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ค าตอบ พชือนิทรยี ์หมายถงึ พชื ผลผลติ และผลติภณัฑจ์ากพชื ทีไ่ดจ้ากการผลติ โดยใชว้สัดุธรรมชาต ิ
ไมใ่ชพ่ชืทีม่กีารตดัต่อสารพนัธุกรรม มกีารรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ และไม่ก่อใหเ้กดิมลภาวะ
แก่สิง่แวดลอ้ม 
 
การเลือกพ้ืนทีป่ลกู 

- พื้นที่ ต้องเป็นพื้นที่ ที่ไม่เคยปลูกพชืที่ใช้สารเคมีมาก่อน หากเป็นพื้นที่เคยปลูกพชื โดยใช้
สารเคม ีใชร้ะยะเวลาปรบัเปลีย่นไมน้่อยกวา่ 1 ปี ส าหรบัพชืลม้ลุก และ3 ปี ส าหรบัไมย้นืตน้ ใหห้่างจาก
ถนน โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล และทีท่ิง้ขยะ มแีหล่งน ้าทีจ่ะตอ้งเป็นน ้าสะอาด ไม่มสีารเคมเีจอื
ปน 

- ดิน ต้องมีความอุดมสมบูรณ์สูง ถึงปานกลาง ถ้าสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่ า ควร
ปรบัปรุงดนิดว้ยวสัดุธรรมชาต ิ

การวางแผนการจดัการ หลกัการส าคญัคอื ต้องวางแนวป้องกนัสารปนเป้ือน ที่ปะปนมาทางดนิ 
น ้า และอากาศ โดยใชว้ธิปีลกูพชืเป็นแนวกนัชน เชน่ ไผ ่กลว้ย ไมย้นืตน้ต่างๆ เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน 
ใหท้ าคนัดนิลอ้มรอบ และยกแปลงปลูกใหสู้ง เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนทีม่าทางน ้า วางระบบการใช ้การ
เกบ็รกัษาเครื่องมอือุปกรณ์ และการขนสง่ใหถู้กตอ้งดว้ย 

การจดัการดิน ต้องปรับปรุงบ ารุงดิน โดยปลูกพืชหมุนเวียน ไม่เผาตอซัง ท าระบบเกษตร
ผสมผสาน ใชปุ้๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด และพชืตระกูลถัว่ ใหใ้ชน้ ้าหมกัชวีภาพ ทีไ่ม่มกีารปนเป้ือนของ
สารตอ้งหา้ม เช่น น ้าหมกัทีไ่ดจ้ากหมกัปลา หอยเชอรี ่ปุ๋ ยชวีภาพทีผ่่านการรบัรอง ไม่ใหใ้ชปุ้๋ ยเคมโีดย
เดด็ขาด 

การเลอืกพนัธุ ์ตอ้งเลอืกพนัธุพ์ชืใหเ้หมาะสมกบัสภาพดนิ สภาพอากาศ มคีวามตา้นทานต่อโรค 
และแมลงศตัรูพชื โดยไม่ใชพ้นัธุท์ีไ่ดจ้ากการตดัต่อพนัธุกรรม หรอืผา่นการอาบรงัส ีและเมลด็พนัธุท์ีใ่ช้
ควรมาจากระบบการผลติแบบอนิทรยีเ์ทา่นัน้ 
 



การจดัการศตัรูพชื ให้ใชพ้นัธุ์พชืที่มคีวามต้านทานต่อโรคสูง มกีารปลูกพชืหมุนเวยีน เพื่อตดั
วงจรชวีติของศตัรพูชื จดัระบบแบบเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ โดยท าระบบฟารม์แบบผสมผสาน 
ไร่นาสวนผสมเพื่อใหเ้กดิระบบการรกัษาความสมดุลทางธรรมชาต ิเช่น ตวัห ้า ตวัเบยีน หรอืใชว้ธิกีล 
เช่นไฟล่อ และกบัดกักาวเหนียว หรอืปลูกพชืไล่แมลงเช่น ตะไคร้หอม ดาวเรอืง หรอืใช้สารสกดัจาก
สมุนไพร เชน่ สะเดา ขา่ ตะไคร ้แทนสารเคม ี
 
สารและวสัด ุทีไ่ด้อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย ์ได้แก่ 

-ปุ๋ ยอนิทรยี ์ที่ผลติจากวสัดุในฟาร์ม เช่น ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด เศษวสัดุเหลอืใชใ้นฟาร์ม และปุ๋ ย
คอก อาหารทีใ่ชเ้ลีย้ง ตอ้งไมเ่ป็นพชืทีไ่ดจ้ากการตดัต่อพนัธุกรรม ไมม่กีารใชส้ารเร่งการเจรญิเตบิโต ถา้
เป็นปุ๋ ยอนิทรยี์ที่ผลติจากวสัดุนอกฟาร์ม ต้องผ่านการรบัรองอย่างเป็นทางการ และปุ๋ ยชวีภาพ ที่ผ่าน
การรบัรอง 

-ขยุอนิทรยี ์สิง่ขบัถ่ายจากไสเ้ดอืนดนิและแมลง ดนิพรุ ทีไ่ม่ไดเ้ตมิสารสงัเคราะห ์และดนิอนิทรยี ์
ทีไ่ดร้บัรองอยา่งเป็นทางการ 

-หนิ และแรธ่รรมชาต ิเชน่ หนิบด หนิฟอสเฟต หนิปูนบด ยบิซัม่ หนิโพแทส แมกนีเซยีมซลัเฟต 
แรเ่ฟลด ์แรด่นิเหนียว แรเ่พอรไ์ลท ์และแคลเซยีมซลิเิกต 

-สารอนินทรยี์ เช่น แคลเซยีมจากสาหร่าย เปลอืกหอย เปลอืกไข่บด กระดูกป่นและเลอืดแห้ง 
เกลอืสนิเธาว ์ก ามะถนั โบแรกซแ์ละธาตุอาหารเสรมิทีผ่า่นการรบัรอง 

-สารใชค้วบคุมโรค ไดแ้ก่ ก ามะถนั พชืสมุนไพร และสารสกดัจากสมุนไพร ส่วนสารควบคุมแมลง 
ได้แก่ พืช หรือสารสกัดจากพืชสมุนไพร สารสกดัสะเดา สารโรตีโนน สารไพเรทริน จากธรรมชาต ิ
จุลนิทรยีป์ฏปิกัษ์ เชน่ ตวัห ้า ตวัเบยีน น ้าสบู ่สารท าหมนัแมลง กบัดกักาวเหนียว และกบัดกัแสงไฟ 

สารและวสัดุที่ไม่อนุญาตใหใ้ชใ้นการผลติพชือนิทรยี ์ไดแ้ก่ กากตะกอนโสโครก ปุ๋ ยแร่ธาตุ สาร
พน่ใบ สารปรบัปรุงบ ารุงดนิ หรอืสารเร่งการเจรญิเตบิโตปุ๋ ยเทศบาล หรอืปุ๋ ยหมกัจากขยะในเมอืงพวก
จุลนิทรยีต์่างๆ และผลผลติจากจุลนิทรยี ์ซึ่งมกีารเปลีย่นพนัธุกรรม โดยวธิกีารตดัต่อพนัธุกรรม เหล่าน้ี 
หา้มใชโ้ดยเดด็ขาด 
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ลดพืน้ท่ีปลกูข้าว...เพ่ือใคร 

 
 

ลดพื้นที่ปลูกขา้ว...นโยบายส าคญัของรฐับาลชุดน้ี เพราะการเขา้มาของ คสช.เกิดจากปญัหา
ทุจริตจ าน าข้าว ท าให้ผลผลิตขา้วล้นโกดงัมาหลายปี และตลอดระยะเวลาบริหารประเทศมา 3 ปี มี
โครงการจูงใจใหช้าวนาลดพืน้ที่ปลูกขา้ว และงดท านาปรงั ดว้ยเชื่อในตรรกะ “ปลูกมากจะเอาไปขายที่
ไหน” ฉะนัน้พชืทุกชนิดที่ราคาตกต ่า ไม่ว่ายางพารา มงัคุด การแก้ปญัหาเลยอยู่บนพืน้ฐานความเชื่อ
เดยีวกนั 

และปีงบประมาณ 2561 ความคดิเช่นน้ีมไิด้เปลี่ยนแปลง ยงัคงพยายามจูงใจชาวนาเลกิท านา 
หลากหลายโครงการ อาท ิปลูกพชือาหารสตัว์แทนขา้ว ไดแ้ก่ ขา้วโพดสด มนัส าปะหลงั กระถนิ หญ้า
แพงโกลา หญ้าเนเปียร์ พชืตระกูลถัว่ และพชือื่นที่เป็นอาหารสตัว์ได ้ครวัเรอืนละไม่เกิน 15 ไร่ โดย
เกษตรกรไดร้บัการสนับสนุนค่าปจัจยัการผลติไร่ละ 6,000 บาท...เมื่อตดัสนิใจแลว้ ต้องท าใหเ้ดด็ขาด 
หากเกษตรกรกลบัล าไปปลกูขา้วอกี จะถูกตดัเงนิสนบัสนุนในปีนัน้และปีต่อไป 

โครงการส่งเสรมิการปลูกพชืหลากหลาย เพื่อใหง้ดฤดูนาปรงั ปี 2561 (1 พ.ย.60 -30 เม.ย.61) 
ครวัเรอืนละไมเ่กนิ 15 ไรเ่ชน่เดมิ...เกษตรกรจะไดร้บัการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยไรล่ะ 2,000 บาท 

อกีโครงการสุดทา้ยปลกูพชืปุ๋ ยสด ฤดนูาปรงั ปี 2561 โดยส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลูกพชืปุ๋ ยสดเพื่อ
ไถกลบ ครวัเรอืนละไม่เกนิ 15 ไร่ รฐัสนับสนุนค่าไถเตรยีมดนิไร่ละ 500 บาท และค่าไถกลบไร่ละ 500 
บาท ไม่รูว้่าโครงการที่รงัสรรค์กนัขึน้มานัน้ ไม่ทราบว่าไดล้มือะไรไปไหม...คนไดเ้งนิคอืเจา้ของทีน่า ที่
ไม่ใช่ชาวนา เพราะบ้านเรามีเกษตรกรท ากินในที่ดินของตวัเองแค่ 48% เท่านัน้  เท่านัน้ไม่พอ ไม่มี
การศึกษาภูมิอากาศในอนาคต ทัง้ที่หลายส านักต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน ไทยจะเริ่มกลับสู่
ปรากฏการณ์เอลนีโญ...ร้อน แล้ง ตัง้แต่ปลายปีน้ี และจะเห็นผลชดัเจนในปีหน้า  นัน่หมายความว่า 
โอกาสราคาขา้วในตลาดโลกมแีนวโน้มสงูขึน้ วงการคา้ขา้วทัว่โลกถงึไดเ้ตรยีมแผนกอบโกย แต่ไทยกลบั
ลดพืน้ทีป่ลกู แถมยงัเลหลงัขายขา้วในสต๊อกในราคาอาหารสตัว ์
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