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ค ำตอบ 

การเกษตรทางเลือก เป็นการท าการเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีไม่ใช่เกษตรเคมี แต่เป็นการท าการเกษตรท่ี
เน้นการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และวัสดุปกคลุมดิน การผสมผสานด้วยการปลูกพืชและสัตว์เพื่อพึ่งพาอาศัยกัน งดเว้น
หรือลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชให้น้อยลง จนถึงขั้นไม่ใช้เลย และไม่มีสารพิษ ได้แก่ 

1.เกษตรธรรมชาติ มีเป้าหมายในการท าเกษตรท่ีเน้นในเรื่อง การปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
โดยจัดระบบนิเวศให้เกื้อกูลกัน ผลิตอาหารท่ีมีรสชาติตามธรรมชาติ และไม่มีสารพิษ ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย
จากสารพิษ เป็นระบบการเกษตรท่ีรักษาสมดุลธรรมชาติ เน้นการฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ และการลด
การพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก 

2.เกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายในการท าเกษตรท่ีเน้นในเรื่อง การหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆ เช่น 
ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช รวมถึงฮอร์โมนต่างๆ ท่ีกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ รวมท้ังไม่ใช้พืชหรือ
สัตว์ท่ีเกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรม ท่ีอาจเกิดพิษในสภาพแวดล้อม เน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน 
รวมท้ังใช้หลักการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวภาพ และเน้นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

3.เกษตรย่ังยืน มีเป้าหมายในการท าเกษตรท่ีเน้นในเรื่อง การท าการเกษตรแบบผสมผสาน ท่ีมีท้ังการปลูก
พืช และการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ท่ีผสมกัน และมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างลงตัว เน้นปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อความย่ังยืน ท่ีท าให้เกิดความมั่นคงต่อเกษตรกร และมีผลในระยะยาว 

4.เกษตรผสมผสาน มีเป้าหมายในการท าเกษตรท่ีเน้นในเรื่อง การจัดการกิจกรรมการผลิตผสมผสาน
เกื้อกูลกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสูงสุด มีกิจกรรมการผลิตหลายๆ อย่าง เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอนเป็นหลัก 

5.เกษตรทฤษฎีใหม่ มีเป้าหมายในการท าเกษตรท่ีเน้นในเรื่อง ทฤษฎีในการพัฒนา อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลักส าคัญ คือ ความเรียบง่าย ท้ังในแนวคิด
และด้านเทคนิควิชาการ จะต้องสมเหตุสมผล ท าให้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง มุ่งไปสู่
วิถีแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืน การท ากิจกรรมการเกษตรหลายอย่าง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มท่ี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ โดยให้แบ่งพื้นท่ีการเกษตร
ออก 4 ส่วน ได้แก่ 1) ให้มีแหล่งน้ าในไร่นา เพื่อใช้ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง 30% ของพื้นท่ี 2) ให้มีพื้นท่ี
ท านาปลูกข้าวในฤดูฝนไว้บริโภค ให้พอเพียงตลอดปี 30% ของพื้นท่ี 3) ให้มีพื้นท่ีเพื่อการเพาะปลูกพืชไร่ พืชผั ก 
ไม้ผล พืชสมุนไพร 30% ของพื้นท่ี และ 4) ให้มีพื้นท่ีอยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนอื่นๆ 10% ของพื้นท่ี โดยท า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ได้แก่ ท่ีดิน แรงงาน ทุน ปัจจัยการผลิต 
หรือเศษเหลือใช้จากพื้นท่ีหนึ่งไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่ง เป็นการหมุนเวียนของวัสดุเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 



6.วนเกษตร มีเป้าหมายในการท าเกษตรท่ีเน้นในเรื่อง การใช้ท่ีดินในการผลิตพืช และสัตว์ให้มากชนิด หรือ
มีความซับซ้อน และหลากหลายทางชีวภาพ ใกล้เคียงธรรมชาติมากท่ีสุด เป็นการท าเกษตรร่วมกันกับการอนุรักษ์
ป่าไม้ โดยมีรากฐานหรือปัจจัยการผลิตท่ีมาจากท้องถิ่นเอง และมีลักษณะแตกต่างหรือผันแปรไปตามสภาพพื้นท่ี 
ทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี และความรู้ ความสามารถในการจัดการของแต่ละท้องถิ่น 

ระบบเกษตรทางเลือก สามารถเข้าถึงได้ง่าย และราคาไม่แพงนัก มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และมีวิธีปฏิบัติท่ีสามารถปรับใช้ไปตามสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 

นำยรัตวิ 
 

เตือนสภาพอากาศร้อน-ฝนตก ‘โรคกุ้งแห้ง’ระบาดสวนพริก 
 

กรมวิชาการเกษตร ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศร้อนจัดและมีฝนตกในระยะนี้ ขอให้เกษตรกรผู้ปลูก
พริกเตรียมรับมือการระบาดของโรคกุ้งแห้ง สามารถพบได้ในระยะที่ต้นพริกให้ผลผลิต มักพบบนผลพริกที่เริ่มสุก
หรือก่อนท่ีผลพริกจะเปล่ียนสี เริ่มแรกจะพบจุดหรือแผลช้ ายุบตัวเล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่สีน้ าตาลหรือด า 
ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นจุดสีด าขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน กรณีท่ีสภาพ
อากาศชื้น จะเห็นเมือกเย้ิมสีส้มอ่อน ถ้าอาการรุนแรง จะท าให้ผลเน่าและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว หากพบอาการท่ีผล
อ่อน จะท าให้ผลพริกโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้ง 

เกษตรกรควรหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ หากพบเริ่มระบาด ให้เก็บพริกท่ีเป็นโรคไปเผาท าลาย
ท้ิงนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค และก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นสูง 
ซึ่งเป็นสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเกิดโรค หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค ให้พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช อะ
ซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารโพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นทุก 7-10 วัน 

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกแต่ละรุ่นแล้ว เกษตรกรควรก าจัดวัชพืชและเก็บเศษซากพืชส่วนท่ีเป็นโรคใน
แปลงไปเผาท าลายท้ิงให้หมด และควรจัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไป ก่อนเพาะ ควรแช่เมล็ด
พันธุ์ในน้ าอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที และควรเลอืกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งท่ีปราศจาก
โรค กรณีเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ควรเลือกผลพริกท่ีไม่เป็นโรค ส าหรับในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรครุนแรง เกษตรกร
ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของเชื้อสาเหตุโรค 
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คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อีกแล้ว 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 ออกมาแล้ว หลังมีเกษตรกรผลิตสินค้า

อินทรีย์ผ่านการรับรองแล้ว 141 กลุ่ม รวม 10,895 ราย พื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 227,137 ไร่ มีแผนเตรียมจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมให้ ธ.
ก.ส.อัดฉีดโครงการสินเชื่อสีเขียว ดอกเบี้ยต่ า วงเงิน 5,000 ล้านบาท ด าเนินการในปี 2561–2564 พร้อม
เดินเครื่องด้านตลาด ท าเอ็มโอยูกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 896 แห่งท่ัวประเทศ เพื่อจับคู่กับ
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ี วางแผนจัดท าเมนูอาหารให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 

ฟังดูเหมือนจะดี...ประเทศไทยจะได้มีหน่วยงานใหม่อีกแห่ง...แต่มีค าถามแล้วจะผลาญเงินภาษีกันไปอีก
เท่าไร ท าไปแล้วไปไม่รอด จะยุบทุบท้ิง ย้ายคนไปอยู่ไหนเตรียมงบค่าชดเชยกันรึยัง เพราะถ้ามีแต่คณะกรรมการ
หน้าเดิมๆมานั่งกินเบี้ยประชุม งานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จะเดินหน้าได้แค่ไหน ท าเอ็มโอยูกับโรงพยาบาล นี่ก็
ฟังดูดี...คนไข้ ญาติผู้ป่วยได้กินอาหารปลอดภัย แต่ไม่ได้หมายความว่ามีประโยชน์กว่าสินค้าเกษตรท่ัวไป เพราะ
เท่าท่ีทราบยังไม่มีงานวิจัยใดออกมาตีพิมพ์เรื่องนี้เป็นทางการเลย...ตรงกันข้าม มีงานวิจัยหลายชิ้นบอกท าเกษตร
ปลอดภัย พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่ ท าให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า 

คิดแบบบ้านๆ ปลูกผัก 1 ครอป อายุ 45 วัน ท าเกษตรปลอดภัย พืชได้รับปุ๋ยได้รับธาตุอาหารโดยตรง...ไม่
ต้องรอให้จุลินทรีย์มาช่วยย่อยสลายปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีกินเวลานานนับเดือน เลยมีค าถาม...พืชแบบ
ไหนจะให้สารอาหารกับผู้ป่วยมากกว่ากัน 

ส าคัญท่ีสุด...ภาระค่าใช้จ่ายจะพุ่งสู่โรงพยาบาลอย่างมหาศาล เพราะรู้ๆกันอยู่ สินค้าเกษตรอินทรีย์แพง
กว่าสินค้าธรรมดากว่าเท่าตัว เคยคิดตรงนี้กันบ้างมั้ย มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ท้ังโลกปีท่ีแล้ว อยู่ท่ี 3 ล้านล้าน
บาท ในจ านวนนี้เราส่งออกไปได้แค่ 1,100 ล้านบาท มีสัดส่วนแค่ 0.037% ถือว่าไทยส่งออกได้น้อยมาก...ถ้าคิด
จะส่งเสริมท ากันจริงๆ ไม่สร้างภาพมามุ่งท ามาตรฐานไทยให้นานาชาติยอมรับก่อน แล้วค่อยหาตลาดส่งออกจะ
ดีกว่ามั้ย 

สะ-เล-เต 
 


