไรต�วห�+า แมลงหางหน�บ

ต�วเบ�ยน  ท+าให(ศ�ตร$พ�ชตาย โดยการอย$�อาศ�ยและขยายพ�นธ�% ภายในหร�อบนต�วศ�ตร$พ�ช ม�ขนาด
เล4กกว�าศ�ตร$พ�ช ท+าลายศ�ตร$พ�ชท�ละต�วและขยายพ�นธ�%ได(มาก ได(แก�  แตนเบ�ยนชน�ดต�าง ๆ

3. การป@องก�น กAาจ�ด โดยใชFสารสก�ดจากพ�ช
  สารสก�ดจากพ�ช เช�น สะเดา บอระเพ4ด ฟ7าทะลายโจร หางไหลแดง เปล�อกม�งค�ด ฯลฯ

การว�น�จฉ�ยโรคพ'ช
  โรคพ�ช หมายถHง พ�ชท�&แสดงอาการผ�ดปกต� จนท+าให(ปร�มาณและค�ณภาพของผลผล�ตลดลง พ�ช

อ�อนแอ
สาเหต&การเก�ดโรค 

1. สาเหต�จากส��งไม�ม�ช�ว�ต 

• ส�&งแวดล(อมเป0นพ�ษทางอากาศ ทางน�+าและทางด�น

• เก�ดจากผลการใช(สานเคม�ก+าจ�ดพ�ช สารเคม�ประเภทด$ดซHมใบเหล�องแห(งตาย บางชน�ด
ท+าให(ใบเร�ยวเล4ก ปลายใบยาว สารเคม�บางชน�ดเม�&อใบแห(งแล(วม�กม�เช��อราเข(าไปซ�+าเต�ม

• เก�ดจากการได(ร�บธาต�อาหารมากหร�อน(อยเก�นไป ท+าให(ใบเหล�องอาจเป0นส�เข�ยวใบ
อ�อน ตา ยอด เส�ยหาย

• เก�ดจากสภาพด�นเค4ม ใบส�เข�ยวเข(ม ขอบใบแห(งตาย พบอาการท��งต(นและผลผล�ตลดลง

• สภาพอากาศหนาวเย4น ท+าให(เน��อเย�&ออ�อนแอ พ�ชแห(งตาย
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• ลมพ�ดแรงท+าให(แห(งตาย

2. สาเหตGจากส
:งม�ช�ว
ต

• เช��อรา (FUNG) พบอาการได(หลายแบบ อาจพบเส(นใยของสปอร%ของเช��อรา เช�น โรค

ใบจ�ด  โรคสแคป โรครากเน�า  โคนเน�า  โรคเน�าระด�บด�น  โรคแอนแทรกโนส  โรคใบไหม(  โรคเห�&ยว  โรครา
สน�ม  โรคราแป7ง  โรคราน�+าค(าง

• แบคท�เร�ย (BACTERIA) อาการท�&พบโดยมากเป0นจ�ดฉ&+าน�+า เน�า อาจพบแบคท�เร�ย 
ทะล�กออกมาจากแผลและใบ 

• ไส(เด�อนฝอย (NEMATODE)  อาการท�&พบ ต(นพ�ช ชะง�กการเจร�ญเต�บโตเก�ดรากปม

• ไวร�ส (VIRUS)  พ�ชแสดงอาการซ�ดเหล�อง ด�าง ใบเบ��ยวเส�ยร$ปทรง พบแมลงปากด$ด
เป0นพาหะของโรค เช�น โรคใบด�าง ใบหง�ก

• ไฟโตพลาสมา (PHYTOPIASMA) พ�ชชะง�กการเจร�ญเต�บโต เหล�องการแตกยอด
ผ�ดปกต� โรคใบบาง โรคพ��มไม(กวาด

• สาหร�าย (AIGALDISECSE) พบสาหร�ายเป0นกล��มๆ ซH&งจะด$ดก�นน�+าเล��ยงจากพ�ช
• พ�ชช��นส$ง เช�น กาฝาก ฝอยทอง
• แมลงศ�ตร$พ�ชอ�&นๆ อาการท�&พบร�องรอยการก�ดก�นส�วนต�างๆของพ�ช
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จGล
นทร�ย�ทFองถ
:น
ภ$ม�ปMญญาของเกษตรกร สมามรถน+ามาใช(ในการปล$กพ�ชอ�นทร�ย%ได(เป0นอย�างด�ซH&งว�สด�ท�&ใช(มาจากใน

ท(องถ�&น หาง�าย ประหย�ดค�าใช(จ�าย ม�ว�ธ�ท+าไม�ย��งยาก ภ$ม�ปMญญาของเกษตรกรได(แก�

1. จ&ล�นทร�ย�หน	อกล�วย
ส:ตรห�วเช'8อ   ม�ว�ธ�ท+าด�งน��
ต�ดหน�อกล(วยส$ง 1 เมตรใช(ท��งต(นท��งเหง(าต�ดด�น ไม�ต(องล(าง ส�บละเอ�ยด 3 ก�โลกร�ม ก�บ น�+าตาล 1 

ก�โลกร�มคล�กให(เข(าก�น ใส�ถ�งพลาสต�กป�ดฝาไม�ต(องแน�น ใช(ไม�ต+าเช(า เย4น 7 ว�น จHงค��นเอาแต�น�+าเป0นห�วเช��อ อาจ
ใช(มากกว�า 3 ก�โลกร�มก4ได( โดยใช(อ�ตราส�วน 3 ต�อ 1

ส�ตรท�: 1   ส$ตรขยายจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย ม�ว�ธ�ด�งน��
ใช(จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยห�วเช��อ 1 ล�ตร กากน�+าตาล 1 ล�ตร น�+า 40 ล�ตรหม�กไว(ได(ต�อไป

ส�ตรท�: 2   ส$ตรขยายจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยซ�ปเปอร%  ม�ว�ธ�ท+าด�งน�� 
1. ใช(ต(นกล(วย ท�&ต�ดเคร�อแล(ว เอาเฉพาะต(นส�บละเอ�ยด 60 ก�โลกร�ม + กากน�+าตาล  20 ล�ตร 
+ น�+า 100 ล�ตร

2. ยาค$ลท% 1 ขวด + ล$กแป7งข(าวหมาก 1 ก(อน  +  ห�วเช��อจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร ม$ลว�ว
สด 1 ป_�บ ผสมคล�กเคล(าให(เข(าก�นจนครบ 7 ว�น เก4บไว(ใช(ต�อไป

2. จ&ล�นทร�ย�ส:ตร:ปรามโรค
ม�ว�ธ�ท+าด�งน��
- กากน�+าตาล 250 ซ�ซ�
- เหล(าขาว 250 ซ�ซ�
- น�+าส(มสายช$ 250 ซ�ซ�
- ห�วเช��อจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 250 ซ�ซ�
ผสมท�กอย�างเข(าด(วยก�นหม�กไว( 24 ชม. น+าไปใช(อ�ตรา 20 ซ�ซ� น�+า 20 ล�ตร ฉ�ดพ�นล(างหมอก ล(าง

น�+าค(าง ป7องก�นโรคได(ด�ขH�น

3. ฮอร�โมนไข	
ว�ธ�ท+าฮอร%โมนไข�
- ไข�ไก�สด 5 ก�โลกร�ม
- กากน�+าตาล 5 ก�โลกร�ม
- ยาค$ลท% 1 ขวด
- ล$กแป7งข�าวหมาก 1 ก(อน
ผสมท�กอย�างเข(าด(วยก�นรวมท��งเปล�อกไข�ด(วย เก4บไว(ในท�&ร�ม อากาศถ�ายเทได(สะดวกจนครบ 14 ว�นจHง

น+าไปใช(
ประโยชน%ของฮอร%โมนไข� ช�วยในการสร(างภ$ม�ค�(มก�นให(ก�บพ�ชและส�ตว%ช�วยเร�งการเจร�ญเต�บโตของราก 

ล+าต(น ใบ และผสมธาต�อาหารหล�ก ธาต�อาหารรอง ธาต�อาหารเสร�มอย�างคบถ(วน
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ว�ธ�ใช�  ใช(ร�วมก�บจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยจะช�วยเพ�&มประส�ทธ�ภาพมากขH�น อ�ตราส�วนม�ด�งน��
- ฮอร%โมนไข� 10 ซ�ซ�
- จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 10 ซ�ซ�

- น�+า 20 ล�ตร

ฉ�ดพ�ชพ�ชผ�กก�นใบท�กชน�ด ท�กๆ 3-7 ว�นต�อคร��ง  สามารถใช(ร�วมก�บเช��อบ$เวเร�ย เช��อ บ�.ท�.  หร�อเช��อ
ไตรโคเดอร%ม�า หร�อสม�นไพรท�&ใช(ไล�แมลง

ฮอร%โมนไข� 20 ซ�ซ� จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 10 ซ�ซ� น�+า 20 ล�ตร รดบร�เวณรอบๆโคนต(นไม(ท�กชน�ด พ�ช ไร�
ต�างๆ

ส+าหร�บมะละกอ พร�ก ถ(าได(ร�บต��งแต�เร�&มแรกและม�การให(น�+าสม&+าเสมอจะสามารถป7องก�นโรค      ใบ
ด�างวงแหวน และโรคพร�ก เช�น ใบหย�ก ผลร�วง เน�า  โรคก�(งแห(งเป0นอย�างด�  โดยเฉพาะจะให(ด�ย�&งขH�น ควรเต�ม
เช��อไตรโคเดอร%ม�าลงไปด(วย

ว�ธ�ใช�จ&ล�นทร�ย�หน	อกล�วย
ว�ธ�ใช(จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยอย�างง�ายๆ และเห4นผลค�อ
1. จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยส$ตรใดก4ได( 10 ซ�ซ� ฮอร%โมนไข� 10 ซ�ซ� น�+า 20 ล�ตร รดแปลงผ�กก�นใบท�ก 3-4 

ว�นผ�กจะงามหวานกรอบ
2. จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 20 ซ�ซ� ฮอร%โมนไข� 20 ซ�ซ� น�+า 20 ซ�ซ� รดต(นผลพ�ชไร�ท�กๆ 7 ว�น พร(อมๆก�บ

การฉ�ดพ�นทางใบด(วย จะท+าให(ผลไม(ต�ดดอกออกผลตลอดท��งป_ และย�งป7องก�นแมลงต�างๆ ได( เช�น เพล��ยอ�อน 
เพล��ยไฟ  หนอน และย�งป7องก�นโรคใบด�างวง แหวนในมะละกอได(ด�  ช�วยให(พ�ชม�ความต(านทานโรค

4. ป&2ยน8!าอ�นทร�ย� 
ป�Gยอ�นทร�ย% หมายถHง ป�Gยอ�นทร�ย%ในร$ปของเหลวซH&งได(จากการน+าว�สด�เหล�อใช(จากพ�ช ส�ตว%ซH&งงม�ล�กษณะ

สด เป0นของเหลวอาศ�ยก�จกรรมของจ�ล�นทร�ย%ช�วยย�อยสลายท+าให(เก�ดกรดอ�นทร�ย%และฮอร%โมนหร�อสารเสร�ม
การเจร�ญเต�บโต สามารถน+าไปใช(ประโยชน%ทางการเกษตรได(อย�างเห4นผลและม�ประส�ทธ�ภาพ

ส�ตร 1   ส:ตรป&2ยน8!า
1. เศษปลาหร�อหอย 3  ก�โลกร�ม
2. กากน�+าตาล  1  ก�โลกร�ม
3. จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย  1  ล�ตร
4. น�+ามะพร(าวหร�อน(าซาวข(าว     10 ล�ตร

ผสมท�กส�วนเข(าด(วยก�นหม�กไว( 28 ว�น (หร�อ 1 เด�อน)   น+าไปใช(ได(
ส�ตร 2   ส:ตรปลาหม�กหร'อใช�หอยเชอร�)แทนได�

ปลาสด 1 ก�โลกร�ม ห�วเช��อจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร คนให(เข(าก�นหม�กไว( 28 ว�น น+าไปใช(ได( 
20-40 ซ�ซ�ต�อน�+า 20 ล�ตร
ส�ตร 3   ปลาหม�ก

ปลาสด 50 ก�โลกร�ม +  จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 50 ล�ตร ร+าละเอ�ยด 10 กก. ผลมะกร$ด 1 กก. 
หม�กไว(โดยไม�ต(องคน   ท��งไว(  28 ว�น น+าไปใช(ในอ�ตราส�วน 20 ซ�ซ� ต�อน�+า 20 ล�ตร
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5. ว�คซ�นข�าว
จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 2 ช(อนโต�ะ (2 ซ�ซ�) ฮอร%โมนไข� 2 ช(อนโต�ะ (2 ซ�ซ�) บอระเพ4ดผงหร�อฟ7าทลายโจร

หร�อสม�นไพรท�&ม�รสขม 2-3 ช(อนโต�ะ น�+า 20 ล�ตร แช�เมล4ดข�าวก�อนหว�าน (อย�างน(อย 6 ช�&วโมง) ประโยชน% 
ป7องก�น นกหน$ก�นเมล4ดข(าว

6. นมหม�ก
จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร   นม 10 ล�ตร  กากน�+าตาล 3 กก. น�+าซาวข(าว (หร�อน�+ามะพร(าว) 5 ล�ตร 

หม�กไว( 10 ว�นคนท�กว�น
ประโยชน% ใช(บ+าร�งด�นก�อนปล$กพ�ช
ว�ธ�ใช( นมหม�ก 5 ล�ตร ต�อน�+า 200 ล�ตร ฉ�ดพ�นลงพ��น

7.  อาหารจานด	วน (ส:ตรบ!าร&งพ'ชอย	างง	ายและรวดเร;ว)
จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร ผสมนมหม�ก 1 ล�ตรผสมเข(าก�นใช(ฉ�ดพ�นท�กชน�ดอ�ตราส�วนจานด�วน 20 ซ�

ซ�  +  น�+า 20 ล�ตร ท+าให(เจร�ญเต�บโตเร4วมาก  ผ�วพรรณของผลจะสวย  รสชาต�จะด�ขH�นม�เน��อแน�น

8. ส:ตรป&2ยหม�กเง�นล�าน
ว�ธ�ท+าป�Gยหม�กแบบง�าย ๆ 
1. ใช(ม$ลส�ตว% 1 ส�วน 50 กก.
2. แกลบด+า 1 ส�วน 50  กก.
3. ร+าละเอ�ยด 10  กก.
4. จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร
5. ฮอร%โมนไข� 200  ซ�ซ�
6. เช��อไตรโคเดอร%ม�า 200  ซ�ซ�
7. กากน�+าตาล  200  ซ�ซ�
8. น�+า 100  ล�ตร
น+าส�วนผสมท��งหมดท�&ใช(ให(เข(าก�น จHงเต�มน�+าท�&ผสมจ�ล�นทร�ย% กากน�+าตาลและน�+า คล�กให(เข(าก�นให(ได(

ความช��น 50% ทดสอบโดยการก+าไว(ในม�อแล(วไม�แตกเป0นใช(ได(กองให(ส$งไม�เก�น 20 ซม.หาว�สด�คล�มไว(ประมาณ 
15 – 30 ว�น จHงน+าใช(ได(อนH&งการหม�กป��ยอาจน+าส�วนผสมใส�ถ�งป�Gยแล(วต��งท��งไว(ในท�&ลมพ�ดผ�านได(โดยรอบ 15 ว�น
น+ามาใช(ได(

การน!าป&2ยช�วภาพไปใช�ในพ'8นท�)เพาะปล:ก
1.  ข(าว อ�ตราการใส�ป�Gย 0.5 ต�นต�อไร� หว�านท�&วพ��นท�&แล(วไถกลบก�อนการปล$ก
2. พ�ชผ�ก 1.5 ต�นต�อไร� ต�นต�อไร� หว�านท�&วพ��นท�&แล(วคล�กเคล(าให(เข(าก�น
3. พ�ชไร� 0.5 ต�นต�อไร� ใส�เป0นแถวตามแนวปล$กพ�ชแล(งวคล�กเคล(าก�บด�น
4. ไม(ผล ไม(ย�นต�น 25 ก�โลกร�มต�อต(น เตร�ยมหล�มปล$ก น+าป�Gยหม�กคล�กเคล(าก�บ
5. ด�นแล(วใส�ด(านล�างของหล�ม ต(นพ�ชท�&เจร�ญแล(วข�ดร�องลHก 10 ซม. ตามแนวทางพ��มของต(นแล(วใล�ป�Gบ

หม�กในร�อง
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6. ไม(ดอก 2 ต(นต�อไร� ใส�ป�Gยหม�กคล�กเคล(าให(เข(าก�น
7. บ�อก�(งหร�อบ�อปลา 1 ต�นต�อไร� โรยป�Gยหม�กให(ท�&วพ��นท�&ในบ�อก�อนปล�อยน�+าเข(าบ�อก�(งหร�อบ�อปลา

การท!าป&2ยอ�นทร�ย�น8!าไปใช�ประโยชน�ในพ'8นท�)เพาะปล:ก
   1. ช�วงเวลาเตร�ยมด�น ฉ�ดพ�นหร�อรดลงด�นระหว�างเตร�ยมด�นหร�อก�อนไถกลบตอซ�งอ�ตรา 40 ล�ตร

ต�อไร� แช�ตอซ�งไว( 7 ว�น
2. แช�เมล4ดพ�นธ�%ข(าวเป0นเวลา 12 ชม.แล(วน+าขH�นบ�มพ�กไว( 1 ว�น จHงปล$กอ�ตรา 20 ซ�ซ� ต�อน�+า 20 ล�ตร
3. ช�วงการเจร�ญเต�บโต ฉ�ดพ�นหร�อรดลงด�น เม�&อข(าวอาย� 30 50 60 ว�น อ�ตรา 120  ซ�ซ� ต�อไร�
4. ช�วงเร�งการเจร�ญเต�บโต ฉ�ดพ�นลงด�นท�กๆ 10 ว�น อ�ตรา 400 ซ�ซ�ต�อน�+า 50 ล�ตร
5. แช�ท�อนพ�นธ�%อ(อยและม�นส+าปะหล�ง แช�ท�อนพ�นธ�%ก�อนปล$ก 12 ชม. อ�ตรา 40 ซ�ซ� ต�อน�+า 20 ล�ตร
6. พ�ชผ�กและดอกไม( ฉ�ดพ�นลงด�นท�กๆ 10 ว�น อ�ตราการใช(ป�Gยอ�นทร�ย%น�+า 50 ซ�ซ� ต�อน�+า 50 ล�ตร
7.ไม(ผล ฉ�ดพ�นหร�อรดลงด�นท�กๆ 1 เด�อนช�วงเจร�ญเต�บโตก�อนออกดอก และช�วงต�ดผล อ�ตรา      

200 ซ�ซ� ต�อน�+า 100 ล�ตรต�อไร�
8. บ�อก�(งบ�อปลา ใส�ลงบ�อท�กๆ 10 ว�นอ�ตรา 100 ซ�ซ� ต�อน�+า 1 ล$กบาศก%เมตร
9. คอกส�ตว%เล��ยง ฉ�ดพ�นหร�อราดลงพ��นในคอกส�ตว%หร�ออาบน�+าให(ส�ตว%อ�ตราส�วน 100 ซ�ซ� น�+า 2.5 

ล�ตร ต�อพ��นท�& 1 ตารางเมตร
9. การระบาดของโลกและแมลงศ�ตร$พ�ชฉ�ดพ�นท�กๆ 3 ว�น ช�วยลดการระบาดของหนอนผ�ก เพล��ย

อ�อน เพล��ยไฟ  โรคราโคนเน�า ใบจ�ดราสน�ม  อ�ตรา 120 ซ�ซ� ต�อน�+า 60 ล�ตรต�อไร�

การผล�ตพ�ชอ�นทร�ย%สามารถปล$กได(ตลอดป_ เช�น ท+าสวน ผลไม( ข(าว ท+าไร� เป0นต(น แต�
ปMญหาด(านศ�ตร$พ�ช โรคสามารถเก�ดขH�นได(อย�างร�นแรง เพราะการเกษตรส�วนใหญ�ใช(สารเคม�ปราบศ�ตร$พ�ช ยาฆ�า
แมลง ด�นจHงขาดความอ�ดมสมบ$รณ%จHงม�ผลก�บการด��อยาของโรคและศ�ตร$พ�ชสามารถปร�บต�วเข(าก�บยาได( จHง
จ+าเป0นต(องใช(อ�ตราส$งขH�นเร�&อยๆและเป0นสาเหต�ต�อการท+าลายจ�ล�นทร�ย%ท�&เป0นประโยชน%ต�อพ�ชต�อด�นด(วย การ
ปร�บปร�งด�นท�&ม�อย$�ตามธรรมชาต� เพ�&อมาใช(ในการเพ�&มผลผล�ตให(เก�ดประโยชน%ส$งส�ด จ+าเป0นต(องท+าความเข(าใจ
แก�เกษตร ให(ความร$(และมาท+าเกษตรอ�นทร�ย%

การปร�บปร&งบ!าร&งด�น
สารปร�บปร�งบ+าร�งด�น ค�อ สารท�&ได(จากธรรมชาต�น+ามาปร�บปร�งบ+าร�งด�นแล(วท+าให(สภาพทางกายภาพ

และช�วภาพของด�นเหมาะสมต�อการเจร�ญเต�บโตของพ�ช
สารท�&ใช(ปร�บปร�งบ+าร�งด�น

สารท�&ใช(ปร�บปร�งบ+าร�งด�นม�หลายชน�ด ได(แก�
1. ย�บซ�&ม ใช(แก(ปMญหาด�นเค4ม ใช(ลดปร�มาณ อะล$ม�น�มและความเป0นกรดของด�นโดยไม�ท+าให(เน��อด�น

เส�&อมสภาพ
2.ไดโลไมท% เป0นห�นท�&ม�แมกน�ซ�&มปนอย$�ใช(ป0นสารลดความเป0นกรดของด�น
3.ห�นฟอสเฟต เป0นห�นท�&ม�แคลเซ�ยมและฟอตเฟสเป0นส�วนท�&ส+าค�ญในธรรมชาต�ส�วนใหญ�
4.ป$นมาร%ล ค�อ ห�นป$นผ�กร�อนตามธรรมชาต�เก�ดการย�อยสลายหล�ดออกเป0นก�อนเล4กๆ อ�อนต�วลงกว�า

เด�ม เก�ดตามภ$เขาห�นป$น ใส�ลงไปในด�นจะช�วยท+าให(ระด�บความเป0น กรด-เบสของด�นในส�วนท�&เหมาะสม
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5. มอนต%มอร�ลโลไนต% แร�ด�นเหน�ยวประเภทอล$ม�ไนซ% ซ�ล�กา ม�โครงสร(างของผลHกแบบขยาย
ต�วประกอบด(วยช��นของซ�ล�กา แร�ด�นเหน�ยวน��ม�การขยายต�วส$งเม�&อเป_ยก และหดต�วมากเม�&อแห(งท+าให(ด�นด$ดซ�บ
ธาต�อาหารได(มาก

6.จ�ล�นทร�ด�น ม�บทบาทต�อด�นมากท��งในด(านการก+าเน�ดด�นสมบ�ต�ทางกายภาพ ทางเคม�ของด�น ปร�มาณ
จ�ล�นทร�ย%ช�วยในการย�อยอ�นทร�ย%ว�ตถ�เปล�&ยนสารท�&เป0นประโยชน%ไม�ให(เล4กลง และเป0นประโยชน%ต�อพ�ชตลอดไป

7. เปล�อกก�(ง ป$ จ�ดอย$�ในกล��มคาร%โบไฮเดรต ประเภทโคงสร(างท�&เป0นเส(นใยคล(ายเซลล$โลสจากพ�ชเป0น
สารไคต�นท�&ม�ค�ณม�ค�ณสมบ�ต�ช�วยตรHงไนโตรเจนท��งในด�น ในอากาศให(แก�พ�ช ปร�บสภาพด�น โดยเพ�&มความพร�น
ของด�นท+าให(ด�นร�วนขH�น

8. ผล�ตภ�ณฑ%ท�&ได(จากการน+าว�ตถ�ด�บธรรมชาต�ซH&งม� คาร%บอนเป0นองค%ประกอบหล�กและธาต�อ�&นค�อ 
ไนโตรเจน ออกซ�เจน ซ�ลเฟอร% และไฮโดรเจน น+ามาผ�านกรรมว�ธ�คอก�มม�นต% จนได(ผล�ตภ�ณฑ%ส�ด+า ม�โครงสร(าง
ล�กษณะเป0นร$พร�นม�พ��นท�&ผ�วส$ง

นอกจากน��สารปร�บปร�งบ+าร�งด�นย�งม�ประโยชน%อ�&นๆ เช�น 
• ช�วยด�กจ�บป�Gยท�&เปล�าประโยชน%

• ท+าให(สมบ�ต�ทางกายภาพด�นด�ขH�น

• ยกระด�บ ph ของด�นให(เหมาะสม

• เพ�&มความสามารถในการแยกประจ�บวกของด�น

• ม�จ�ล�นทร�ย%ช�วยตรHงไนโตรเจนจากอากาศ และจ�ล�นทร�ย%ท�&เป0นประโยช%ของพ�ช

• ช�วยลดความเค4มของด�น

• ช�วยให(ผ�นด�นสามารถท+าการเกษตรแบบย�&งย�น

• ม�ธาต�อาหารครบถ(วน (ธาต�อาหารของธาต�อาหารหล�ก)

การก!าจ�ดว�ชพ'ชด�วยจ&ล�นทร�ย�
เป0นการควบค�มว�ชพ�ชท�&ไม�ท+าลายด�นและส�&งแวดล(อมไม�เป0นพ�ษก�บคนและส�ตว%ท+าได(หลายว�ธ� ด�งน��

1. ใช(จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยส$ตรขยายฉ�ดพ�นตอนกลางว�น กรณ�ท�&ว�ชรพ�ชขH�นหนาแน�น ใช(จ�ล�นทร�ย% 
อ�ตรา 30-40 ล�ตรต�อไร� ท��งไว( 1 ว�นจHงท+าการฝMงกลบเพ�&อเตร�ยมด�นต�อไป

2. ใช(บ+าบ�ดน�+าเส�ย ขจ�ดกล�&นเหม4นอ�ตราส�วน 1 ต�อ 10 เทจ�ล�นทร�ย%ท�&เจ�อจางแล(วลงบร�เวณท�&
บ+าบ�ดท�กๆ 3 ว�น

3. ใช(ป7องก�นศ�ตร$พ�ช จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยใช(ย�อยสลายพ�ชสม�นไพรจะได(ของเหลวส�น�+าตาลใส
ซH&งประกอบด(วยกรดอ�นทร�ย%หลายชน�ดในปร�มาณส$งรามท��งสารออกฤทธ�/ประเภทต�างๆเป0นสารไล�แมลงศ�ตร$พ�ช
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ว�สด&ส!าหร�บผล�ตสารปLองการแมลงศ�ตร:พ'ช
- พ�ชสม�นไพร 30 กก.
- กากน�+าตาล 10 กก.
- จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร

หม�กรวมก�น 15 ว�น ป�ดฝาไม�ต(องป�ดสน�ทต��งไว(ในท�&ร�มจะได(ของเหลวส�น�+าตาลใส  ความ
เป0นกรด ด�างต&+ากว�า 4

อ�ตราการใชF
1. พ�ชไร�และไม(ผล 1 ล�ตรต�อน�+า 20 ล�ตร
2. พ�ชผ�กและไม(ดอก 1 ล�ตร ต�อน�+า 500 ล�ตร

โดยฉ�ดพ�นท�&ใบ ล+าต(นและรดลงด�นท�กๆ 15 ว�นหร�อในช�วงท�&ศ�ตร$พ�ชระบาดให(ฉ�ดพ�นท�กๆ 3 ว�น ต�ดต�อ
ก�น 3 คร��ง
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การปล:กผ�กอ�นทร�ย�
ฟMนด�น ผสมป�Gยหม�กเง�นล(านรดป�Gย รดยาฆ�าเช��อในด�น อ�ตราน�+า 20 ล�ตร +  จ�ล�นทร�ย%หน�อ

กล(วย 1 ล�ตร ฮอร%โมนไข� 1 แก(ว + ไตรโคเดอร% 1 ล�ตร แล(วคล�มฟางไม( 7 ว�น หว�านเมล4ดได( เม�&องอกแล(วให(ฉ�ด
พ�นด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย ฮอร%โมนไข� อย�างละ 2 ช(อนโต�ะท�กๆ 7 ว�น
 
การปล:กผลไม�

แช�เมล4ดพ�นธ�%  น�+าอ��น 2 แก(ว  หยดจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 2 หยด  ฮอร%โมนไข� 2 หยด  แช�เมล4ดพ�นธ�%ไว( 2 
ช�&วโมง  ห�อผ(า 2 ช�&วโมง  น+าไปหว�านได(

การปล$กผลไม(
1. เตร�ยมด�นเหม�อนปล$กพ�ชด(านบน

2. ข�ดหล�มให(กว(าง 50 x50 x50 เซนต�เมตร คล�กเคล(าด�นท�&ข�ดมาก�บป�Gยหม�กใส�ลงหล�มเหม�อนเด�ม

3. ผสมจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร ไตรโคเดอร% 100 ซ�ซ� น�+า 20 ล�ตร รดท�&หล�ม และคล�มไว(อย�างน(อย
7 ว�น

4. ย(ายต(นกล(าลงปล$กเจาะด�นให(พอด�ก�บถ�งท�&จะใส� พยายามอย�าให(รากสะเท�อนปMกไม(ไว(ให(แน�น
ผ$กต�ดก�บไม(ไว( แลวคล�มด(วยฝาง เศษ ห(ามเปล�อยด�น

5. ประมาณ 7-15 ว�นต(นกล(าจะเร�&มร�ด ให(ฉ�ดพ�นด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย + เช��อฮอร%โมนไข� +
สม�นไพร สล�บก�บเช��อปฏ�ปMกษ% เช�น บ$เวเร�ย  เช��อ บ�.ท�.  อ�ตราส�วนด�งน��

- น�+า 20 ล�ตร

- จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 20 ซ�ซ�

- ฮอร%โมนไข� 20 ซ�ซ�

- สม�นไพรท�&ม�รสฟาด 1 ช(อนโต�ะ (ปJนแล(ว) สล�บก�บเช��อปฎ�ปMกษ% เช�น บ$เวเร�ย  เช��อ บ�.ท�.  จ+านวน 
10-20 ซ�ซ� (1- 2 ช(อนโต�ะ)

ให(ฉ�ดพ�นได(ท�กๆ 7-15 ว�นต�อคร��ง จนต�ดดอก  ให(น�+าสม&+าเสมอ เม�&อต�ดดอกให(ลดปร�มาณ
จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยและฮอร%โมนไข�ลงเหล�อ 1 ใน 4 โดยปร�มาณน�+าย�งคงท�& 20 ล�ตร เช�น จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย
และฮอร%โมนไข� 5 ซ�ซ� (5 ซ�ซ� ค�อ 1 ช(อนชา) + น�+า 20 ล�ตร ฉ�ดพ�นท�ก 7 ว�น จนใกล(เก4บผลผล�ต 7 ว�นจHงงดการ
ฉ�ดพ�น

อนH&งผลไม(ท�กชน�ดควรท�&จะห�อเพ�&อป7องก�นแมลงศ�ตร$พ�ชและผ�วผลไม(จะสวย
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ปล:กข�าวไร	ละเกว�ยน (ไม	ใส	ป&2ยเคม�)
จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยไร�ละ 5-40 ล�ตร หม�กไว( 7 ว�น ย&+าบ�อยๆใส�ป�Gยหม�กเง�นล(าน 1 กระสอบ ท+าเท�อก 

ใส�จ�ล�นทร�ย%ไร�ละ 10 ล�ตร หม�ก 1-3 ว�น จHงหว�าน (ก+าจ�ดข(าวด�ดหร�อหญ(า)  พ�นจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย ฮอร%โมนไข�
อย�างละ 2 ช(อนโต�ะ ต�อน�+า 20 ล�ตร ข(าวอาย� 1 เด�อน ใส�ป�Gยหม�กเง�นล(านอ�ก 1 กระสอบ  พยายามพ�นจ�ล�นทร�ย%
หน�อกล(วย + ฮอร%โมนไข�อย�างน(อย 15 ว�นต�อคร��ง

การปล:กอ�อยแผนใหม	ท�)ประสบผลส!าเร;จในแนวทางของเกษตรอ�นทร�ย�
การปล$กอ(อย 400 ไร� โดยใช(แรงงานเพ�ยง 3 คน เป0นการลดปMญหาขาดคนงาน ซH&งเป0นปMญหาใน

ปMจจ�บ�น และเป0นการเพ�&มรายได(จากการปล$กพ�ชบ+าร�งด�น
ท+าให(หดปMญหาของการก+าจ�ดว�ชพ�ช โดยไม�ต(องม�การก+าจ�ดว�ชพ�ช หร�อการใช(สารเคม� ผลผล�ตอ(อยโดย

ร�วมอย$�ท�& 18-20 ต�นต�อไร�ตลอด 5 ป_  การท+าเกษตรอ�นทร�ย%ล�กษณะน��ม��งเน(นใก(เกษตรกรอย$�ได(โดยการพH&งพา
ตนเอง  และขณะน��ได(ประสบผลส+าเร4จแล(วและสามารถเป0นศ$นย%กลางการเร�ยนร$(ให(ก�บเกษตรกรและบ�คคล
ท�&วไป ณ ศ$นย%การเร�ยนร$(เกษตรอ�นทร�ย% บ(านหนองง��วผา  ต+าบลห�นซ(อน  อ+าเภอแก�งคอย สระบ�ร�

ว�ธ�ท!า
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1. ไถดะรอบท�& 1  ตากด�นท��งไว(นาน 7-10 ว�น
2. หว�านป�Gยหม�ก 500 กก.ต�อไร�  ฉ�ดพ�นด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย อ�ตราส�วน 1-5 ล�ตร ให(ท�&วแปรงจHงไถ

ดะรอบ 2
3. หล�งจากน��นก4ระเบ�ดด�นด(วย ร�บเปอร% ความลHก 50-80 ซม.ในร�องท�&จะปล$กอ(อยห�างก�น 2 ม. พร(อม

ก�บใส�ป�Gยหม�กในร�อง 1000 กก.ต�อไร�
4. ปล$กอ(อยบนแถวท�&ระเบ�ดด�นไว(โดยใช(พ�นธ%อ(อย 800-1000 กก.

5. เม�&ออ(อยม�อาย� 45 ว�นจHงใช(รถไถขาดเล4ก ไถพร�วนพร(อมหว�านเมล4ดถ�วเข�ยว 5 ก�โลกร�มต�อไร�หร�อ
เมล4ดปอเท�อกบ+าร�งด�น

6. เม�&อบ+าร�งด�นประมาณ 7-15 ว�น จHงฉ�ดพ�นด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย หอยหม�ก ฮอร%โมนไข� น�+า
อ�ตราส�วน 1 : 1 : 1 : 1000  ปร�มาณ 4-6 คร��งท�กๆ 15 ว�น

7. รอเก4บผลได(เลย

อนH&งเม�&อเก4บผลผล�ตจากพ�ชบ+าร�งด�นเสร4จแล(ว จHงท+าการไถลกลบ จากน�บจ+านวนอ(อยและส+าสวจ
ความสมบ$รณ%ของการปล$กอ(อย โดยม�ผลของการน+าจ+านวนของอ(อยและส+าสวจความสมบ$รณ%ของการปล$กอ(อย
ด�งต�อไปน��

1. ในร�องอ(อยม� 20 แถวต�อไร�ความยาวของแถว แถวละ  40  ม.

2. ในหนH&งเมตรน�บจ+านวนของต(นอ(อยได( 20-40 ต(นในแต�ละต(นม�ล+าต(นขนาดใหญ� 1.5-3.5 กก.

3. ใน 1 แถว 40 เมตร  ม�ต(นอ(อย  800 ต(น

4. ใน 1 ไร� ม� 20 แถว  ม�ต(นอ(อย 16000 ต(น

5. เม�อครบ 8 เด�อนต�ดต(นอ(อยมาช�&งน�+าหน�กพบว�าระหว�างต(นม�น�+าหน�ก 1.5-3.5 กก.

6. ผลผล�ตของอ(อยเฉล�&ยโดยร�วมไม�น(อยกว�า 18-30 ต�นต�อไร�

7. ลดปMญหาของแรงงาน

8. ไม�พบปMญหาเร�&องว�ชพ�ช

9. ไม�พบปMญหาเร�&องของโรคพ�ช

10. ความหวานเพ�&มมากขH�น

หมายเหตG

การต�ดอ(อยจะไม�ใช(ว�ธ�เผา เน�&องจากเป0นการท+าลายส�&งแวดล(อมและท+าลายด�น อ�นทร�ย%ว�ตถ�ต�างๆใน
ด�นนอกจากน��นย�งเป0นการผ�ดต�อข(อข(อก+าหนดของการเกษตรอ�นทร�ย%สากล การต�ดอ(อยตามแนวทางเกษตร
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การท!าข�าวโพดอ�นทร�ย�
1. ไถดะตากแดดไว( 7-10 ว�น

2. รองพ��นด(วยป�Gยหม�ก 500-1000 กก.ต�อไร�

3. ไถดะรอบ 2 จHงยกร�องขH�นระหว�างแถว 75 ซม. ระหว�างต(น 25 ซม.

4. รดด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย และเช��อไตรโคเดอร%ม�าอ�ตราส�วน จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 5 ล�ตร  + ไตร
โคเดอร%ม�า 1 ล�ตร +  น�+า 200 ล�ตร  รดบนหล�งแปลงให(ช��ม

5. คล�มแปลงด(วยว�สด�เหล�อใช(ทางการเกษตร  7 ว�น เพ�&อเป0นการบ�มด�น
6. หยอดเมล4ดให(ห�างระหว�างต(น 25 ซม.ระหว�างแถว 75 ซม.
7. ระหว�างร�องให(หว�านถ�&วเข�ยว 5 กก.ต�อไร� ไปพร(อมๆ ก�น

8. หล�งจากข(าวโพดงอกประมาณ 7-10 ว�น ให(ฉ�ดพ�นด(วย จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย + ฮอร%โมนไข� + 
บอระเพ4ดหร�อฟ7าทะลายโจรหร�อเช��อบ$เวเร�ย ฉ�ดพ�นท�กๆ 7 ว�น   อ�ตราส�วน จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 20 ซ�ซ� + น�+า 
20 ล�ตร +  ฮอร%โมนไข�  20 ซ�ซ� +  สม�นไพร 1 ช(อนโต�ะหร�อเช��อบ$เวเร�ย 200 ซ�ซ� โดยฉ�ดท�&บร�เวณต(นถ�&วเข�ยวท�&
อย$�ระหว�างร�องด(วย

9. รอเก4บผลผล�ต  ได(ท��งถ�&วและข(าวโพดโดยไม�ต(องดายหญ(า อาจม�การถอนหญ(าบ(างเล4กน(อย
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การปล:กม�นส!าปะหล�ง

1. ไถดะตากแดดไว( 7-10 ว�น

2. หว�านป�Gยหม�ก 500-1000 กก.ต�อไร�

3. ไถดะรอบท�& 2 ยกร�องขH�นจากความห�างระหว�างร�อง 1 เมตร

4. หว�านป�Gยหม�กโดยใช(ป�Gยหม�กท�&ผสมเช��อไตรโคเดอร%ม�าด(วยบนร�อง 500-1000 กก. คล�กเคล(าให(
เข(าก�บด�น

5. รดด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย อ�ตราส�วนจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 5 ล�ตร + ป�Gยหม�กจากปลาหร�อหอย 5 ล�ตร 
(ถ(าม�) + น�+า 200 ล�ตร รดบนหล�งแปลงและห�มด�นไว( 7-10 ว�น

6. เตร�ยมท�อนม�นท�&จะปล$กโดยต�ดท�อนม�น 30-50 ซม.อย�าใช(ม�ดต�ดควรใช(เล�&อยต�ดเหล4กเล�&อย เพ�&อไม�ให(
ตาของม�นสะเท�อนมาก

7. แช�ท�อนม�น 24 ชม. ด(วยฮอร%โมนไข� + จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย +  เช��อบ$เวเร�ย อ�ตราส�วน จ�ล�นทร�ย%หน�อ
กล(วย 10 ซ�ซ� + ฮอร%โมนไข� 20 ซ�ซ� + เช��อบ$เวเร�ย 200  ซ�ซ� + น�+า 20 ล�ตร

8.  หล�งจากแช�ท�อนม�นครบ 24 ชม.แล(วน+าไปปMกบนหล�งร�องท�&ยกไว( ระยะห�างระหว�างต(น 70-100 ซม.
9. หว�านถ�&วเข�ยวหร�อหว�านงาระหว�างร�องหล�งจากม�นขH�นแล(วประมาณ 1 เด�อน โดยการน+ารถไถเล4ก

เข(าไปพรวนในร�องเป0นการก+าจ�ดว�ชพ�ชพร(อมๆ ก�บการหว�าน
10. ฉ�ดพ�นด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 20 ซ�ซ� + ฮอร%โมนไข� 20 ซ�ซ� + เช��อบ$เวเร�ย 200 ซ�ซ� + น�+า 20 ล�ตร 

ท�กๆ 7-15 ว�นต�อคร��ง   ท��งน��การเข(าไปก+าจ�ดว�ชพ�ชและฉ�ดพ�นจ�ล�นทร�ย%สามารถท+าได(โดยใช(รถถ�งขนาดเล4ก
เข(าไปท+างานได( เน�&องจากได(เว(นระยะแถวกว(าง แสงแดดและอากาศถ�ายเทได(สะดวกก�บการเจร�ญเต�บโตและ
ลงห�วท�&ด�เพราะม�พ��นท�&ในการขยายต�วได(มากและย�งได(ไนโตรเจนมากจากการบ+าร�งด�น แถมม�ผลพลอยได(จาก
พ�ชบ+าร�งด�นอ�กด(วย

    

ข�าวนาบก

ควรท+าเพ�&อบร�โภคในครอบคร�ว ไม�เหมาะแก�การปล$กเพ�&อจ+าหน�าย เพราะต(องการเอาใจใส�ท�&มาก 
เป0นการลดอ�ตราการเก�ดโรคท�&บร�โภคสารเคม�ตกค(างและสารพ�ษต�างๆ

1. ไถดะรอบท�&1 ตากด�นไว( 7-10 ว�น
2. ไถดะรอบท� 2 ฉ�ดพ�นด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วยส$ตรขยายซ�ปเปอร%ให(ท�&วและห�มด�นไว( 7 ว�น
3. ใส�ป�Gยหม�ก 1,000 กก.ต�อไร� ไถพรวนปร�บด�นให(เสมอ
4. แช�พ�นธ�%ข(าว 1 กก.ต�อไร� โดยใช(ฮอร%โมนไข�  + จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย + บอระเพ4ด อ�ตราส�วน 

จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 20 ซ�ซ� + ฮอร%โมนไข� 20 ซ�ซ� + บอระเพ4ด 2 ช(อนโต�ะ แช�ไว( 6 ชม. จHงน+ามาห�อผ(าใส�
กระต�กท��งไว(อ�ก 12 ชม.

5. น+าไปหยอดใส�พ��นท�&เตร�ยมไว( ให(ห�างระหว�างต(นระหว�างแถว 20 - 25 ซม. โดยหยอดหล�มละ 2
เมล4ด
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6. เม�&อครบ 15 ว�น ฉ�ดพ�นด(วยจ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย + ฮอร%โมนไข� + บอระเพ4ดหร�อฟ7าทะลายโจร 
อ�ตราส�วน จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 20  ซ�ซ� + ฮอร%โมนไข� 20 ซ�ซ� + สม�นไพร 1 ช(อนโต�ะ  + น�+า 20 ล�ตร ฉ�ดพ�น
ท�กๆ 15  ว�น จนข(าวต��งท(องก�อนการเก4บเก�&ยว 15 ว�น

หมายเหต&

การปล$กข(าวนาบก เหมาะก�บพ��นท�&ดอนไม�ม�น�+าท�วมข�ง
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แชมพ:สระผม
ส$ตร อาจารย%อธ�ศพ�ฒน%  วรรณส�ทธ�/

อ&ปกรณ�

1. N 70 1 กก.

2. เกล�อปร�งท�พย% ครH&ง กก. +  น�+าครH&งล�ตร

3. มะกร$ด 2  กก.

4. ดอกอ�ญช�น 2  ข�ด

5. น�+าสะอาด 7  ล�ตร

6. น�+าหอม 10  ซ�ซ�

ว�ธ�ท!า

1. มะกร$ดท��งล$ก 2 กก.  น�+า  7 ล�ตร  ต(มไฟอ�อนคนบ�อยๆ จนส�กท�&วท�กล$ก (ประมาณครH&งช�&วโมง)

2. ต(มดอกอ�ญช�น 2 ข�ด  น�+า 1 แก(ว  ต(นจนดอกซ�ด

3. เม�&อน+าน�+ามะกร$ด น�+าดอกอ�ญช�นเย4นแล(ว จHงค��นเอาแต�น�+า ไม�เอาเน��อมะกร$ด

4. เท N70  ลงล�ง  หร�อกะละม�งใหญ�ๆ เทน�+าเกล�อตามลงไป  คนไปทางเด�ยวก�นจนเป0นคร�ม  แล(ว
ค�อยๆ เต�มน�+ามะกร$ด น�+าดอกอ�ญช�นไปคร��งละครH&งล�ตร คนไปจนเป0นคร�มจHงเต�มใหม�จนหมด แล(ว
จHงใส�น�+าหอม
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สบ:	น8!าแร	
ส:ตร อาจารย�อธ�ศพ�ฒน�  วรรณส&ทธ�N

อ&ปกรณ�

1. ยาคล$ท% 1   ขวด

2. เอ.ด�.25 1   กก.

3. เกล�อปร�งท�พย% 2    ข�ด

4. น�+าแร� ล�ตรครH&ง

5. ส$ตรปรามโรค 2    ช(อนแกง

6. น�+าม�นมะพร(าวห�บเย4น1   ช(อนแกง

7. น�+าม�นย$คาล�ปต�ส 1   ช(อนแกง

ว�ธ�ท!า

1. ละลายเกล�อ  2 ข�ด ก�บน�+าแร� ครH&งล�ตร

2. เท เอ.ด�25 ลงในถ�ง เทน�+าเกล�อลงไปครH&งล�ตรคนไปทางเด�ยวก�นจนเป0นคร�ม  แล(วเต�มน�+าแร�ลงไป
คร��งละครH&งล�ตรคนไปเร�&อยๆ พอหน�ด  เต�มน�+าแร�ท�&เหล�อลงไปอ�กครH&งล�ตรแล(วคนให(เป0นคร�ม

3. เทส$ตรปรามโรค น�+าม�นมะพร(าวลงห�บเย4น และน�+าม�นย$คาล�ปต�สและยาค$ลท%ลงไป  คนจนเป0นคร�ม
ข(นหน�ด จHงให(ได(
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สบ:	ขม�8น
ส:ตร อาจารย�อธ�ศพ�ฒน�  วรรณส&ทธ�N

อ&ปกรณ�
1. กล�เซอร%ร�นก(อน 1    กก.

2. ขม��นสด 1    ข�ด

3. น�+าสะอาด 1    แก(ว

4. น�+าผH�ง 1    ช(อนโต�ะ

5. น�+าม�นมะพร(าวสก�ดเย4น 1    ช(อนโต�ะ

6. กล�&นชมมะนาด 30   ซ�ซ�

ว�ธ�ท!า
1. ห�&นกล�เซอร�นเป0นช��นเล4กๆ 

2. ต+าขม��นให(ละเอ�ยด  ผสมน�+า  ต(ม  เค�&ยว  น+ามากรองแล(วต(มอ�กคร��งจนน�+าขม��นงวดเหล�อ 1 ช(อนชา 
(ข��นตอนน��ระว�งอย�าให(ไหม()

3. น+ากล�เซอร�นใส�หม(อ ต��งไฟอ�อน ค�อยๆ คนจนกล�เซอร�นละลาย แล(วใส�ขม��น ใส�น�+าม�นมะพร(าว น�+า
ผH�ง เต�มกล�&นชมมะนาด
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น�+ายาล(างจาน และน�+ายาซ�กผ(า
สารจ�บใบ (น�+ายาอเนกประสงค%)

อ&ปกรณ�
1. N 70 1  กก.

2. น�+า ครH&ง ล�ตร

3. เกล�อ ครH&ง กก.

4. มะกร$ด 2  กก.

5. มะละกอด�บ 2  กก.

6. น�+า 7  ล�ตร

ว�ธ�ท!า
1. ล(างมะกร$ดให(สะอาด ใส�น�+า 3.5 ล�ตร  ต(มครH&งช�&วโมง  ยกลงจากเตาแล(วต�กผลมะกร$ดออก

2. มะละกอด�บห�&นเป0นช��นเล4กๆ ใส�น�+า 3.5 ล�ตร  ต(มครH&งช�&วโมง ยกลงจากเตาแล(วกรองเอาแต�น�+า

3. ละลายเกล�อ ครH&งก�โลกร�ม ก�บน�+าครH&งล�ตร

4. เท N 70 ลงในถ�ง  เทน�+าเกล�อลงไปครH&งล�ตรคนไปในทางเด�ยงก�นจนเป0นคร�ม แล(วเทน�+าต(มมะกร$ด
ผสมน�+าต(มมะละกอลงไปท�ละน(อยๆ ค�อยๆ คนท��งหมดให(เข(าก�น

5. ส+าหร�บท+าน�+ายาซ�กผ(า  ใส�โซดา 1 ขวด  (โซดาก�นก�บเหล(า)   (น�+ายาล(างจานไม�ต(องใส�โซดา)



37

ยาหอย / แมลง   (หอยไม	มา / แมลงไม	เมา)

ฝMกค$นแก� ต+าเป0นคร�ม
1 กก. + น�+า  5  ล�ตร + จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย

1  แก(ว + ป$นขาว  1 กก.

หม�กอย�างน(อย 24 ช�&วโมง  จHงกรองน�+าใส�ขวดล�ตร ใช(น�+า 1 ล�ตร ต�อ 1 ไร�
ว�ธ�ใช�   ใช(ช�วงท+าเท�อกโดยเทฝMกค$ณลงไปในนาขณะท+าเท�อก  น�+ายาจะกระจายท�&วถHงไปเอง  หม�ก

เท�อกไว( 2 – 3  ค�น จHงหว�านข(าว

ยาแมลงเมา

ใช(น�+าฝMกค$น 5-10 ช(อน
แกง + น�+า  20  ล�ตร = หร�อ น�+าฝMกค$น 1 ล�ตร 

+ น�+า 200 ล�ตร

ยาฆ	าหญ�า

จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 
ส$ตรขยายซ�ปเปอร% 

20 ล�ตร
+ น�+าส(มสายช$ส�บปะรด  1 

ล�ตร + น�+ายาเอนกประสงค% 
2 ช(อนโต�ะ

ฉ�ดพ�นตอนแดดจ�ด  หญ(าจะตาย

ว�คซ�นข�าว (นกหน$ไม�ก�น)

บอระเพ4ด
1 ก�โลกร�ม + น�+า  5  ล�ตร + จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย

1  แก(ว
หม�ก 24 ช�&วโมง

ว�ธ�ใช� น�+าหม�ก 5 ล�ตร ผสมก�บน�+า 200 ล�ตร แช�ข(าวเปล�อกก�อนปล$กอย�างน(อย 6 ช�&วโมง

น8!าส�มสายช:ส�บปะรด
ส�บปะรดส�บ

3 กก. + น�+าตาลทรายแดง 
1 กก. + น�+า  5  ล�ตร หม�ก 1 เด�อน 

กรองน+าไปใช(ได(

ส:ตรบ!าร&งยางพารา

 น�+า  200  ล�ตร + จ�ล�นทร�ย%ฯ
 1  ล�ตร + ฮอร%โมนไข�

1  ล�ตร
ใช(รดโคนยางพารา 2  ส�ปดาห% / คร��ง   และใส�ป�Gยหม�กเง�นล(านต(นละ 2 – 3 ก�โลกร�มต�อป_ 
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สร&ปส:ตร
1. จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย (ปร�บสภาพด�น, น�+าย�อยสลายฟาง)

หน�อกล(วย
3  ก�โลกร�ม +

กากน�+าตาลทราย หร�อ
น�+าตาลป_�บ

 1  ก�โลกร�ม
           หม�ก 7 ว�น  จHงน+าไปใช(ได(

หมายเหต� :  ส$ตรขยาย ค�อ 1 : 1 : 40  หร�อ  5 : 5 : 200
(กากน�+าตาล 1 ล�ตร  +  จ�ล�นทร�ย%หน�อกล(วย 1 ล�ตร  +  น�+า 40 ล�ตร  หม�ก 7 ว�น)

2. ฮอร%โมนไข�  (ใช(ก�บพ�ช , ส�ตว%)

ไข�ไก� + กากน�+าตาล
(หร�อน�+าตาลทราย/ป_�บ) + ยาค$ลท% + แป7งข(าวหมาก

(บดละเอ�ยด)
1 กก. 1 กก. 1  ขวด ¼  ก(อน

หม�กอย�างน(อย 24 ช�&วโมง  จHงกรองน�+าใส�ขวดล�ตร ใช(น�+า 1 ล�ตร ต�อ 1 ไร�
3. ป�Gยหม�กเง�นล(านแบบประย�กต%  (ปร�บโครงสร(างด�น)

น+าข��ว�ว ข��ควาย ฯลฯ  กองบนพ��นใส�จ�ล�นทร�ย% ฯ  1  แก(ว  น�+าตาล 1 แก(ว  เต�มน�+า 20 
ล�ตร  

รดกองป�Gยให(เป_ยกพอปMhนได(  จากน��นเกล�&ยกองป�Gยส$ง 1 ค�บ  แล(วคล�มผ(าใบ 7 ว�น  เย4นแล(วใช(ได(

**************************
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ช�วยก�นขจ�ดสารพ�ษท�าลายส��งแวดล�อม

ให�หมดไปจากโลกภายในป  2563

(มต�ท(�ประช*ม Earth  Summit

ณ  ประเทศอาฟร�กาใต�  พ.ศ. 2545)
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ด�นน��าลมไฟใครสรรคสร�าง

สรรพส�"งจ�ดวางอย%างย�"งใหญ%

ข)นเขาสายน��าต�านานไพร

ธรรมชาต�ม�แต%ให�ไม%เร�ยกร�อง

เพ�ยงมน)ษยส�าน-กในค)ณค%า

ไม%ตามไล%ตามล%าเป/นเจ�าของ

ธรณ�ไม%ม�ให�ใครครอง

คนซ�ต�องทดแทนค)ณแผ%นด�น
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