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ผักเกษตรอินทรีย์

แตกต่างจากผักอื่นๆ อย่างไร?

อะไรคือ...

เกษตรอินทรีย์
การท�ำการเกษตรอินทรีย์ หมายถึง ระบบ
การผลิตพืชที่ปลอดจากการใช้สารเคมีทุกชนิด
ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช ฮอร์โมนสังเคราะห์ เป็นต้น โดยอนุญาต
ให้ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยพืชสดเท่านั้น รวมถึงมีการ

จัดพื้นที่ปลูกพืชไม่ให้ปนเปื้อนกับแปลงปลูกพืช
แบบเคมี และห่างไกลจากแหล่งมลภาวะ เช่น
โรงงานอุตสาหกรรมหรือถนนหลัก อีกทั้งยังมีการ
จัดการระบบน�้ำและการใช้น�้ำที่ไม่ปนกับแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ ที่ เ สี่ ย งต่ อ การปนเปื ้ อ นสารเคมี แ ละ
สารต้องห้ามอื่นๆ เป็นต้น

กว่าจะมาเป็น

ผูป
้ ลูกผักอินทรีย์
หากผลิ ต เพื่ อ เป็ น อาชี พ นั้ น จะต้ อ งมี
มาตรฐานรองรับ จึงต้องมีการวางระบบ
ตัง้ แต่เริม่ ต้น อาทิ ด้านพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม  
แหล่งน�ำ้ ทีไ่ ม่เสีย่ งต่อการปนเปือ้ น ความรู้
เรือ่ งดินและการปรับปรุงดินทีไ่ ม่ใช้สารเคมี  

การจั ด การองค์ ค วามรู ้ ที่ ต ้ อ งเป็ น เชิ ง
วิทยาศาสตร์ทสี่ ามารถหาปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ทดแทนการใช้สารเคมีได้ เป็นต้น
ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการเรียนรู้จึงจะสามารถ
ผลิตพืชอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างข้อกำ�หนด

ของการปลูกผักอินทรีย์ที่ควรรู้
ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด
เน้นการปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ
เช่น ปุย๋ คอก ปุย๋ หมัก ปุย๋ ชีวภาพ ตลอดจนการปลูก
พืชหมุนเวียนเพือ่ ให้พชื แข็งแรง มีความต้านทานต่อ
โรคและแมลงศัตรูพืช
ป้ อ งกั น การปนเปื ้ อ นของสารเคมี จ าก
ภายนอกฟาร์ม ทั้งดิน น�้ำ  และอากาศ โดยสร้าง
แนวกันชนด้วยการขุดคูหรือปลูกพืชยืนต้นหรือ
ล้มลุก

การก�ำจัดวัชพืช ใช้การเตรียมดินที่ดีและ
แรงงานคนหรือเครื่องมือกล แทนการใช้สารเคมี
ก�ำจัดวัชพืช
เคารพสิทธิมนุษย์และสัตว์ เช่น การใช้ปยุ๋ คอก
จะต้องมาจากฟาร์มสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยธรรมชาติ
เป็นต้น
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
รักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืชหรือสัตว์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มี
อยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนปลูกหรือเพาะเลี้ยงขึ้นใหม่

จะเห็นได้ว่า กว่าจะสามารถท�ำการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ได้นั้นไม่ง่ายเลย เพราะนอกเหนือจากการดูแล
พืชพันธุ์ให้เจริญเติบโตด้วยวิธีธรรมชาติแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์รอบตัวอีกด้วย

หัวใจของเกษตรอินทรีย์
การปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะสามารถสร้างรายได้ทดี่ ขี น้ึ ให้กบั เกษตรกร ทีส่ ำ� คัญคือ
ไม่มีความเสี่ยงจากอันตรายที่มาจากการใช้สารเคมีทั้งตัวผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

ผักอินทรียแ์ ตกต่างจาก
ผักปลอดภัยจากสารทั่วไป
ตามท้องตลาดอย่างไร
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ตารางเปรียบเทียบระบบการผลิตผักประเภทต่างๆ
กระบวนการผลิต

ปุ๋ยเคมี

ฮอร์โมน

ยาฆ่า
แมลง

ยาปราบ
วัชพืช

การใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลง
พันธุกรรม (GMOs)

ผักปลอดสารพิษ

ไม่ระบุว่าห้ามใช้

ผักอนามัย

ไม่ระบุว่าห้ามใช้

ผักไฮโดรโปนิกส์

ไม่ระบุว่าห้ามใช้

ผักเกษตรอินทรีย์

รู้จักกับผักปลอดสารประเภทอื่นๆ
ผักปลอดภัย
จากสารเคมี
(Pesticide Free)

หรือเรียกว่า “ผักปลอดสารพิษ” ตามท้องตลาด เน้นการควบคุม
การใช้สารเคมีในการปลูก โดยไม่ใช้สารเคมีในการก�ำจัดแมลง แต่
ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเร่งผลผลิต แต่เป็นสารเคมีที่ไม่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย ผลผลิตจะมีสารเคมีตกค้างไม่เกินปริมาณที่
ก� ำ หนดไว้ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของผู ้ บ ริ โ ภค โดยมี ห น่ ว ยงาน
รับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หรือ “ผักกางมุ้ง” มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต และ
ใช้สารก�ำจัดแมลง แต่เป็นสารเคมีที่มีพิษตกค้างในระยะสั้น
และหยุดฉีดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่
ก�ำหนดไว้ โดยใช้กางมุ้งหรือใช้ตาข่ายปลูก และปลูกแบบ
ไม่ใช้มุ้ง แต่เน้นการป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน
คือ เน้นปลูกผักตามฤดูร่วมกับผักประเภทกะหล�่ำปลีที่ช่วย
ลดการระบาดของแมลง ส่วนการรับรองมาตรฐานจะใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับผักปลอดสารพิษ

ผักไฮโดรโปนิกส์
(Hydroponics)

ผักอนามัย
(Pesticide Safe)

เป็นผักปลอดสารที่ปลูกโดยใช้น�้ำแทนดิน ด้วยการผสม
อาหารที่ จ� ำ เป็ น ของพื ช ลงในน�้ ำ  รากพื ช ที่ สั ม ผั ส น�้ ำ จะ
ดูดซึมสารอาหารมาสะสมไว้ที่ใบ ส่วนรากที่ไม่สัมผัสน�้ำจะ
ท�ำหน้าทีร่ บั ออกซิเจน ซึง่ ยังคงมีการใช้สารเคมีและฮอร์โมน
ในกระบวนการเพาะปลูก

ดังนั้น ผักปลอดสารเคมีหรือผักปลอดสารพิษทั่วไปตามท้องตลาด จึงไม่ได้หมายถึงผลผลิตที่ไร้สารเคมีและ
สารก�ำจัดศัตรูพืช แต่สามารถมีสารเคมีตกค้างได้ไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดไว้เท่านั้น
ซึ่งแตกต่างจากผักเกษตรอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกที่จะไม่มีการใช้สารเคมีในทุกระบบขั้นตอนการผลิต

จะรู้ได้อย่างไรว่าผักที่เลือกซื้อเป็น

ผักเกษตรอินทรีย์ของแท้
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พืชผักเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้ใบรับรองแปลงผลิตพืชอินทรีย์จาก
หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้เครือ่ งหมาย “ออร์แกนิก
ไทยแลนด์” (Organic Thailand) ซึ่งรับรองผลผลิตในระดับการค้าภายในประเทศ และ
ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้เครื่องหมาย มกท. ที่มีเครื่องหมาย “IFOAM
Accredited” ซึ่งรับรองผลผลิตในระดับการค้าระหว่างประเทศ

เคล็ดลับส่งท้าย

การเก็บผักให้สดได้นานวัน

วิธีเก็บผักที่ตัดจากสวนหรือไร่มาแล้วให้คงอยู่ในสภาพที่สดนานได้นั้น ต้องรู้วิธีเก็บให้เหมาะสมกับชนิด
ของผักนั้นๆ เราสามารถแบ่งผักออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มผักเน่าเสียง่าย
เช่น เห็ด ผักชี ผักกาดหอม ถั่วงอก ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ชะอม ผักเหล่านี้มัก
เหี่ยวง่ายและเหลืองอย่างรวดเร็ว แม้จะเก็บอยู่ในตู้เย็นก็ไม่ช่วยยืดอายุ
มากนัก ทางที่ดีที่สุดคือ บรรจุผักในถุงพลาสติกแล้วเก็บไว้ในตู้เย็น โดย
ถุงพลาสติกจะต้องสะอาดและแห้ง จะช่วยให้เก็บผักได้นานขึ้น 5-7 วัน

กลุ่มผักที่เก็บได้ในระยะเวลาจำ�กัด
เช่น ผักกาดขาว ผักคะน้า มะเขือเทศ และผักอื่นๆ ผักกลุ่มนี้ควรเก็บไว้ในห้อง
เย็นหรือตูเ้ ย็น โดยผักกินใบ ถัว่ ลันเตา ถัว่ แขก ควรแยกใส่ถงุ พลาสติก แล้วเก็บ
ในอุณหภูมิ 7-8 องศาเซลเซียส จะช่วยให้คงความสดได้นานขึ้น

กลุ่มผักที่เก็บไว้ได้นานกว่าผักอื่น
ผักกลุ่มนี้มักมีเปลือกหนา เช่น ฟัก เผือก มัน ฟักทอง เป็นต้น หากเก็บ
รักษาระยะสั้น ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำเข้าตู้เย็นหรือห้องเย็น โดยเฉพาะฟักทอง
และถ้าเก็บไว้ในทีม่ อี ากาศเย็น แห้ง มีการถ่ายเททีด่ ี จะสามารถเก็บได้นาน
2-3 เดือน แต่ถ้าผักถูกใช้ไปบางส่วนแล้วใช้ไม่หมดจ�ำเป็นต้องเก็บรักษาไว้
ในตู้เย็น โดยต้องปล่อยให้ผิวรอยตัดแห้งเสียก่อน และเก็บได้นานเพียง
1 สัปดาห์เท่านั้น และผักหัวประเภทแครอท หัวผักกาด ควรตัดใบออกให้
หมดก่อนเก็บ มิเช่นนั้นจะท�ำให้ความหวานในหัวผักลดลง

สิ่งที่ควรรู้

ก่อนเก็บรักษาผัก

ไม่ควรเก็บผักและผลไม้ไว้รวมกัน จะท�ำให้เกิดการเน่าและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
การเก็บผักด้วยวิธีแช่น�้ำ  ไม่ควรแช่ผักลงในน�้ำทั้งต้น เพราะจะท�ำให้วิตามินละลายน�้ำเสียไป ถ้า
ต้องการเก็บด้วยวิธีนี้ให้แช่ เฉพาะส่วนโคนหรื อส่ วนรากในภาชนะ แล้ ว ใช้ ผ ้า ชุ บน�้ ำ คลุ ม ไว้ โดยหมั่น
ชุบผ้าให้ชื้นอยู่เสมอ
การเก็บผักเล็กๆ น้อยๆ ที่ใช้ในครัวและเก็บในตู้เย็นนั้น ควรล้างผักที่เก็บให้สะอาดก่อน เพราะ
ผักที่ซื้อจากตลาดขายปลีกมักไม่สะอาด ถ้ายังไม่ใช้ทันทีให้ล้างทั้งต้นด้วยน�้ำสะอาด แล้วผึ่งสะเด็ดน�้ำ
จริงๆ จึงเอาเข้าเก็บในลิ้นชักตู้เย็น และควรแยกผักใส่ถุงพลาสติกเป็นหมวดหมู่ จะช่วยให้เก็บได้นานขึ้น

วิธีการลดสารเคมีตกค้างในผัก
1

2

3

ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (Baking
Soda) 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน�้ำอุ่น
1 กะละมัง (20 ลิตร) แช่ผัก
นาน 15 นาที แล้วน�ำไปล้างน�้ำ
สะอาดอีกหลายๆ ครัง้ สามารถ
ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้
ร้อยละ 90-95 (ขึ้นอยู่กับชนิด
ของผัก)

ใช้นำ�้ ส้มสายชูทมี่ กี รดน�ำ้ ส้มความเข้มข้น
ร้อยละ 5 ผสมน�ำ้ ในอัตราส่วน 1 : 10 เพือ่
ให้เหลือความเข้มข้นร้อยละ 0.5  (เช่น  
ถ้าใช้นำ�้ ส้มสายชู 1 ถ้วยตวงให้เติมน�ำ้ อีก
10 ถ้วยตวง เป็นต้น) แช่ผกั นาน 10-15
นาที  แล้วล้างด้วยน�ำ้ สะอาด  สามารถ
ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้ ร้อยละ
60-84 (ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของผัก)

ใช้นำ�้ ล้างผักโดยปล่อยให้
ไหลผ่ า นผั ก โดยเด็ ด ผั ก
เป็นใบๆ  ใส่ตะแกรงโปร่ง
แล้ ว ใช้ มื อ ช่ ว ยคลี่ ใ บผั ก
ล้างนาน  2  นาที สามารถ
ลดปริมาณสารเคมีตกค้างได้
ร้อยละ 25-63 (ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผัก)

ผัก

เกษตร

อินทรีย์
แตกต่างจากผักอื่นๆ อย่างไร?

o r g a n i c

เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก
หนังสือการจัดการระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์ โดย
เกษตรอินทรีย์ “บ้านแสนรักษ์” สนับสนุนโดยสสส.
ความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผักปลอดสาร โดย
นันทิรา หงษ์ศรีสวุ รรณ์ จากวารสารมฉก. วิชาการ ฉบับที่ 35
กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยส�ำนักส่งเสริม
และฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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