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พิมพ์ครั้งที่ 1	:		 จ�ำนวน	20,000	เล่ม	มิถุนำยน	พ.ศ.	2559
จัดพิมพ์  :		 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพ์ที่  :		 ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด



	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 คำดกำรณ์ว่ำในช่วงฤดูแล้งระหว่ำงเดือน 
พฤศจิกำยน	2558	-	 เมษำยน	2559	จะเกิดสภำวะน�้ำใช้กำรที่มีกำรเก็บกักในเขื่อน

และแหล่งน�้ำต่ำง	 ๆ	 มีปริมำณน้อยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก 
ข้ำวนำปรัง	 และเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง	 เสี่ยงต่อกำรได้รับควำมเสียหำย 

จำกกำรขำดแคลนน�้ำ	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 6	 ตุลำคม	 2558	 
ได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 ก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกัน

ปัญหำอย่ำงเร่งด่วนก่อนท่ีเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้ำวครั้งที่	 2	
(นำปรัง)	 และให้กรมส่งเสริมกำรเกษตรส่งเสริมกำรปลูกพืช 
เพื่อสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกร	 ภำยใต้โครงกำรบูรณำกำร
มำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง	 
ป ี 	 2558/59	 และด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนชุมชนตำม 
มำตรกำรที่	 4	 กำรเสนอโครงกำรตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชนเพื่อบรรเทำผลกระทบภัยแล้ง	 โดยมีศูนย์บริกำร 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ�ำต�ำบลเป็นกลไก 
ในกำรขับเคลื่อนกำรจัดท�ำแผนควำมต้องกำรของชุมชน	 
เพื่อเป็นกำรเตรียมกำรขัดเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนข้ำงต้น

	 	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 จึงได้จัดท�ำเอกสำรค�ำแนะน�ำ 
เรื่อง	“การปลูกพืชใช้น�้าน้อย”	 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร

และเกษตรกรได้มีควำมเข้ำใจเก่ียวกับพืชใช้น�้ำน้อย	 และเป็น 
ทำงเลือกในกำรเพำะปลูกพืชฤดูแล้ง	 ทดแทนกำรท�ำนำปรัง	 เพื่อเกิด 

กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		ต้องมีตลำดรองรับ	 เนื่องจำกในช่วง
เดือนธันวำคม	 -	 มกรำคม	 จะเป็น
ฤดกูำลปลกูพริก	มพีรกิออกสูต่ลำดมำก	 
รำคำพริกจะผันแปรมำก	 ตำมผลผลิต
ที่ออกสู่ตลำด

�		ต้องใช้แรงงำนในครัวเรือน	 และจ้ำง
แรงงำนในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต

�		ต้องมีแหล่งน�ำ้ทีส่ำมำรถใช้เพำะปลกูได้
ตลอดฤดูปลูก

�		ต้องมีกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิด	เนื่องจำกพริกเป็นพืชที่มีศัตรูพืชมำก

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมแปลงปลูก 
	 โดยใช้ระยะห่ำงระหว่ำงต้น	 50	 เซนติเมตร	 
ระยะระหว่ำงแถว	100	เซนติเมตร	ขุดดินให้ลึกประมำณ	
25	-	30	เซนติเมตร	ตำกดินทิ้งไว้ประมำณ	7	-	10	วัน	 
ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีสลำยตัวแล้วอัตรำ	 2,000	 -	
3,000	กิโลกรัมต่อไร่	(หำกดินมีสภำพเป็นกรด	ควรใส่ 
ปูนขำว	 อัตรำ	 100	 -	 200	 กิโลกรัมต่อไร่)	 และ 
ใส่ปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรำ	30	กิโลกรัมต่อไร่	จำกนั้น 
คลุกเคล้ำให้ทั่วและย่อยดินให้มีขนำดเล็กลง	 ยกแปลงสูง	 30	 เซนติเมตร	 กว้ำง	 
120	 เซนติเมตร	คลุมด้วยพลาสติกเงิน-ด�า เจาะรูพลาสติกตามระยะปลูกที่ก�าหนด  
หรือใช้ฟางคลุมเพื่อรักษาความชื้นในดินและป้องกันวัชพืช	 จำกนั้นจึงปลูกพริกได้	 
(กล้ำพริกควรมีอำยุประมำณ	30	-	40	วัน	ควำมสูงประมำณ	10	-	15	เซนติเมตร)

การให้น�้า 
	 หลังปลูกพริกควรให้น�้าทุกวันจนต้นกล้าพริกตั้งตัวได้ประมาณ 5 - 6 สัปดาห์  
หลังจำกนั้นจึงค่อยลดประมำณน�้ำลง	ซึ่งอำจจะรด	1	วัน	หยุด	2	วันก็ได้
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การใส่ปุ๋ย 
	 ปุ๋ยที่แนะน�ำคือ	ปุ๋ยสูตร	15-15-15	 
หรือ	14-14-21	ในอัตรำ	100	กโิลกรมัต่อไร่	 
โดยแบ่งใส่สองครั้ง	ครั้งแรกเป็นปุ๋ยรองพื้น 
พร ้อมกับกำรพรวนกลบดิน	 ปริมำณ	 
50	 กิโลกรัมต่อไร ่	 ครั้งที่สองหลังปลูก 
ต้นพริกได้	30	วัน

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 เก็บเกี่ยวผลพริกสดครั้งแรกเมื่ออำยุประมำณ	 65	 -	 90	 วัน	 ผลผลิตในระยะแรก 
จะน้อย	 แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 และลดลงอีกครั้งเมื่อต้นพริกเริ่มแก่	 กำรเก็บเกี่ยวควรเก็บ 
ทุก	ๆ	7	วันใช้วิธีเด็ดทีละผล	พริกจะให้ผลผลิตนำน	6	เดือน

การตลาด 

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพ	 ปลอดภัย	 และสำมำรถจ�ำหน่ำย 
ในพื้นที่	ตลำด	Modern	Trade	และโรงงำนแปรรูป

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
	 โทรศัพท์	0	2940	6106	

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และ
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		ต้องมีตลำดรองรับ

�		ต้องใช้แรงงำนในครัวเรือน	และจ้ำงแรงงำนในกำรห่อผล/เก็บเกี่ยวผลผลิต

�		ต้องมีแหล่งน�้ำที่สำมำรถใช้เพำะปลูกได้ตลอดทั้งปี

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมแปลงปลูก 
	 โดยใช ้ ระยะห ่ ำ งระหว ่ ำ งต ้น	 
80	เซนตเิมตร	ระยะระหว่ำงแถว	120	เซนติเมตร	 
ไถดินให้ลึกประมำณ	30	 -	40	 เซนติเมตร	 
ตำกดนิทิง้ไว้ประมำณ	7	-	10	วนั	ใส่ปุย๋คอก 
หรือปุ๋ยหมักที่สลำยตัวแล้วอัตรำ	 2,000	 
กิโลกรัมต่อไร่	 (หำกดินมีสภำพเป็นกรด	 
ควรใส่ปูนขำว	อัตรำ	100	-	200	กิโลกรัม
ต่อไร่)	และใส่ปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรำ	30	กิโลกรัมต่อไร่	คลุกเคล้ำให้ทั่ว	แล้วยกแปลงสูง
ประมำณ	30	เซนติเมตร

การเตรียมกล้า 
	 ใส่ดินผสมในถำดเพำะกล้ำ	 (ดินที่ร่อนแล้ว	 3	 ส่วน	 ปุ๋ยคอก	 1	 ส่วน	 ทรำยหรือ 
แกลบ	1	ส่วน)	รดน�้ำและหยอดเมล็ดลงในถำดหลุม	หลุมละ	1	เมล็ด	

การปลูก 
	 น�ำกล้ำมะระที่มีอำยุ	15	-	20	วัน	หรือมีใบจริงประมำณ	4	-	5	ใบ	ปลูกตำมหลุม 
ที่ก�ำหนด	กลบดินและรดน�้ำ	
 การท�าค้าง	สำมำรถท�ำได้	2	แบบ	คือ	
 �	 แบบปักไม้ค้ำงยำว	2	-	2.5	เมตร	ทุกหลุมเอนปลำยเข้ำหำกันและมัดไว้ด้วยกัน 
ใช้ไม้ค้ำงหรือเชอืกไนลอนผกูขวำง	ระยะ	40	-	50	เซนตเิมตร	หรอืใช้ตำข่ำยพลำสตกิตำห่ำง 
ขึงแทน	ด้ำนบนของค้ำงใช้ไม้ค้ำงพำดขวำงมัดกันให้แน่น	เพื่อป้องกันกำรโค่นล้ม	
 �	 แบบปักไม้ค้ำงผูกเป็นร้ำนสูงประมำณ	1.5	-	2	เมตร	ขึงด้วยตำข่ำยพลำสติก 
ตำห่ำง	ๆ	
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การให้น�้า 
	 หลังปลูกมะระจีนควรให้น�้าทุกวัน เช้า - เย็น จนต้นกล้ามะระตั้งตัวได้  
หลังจำกนั้นจึงค่อยลดประมำณกำรให้น�้ำลง	ซึ่งอำจจะรด	1	วัน	หยุด	2	วันก็ได้	

การใส่ปุ๋ย
	 ควรให้ปุ ๋ยหลังจำกย้ำยปลูกประมำณ	 7	 -	 10	 วัน	 ปุ ๋ยสูตร	 46-0-0	 อัตรำ	 
30	 กิโลกรัมต่อไร่	 เพื่อเร่งกำรเจริญเติบโต	 หลังจำกนั้นใส่ปุ๋ยสูตร	 13-13-21	 ในอัตรำ	 
30	-	50	กิโลกรัมต่อไร่	โดยแบ่งใส่ในช่วงออกดอกถึงติดผล	และอำจมีกำรห่อผลมะระจีน 
เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช	และให้สีของผลมะระที่สวยงำม

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
	 เก็บเกี่ยวเมื่ออำยุประมำณ	 45	 -	 50	 วัน	 ทยอยเก็บผลผลิตที่ได้ขนำดเหมำะสม 
ทุกวันหรือวันเว้นวัน	สำมำรถเก็บผลผลิตได้	17	 -	20	ครั้ง	อำยุกำรเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ำย	
85	-	90	วัน

การตลาด

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ	ปลอดภัย	
และสำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่	และตลำด	Modern	Trade	ได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
	 โทรศัพท์	0	2940	6106	

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และ
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		ต้องมีตลำดรองรับ

�		ควรใช้แรงงำนในครัวเรือน

�		มีแหล่งน�้ำที่สำมำรถใช้เพำะปลูกได้ตลอดฤดูกำล

�		ไม่ควรปลูกในพื้นท่ีท่ีมีน�้ำขังและชื้นแฉะ	 และไม่ควรให้น�้ำช่วงเย็นจะท�ำให้เกิด 
โรคทำงใบได้ง่ำย

�		ควรปลูกในพื้นโล่งแจ้งได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน

�		ข้อควรระวังหำกอำกำศร้อนจัดในช่วงออกดอกอำจพบปัญหำดอกร่วงท�ำให้ผลผลิต 
ลดลง	 และถ้ำอุณหภูมิต�่ำกว่ำ	 10	 องศำเซลเซียส	 แตงกวำจะมีอำกำรชะงัก 
กำรเจริญเติบโตได้

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

	 เกษตรกรควรปลูกแตงกวำพันธุ์ผลสั้น	 อำยุกำรเก็บเกี่ยวสั้น	 และเป็นพันธุ์ส�ำหรับ 
กำรบริโภคสดทีต่ลำดมคีวำมต้องกำรสงู	มีเมลด็พนัธุจ์�ำหน่ำยในท้องตลำดหลำกหลำยพนัธุ์	

การปลูก 
	 เตรียมแปลงขนำด	1	เมตร	ระยะปลูก	ระหว่ำงหลุม	40	-	50	เซนติเมตร	ระหว่ำง 
แถว	80	-	90	เซนตเิมตร	จ�ำนวน	2	แถว	รองก้นหลมุด้วยปุย๋คอกและปุย๋เคมสีตูร	15-15-15	 
ประมำณปลำยช้อนชำ	 คลุกดินให้เข้ำกันแล้วหยอดเมล็ดพันธุ ์	 2-3	 เมล็ดต่อหลุม	 
เมื่องอกถอนแยกให้เหลือต้นที่แข็งแรง	1	-	2	ต้นต่อหลุม

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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การให้น�้า
	 ให้น�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอโดยดูตำมสภำพพื้นดินแต่อย่ำให้แฉะจนเกินไป

การใส่ปุ๋ย
	 เมื่อปลูกได้อำยุ	7	-	10	วัน	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15	อัตรำ	1/4	ช้อนชำต่อหลุม	 
แล้วท�ำค้ำง	 และอำยุ	 30	 วัน	 หรือเริ่มออกดอกให้ใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร	 15-15-15	 อัตรำ	 
1/2	ช้อนชำต่อหลุม

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 แตงกวำ	อำยุ	25	-	30	วัน	จะเริ่มออกดอกและให้ผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง	เก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้นำน	30	วัน	ผลผลิต	4,000	-	6,000	กิโลกรัมต่อไร่	

การตลาด

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้มีคุณภำพ	ปลอดภัย	และสำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		 กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	โทรศัพท์	0	2940	6106

�		 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่

�		 เกษตรกรต้นแบบ	นำยวินัย	น้อยแก้ว	บ้ำนเลขที่	38/4	หมู่	4	ต�ำบลนำทวี	
	 อ�ำเภอนำทวี	จังหวัดสงขลำ	โทรศัพท์	08	7631	9042,	08	9296	3195

�		 เกษตรกรต้นแบบ	นำยพิทยำ	เยำวนิตย์	
	 นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช�ำนำญกำร	
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอนำทวี	จังหวัดสงขลำ	
	 โทรศัพท์	08	1957	6235
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		ต้องมีตลำดรองรับ

�		ต้องใช้แรงงำนในครัวเรือน	 และจ้ำงแรงงำน 
ในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต	 เน่ืองจำกต้องเก็บ 
ผลผลิตทุกวัน

�		มแีหล่งน�ำ้ทีส่ำมำรถใช้เพำะปลกูได้ตลอดท้ังปี

�		ต้องดูแลอย่ำงใกล้ชิด	 เนื่องจำกถั่วฝักยำว 
เป็นพืชที่มีศัตรูพืชมำก

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมแปลงปลูก 
	 โดยใช้ระยะห่ำงระหว่ำงต้น	40	-	50	เซนติเมตร	ระยะระหว่ำงแถว	70	-	100	เซนติเมตร	 
ไถดินให้ลึกประมำณ	 20	 เซนติเมตร	 ตำกดินทิ้งไว้ประมำณ	 7	 -	 10	 วัน	 ใส่ปุ๋ยคอกหรือ 
ปุ๋ยหมักที่สลำยตัวแล้วอัตรำ	2,000	กิโลกรัมต่อไร่	(หำกดินมีสภำพเป็นกรด	ควรใส่ปูนขำว	 
อัตรำ	 100	 -	 200	 กิโลกรัมต่อไร่)	 และใส่ปุ๋ยสูตร	 15-15-15	 อัตรำ	 30	 กิโลกรัมต่อไร	่ 
คลุกเคล้ำให้ทั่ว

การปลูก
	 หยอดเมล็ด	จ�ำนวน	3	เมล็ดต่อหลุม	กลบเมล็ดด้วยแกลบหรือปุ๋ยคอก	2	-	3	ก�ำมือ 
ต่อหลุม	 หลังจำกปลูก	 7	 -	 15	 วัน	 ถอนต้นท่ีไม่สมบูรณ์ทิ้ง	 ให้เลือกต้นท่ีสมบูรณ์ไว	้ 
2	ต้นต่อหลุม	
 การท�าค้าง	เมื่อถั่วฝักยำวมีอำยุประมำณ	15	-	20	วันหลังปลูก	หรือมีใบจริง	4	-	5	ใบ	 
จะเริ่มทอดยอดหรือเลื้อย	กำรปักไม้ค้ำงมีหลำยแบบอำจเป็นแบบปักตั้งตรงเดี่ยว	ๆ	หรือ 
ปักแบบกระโจม	 (4	 หลุมต่อกระโจม)	 หรือปักแบบสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว	 แต่วิธีที่นิยมคือ 
ใช้ไม้รวกปักกึ่งกลำงระหว่ำงหลุมปลูก	 และใช้เชือกไนลอนขึงระหว่ำงไม้แต่ละหลุม	 
เพ่ือให้ถั่วฝักยำวพันหรือเลื้อยขึ้นไปตำมไม้และเส้นเชือกไนลอน	 โดยในระยะแรกควรมี 
กำรจับยอดถั่วฝักยำวมำพันไม้ค้ำง

12

กรมส่งเสริมการเกษตร



การให้น�้า
 หลังการปลูกถั่วฝักยาวควรให้น�้าทุกวัน เช้า - เย็น จนต้นถั่วฝักยำวสำมำรถ 
ตั้งตัวได้	หลังจำกนั้นจึงค่อยลดประมำณกำรให้น�้ำลง	ซึ่งอำจจะรด	1	วัน	หยุด	2	วันก็ได้	

การใส่ปุ๋ย
	 ควรให้ปุ ๋ยหลังจำกย้ำยปลูกประมำณ	 20	 วัน	 ปุ ๋ยสูตร	 46-0-0	 อัตรำ	 
20	กิโลกรัมต่อไร่	ผสมกับปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรำ	25	กิโลกรัมต่อไร่	ส�ำหรับช่วงออกดอก 
และติดผลใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งกำรเจริญเติบโต	 หลังจำกน้ันใส่ปุ๋ยสูตร	 13-13-21	 ในอัตรำ	 
30	-	50	กิโลกรัมต่อไร่	โดยแบ่งใส่	15	วันต่อครั้ง

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
	 เมื่ออำยุประมำณ	55	-	60	วัน	หลังจำกหยอดเมล็ด	โดยเก็บผลผลิตทุกวัน

การตลาด

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้มีคุณภำพ	ปลอดภัย	
และสำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่	

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		 กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
	 โทรศัพท์	0	2940	6106	

�		 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และ
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		 ต้องมีตลำดรองรับ

�		 ต้องใช้แรงงำนในครัวเรือน

�		 ต้องมแีหล่งน�ำ้ทีส่ำมำรถใช้เพำะปลกูได้ตลอด
ฤดูกำล

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมดิน 
	 โดยไถตำกดินไว้ประมำณ	 7	 วัน	 แล้วไถพรวนอีก	 1-2	 ครั้ง	 เพื่อก�ำจัดโรคแมลง 
และวัชพืช	ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	ที่ย่อยสลำยดีแล้ว	ใส่ในอัตรำ	2	ตันต่อไร่ต่อปี	เพื่อเพิ่ม 
อนิทรยีวตัถใุนดนิ	จำกน้ันยกร่องแปลงปลกูกว้ำงประมำณ	1.5	เมตร	เว้นทำงเดนิ	30	เซนติเมตร	 
ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน�้ำอุ่น	50	-	55	องศำเซลเซียส	นำน	15-20	นำที	

การปลูก
	 สำมำรถปลูกได้	2	แบบ	ดังนี้
 � การปลูกแบบหว่านเมล็ด : เหมำะส�ำหรับพันธุ์ดอก	วิธีนี้นิยมใช้ปลูกในแปลง
ที่ยกร่อง	พื้นที่มีกำรเตรียมอย่ำงดี	และเป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์	ใช้เมล็ดพันธุ์	อัตรำ	 
2	กิโลกรัมต่อไร่	ก่อนหว่ำนควรผสมกับทรำย	โดยใช้เมล็ดพันธุ์	1	ส่วน	ผสมกับทรำยสะอำด	 
3	 ส่วน	 หว่ำนให้กระจำยทั่วแปลงสม�่ำเสมอ	 แล้วหว่ำนกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 
หนำประมำณ	1/2	-1	เซนติเมตร	หลังจากนั้นคลุมด้วยฟางข้าวบาง ๆ เพื่อช่วยเก็บรักษา 
ความชุ่มชื้นในดิน เสร็จแล้วรดน�้าให้ชุ่ม	หลังจำกงอกได้ประมำณ	20	วัน	ควรท�ำกำรถอน
และจัดให้มีระยะระหว่ำงต้น	20-25	เซนติเมตร
 � การปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว : เหมำะส�ำหรับพันธุ์ใบ	กำรปลูกวิธีนี้	หลังจำก
เตรียมดนิท�ำร่องปลกูลกึประมำณ	1.5-2.0	เซนตเิมตร	ให้เป็นแถว	โดยให้ระยะระหว่ำงแถว
ห่ำงกัน	 20-25	 เซนติเมตร	 น�ำเมล็ดพันธุ์ผสมกับทรำยโรยหรือหยอดเมล็ดเป็นแถวตำมร่อง	
แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบำง	ๆ	คลุมด้วยฟางข้าวบาง ๆ รดน�้าให้ชุ่มด้วยสม�่าเสมอ 
หลังจำกปลูกได้ประมำณ	 20	 วัน	 หรือต้นกล้ำมีใบ	 4-5	 ใบ	 จึงท�ำกำรถอนแยกในแถว	 
โดยพยำยำมจัดระยะระหว่ำงต้นให้ห่ำงกันประมำณ	20-25	เซนติเมตร
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การให้น�้า 
 ผักกวางตุ ้งเป ็นผักท่ีต ้องการ 
น�้ามาก	และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว	
ดังนั้นเกษตรกรจะต้องให้น�้ำอย่ำงเพียงพอ 
และสม�่ำเสมอ	 อย่ำงน้อยวันละ	 1	 ครั้ง	
โดยใช้ระบบพ่นฝอย	 (Sprinkler)	 หรือ 
ใช้สำยยำงติดหัวฝักบัว	 ต้องระวังไม่ให้ 
ผักกวางตุ ้งขาดน�้าในระยะการเจริญ
เติบโต เพราะจะท�าให้ชะงักการเจริญเติบโตได้ และควรให้น�้าทันทีหลังการปลูกและ
ใส่ปุ๋ยทุกครั้ง 

การใส่ปุ๋ย
	 ใช้ปุ๋ยยูเรีย	 (46-0-0)	หรือแอมโมเนียมซัลเฟต	อัตรำ	 30	กิโลกรัมต่อไร่	 เป็นกำร 
เร่งกำรเจริญเติบโตทำงใบและก้ำนใบให้เร็วขึ้น	หรือใช้ปุ๋ยสูตร	20-0-0	หรือสูตรใกล้เคียง	 
ในอัตรำ	30	-	50	กิโลกรัมต่อไร่	หลังจำกใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรมีกำรรดน�้ำทันที	

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 อำยุกำรเก็บเกี่ยวของผักกวำงตุ้งค่อนข้ำงเร็ว	ประมำณ	35	-	45	วัน

การตลาด

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้มีคุณภำพ	ปลอดภัย	
และสำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่	และตลำดค้ำส่ง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	โทรศัพท์	0	2940	6106

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และ
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		ต้องมีตลำดรองรับ

�		ต้องใช้แรงงำนในครัวเรือน

�		ต้องมีแหล่งน�้ำที่สำมำรถใช้เพำะปลูกได้ตลอดฤดูกำล

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมดิน 
	 โดยขุดดินให้ลึกประมำณ	10	-	15	 
เซนตเิมตร	ตำกดินทิง้ไว้ประมำณ	7	-	10	วนั	 
ใส่ปุย๋คอกหรอืปุย๋หมักท่ีสลำยตวัดปีระมำณ	 
1	ตันต่อไร่	 คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน	ถ้ำดินเป็น 
กรดควรใส่ปูนขำวเพื่อปรับปรุงดินให้อยู่ 
ในสภำพที่เหมำะสม	

การปลูก
	 วิธีปลูกมี	2	แบบ	คือ	
 � การหว่านเมล็ดพันธุ์ให้กระจายทั่ว ๆ แปลง :	วิธีนี้เหมำะส�ำหรับแปลงปลูก 
แบบยกร่องมีคูน�้ำล้อมรอบ	ซึ่งขนำดของร่องแปลงผักกว้ำง	5-6	เมตร	หลังเตรียมดินแล้ว 
ปูฟำงข้ำวลงบนแปลง	จำกนั้นหว่ำนเมล็ดแล้วรดน�้ำตำมให้ชุ่ม	วิธีนี้ใช้เมล็ดพันธุ์ประมำณ	 
1	-	2	กิโลกรัมต่อไร่
 � การโรยเมล็ดแบบเป็นแถว :	 เหมำะส�ำหรับแปลงที่ยกร่องแปลงธรรมดำ	 
ขนำดแปลงกว้ำงประมำณ	 1	 เมตร	 ร่องน�้ำทำงเดิน	 0.5	 เมตร	 โดยโรยเมล็ดให้ห่ำงกัน 
พอสมควร	ระยะห่ำงระหว่ำงแถวประมำณ	20	เซนติเมตร	กลบดินบำง	ๆ	คลุมด้วยฟำงข้ำว	 
แล้วรดน�้ำให้ชุ่ม	 ใช้เมล็ดพันธุ์ประมำณ	800	กรัมต่อไร่	 เมื่อผักอำยุ	 15	 -	 20	 วันให้ท�ำกำร 
ถอนแยกครั้งแรก	 เลือกกล้ำท่ีไม่สมบูรณ์ออกเหลือระยะห่ำงระหว่ำงต้นประมำณ	 
10	เซนติเมตร	ถอนแยกครั้งที่	2	เมื่อผักอำยุประมำณ	25	วัน	ให้เหลือระยะห่ำงระหว่ำงต้น	 
20	เซนติเมตร	กำรถอนแยกแต่ละครั้งสำมำรถน�ำต้นคะน้ำมำตัดรำกออกส่งขำยเป็นยอดผัก
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การให้น�้า 
 ให้วันละ 2 เวลาคือ เช้าและเย็น ในช่วงระยะเมล็ดเริ่มงอกห้ามขาดน�้าเด็ดขาด 

การใส่ปุ๋ย 
	 ใส่ปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรำ	50	กิโลกรัมต่อไร่	และอำจเร่งกำรเจริญเติบโตโดยใช้
ปุ๋ยสูตร	21-0-0	อัตรำ	20	กิโลกรัมต่อไร่	หว่ำนแล้วรดน�้ำตำม	

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 คะน้ำที่ปลูกในประเทศไทยมีอำยุกำรเก็บเกี่ยวประมำณ	45	-	55	วัน	หลังจำกปลูก	 
คะน้ำอำยุ	 45	 วัน	 เป็นระยะที่ตลำดมีควำมต้องกำรมำก	 แต่คะน้ำที่มีอำยุ	 50	 -	 55	 วัน 
เป็นระยะที่เก็บเกี่ยวได้น�้ำหนักมำกกว่ำ	

การตลาด

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้มีคุณภำพ	ปลอดภัย	
และสำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่	และตลำดค้ำส่ง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
	 โทรศัพท์	0	2940	6106

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และ
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		ต้องมีตลำดรองรับ

�		ควรใช้แรงงำนในครัวเรือน

�		มีแหล่งน�้ำที่สำมำรถใช้เพำะปลูกได้
ตลอดฤดูกำล

�		ไม่ควรปลกูในพ้ืนทีท่ี่มีน�ำ้ขงัและชืน้แฉะ	 
และไม่ควรให้น�้ำช่วงเย็นจะท�ำให้เกิด 
โรคทำงใบได้ง่ำย

�		ควรปลูกในพื้นโล่งแจ้งได้รับแสงแดด 
ตลอดทั้งวัน	

�		ควรดูแลอย่ำงใกล้ชิดเนื่องจำกแตงไทย
อ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรูพืชโดยเฉพำะในฤดูหนำว

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

	 เกษตรกรควรเลือกพันธุ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด	 อำจเป็นพันธุ์พื้นเมือง 
ที่ทนต่อสภำพแวดล้อม	หรือพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง	มีเมล็ดพันธุ์จ�ำหน่ำยในท้องตลำด

การเตรียมดิน
	 ไถพรวนแล้วตำกดินไว ้ประมำณ	 2	 สัปดำห์	 ใส ่ปุ ๋ยอินทรีย ์	 1	 ตันต่อไร ่	 
ก่อนท�ำกำรไถพรวนอีก	 2	 -	 3	 ครั้งให้ดินร่วนซุย	 ยกร่องกว้ำง	 80	 -	 100	 เซนติเมตร	 
ระยะห่ำงแปลงประมำณ	4	เมตร	หว่ำนปุ๋ยเคมีสูตร	15-15-15	

วางระบบน�้า 
	 เช่น	ระบบน�ำ้หยด	คลมุด้วยพลำสตกิเทำ-ด�ำ	เพือ่ลดกำรใช้ปุย๋และกำรก�ำจดัวชัพชื	 
รวมทั้งเก็บรักษำควำมชื้นภำยในดิน	เจำะรูโดยใช้ระยะปลูก	50	เซนติเมตร	เปิดระบบน�้ำ

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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การปลูก
	 หยอดเมล็ดแตงหลุมละ	3	-	4	 เมล็ดต่อหลุม	กลบดินรดน�้ำ	ประมำณ	2	-	3	วัน	 
เมล็ดจะทยอยงอก	 เลือกต้นที่แข็งแรงไว้	ช่วงแตงไทยออกดอกควรเว้นการใช้สารเคมีฆ่าแมลง 
เนื่องจากจ�าเป็นต้องให้แมลง เช่น ผึ้ง มิ้ม ชันโรง เป็นต้น ในการช่วยผสมเกสร

การใส่ปุ๋ย
	 ใส่ปุ๋ยสูตร	 15-15-15	 ผ่ำนระบบน�้ำหยด	 เมื่อแตงไทยอำยุ	 20,	 30	 และ	 45	 วัน	 
และให้อีกครั้งเมื่อผลแตงไทยที่ออกมำมีขนำดประมำณ	1	 -	 2	 กิโลกรัมขึ้นไป	 เพื่อขยำย 
ขนำดผล	โดยใช้อัตรำส่วนปุ๋ย	200	กรัมต่อน�้ำ	100	ลิตร

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 ก่อนเก็บเกี่ยวควรงดน�้ำ	 2	 -	 3	 วัน	 อำยุกำรเก็บเกี่ยว	 ประมำณ	 60	 วัน	 เก็บได้ 
หลำยครั้งโดยทยอยตัดผลที่ได้อำยุและขนำดก่อน

การตลาด

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้มีคุณภำพ	 ปลอดภัย	 และสำมำรถจ�ำหน่ำยในพ้ืนที่	 และ 
ตลำดค้ำส่ง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
	 โทรศัพท์	0	2940	6106

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และ
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่
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การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		ต้องมีตลำดรองรับ

�		ควรใช้แรงงำนในครัวเรือน

�		มีแหล่งน�้ำสะอำดที่สำมำรถใช้เพำะปลูกได้ตลอดฤดูกำล

�		มีวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรในท้องถิ่น	เช่น	ฟำงข้ำว	ผักตบชวำ	และโครงไม้ไผ่

�		พื้นที่ส�ำหรับเพำะจะต้องเป็นที่ดอน	น�้ำท่วมไม่ถึง	 และต้องไม่เคยเป็นที่เพำะเห็ดฟำง 
มำก่อน	 1	 -	 2	 เดือน	 ไม่มีมด	 ปลวก	 ไม่ควรเพำะในสถำนที่ที่เป็นดินเค็ม	 และ 
สถำนที่เพำะต้องปลอดจำกสำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชตกค้ำง

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

	 1.	 น�ำวัสดุเพำะรวมทั้งอำหำรเสริมทุกชนิด
ไปแช่ให้โชกเสียก่อน	
  �		โดยฟำง	 ตอซัง	 หรือฟำงข้ำวนวด	 
ควรแช่น�้ำ	1	คืน	
  �		ส�ำหรับนุ ่น	 ไส ้ฝ ้ำย	 ผักตบชวำ	 
ควรแช่น�้ำ	 1	 -	 2	 ชั่วโมง	 ยกเว้นอำหำรเสริมที่ได้ 
จำกมูลสัตว์ผสมดิน	ไม่ต้องแช่น�้ำ
	 2.	 ปรบัดนิให้เรียบ	รดน�ำ้ให้ชุม่	วำงแบบพมิพ์ 
ลงบนดิน	 ใส่ฟำงลงให้หนำ	 8	 -	 12	 เซนติเมตร	 
ใช้มือกดให้แน่น	หรืออำจเหยียบ	1	-	2	ครั้ง	ใส่อำหำร
เสริมบริเวณขอบโดยรอบกว้ำง	 5	 -	 7	 เซนติเมตร	 
วำงแบบพิมพ์ลงบนดิน	แบบพิมพ์ท�ำจำกไม้มีลักษณะ
เป็นสี่เหลี่ยมคำงหมู	 ด้ำนบนกว้ำง	 30	 เซนติเมตร	 
ด้ำนล่ำงกว้ำง	 35	 เซนติเมตร	 ยำว	 80	 -	 120	
เซนติเมตร	สูง	30	เซนติเมตร
	 3.	 โรยเชื้อเห็ดโดยรอบบนอำหำรเสริม	 
เช้ือเห็ดท่ีใช้ควรขยี้ให้แตกออกจำกกันเสียก่อนเป็นอันเสร็จขั้นที่	 1	 เม่ือเสร็จแล้ว 
ท�ำขั้นต ่อไปโดยท�ำเช ่นเดียวกับกำรท�ำขั้นแรก	 คือใส ่ฟำงลงในแบบไม ้อัดหนำ	 
8-12	เซนติเมตร	กดให้แน่น	ใส่อำหำรเสริม	โรยเชื้อ	เนื่องจำกอำกำศร้อน	ควรท�ำ	3	ชั้น	
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หรือสูง	 28	 -	 30	 เซนติเมตร	 เมื่อท�ำกองเสร็จแล้ว	
รดน�้ำบนกองให้โชกอีกครั้ง	ถอดแบบพิมพ์เพื่อน�ำไป
ใช้เพำะกองอื่นต่อไป
	 4.		กำรโรยเช้ือขั้นสุดท้ำย	 ใช้เชื้อเห็ดฟำง 
ผสมกับอำหำรเสริมโรยรอบกอง	 ท้ังนี้จะท�ำให้ได ้
ดอกเห็ดเกิดระหว่ำงกอง	 เป็นกำรเพิ่มปริมำณ 
ดอกเห็ดนอกเหนือจำกที่ได้จำกกองเห็ดอีกด้วย	
	 5.		กำรเพำะเห็ดกองเ ต้ียมักจะท�ำกอง 
ใกล้	 ๆ	 กัน	 ห่ำงกันประมำณ	 15	 -	 20	 เซนติเมตร	 
โดยกองขนำนกันไป	10	-	20	กอง
	 6.		คลุมด้วยพลำสติก	 กำรคลุมกองให้คลุม 
ทั้งหมดด้วยพลำสติก	 2	 ผืน	 โดยให้ขอบข้ำงหนึ่ง 
ทับกันบริเวณหลังกอง	 จำกนั้นใช้ฟำงแห้งคลุมทับพลำสติกอีกที	 หรืออำจท�ำแผงฉำก 
ปิดไม่ให้แสงส่องถึง	 ก่อนคลุมผ้ำพลำสติกอำจท�ำโครงไม้เหนือกอง	 เพื่อไม่ให้พลำสติก 
ติดหลังกองแล้วปิดด้วยฟำงหลวม	 ๆ	 ก่อน	 ในฤดูแดดจัดระยะ	 3	 วันแรก	 ควรเปิด 
ผ้ำพลำสติกหลังกองออกกว้ำงประมำณ	 15-20	 เซนติเมตร	 เวลำกลำงวันจนถึง 
ดวงอำทิตย์ตก	 ส่วนกลำงคืนปิดไว้อย่ำงเดิม	 ในวันที่	 4-5	 ให้ตรวจดูควำมชื้น	 ถ้ำเห็นว่ำ 
ด้ำนข้ำงและหลังกองแห้งให้ใช้บัวรดน�้ำ	โรยน�้ำเบำ	ๆ	ให้ชื้นแล้วปิดไว้อย่ำงเดิม
	 7.		ระยะเวลำ	ประมำณ	7	-	9	วัน	เก็บผลผลิตได้

การตลาด

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้มีคุณภำพ	ปลอดภัย	
และสำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่	และตลำดค้ำส่ง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	โทรศัพท์	0	2940	6106

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน

�		ต้องมีตลำดรองรับ

�		ต้องใช้แรงงำนในครัวเรือน

�		ต้องมีแหล่งน�้ำที่สำมำรถใช้เพำะปลูกได้
	 ตลอดฤดูกำล

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมดิน 
	 โดยไถดะตำกดนิไว้	10	-	20	วนั	เพือ่ก�ำจดัเชือ้โรค	แมลงและวชัพชืต่ำง	ๆ 	แล้วจงึไถพรวน	 
1	-	2	ครัง้	ให้ดนิร่วนซยุ	ยกร่องปลกูมนัเทศเป็นรูปสำมเหลีย่ม	โดยสนัร่องสงูประมำณ	50	เซนติเมตร	 
ระยะห่ำงร่องประมำณ	80-100	เซนติเมตร	

การปลูก
	 มันเทศใช้ระยะปลูก	30	x	100	เซนติเมตร	สำมำรถปลูกได้หลำยวิธี	คือ	
 � การเพาะเมล็ด :	 โดยน�ำเมล็ดมำเพำะเป็นต้นกล้ำแล้วจึงย้ำยปลูกลงแปลง	 วิธีนี ้
เหมำะส�ำหรับนักปรับปรุงพันธุ์	เนื่องจำกมักกลำยพันธุ์	
 � ใช้ล�าต้นหรือเถา :	ตัดเป็นท่อน	ๆ	แล้วน�ำไปปลูกบนแปลง	วิธีนี้เกษตรกรนิยมมำกที่สุด	
 �  การเพาะช�าหัว :	 คัดเลือกหัวมันเทศที่สมบูรณ์ปรำศจำกโรคและแมลง	 เพำะใน 
กระบะทรำยรดน�้ำให้ชุ่มทุกวัน	ประมำณ	15	วัน	มันเทศจะแตกหน่อ	ยำวประมำณ	25	-	30	เซนติเมตร	 
หัวละ	10	ยอด	ใช้มีดตัดแยกไปปลูกบนแปลงต่อไป	
 � การปักช�า :	คัดเลือกเถำที่อวบสมบูรณ์ปรำศจำกโรคและแมลง	ตัดเป็นท่อน	ๆ	ละ	1	ข้อ	 
น�ำไปปักช�ำในกระบะทรำย	ประมำณ	7-10	วัน	มันเทศจะแตกยอดและรำกใหม่	น�ำไปปลูกบนแปลง	 
เป็นวิธีขยำยพันธุ์ที่เหมำะส�ำหรับผู้ที่มีพันธุ์จ�ำกัด	
	 วธิทีีเ่กษตรกรนยิมมำกทีส่ดุส�ำหรบัมนัเทศ	ได้แก่	กำรใช้ล�ำต้นหรอืเถำ	โดยน�ำเถำมนัเทศ 
อำยุประมำณ	 2	 เดือนท่ีเลื้อยไปตำมดินมำตัดเป็นท่อน	 ๆ	 ยำวท่อนละ	 25	 -	 40	 เซนติเมตร	 
แล้วน�ำไปปลูกบนแปลงที่เตรียมไว้	กำรปลูกซ่อมหลังปลูกมันเทศ	15	วันแล้วหลุมใดยังไม่แตกยอด 
ควรท�ำกำรปลูกซ่อมให้เต็ม	
 ในกรณีมันเทศญี่ปุ่น	 เนื่องจำกท่อนพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นมีรำคำสูง	 จึงควรใช้วิธีขยำยพันธุ์	 
โดยกำรปักช�ำก่อน	โดยกำรคัดเลือกเถำที่อวบสมบูรณ์ปรำศจำกโรคและแมลง	ตัดเป็นท่อน	ๆ 	ละ	 
1	ข้อ	น�ำไปปักช�ำในกระบะทรำย	ประมำณ	7-10	วัน	มันเทศจะแตกยอดและรำกใหม่	น�ำไปปลูก 
บนแปลง
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การให้น�้า 
 มันเทศมีความต้องการน�้าช่วง 30 วันแรกจากเริ่มปลูก	จำกนั้นพืชตั้งตัวได้	จะทนต่อ 
กำรขำดน�้ำได้ดี	 หลัง	 30	 วันแรกจะให้น�้ำต่ออีกเดือนละ	 2	 -	 3	 ครั้งตำมสภำพอำกำศ	 และลด 
ปริมำณกำรให้น�้ำลงก่อนเก็บเกี่ยวประมำณ	2-3	สัปดำห์	

การใส่ปุ๋ย 
	 ควรใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นตอนเตรียมดินก่อนปลูก	และปุ๋ยสูตร	13-13-21	อัตรำ	80	-	100	 
กิโลกรัมต่อไร่	โดยแบ่งใส่	2	ครั้ง	ครั้งแรกใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก	ครั้งที่	2	ใส่หลังปลูกแล้ว	45	วัน	 
ส�ำหรับกำรปลูกมันเทศในช่วงฤดูแล้ง	ควรใส่ปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรำ	60	กิโลกรัมต่อไร่	

การพูนโคน 
	 เมื่อมันเทศมีอำยุ	45	วันควรพูนโคนพร้อมก�ำจัดวัชพืช	เพื่อให้หัวเจริญ	ขยำยตัวใหญ่ขึ้น	 
และลดกำรเข้ำท�ำลำยของด้วงงวงมันเทศด้วย	

เม่ือปลูกมันเทศไปแล้ว 1 - 2 เดือน ควรตลบเถามันเทศขึ้นหลังแปลงปลูก เพื่อป้องกัน 
การงอกของรากใหม่ตามข้อของล�าต้น ส่วนในฤดูหนาวหรือฤดูร้อนที่มีความชื้นน้อยไม่ควร 
ตลบเถามันเทศขึ้นหลังแปลงเพราะจะท�าให้มันเทศชะงักการเจริญเติบโต แปลงปลูกจะแห้ง 
สูญเสียความชื้นเร็ว

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
	 มันเทศจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออำยุประมำณ	90	-	150	วัน	
หลังจำกปลูก	ขึ้นกับพันธุ์และสภำพแวดล้อม

การตลาด

�		รวมกลุ่มกำรผลิตให้มีคุณภำพ	ปลอดภัย	

�		สำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่	และตลำดค้ำส่ง

�		มันเทศญี่ปุ่นสำมำรถจ�ำหน่ำยในแหล่งท่องเที่ยว	และตลำด	Modern	trade	

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
โทรศัพท์	0	2940	6106

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน
�		 ต้องมีตลำดรับรอง
�		 มีแหล่งรับซื้อที่เป็นสหกรณ์และภำคเอกชน
�		 ควรปลูกให้แล้วเสรจ็ภำยในเดอืนธนัวำคม	เพือ่ไม่ให้กระทบแล้ง

ในช่วงออกดอก	ผสมเกสร

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม 
	 เดือนพฤศจิกำยน	-	ธันวำคม	

การเลือกพื้นที ่
	 เป็นพื้นที่เขตชลประทำน	หรือพื้นที่สำมำรถให้น�้ำได้ตลอดระยะเวลำปลูก

ดินที่เหมาะสม 
	 ควรเป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์	ระบำยน�้ำได้ดี	เช่น	ดินร่วน	ดินร่วนเหนียว	หรือดินร่วนทรำย	 
ควรหลีกเลี่ยงดินเหนียวจัด	 และควรให้ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอตรวจสอบชุดดิน/แผนที่ดินว่ำมี 
ควำมเหมำะกับข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์หรือไม่	และดินควรมีค่ำควำมเป็นกรดด่ำง	(pH)	มำกกว่ำ	5.5

การเตรียมดิน 
	 ไถดะด้วยผำล	3	หลังเก็บเกี่ยวข้ำว	ตำกดินไว้	ประมำณ	5	-	7	วัน	จึงไถแปรพร้อมครำด	2	-	3	ครั้ง	 
เพ่ือย่อยดินและให้ดินเก็บควำมชื้น	 ไม่ควรเผำหญ้ำหรือฟำงข้ำวในแปลงนำก่อนปลูก	 เพื่อรักษำควำม 
อุดมสมบูรณ์ของดิน	 ถ้ำแปลงนำมีขนำดใหญ่และมีดินเป็นดินเหนียว	 ควรท�ำร่องน�้ำระหว่ำงแปลงเพื่อ 
สะดวกต่อกำรส่งน�้ำเข้ำและระบำยน�้ำออกจำกแปลง	ควำมกว้ำงของร่องน�้ำประมำณ	0.75	-	1	เมตร	

การเตรียมพันธุ ์
	 ควรใช้พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว	เนื่องจำกมีลักษณะทำงกำรเกษตรสม�่ำเสมอ	ได้แก่	ขนำดฝัก	ควำมสูงฝัก	 
ควำมสูงต้น	 อำยุวันออกดอก	 ต้นเตี้ย	 รำกแข็งแรง	 ทนทำนต่อกำรหักล้ม	 ตอบสนองต่อกำรใช้ปุ๋ยได้ดี	 
และให้ผลผลิตสูง	 พันธุ์ของทำงรำชกำรที่แนะน�ำ	 ได้แก่	 พันธุ์นครสวรรค์3	 ของกรมวิชำกำรเกษตร	 
พันธุ์สุวรรณ	4452	ของศูนย์วิจัยข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ	รวมทั้งพันธุ์ที่ผลิตโดยภำคเอกชน

การปลูก 
	 ควรปลูกในขณะที่ดินมีควำมชื้น	 ไม่แฉะเกินไป	 ระยะปลูกที่เหมำะสม	 คือ	 ระยะระหว่ำงแถว	 
70	-	75	เซนติเมตร	ระหว่ำงหลุม	20	เซนติเมตร	จ�ำนวน	1	เมล็ดต่อหลุม	อัตรำเมล็ดพันธุ์	2.5	-	3	กิโลกรัม 
ต่อไร่	จะได้จ�ำนวน	10,666	-	11,428	ต้นต่อไร่	และควรปลูกซ่อมให้แล้วเสร็จภำยใน	7	-	10	วัน

การให้น�้า 
	 ข ้ำวโพดเลี้ยงสัตว ์ต ้องกำรน�้ำตลอดฤดูปลูกประมำณ	 450	 -	 500	 มิลลิเมตร	 หรือ	 
720	 -	 800	 ลูกบำศก์เมตรต่อไร่	 กำรให้น�้ำครั้งแรกควรให้เมื่อข้ำวโพดอำยุ	 3	 สัปดำห์	 หลังจำกใส่ปุ๋ย 
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แต่งหน้ำครั้งที่	 1	 กำรให้น�้ำครั้งต่อไปให้สังเกตจำกควำมชื้นของผิวดิน	 หรืออำกำรเหี่ยวชั่วครำวของ 
ใบข้ำวโพดในช่วงเวลำบ่ำย	 วิธีกำรให้น�้ำโดยปล่อยไปตำมร่อง	 หำกเป็นสภำพดินเหนียวไม่ควรให้น�้ำ 
แบบปล่อยท่วมแปลง	เพรำะจะท�ำให้ดินอัดตัวกันแน่นยิ่งขึ้น

การใส่ปุ๋ย 
 �		 ปุ๋ยรองพื้นใส่พร้อมปลูก	 สูตร	 15-15-15,	 16-16-8,	 16-8-8,	 20-10-5	 อัตรำตำมค่ำ 
วิเครำะห์ดิน
 �		 ปุ๋ยแต่งหน้ำครั้งที่	 1	 ใส่เมื่อข้ำวโพดอำยุ	 3	 สัปดำห์หลังปลูก	 ใส่ปุ๋ยสูตร	 46-0-0	 (ยูเรีย)	 
อัตรำ	25	กิโลกรัมต่อไร่	พร้อมกับดำยหญ้ำพูนโคนและให้น�้ำไปตำมร่อง
 �		 ปุ๋ยแต่งหน้ำครั้งที่	2	ใส่เมื่อข้ำวโพดอำยุ	7-8	สัปดำห์หลังปลูก	เป็นระยะเริ่มออกไหมและ 
ช่อดอกตัวผู้	 ซึ่งต้องกำรควำมชื้นและธำตุอำหำรอย่ำงเพียงพอ	 ให้ใส่ปุ๋ยสูตร	 46-0-0	 (ยูเรีย)	 อัตรำ	 
10	กิโลกรัมต่อไร่	โดยโรยข้ำงร่องหลังจำกให้น�้ำแล้ว

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
	 ควรเก็บเกี่ยวเมื่อข้ำวโพดแก่จัดและแห้งสนิท	อำยุ	110-120	วันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์	หรือสังเกต 
จำกใบและล�ำต้นเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลอ่อนหรือสีฟำงข้ำวทั้งแปลง	 และควรตำก	 1-2	 แดดก่อนกะเทำะ 
เมล็ดจ�ำหน่ำย	
 วิธีการเก็บเกี่ยว : ใช้แรงงำนคน	หรือใช้เครื่องจักร

ข้อจ�ากัดของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
�		 หลีกเลี่ยงดินเหนียวจัด	 �		 หลีกเลี่ยงดินกรดถึงกรดจัด	(pH	ต�่ำกว่ำ	5.0)

�		 หลีกเลี่ยงพื้นที่ต�่ำและที่น�้ำท่วมขัง	 �		 หลีกเลี่ยงกำรปลูกล่ำช้ำกว่ำเดือนธันวำคม

ข้อควรระวังการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
  หนู : จะระบำดรุนแรงในช่วงฤดูแล้งมักเข้ำกัดกินท�ำลำยล�ำต้นและฝักข้ำวโพด	 เนื่องจำกไม่มี
พืชอำหำรชนดิอ่ืน	ดงันัน้เกษตรกรควรร่วมกนัก�ำจดัหนใูนพืน้ทีพ่ร้อม	ๆ 	กนัเป็นบรเิวณกว้ำงก่อนกำรปลกู
ข้ำวโพด	วิธีกำรป้องก�ำจัดโดยก�ำจัดวัชพืชบนคันนำ	หรือใช้วิธีกลร่วมกับกำรใช้สำรพิษ	ซิงค์ฟอสไฟด์	ซึ่ง
ออกฤทธิ์เร็ว	สลับกับ	โฟลคูมำเฟน	เหยื่อพิษส�ำเร็จรูปประเภทออกฤทธิ์ช้ำ

การตลาด 
	 เกษตรกรที่ผลิตส่งโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์	

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		 กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสำหกรรม	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
	 โทรศัพท์	0	2940	6124	โทรสำร	0	2940	6100
�		 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน
�  ต้องมีตลำดรองรับ
�  ต้องมีแหล่งน�้ำไว้ใช้เพำะปลูกทั้งปี
�  ต้องปลูกอย่ำงน้อย	5	ไร่ขึ้นไป
�  ต้องมีแรงงำนในครัวเรือน

วิธีการผลิต/การเขตกรรม
ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม 
	 ปลูกได้ตลอดปี	ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตสูง
 �  ฤดูหนาว	ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน	-	มกรำคม
 �  ต้นฤดูฝน	ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม	-	กรกฎำคม

การเลือกพื้นที ่
	 เป็นพื้นที่เขตชลประทำน	หรือพื้นที่สำมำรถให้น�้ำได้ตลอดระยะเวลำปลูก

ดินที่เหมาะสม
	 ควรเป็นดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์	ระบำยน�้ำได้ดี	เช่น	ดินร่วน	ดินร่วนเหนียวปนทรำย	ดินควรมี 
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง	(pH)	ระหว่ำง	5.5-6.8

การเตรียมดิน 
	 ไถดะด้วยผำล	 3	 	 ตำกดินไว้ประมำณ	 5	 -	 7	 วัน	 จึงไถแปรด้วยผำล	 7	 แล้วยกร่องปลูกสูง	 
25	-	30	เซนติเมตร	

การเตรียมพันธุ ์
	 ควรใช้พันธุ์ลูกผสมเนื่องจำกมีลักษณะทำงกำรเกษตรสม�่ำเสมอ	 ได้แก่	 ขนำดฝัก	 ควำมสูงฝัก	 
ควำมสูงต้น	 อำยุวันออกดอก	 ต้นเตี้ย	 รำกแข็งแรง	 ทนทำนต่อกำรหักล้ม	 ตอบสนองต่อกำรใช้ปุ๋ยได้ดี	 
และให้ผลผลิตสูง	 พันธุ์ของทำงรำชกำรท่ีแนะน�ำ	 ได้แก่	 พันธุ์อินทรี	 2	 ของศูนย์วิจัยข้ำวโพดและ 
ข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ	รวมทั้งพันธุ์ที่ผลิตโดยภำคเอกชน

การปลูก 
	 ควรปลูกในขณะที่ดินมีควำมช้ืน	 ไม่แฉะเกินไป	 จ�ำนวนต้นที่เหมำะสมส�ำหรับบริโภคฝักสด	 
ประมำณ	8,500	ต้นต่อไร่	หำกปลกูเพือ่อตุสำหกรรมแปรรปูประมำณ	8,500	-	11,000	ต้นต่อไร่	ขึน้อยูก่บั 
ลักษณะประจ�ำพันธุ์และควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน	
 �		 ปลูกแถวเดียวให้มีระยะระหว่ำงร่อง	75	เซนติเมตร	ระยะระหว่ำงหลุม	25	เซนติเมตร
 �		 ปลูกแถวคู่ให้มีระยะระหว่ำงร่อง	120	เซนติเมตร	ระยะระหว่ำงหลุม	25	-	30	เซนติเมตร	
โดยปลูกแบบสลับฟันปลำ	อัตรำเมล็ดพันธุ์	1	-	1.5	กิโลกรัมต่อไร่	
 �		 ให้น�้ำทันทีหลังปลูก
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การให้น�้า 
	 ควรให้ทันทีหลังปลูก	กำรให้น�้ำสำมำรถให้ได้ทั้งแบบตำมร่อง	หรือแบบพ่นฝอย	
 �		 กำรให้น�้ำแบบฝอย	ควรให้ทุก	7-10	วัน	ตลอดฤดูปลูก
 �		 กำรให้น�้ำตำมร่องคร้ังแรกเมื่อข้ำวโพดอำยุ	 3	 สัปดำห์	 หลังจำกใส่ปุ ๋ยครั้งที่	 1	 และ 
พรวนดินพูนโคน	 กำรให้น�้ำครั้งต่อไปให้สังเกตจำกควำมชื้นของผิวดิน	 หรืออำกำรเหี่ยวชั่วครำวของ 
ใบข้ำวโพดในช่วงเวลำบ่ำย	 วิธีกำรให้น�้ำโดยปล่อยไปตำมร่อง	 หำกเป็นสภำพดินเหนียวไม่ควรให้น�้ำ 
แบบปล่อยท่วมแปลง	เพรำะจะท�ำให้ดินอัดตัวกันแน่นยิ่งขึ้น
 �	 หำกขำดน�้ำในช่วงออกดอกหรือผสมเกสรจะท�ำให้ผลผลิตลดลง	 ขำดคุณภำพ	 และควร 
หยุดให้น�้ำก่อนเก็บเกี่ยว	2-3	วัน

การใส่ปุ๋ย 
 �		 ปุ๋ยรองพื้น	ในดินร่วน	ดินร่วนเหนียวปนทรำย	กำรใส่พร้อมปลูกให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	16-20-0	 
หำกเป็นดินร่วนปนทรำย	ให้ใส่สูตร	16-20-0	อัตรำ	25-50	กิโลกรัมต่อไร่
 �		 ครั้งที่	1	เมื่ออำยุ	20	วัน	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	46-0-0	อัตรำ	25	กิโลกรัมต่อไร่	โดยโรยข้ำงแถว 
แล้วพรวนดินกลบ
 �		 ครั้งที่	2	เมื่ออำยุ	45	วัน	ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	46-0-0	อัตรำ	25	กิโลกรัมต่อไร่	โดยโรยข้ำงร่อง 
หลังจำกให้น�้ำแล้ว

การเก็บเกี่ยว 
	 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม
 �		 18-20	วันหลังข้ำวโพดออกไหม	50	เปอร์เซ็นต์
 �		 สีของไหมเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลเข้ม	
 �		 เมื่อใช้มือบีบที่ปลำยฝักจะยุบตัวง่ำย
 �		 เมื่อฉีกเปลือกข้ำวโพดออก	เมล็ดจะมีสีเหลืองอ่อน	
	 	 หำกใช้เล็บกดที่เมล็ดปลำยฝักจะมีน�้ำนมไหลออกมำ	
	 	 แสดงว่ำอีกสองวันสำมำรถเก็บเกี่ยวได้
 วิธีการเก็บเกี่ยว : ใช้แรงงำนคน

การตลาด 
	 เกษตรกรที่ผลิตส่งโรงงำน
จะด�ำเนินกำรในรูปเกษตรพันธสัญญำ	

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		 กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสำหกรรม	ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	โทรศัพท์	0	2940	6124	โทรสำร	0	2940	6100
�		 ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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เงื่อนไขการด�าเนินการ

�		สำมำรถปลูกได้ตลอดปี

�		ไม่ทนต่อสภำพน�้ำท่วมขัง	

�		ต้องมีตลำดรองรับ

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมดิน 
	 ไถผำล	3	 1	ครั้ง	ตำกดิน	7	-	10	วัน	แล้ว 
พรวนด้วยผำล	7	 1	ครั้ง

การปลูก 
	 มี	2	แบบ
 � ปลูกแบบหว่าน : ในกรณีท่ีดินมีควำมชื้น	 หว่ำนเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	 อัตรำ	 
5	 -	 7	 กิโลกรัมต่อไร่	 หลังจำกเตรียมดิน	 จำกนั้นพรวนดินกลบทันที	 เพื่อปิดหน้ำดินกัน 
กำรระเหยของน�้ำใต้ดิน	และในกรณีดินไม่มีควำมชื้น	ควรให้น�้ำก่อนแล้วทิ้งไว้จนดินหมำด	 
แล้วจึงไถพรวน	และหว่ำนเมล็ด	แล้วพรวนดินกลบ
 � ปลูกเป็นแถว : ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว	อัตรำ	5	-	7	กิโลกรัมต่อไร่	หลังเตรียมดิน 
ใช้เครื่องปลูก	ระยะระหว่ำงแถว	50	เซนติเมตร	จ�ำนวน	20	-	25	ต้นต่อแถวยำว	1	เมตร	 
ได้จ�ำนวนต้น	64,000	-	80,000	ต้นต่อไร่

การให้น�้า
	 ให้น�้ำทุก	10	-	14	วัน	ห้ำมขำดน�้ำช่วงปลำยระยะออกดอกจนถึงติดฝัก

การใส่ปุ๋ย
	 ใส่ปุ๋ยสูตร	12-24-12	อัตรำ	20	-	30	กิโลกรัมต่อไร่	ปลูกแบบเป็นแถวใส่ปุ๋ยเคมี 
รองพื้นพร้อมปลูก	ปลูกแบบหว่ำนใส่ปุ๋ยเคมีก่อนออกดอก	หรือไม่ควรเกิน	 10	 -	 14	 วัน	 
หลังปลูก	(ก�ำจัดวัชพืชก่อนหว่ำนปุ๋ย)

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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การก�าจัดศัตรูพืช
	 ก�ำจัดวชัพชืหลงัปลกูทันที	ครัง้ต่อไป 
เมื่อถั่วเขียวอำยุ	14	และ	28	วัน	ส�ำรวจโรค
และแมลงในแปลง	เม่ือมกีำรท�ำลำยของโรค
และแมลงให้ป้องกันก�ำจัดโดยกำรฉีดพ่น
สำรเคมีอัตรำที่ใช้ตำมค�ำแนะน�ำในฉลำก

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม	 ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก	 โดยทั่วไปจะเก็บเก่ียว	 2	 คร้ัง	 
ครั้งแรกเมื่อถั่วเขียวมีฝักสุกแก่	 80	 เปอร์เซ็นต์	 และครั้งที่	 2	 หลังเก็บเกี่ยวครั้งแรก 
ประมำณ	14	วัน	
 วิธีการเก็บเก่ียว  : ใช้มือปลิดฝักแก่ที่เปลี่ยนเป็นสีด�ำ	 หรือใช้เคร่ืองเก่ียวนวด 
ที่ปรับใช้ส�ำหรับเก็บเกี่ยวถั่วเขียวทั้งต้น

การตลาด

	 รวมกลุ่มกำรผลิตให้มีคุณภำพ	 และสำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่	 หรือสำมำรถติดต่อ 
ขำยกับโรงงำนแปรรูป	ซึ่งจะต้องมีปริมำณผลผลิตไม่น้อยกว่ำ	16	ตัน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชน�้ำมันและพืชตระกูลถั่ว	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
	 โทรศัพท์/โทรสำร	0	2561	0453	

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และ	
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่
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การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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เงื่อนไขการด�าเนินการ

� 	ฤดูกำลปลูก	 ในฤดูแล้งปลูกช่วงกลำงเดือนพฤศจิกำยนถึงกลำงเดือนมกรำคม	 ช่วงปลูก 
หำกกระทบอำกำศเย็น	จะท�ำให้ต้นพืชชะงักกำรเจริญเติบโต	

�		ไม่ทนต่อสภำพน�้ำท่วมขัง	

�		ดินเหนียวไม่เหมำะสมกับกำรปลูกถั่วเหลือง

�		ดินมีกำรระบำยน�้ำ	 และถ่ำยเทอำกำศด	ี 
สำมำรถอุ้มน�้ำได้

�		ต้องมีตลำดรองรับ

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมดิน 
	 ในสภำพนำปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้ำว	มีกำรเตรียมดิน	2	แบบ	ดังนี้
 � แบบไม่ไถพรวน :	โดยตัดตอซังทิ้งเศษฟำงไว้ในแปลงนำ	แล้วขุดร่องน�้ำแนบชิด 
คันนำทุกด้ำน	และผ่ำนแปลงนำ	ร่องกว้ำง	30	เซนติเมตร	ระยะระหว่ำงร่องน�้ำประมำณ	 
3	 -	 5	 เมตร	 เพื่อสะดวกต่อกำรให้น�้ำและระบำยออก	หลังจำกนั้นปล่อยน�้ำให้ท่วมแปลง 
ครึ่งวันแล้วระบำยออก	ตำกดิน	1-2	วัน	ให้ดินหมำดแล้วจึงปลูก
 � แบบไถพรวน : หลงัเกบ็เกีย่วข้ำวแล้วไถดนิให้ลกึประมำณ	15	-	20	เซนตเิมตร	 
พร้อมขุดร่องน�้ำแนบชิดคันนำทุกด้ำน	 และผ่ำนแปลงนำ	 ร่องกว้ำง	 30	 เซนติเมตร	 
ระยะระหว่ำงร่องน�้ำประมำณ	3	-	5	เมตร	ตำกดินทิ้งไว้	1	-	2	สัปดำห์	ปล่อยน�้ำให้ท่วมแปลง 
ครึ่งวันแล้วระบำยออก	ตำกดิน	1	-	2	วัน	ให้ดินหมำด	แล้วจึงไถพรวนก่อนปลูก
	 กำรปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่	 60	 ต้องระวังในเรื่องกำรเตรียมดินและกำรให้น�้ำ 
เป็นพิเศษ	ไม่ควรมีน�้ำขังและไม่ควรปลูกลึกกว่ำปกติ

การปลูก 
	 ใช้เมล็ดพันธุ์	 15	 กิโลกรัมต่อไร่	 ก่อนปลูกคลุกด้วยไรโซเบียม	 อัตรำ	 200	 กรัม 
ต่อเมล็ดพันธุ์	15	กิโลกรัม	กำรปลูกมี	2	ลักษณะ	ดังนี้
 � การเตรียมดินแบบไม่ไถพรวน : ปลูกโดยใช้ไม้แหลมหรือเครื่องปลูกท�ำหลุม 
กว้ำง	2	-	3	เซนติเมตร	ลึก	3	-	4	เซนติเมตร	หยอดเมล็ดพันธุ์	4-5	เมล็ดต่อหลุม	
 � การเตรียมดินแบบไถพรวน : มีวิธีกำรปลูก	 2	 แบบ	 คือ	 แบบหว่ำน	 หรือ	 
แบบโรยเป็นแถว	ระยะระหว่ำงแถว	50	เซนติเมตร	จ�ำนวน	20-25	ต้นต่อแถวยำว	1	เมตร	 
(64,000	-	80,000	ต้นต่อไร่)
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การให้น�้า 
	 ในสภำพนำ	ให้น�้ำทุก	7	-	15	วัน	ห้ำมขำดน�้ำช่วงอำยุ	60	วัน	หลังปลูก

การใส่ปุ๋ย 
 �		ดินร่วนหรือดินเหนียวปนทรำย	ใส่ปุ๋ยสูตร	12-24-12	อัตรำ	20	กิโลกรัมต่อไร่	 
หรือสูตร	16-16-8	อัตรำ	30	กิโลกรัมต่อไร่	
 �		ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว	 ใส่ปุ๋ยสูตร	 16-20-0	 อัตรำ	 30	 กิโลกรัมต่อไร่	 
 �		กรณีปลูกแบบหยอดหรือแบบเป ็นแถวใส ่ปุ ๋ยเคมีรองพื้นพร ้อมปลูก	 
ปลูกแบบหว่ำนใส่ปุ๋ยเคมีก่อนออกดอก	หรือไม่ควรเกิน	15	-	20	วันหลังปลูก	(ก�ำจัดวัชพืช
ก่อนหว่ำนปุ๋ย)

การก�าจัดศัตรูพืช 
	 ก�ำจัดวัชพืชเมื่อต้นถั่วอำยุ	 15-20	 วันหรือก่อนถั่วเหลืองออกดอก	 ส�ำรวจโรค 
และแมลงในแปลง	 เมื่อมีกำรท�ำลำยของโรคและแมลงให้ป้องกันก�ำจัด	 โดยกำรฉีดพ่น 
สำรเคมีอัตรำที่ใช้ตำมค�ำแนะน�ำในฉลำก

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
	 ควรเก็บเกี่ยว	อำยุ	75-120	วัน	ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์	 โดยสีเปลือกฝักเปลี่ยนเป็น 
สีน�้ำตำลประมำณ	95	เปอร์เซ็นต์

การตลาด

	 รวมกลุ ่มกำรผลิตให ้มีคุณภำพ	 และ
สำมำรถจ�ำหน่ำยในพื้นที่	 หรือสำมำรถติดต่อ 
ขำยกับโรงงำนแปรรูป	 ซึ่งจะต้องมีปริมำณผลผลิต
ไม่น้อยกว่ำ	16	ตัน

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมพืชน�้ำมันและพืชตระกูลถั่ว	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร	โทรศัพท์/โทรสำร	0	2561	0453	

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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กรมส่งเสริมการเกษตร
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เงื่อนไขการด�าเนินงาน 

�		มีแหล่งน�้ำเพียงพอตลอดฤดูกำลปลูก	

�		ต้องมีตลำดรองรับ	

�		ใช้แรงงำนในครัวเรือนเป็นหลัก

วิธีการผลิต/การเขตกรรม

การเตรียมดิน
	 ไถพรวนดิน	 ในสภำพดินเป็นกรด	หว่ำนปูนขำวหรือโดโลไมท์	 อัตรำ	300	 -	 500	
กิโลกรัมต่อไร่	 และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 อัตรำ	 300	 -	 500	 กิโลกรัมต่อไร่	 ยกแปลงสูง	 
50	เซนติเมตร	กว้ำง	1	-	1.2	เมตร	หว่ำนปุ๋ยสูตร	15-15-15	อัตรำ	25	-	30	กิโลกรัมต่อไร่	
หรือ	0-46-0	อัตรำ	35	-	50	กิโลกรัมต่อไร่	คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน	แล้วเกลี่ยปรับหน้ำแปลง
ให้เรียบ	รดน�้ำ	ควรเตรียมแปลงล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	1	วันก่อนปลูก

การเตรียมต้นพันธุ ์
	 เลือกพันธุ ์ตำมวัตถุประสงค์กำรผลิต	 (ตัดดอกหรือเด็ดดอก)	 ที่เหมำะสมกับ 
สภำพอำกำศ	 เช่น	 พันธุ์ท่ีเจริญเติบโตได้ดีในฤดูร้อน	 หรือพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดีใน 
สภำพอำกำศหนำว	 เพำะเมล็ดดำวเรืองในตะกร้ำเพำะหรือถำดเพำะเมล็ด	วัสดุเพำะช�ำ	 เช่น	
พีทมอส	 ขุยมะพร้ำวผสมทรำย	 อัตรำส่วน	 3:1	 หรือขุยมะพร้ำว:ทรำย:ข้ีเถ้ำแกลบ:ปุ๋ยคอก	 
อัตรำส่วน	1:1:1:1	เมื่ออำยุได้	12	-	20	วัน	แล้วน�ำต้นกล้ำไปลงในแปลงปลูก	

การปลูก
 �		ระยะปลูก	 30	 -	 40	 เซนติเมตร	 x	 30	 -	 40	 เซนติเมตร	 แปลงปลูกกว้ำง	 
1	-	1.2	เมตร	ปลูกได้ประมำณ	8,700	ต้นต่อไร่
 �		ก่อนย้ำยต้นกล้ำลงแปลงปลูก	 ควรให้น�้ำแปลงล่วงหน้ำ	 1	 วัน	 น�ำต้นกล้ำ 
ที่เพำะไว้แล้ว	อำยุ	12	-	20	วัน	หรือ	มีใบจริง	4	-	6	ใบ	ย้ำยปลูกลงแปลง	ควรย้ำยต้นกล้ำ 
ในช่วงเย็น	 ให้วัสดุเพำะช�ำติดต้นกล้ำมำด้วย	 รดน�้ำทันทีหลังปลูก	 เพื่อเป็นกำรรักษำ 
ควำมชื้นในดิน	ใช้ฟำงคลุมแปลงจะช่วยลดกำรระเหยของน�้ำได้

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย
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 �		หลังปลูก	7	 -	 10	วัน	หรือ	มีใบจริง	 
จ�ำนวน	3	-	4	คู	่ให้เดด็ยอดออกเพือ่ให้แตกกิง่ข้ำง	
 �		เมื่อดำวเรืองมีอำยุ	20	-	25	วัน	ใส่ปุ๋ย 
สูตร	15-15-15

การให้น�้า 
	 ช่วงย้ำยปลูกประมำณ	7	วัน	ให้น�้ำวันละ	 
2	 ครั้ง	 เช้ำ	 -	 เย็น	 เมื่อต้นกล้ำตั้งตัวได้ดี	 รดน�้ำ 
วันละครั้งในช่วงเช้ำ	 และในช่วงที่ดอกบำน 
ไม่ควรรดน�้ำให้โดนดอก	เพื่อป้องกันดอกเป็นโรค	 
ดาวเรืองเป็นพืชท่ีชอบการให้น�้าในลักษณะ 
ให้น้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง หรือชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ 
และน�้าท่วมขัง

การก�าจัดศัตรูพืช
	 ถ้ำมีแมลงกัดกิน	ให้ยำป้องกันแมลงฉีดพ่นในเวลำเช้ำหรือเย็น

ข้อแนะน�า

�  ในระยะแรกของการปลูก ควรดูแลให้น�้าต้นดาวเรืองอย่างสม�่าเสมอ อย่าให้ขาดน�้า 
เป็นเวลานาน ต้นอาจเหี่ยวเฉาและตายได้ 

�  การปลูกดาวเรืองในช่วงฤดูหนาว ระยะห่างในการปลูกที่เหมาะสม 40 เซนติเมตร 
ซึ่งแตกต่างจากฤดูกาลอื่น และการปลูกเป็นแถวคู่จะให้ผลดีกว่าการปลูกแถวเดี่ยว 
เพราะในช่วงฤดูหนาวความชื้นในดินและอากาศมีน้อย การปลูกเป็นแถวคู่จะ
สามารถเก็บความชื้นในดินได้ดีกว่าการปลูกแถวเดี่ยว แต่ในช่วงฤดูฝนแนะน�าให้
ปลูกแถวเดี่ยวเนื่องจากสามารถลดการเกิดโรคพืชได้

�  การปลูกดาวเรืองในช่วงฤดูหนาว ควรท�าการพูนโคนอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ  
ช่วงหลังเด็ดยอด และช่วงก่อนการออกดอก จะช่วยให้ต้นดาวเรืองแตกรากใหม่ได้
มากขึ้น ท�าให้การเจริญเติบโตของดาวเรืองเพิ่มขึ้น

�  หากจะปลูกดาวเรืองซ�้าในที่เดิม ใน 1 ปี ควรปลูก 2 ครั้ง และเว้นช่วงพักดินประมาณ 
3 - 4 เดือน โดยอาจปลูกถ่ัว หรือปุ๋ยพืชสด แล้วไถกลบเพื่อบ�ารุงดิน และตากดิน 
ให้แห้ง เพื่อก�าจัดเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในดิน

กรมส่งเสริมการเกษตร
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การตลาด

	 แหล่งรับซื้อดำวเรือง	 ตัดดอก/เด็ดดอก	 
แหล่งใหญ่ในกรุงเทพฯ	 คือ	 ปำกคลองตลำด	 
สี่มุมเมือง	 ตลำดไท	นอกจำกนี้ยังมีตลำดไม้ดอก 
ไม้ประดับตำมเมืองต่ำง	 ๆ	 ตลำดในท้องถิ่น	 
แหล่งท่องเที่ยวทำงศำสนำท่ีนิยมใช้ดำวเรือง 
ตัดดอกในกำรบูชำพระ	
	 แต่ถ้ำเป็นดำวเรืองที่ปลูกในกระถำงหรือ 
ถุงพลำสติก	ตลำดแหล่งใหญ่	เช่น	ตลำดจตุจักร	 
บำงบัวทอง	กรมทหำรรำบที่	11	ตลำดนัดชุมชน 
ในท้องถิน่	เป็นต้น	นอกจำกนี	้ยงัสำมำรถจ�ำหน่ำย 
ให้กบัหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ท่ีใช้ในกำรประดบัตกแต่ง 
สถำนที่หรืองำนพิธีต่ำงๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

�		กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ	
	 ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร	
	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	
	 โทรศัพท์	0	2579	9549	
	 โทรสำร	0	2579	1501

�		ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด	และ
	 ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอในพื้นที่

�		บริษัทจ�ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ดำวเรือง

การปลูกพืชใช้น�้าน้อย

ป
ระเภท

ไม้ดอก
45



เอกสารค�าแนะน�าที่ 6/2559 
การปลูกพืชใช้น�้าน้อย

ที่ปรึกษา
นำยโอฬำร	พิทักษ์	 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
นำยสงกรำนต์	ภักดีคง		 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยบริหำร
นำยคนิต	ลิขิตวิทยำวุฒิ		 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร	ฝ่ำยวิชำกำร
นำยสุดสำคร	ภัทรกุลนิษฐ์		 รองอธบิดกีรมส่งเสรมิกำรเกษตร	ฝ่ำยส่งเสรมิและฝึกอบรม
นำงอัญชลี	สุวจิตตำนนท์		 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นำยส�ำรำญ	สำรำบรรณ์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร

เรียบเรียง
กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสำหกรรม
กลุ่มส่งเสริมพืชน�้ำมันและพืชตระกูลถั่ว
กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ
ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร
กรมส่งเสริมกำรเกษตร

จัดท�า
นำงอมรทิพย์	ภิรมย์บูรณ์		 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร
นำงสำวอ�ำไพพงษ์	เกำะเทียน		นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร	
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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