


คຕนຕ
 ผักปนพืชทีไมีความสำคัญตอการคำรงชีวิตของมนุษย   นืไองจากปนพืชทีไ
ทุกคนตຌองบริภคปนประจำ  ฿นปริมาณมากนຌอยตกตางกันเป  ดยทัไวเปอาหาร
ทบทุกชนิดมักมีผักปนสวนประกอบ เมอยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยางผสมกัน
ผักทีประกอบอยู฿นอาหารตละชนิดทำหนຌาทีไสองอยางคือ  มีคุณคาทางอาหารทีไมี
ประยชนตอรางกาย  ทัไงวิตามิน กลือร  ปรตีน  คารบเฮดรท   ละอีกหนຌาทีไ
หนึไงคือการปนครืไองชูรสอาหารพราะมีสีสันตาง โ หลากสีละมีรสตางกันมากมาย
ทัๅงหวาน ขม ปรีๅยวละผใดปนตຌน
        อกสารผักสวนครัวสานสาย฿ยรักหงครอบครัวนีๅมีนืๅอหาทีไประกอบดຌวยขຌอมูล
ทัไวเปสำหรับการปลูกผักสวนครัว วิธีการปลูก การลือกชนิดผักสำหรับปลูก฿หຌหมาะสม
กับฤดูกาล  การดูลรักษา  ละการปງองกันกำจัดศัตรูพืชทีไทำ฿หຌผูຌปลูกปลอดภัย  ละ
ผลผลิตปลอดจากสารคมีรวมทัๅงทคนิคการปลูกผักสวนครัวรายพืช  จำนวน  25  ชนิด   
คุณคาทางอาหารของผกัทีไสำคัญ  ละหลงจำหนายมลใดพันธุผักตาง โ  ซึไงหวังวาจะ
ปนคูมือทีไชวย฿หຌทุกคนทีไสน฿จจะปลูกผักสวนครัวเดຌศึกษาละนำเปปฏิบัติเดຌถูกตຌอง  
สามารถปลูกผักสวนครัวเวຌรับประทานอง  ภาย฿นครอบครัวเดຌ  
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ผักสวนครัว
สานสายใยรักแห่งครอบครัว
  ผักสวนครัว  คือผักทีไปลูกเวຌ฿นบริวณบຌานหรือทีไวางตางโ ฿นชุมชนตางโ  
ดยมีวัตถุประสงคประสงคพืไอปลูกเวຌรับประทานอง  ภาย฿นครอบครัวหรือชุมชน
การปลูกผักสวนครัวเวຌรับประทาน  จะทำ฿หຌผูຌปลูกเดຌรับประทานผักสดทีไอุดมดຌวย
วิตามินละกลือรตางโ  มีความปลอดภัยจากสารคมี  ลดรายจาย฿นครัวรือนละ
ทีไสำคัญทำ฿หຌสมาชิก฿นครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน฿นการปลูกผักพืไอกิดสัมพันธทีไดี
ภาย฿นครอบครัว  ดยทัไวเปคนตຌองมีการบริภคผักอยางนຌอย   วันละ  200  กรัม    
พืไอ฿หຌเดຌสารอาหารครบถຌวน

 ประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว
 *   ปลูกปนรัๅวบຌาน  (รัๅวกินเดຌ)  ผักทีไสามารถนำมาปลูกทำปนรัๅว  เดຌก  
กระถินบຌาน  ชะอม  ตำลึงผักหวาน  ผักปลัง  ตຌนค  ถัไวพู  มะระ  ฯลฯ ซึไงปนผักทีไ
ปลูกงายละ฿หຌผลผลิตตลอดปมีคุณคาทางอาหารสูงละปลอดภัยจากสารคมี  
        *   สามารถ฿หຌประดับตกตงบริวณบຌาน  ชน  จัดสวนผักสวนครัว  การปลูก
ตຌนคปนรัๅวกินเดຌ  การนำผักสวนครัวทีไปลูก฿นประถางบบขวน-หຌอยมาตกตง
บริวณรอบ โ บຌาน
  *  ฿ชຌพืๅนทีไสวนทีไวางปลา฿หຌกิดประยชน
  *   ลดคา฿ชຌจาย฿นการซืๅอผักมาประกอบอาหารประจำวัน
  *   ครอบครัวเดຌรับประทานผักทีไมีคุณคาทางอาหารครบถຌวนละปลอดภัย
จากสารคมี
  *   สรຌางความสัมพันธละสานสาย฿ยรักทีไดี฿นครอบครัวละ฿ชຌวลาวาง฿หຌ
ปนประยชน
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 ข้อควรพຖจารณาในการปลูกผักสวนครัว
     1.  การลือกสถานทีไหรือทำรปลูก
  ควรลือกพืๅนทีไทีไมีความอุดมสมบูรณทีไสุด  อยู฿กลຌหลงนๅำเมเกลจากทีไพัก
อาศัยมากนัก  พืไอความสะดวก฿นการปฏิบัติงานดຌานการปลูก  การดูลรักษา  ละ
สะดวก฿นการกใบมาประกอบอาหารเดຌทันทีตามความตຌองการ
     2.  การลือกประภทผักสำหรับปลูก  ควรลือกปลูกผักทีไสมาชิก฿นครอบครัวชอบ
บริภคละลือกปลูกผัก฿หຌหมาะสมกับสภาพวดลຌอมละปลูก฿หຌตรงกับฤดูกาล
     3.  สภาพสงละรมงา  มีความจำปน฿นการสังคราะหสงของพืชพืไอสรຌาง
อาหาร  ปริมาณสงทีไเดຌรับ฿นพืๅนทีไปลูกตละวันนัๅนจะมีผลตอชนิดของผักทีไปลูก  
บงความตຌองการสง฿นการปลูกผัก  ดังนีๅ   
  *   สภาพพืๅนทีไเมเดຌรับสงดดตลอดทัๅงวัน  ควรปลูกพืชผักทีไจริญติบต฿นรม
เดຌ   ชน  ชะพลู  สะระหน  ตะเครຌ  หระพา  ขิง  ขา  ละกะพรา  ปนตຌน
          *   สภาพพืๅนทีไเดຌรับสงดดตลอดทัๅงวัน  ควรลือกผักทีไสามารถจริญติบต
เดຌ฿นสงปกติ  ชน  ถัไวฝกยาว  คะนຌา  ผักกาดขียวกวางตุຌง  พริกตาง โ  ยกวຌน  
พริกขีๅหนูสวน
     4.  ความพรຌอมของผูຌปลูก
      *  ผูຌปลูกควรกำหนดวาจะปลูกผักดยมีวัตถุประสงคอะเร  ชน  ปลูกพืไอตຌองการ
เดຌผักมาบริภคประจำวัน  ปลูกพืไองานอดิรก ปลูกพืไอจัดสวนตกตงบริวณบຌาน
          *    ผูຌปลูกตຌองมีความรูຌ  ความขຌา฿จธรรมชาติของผัก  วิธีการปลูกผักตลอดจน
การดูลรักษา
          *    รงงาน฿นการปลูกผัก  ควรมีรงงาน฿นการดูลรักษาฉลีไยวันละประมาณ 
2-3  ชัไวมง  นืไองจากผักสวนครัวตຌองการความพิถีพิถัน฿นการดูลรักษา   
 *    รงงาน฿นการปลูกผัก  ควรมีรงงาน฿นการดูลรักษาฉลีไยวันละประมาณ 
2-3  ชัไวมง  นืไองจากผักสวนครัวตຌองการความพิถีพิถัน฿นการดูลรักษา
      *   ความชำนาญ฿นการปลูกผัก  การปลูก฿หຌเดຌผลผลิตดี  ผูຌปลูกจำปนตຌองมี
ความชำนาญ  รูຌจักสังกตการจริญติบตของผัก  ละการปลีไยนปลงตาง โ 

2 ผCก<วนครCว <Dน<DยใยรCกแ=่งครอบครCว 



     5. ชนิดของผักทีไจะปลูก  ผักตละชนิดความตกตางกัน฿นรืไองอายุการกใบกีไยว  
ละฤดูกาลพาะปลูก  การวางผนการปลูกทีไหมาะสมจะทำ฿หຌมีผลผลิตผักออกสมไำ
สมอละ฿ชຌพืๅนทีไ฿หຌกิดประยชนเดຌตใมทีไ
 การจำนกผักตามอายุการกใบกีไยว    ดังนีๅ
         5.1   ผักอายุสัๅน  (  นຌอยกวา  2  ดือน )  เดຌก  ผักชี  ผักกาดหอม  
ผักกาดขียวกวางตุຌง  คะนຌา  ผักบุຌงจีน  ผักกาดขาว  ตงกวา  ขຌาวพดผักออน  
ปวยลใง   ผักขม
       5.2   ผักอายุปานกลาง  ( 2-5  ดือน )  เดຌก  กะหลไำดอก  ถัไวฝกยาว  
ถัไวขก  หอมหัว฿หญ  มะขือทศ  พริก  ตงม  มะระ  บวบ  ฟกทอง  
ขຌาวพดหวาน  มันฝรัไง  มันทศ
       5.3   ผักยีนตຌน ( มากกวา  1  ป)  เดຌก  กุยชาย  ผักหวาน  มะขือ  ชะอม  
สะตอ  ชะพลู  หระพา  ถัไวพู  ตะเครຌ  มงลัก  กระชาย  ขิง  หนอเมຌฝรัไง  ขา  
ขมิๅน
     6.  ฤดูกาล  ควรลือกปลูกผักสวนครัว฿หຌหมาะสมกับฤดูกาล   พราะจะทำ฿หຌดู
ลรักษางาย       เดຌผักทีไมีคุณภาพ  ผลผลิตดี  มีรคละมลงรบกวนนຌอย  ฤดูกาล
ทีไหมาะสม฿นการปลูกพืชผักตละชนิดดังนีๅ
  พฤศจิกายน  -  มกราคม  หอมบง  กุยชาย  คืนฉาย  กะหลไำปลี  
ผักกาดขาวปลีหอ  กะหลไำปม
กะหลไำดอก  มะขือทศ  ถัไวระญีไปุຆน  หอมดง  หอม฿หญ  กระทียม
        กุมภาพันธ  -  มษายน  ผักชี  ผักบุຌงจีน  ผักกาดหัว ถัไวฝกยาว  ตงกวา  
ตงเทย  มะระ  ผักกาดขียวปลี  ผักคะนຌา  ผักกาดขียวกวางตุຌง  ผักกาดยาว
        พฤษภาคม  -  กรกฎาคม  ผักคะนຌา  กุยชาย  บวบหลีไยม  กวางตุຌงเตຌหวัน  
ขຌาวพดหวาน  หอมดง
         สิงหาคม  -  ตุลาคม   ผักชีลาว  กุยชาย  ผักกาดขาว  ผักกาดขียวกวางตุຌง  
หอมบง  มันกว  มันทศ  ผัดกาดหอม  ผักคะนຌา  ผักบุຌงจีน  พริกชีๅฟງา  พริกขีๅหนู  
มะขือปราะ  มะขือยาว
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 วຖธีการปลูกผักสวนครัว
      1.  การตรียมดิน  ผักสามารถปลูกเดຌทัๅง฿นพืๅนดินดยตรงหรือหากเมมีทีไดิน
พียงพอกใสามารถปลูกเดຌ฿นภาชนะตาง โ ทีไมีความลึกตัๅงต  20  ซนติมตรขึๅนเป  
พืไอ฿หຌรากสามารถหยัไงลงเป฿นวัสดุปลูกเดຌ  สำหรับความกวຌางของภาชนะขึๅนกับชนิด
ผักทีไจะปลูก
        1.1  การตรียมดินสำหรับปลูก฿นภาชนะ  ฿ชຌ ดิน: กลบ : ปุยหมัก 
อัตราสวน 1:1:1  คลุกคลຌา฿หຌขຌากัน  รดนๅำพืไอ฿หຌมีความชืๅน  สังกตเดຌจากสามารถ
กำวัสดุปลูกปนกຌอนเดຌ
       1.2  การตรียมดินสำหรับการปลูก฿นพืๅนทีไวางหรือ฿นปลง
        *  พรวนดิน  ตากดินทิๅงเวຌประมาณ  7 -15  วัน
      *  ยกปลงสูงประมาณ  4 - 5  นิๅว  กวຌางประมาณ  1 – 1.20  มตร  
สวนความยาวตามลักษณะของพืๅนทีไ  ควรอยู฿นนวทิศหนือ / ฿ตຌ  พืไอ฿หຌผักเดຌรับ
สงดดทัไวทัๅงปลง
        *  ฿สปุยหมักหรือปุยคอก  อัตรา 2 – 3  กิลกรัมตอนืๅอทีไ  1  ตารางมตร
     2.  การปลูก
        2.1  การปลูกดຌวยมลใด  สำหรับผักดยทัไวเป  ชน  พริก  มะขือ  คะนຌา   
กวางตุຌง  กะหลไำปลี  ผักกาดหัว  ถัไวฝกยาว  ละตงกวา  ตຌอง฿ชຌมลใดปลูก  
การ฿ชຌมลใดปลูก ทำเดຌ  3  วิธี คือ
         *  การพาะกลຌากอนลຌวจึงยຌายปลูกสำหรับผักทีไมลใดมีราคาพงตຌองการดู
ลอา฿จ฿สมาก  หรือ฿นชวงทีไวຌนปลูกมีฝนตกชุก  การพาะ  ละยຌายปลูกอาจทำ฿หຌ
สามารถดูลตຌนกลຌา฿หຌขใงรงเดຌ  กอนยຌายปลูกลง฿นปลงปลูก 
       *  การหวานมลใดดยตรง฿นปลงปลูก  ละมืไอตຌนกลຌาตทำการถอนยก
ตຌนทีไนนกินเปออก  พืไอจัดระยะปลูก  วิธีนีๅหากผูຌปลูกเมชำนาญอาจทำ฿หຌสิๅนปลือง
มลใด  ละมลใดอาจกระจายตัวเมดีจะทำ฿หຌผักขึๅนปนกระจุก  มีวิธีกຌดยอาจ฿ชຌมลใด
ผสมกับทราบ   ละหวานมลใดจะทำ฿หຌมลใดตกกระจายดีขึๅน
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   *  การปลูก฿นหลุมปลูกดยตรง  ฿ชຌกับผักทีไมีมลใด฿หญ  ชน  ขຌาวพด  
ถัไวฝกยาว  ตงกวาหรือผักทีไ฿ชຌสวนของรากรับประทาน  ชน  ครอท  ผักกาดหัว
        2.2   ปลูกดຌวยสวนขยายพันธุอืไน โ  ชน  กิไง  ตຌน  หัว  ละเหลปนตຌน  
ตัวอยางชน  กะพรา  หระพา  มงลัก  หอมดง  กระทียม  มันฝรัไง ปนตຌน
     3.   การดูลรักษา  
         3.1  การ฿หຌนๅำ  พืชผักปนพืชอายุสัๅน   ระบบรากาตืๅน  ตຌองการนๅำสมไำสมอ
ทุกระยะการจริญติบต  ตຌอง฿หຌทุกวัน  ตระวังอยาฉะหรือมีนๅำขัง  พราะนๅำจะ
ขຌาเปทนทีไอากาศ฿นดิน  ทำ฿หຌรากพืชขาดออกซิจนละนาตายเดຌ  ควรรดนๅำ฿น
ชวงชຌา- ยใน  เมควรรดตอนดดจัด
         3.2  การ฿หຌปุย  มี  2  ระยะ  คือ
       * ปุยรองพืๅน  ฿สชวงตรียมดิน  หรือรองกຌนหลุมกอนปลูก  ควรปนปุยคอก
หรือปุยหมัก  พืไอปรับครงสรຌางดิน฿หຌปรงรวนซุย  ชวย฿นการอุຌมนๅำละรักษาความชืๅน
ของดิน฿หຌหมาะกับการจริญติบตของพืช
      *  ปุยบำรุง  ฿สปุยวิทยาศาสตร  2  ครัๅง  ครัๅงรกมืไอยຌายกลຌาเปปลูกจนกลຌา
ตัๅงตัวเดຌลຌว  ละ฿สครัๅงทีไ  2  หลังจาก฿สครัๅงรกประมาณ  2-3  สัปดาห การ฿ส
฿หຌรยบาง โ ระหวางถวระวังอยา฿หຌปุยอยูชิดตຌน  พราะจะทำ฿หຌผักตายเดຌ  มืไอ฿สปุย
ลຌวควรพรวนดินละรดนๅำทันที  ปุยหมัก฿ชຌกับพืชผัก  เดຌก  ยูรีย  อมมนียมซัลฟต
สำหรับบำรุงตຌนละ฿บ  ละปุยสูตร  15-15-15  ละ   12-24-12 สำหรับรงการ
ออกดอกละผล
       3.3  การกำจัดวัชพืช  ฿ชຌ มีด  จอบ  หรือถอนดຌวยมือ
          3.4  การปງองกันกำจัดมลงศัตรูพืช  การปງองกันกำจัดมลงทีไปลอดภัยทำเดຌ
หลายวิธี  ดังนีๅ 
 *  ฿ชຌกับดักกาวหนียวสีหลือง สามารถดักมลงเดຌหลายชนิด  ชนพลีๅย        
ออน  หนอนมลงวันชอบ฿บ  ดยติดตัๅง  1-2  อันตอปลง  สูดจากพืๅนดินประมาณ  
50  ซม.  ซึไงปจจุบันถุงพลาสติกสีหลืองละกาวหนียวมีขายทัไวเปตามรຌานขายวัสดุ
การกษตร
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     *  ฿ชຌกับดักสงเฟ  ซึไงอาจปน กับดักมลงชนิดลวดเฟฟງาทำลายมลงดย
ตรงชนดียวกับทีไดักยุงตามบຌาน  หรืออาจปนพียงหลอดเฟสีนๅำงินลอตัวกของ
หนอนผีสืๅอกลางคืนมาตกลง฿นภาชนะทีไ฿สนๅำ  ละนๅำมัน
      *  ฿ชຌสารสกัดจากสะดา  ปนทัๅงสารเลมลงละฆามลงดยตรง  
          *  การ฿ชຌสารสกัดจากพืชอืไน โ  ชน  ลติๅนสารสกัดจากหนอนตายยาก
ละนิคตินจากยาสูบ  หรือยาฉุน  สามารถหาซืๅอเดຌงาย฿นทຌองตลอด฿ชຌยาฉุน  100 
กรัมตอนๅำ  1  ลิตร ชทิๅงเวຌ  1  คืน  นำมาราด หรือฉีดพนฆามลงเดຌ
          *  ฿ชຌชืๅอบคทีรีย  หรือชืๅอเวรัส  ซึไงเมปนอันตรายตอคน  มีทัๅง฿นรูปของผง
ละนๅำ  ดยนำมาผสมนๅำฉีด  หรือราดบน฿บผัก฿นชวงบาย  หรือคไำ  พืไอเม฿หຌชืๅอถูก
ชะลຌางออกเป  ควรรดนๅำปลงปลูกกอนฉีดชืๅอบคทีรีย  นอกจากนีๅความชืๅนยังชวย
฿หຌชืๅอบคทีรียจริญติบตเดຌดี  ชืๅอบคทีรียละเวรัสสามารถกำจัดหนอนเดຌหลายชนิด
ชนหนอน฿ยผัก  หนอนกระทูหอม  หนอบคืบ  ดຌวยหมัดผัก
        *  เสຌดือนฝอย  สามารถควบคุมดຌวงหมัดผัก  ละหนอนกระทูຌหอมดยฉีดพน
หรือราดลงปลงปลูกหลัง฿หຌนๅำ฿นชวงยใน   
          *   ฿ชຌสารเพรีทรอยด  ปนสารทีไปลอดภัยกับสัตวลือดอุน  ตมีฤทธิ์ฉียบ
พลันตอมลง  สลายตัวรใวจนมีพิษตกคຌางตไำ  ตตຌองปฏิบัติตามคำนะนำทีไฉลากขຌาง
ขวด  ระบบชวงวลาทีไปลอดภัยหลังจากฉีดพน  ตสารเพรีทรอยดถຌา฿ชຌบอยจะทำ฿หຌ
มลงปากดูด  ชน  พลีๅยเฟ  ละเรระบาดมากขึๅน 
          *  ปลูกพืชผักรวมกับพืชทีไกลิไนเลมลง  ชน  หระพา  กะพรา  ตะเครຌ
    3.5   การปງองกันกำจัดชืๅอรค฿นผัก  ฿นการปลูกผักหากมีการดูล฿หຌพืชผัก
มีการจริญติบตทีไขใงรง  สมบูรณ  ละปลูกเม฿หຌตຌนนนหรือชิดกันกินเป  
สามารถชวยปງองกันรคเดຌ฿นระดับหนึไง  ต฿นชวงฤดูฝนทีไมีฝนตกชุก  อาจทำ฿หຌกิด
ปญหา฿บจุดหรือคนนา  ฿หຌทำการกใบ฿บหรือตຌนผักทีไปนรคทิๅง  ละนำเปทำลาย
นอกปลง  ละ฿ชຌนๅำปูน฿สรดทีไปลงผักหรือตຌนผัก
     วิธีการทำนๅำปูน฿ส  ฿หຌ฿ชຌปูนขาวจำนวน  5  กิลกรัมตอนๅำ  20  ลิตร
ผสม฿หຌขຌากัน  ละทิๅงคຌางคืนเวຌ  1  คืน  รุงขึๅน฿หຌนำนๅำปูน฿สทีไปูนตกตะกอนลຌว  
อัตรา  นๅำปูน฿ส  1  สวน  นๅำธรรมดาสำหับรดผัก  5  สวน  พืไอรด฿นปลงปลูก
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    การกใบกีไยวผัก  ควรกใบ฿นวลาชຌาจะทำ฿หຌผักสด  รสชาติดี  ละหากยัง
เมเดຌ฿ชຌ฿หຌลຌาง฿หຌสะอาด  ละนำกใบเวຌ฿นตูຌยใน  สำหรับผักประภทผลควรกใบ฿นขณะ
ทีไผลเมกจัด  จะเดຌผลทีไมีรสชาติดี   ละจะทำ฿หຌผลดก  หากปลอย฿หຌผลกคาตຌน
ตอเปจะออกผลนຌอยลง  หรับผัก฿บหลายชนิด  ชน  หอมบง  ผักบุຌงจีน  ผักคะนຌา  
กะหลไำปลี  การบงกใบผักทีไสดออน  หรือตเดຌขนาดลຌว  ดยยังคงหลือลำตຌนละ
รากเวຌ  เมถอนออกทัๅงตຌน  รากหรือตຌนทีไหลืไออยูจะสามารถงอกงาม฿หຌผลผลิตเดຌอีก
หลายครัๅง  ทัๅงนีๅจะตຌองมีการดูลรักษา฿หຌนๅำละปุยอยูสมอ  การปลูกพืชหมุนวียน
สลับชนิด  หรือปลูกผักหลายชนิด฿นปลงดียวกันละปลูกผักทีไมีอายุกใบกีไยวสัๅนบຌาง
ยาวบຌางคละกัน฿นปลงดียวกัน  หรือปลูกผักชนิดดียวกันตทยอยปลูกครัๅงละ  3-5  
ตຌน  หรือประมาณวารับประทานเดຌ฿นตละครัๅงทีไกใบกีไยว  กใจะทำ฿หຌผูຌปลูกมีผักสด
กใบรับประทานเดຌทุกวันตลอดป 
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 การเก็บเกี่ยว

เทคนຖคการปลูกผักสวนครัว
ผCกบJWงจGน

 ผักบุຌงจีน  ปนพืชผักทีไบริภคภาย฿นครัวรือนประจำ  ละปนผักทีไสามารถ
ปลูกเดຌงาย  สามารถปลูกเดຌตลอดป

กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 นิยม฿ชຌหวานมลใดลงบนปลงปลูก  ดย฿ชຌมลใดพันธุ  13-15  กิลกรัม/เร
         การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1- 2  อาทิตยลຌวยอยดิน฿หຌ
ละอียด  หวานปูนขาว฿นอัตรา  100- 300  กิลกรัม/ เร  ฿สปุยหมักปรือปุยคอก  
อัตรา 2,000 กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿หຌทัไวลຌวยกปลง฿หຌสูงประมาณ  30  ซนติมตร  
กวຌาง 120  ซนติมตร  การตรียมมลใดพันธุ ถຌาตຌองการ฿หຌมลใดพันธุผักบุຌงจีนงอก



รใวขึๅน  ควรนำเปชนๅำนาน 4-6  ชัไวมง  กอนนำมลใดหวานลงปลงปลูก
วิธีปลูก   
รดนๅำปลงปลูก฿หຌชุม  ลຌวนำมลใดผักบุຌงจีนหวาน฿หຌกระจายทัไวทัๅงปลง

กDรดูOลรCกษD
         การ฿หຌนๅำ  
 ผักบุຌงจีนปนพืชทีไชอบดินชุมชืๅน  ตเมฉะขังรดนๅำ฿หຌสมไำสมอวันละ 1-2  
ครัๅง  วຌนชวงฝนตก  อยา฿หຌปลงปลูกผักบุຌงจีนขาดนๅำพราะจะทำ฿หຌ
ชะงักการจริญติบต  ตຌนขใงกระดຌาง  หนียว  เมนารับประทาน
       การ฿สปุย   
 ฿สปุยสูตร  46-0-0  หรือ 25-7-7  อัตรา  50  กิลกรัม/เร  บง฿ส  2  ครัๅง  
หลังหวานมลใด  7  วัน  ละ  15 วัน  
กDรNกUบNกีVยว

หลังจากหวานมลใดผักบุຌงจีนลงปลง 20 - 25 วัน ถอนตຌนผักบุຌงจีนออกจาก
ปลงปลูก  ทัๅงตຌนละราก  หลังจากนัๅนลຌางราก฿หຌสะอาด  กใบ฿บละขนงทีไคนตຌนออก
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ผCกคBนWD
  คะนຌา  ปนผักนิยมบริภคกันทุกครัวรือน  ตลาดมีความตຌองการสูงมาก฿นตละป
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
  คะนຌา  ปนผักนิยมบริภคกันทุกครัวรือน  ตลาดมีความตຌองการสูงมาก฿นตละป
         การตรียมดิน   
  เถลึกประมาณ  20- 30  ซนติมตร  ตากดินเวຌ 7- 10  วันลຌวยอยดิน฿หຌ
ละอียด  ฿สปุยคอกหรือปุยหมัก  อัตรา  2,000  กิลกรัม/ เร  ละปุยสูตร 15-15-15  
อัตรา  50 กิลกรัม /เร  คลุกคลຌา฿หຌขຌากันลຌวปรับดิน฿หຌรียบยกปลง฿หຌสูงประมาณ  
20  ซนติมตร  กวຌาง  1.20  มตร  
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วิธีปลูก   
คลุมฟางรดนๅำ฿หຌชุม  หวานมลใดคะนຌา฿หຌปลง  ละสมไำสมอ  ดย 1 เร 

฿ชຌมลใดพันธุ  2  กิลกรัม  รดนๅำตาม฿หຌชุม  มืไอตຌนกลຌาอายุเดຌ  15- 20  วัน  จึงถอน
ยก฿หຌมีระยะหางตามกำหนด 
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 รดนๅำชຌา- ยใน  คะนຌาปนพืชทีไตຌองการนๅำอยางพียงพอละสมไำสมอ  
พราะตຌนคะนຌามีการจริญติบตอยางรวดรใว
       การ฿สปุย  
 ฿สปุยสูตร  46-0-0  หรือ  25-7-7  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  ทุก  10-15  
วันละรดนๅำตามทันที  
กDรNกUบNกีVยว

กใบกีไยวมืไออายุ  40- 45  วัน  หลังจากปลูก  ปนคะนຌาทีไตตใมทีไ  สวน
คะนຌาออนหรือทีไ   รียกวายอดคะนຌา  จะกใบกีไยวเดຌ฿นชวงอายุประมาณ 30 วัน

ผCกกDดNขGย9ก9DงตJWง/
ผCกก9DงตJWง@V?งNตW

   ผักกาดขียวกวางตุຌง/กวางตุຌงฮองตຌ  ปนผักทีไบริภคสวนของ฿บละกຌาน฿ชຌ
ปรุงอาหารเดຌหลายชนิด  ปนพืชทีไมีอายุสัๅน  ปลูกงาย  ปลูกเดຌทัๅงป  ละทุกภาค
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
  นิยม฿ชຌหวาน  ดยหวาน฿หຌสมไำสมอหลังมลใดพันธุงอก  20  วัน  ถอนยก
฿หຌมีระยะหางระหวางตຌน  20-30  ซนติมตร  ดย฿ชຌมลใดพันธุ  1  กิลกรัม/เร         
   



การตรียมดิน   
  เถลึกประมาณ 15-20  ซนติมตร ตากดินเวຌ  5-7  วัน  ลຌวยอยดิน
฿หຌละอียด  ฿สปุยคอกหรือปุยหมัก  อัตรา  2,000 กิลกรัม/เร  ปุยสูตร  15-15-15  
อัตรา 50  กิลกรัม/เร    ลຌวปรับดิน฿หຌรียบ  ยกปลง฿หຌสูงประมาณ  20  ซนติมตร  
กวຌาง  1  มตร  ความยาวตามความหมาะสม 

วิธีปลูก   
ปลูกบบหวานมลใดดยตรง  นิยม฿ชຌ฿นการปลูกทีไยกรอง ดังนัๅน  กอนหวาน

มลใดควรผสมกับทรายสียกอน  ดยมลใดพันธุ  1  สวน ผสมกับทรายละอียด  3  สวน  
คลุมฟางรดนๅำลຌวหวานมลใด฿หຌกระจายทัไวปลงจากนัๅนรดนๅำตาม฿หຌชุมดย฿ชຌมลใด
พันธุ  1  กิลกรัม/เร  มืไอกลຌาอายุเดຌ  20  วันหรือมี฿บจริง  4-5  ฿บจึงถอนยก฿หຌมี
ระยะหางตามกำหนด 
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 ผักกาดขียวกวางตุຌง/กวางตุຌงฮองตຌ ปนผักทีไตຌองการนๅำมาก มีการจริญติบต
อยางรวดรใว  ดังนัๅน  ตຌอง฿หຌนๅำอยางพียงพอละสมไำสมอ  อยางนຌอยวันละ  1  ครัๅง 
ดย฿ชຌระบบพนฝอยหรือ฿ชสายยางติดหัวฝกบัวรดอยา฿หຌขาดนๅำ฿นระยะการจริญติบต  
พราะจะทำ฿หຌชะงักการจริญติบต    
           การ฿สปุย   
 ผักกาดขียวกวางตุຌง/ผักกาดกวางตุຌงฮองตຌ  ปนผักกิน฿บละกຌาน฿บ  ดังนัๅน
ควร฿สปุยยูรีย  (46-0-0)  หรือ  25-7-7  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  พืไอรงการจริญ
ติบตทาง฿บ  ละกຌาน฿หຌรใวขึๅน  หรือ฿ชຌปุยสูตร  20-11-11  หรือสูตร฿กลຌคียง฿น
อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  หลังจาก฿สปุยทุกครัๅง  ควรมีการรดนๅำตามทันทีอยา฿หຌ
ปุยตกคຌางบน฿บ 
กDรNกUบNกีVยว

หลังหวานมลใดพันธุ฿นปลง  ประมาณ  30-35  วัน  กใสามารถกใบกีไยว
เดຌ฿หຌคัดลือกกใบตຌนทีไ฿หญสมบูรณกอน฿ชຌมีดคม โ  ตัดทีไคนตຌน  พรຌอมตัดตง฿บก  
รคมลงทำลายออก
10 ผCก<วนครCว <Dน<DยใยรCกแ=่งครอบครCว 
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ผCกกDดขD9ปลG
    ผักกาดขาวปลี  มีผูຌนิยมบริภคอยางพรหลาย  สวนทีไ฿ชຌบริภค  เดຌก
สวนของ฿บ  ดยรับประทานปนผักสดหรือ฿ชຌประกอบอาหาร
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
  นิยมหวานดยจัดระยะปลูกระหวางตຌน  50  ซนติมตร  ระหวางถว  50   
ซนติมตร  ดย฿ชຌมลใดพันธุ  200- 250  กรัม/เร       

การตรียมดิน   
 เถดินลึก  30  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1-2 อาทิตย  ลຌวยอยดิน฿หຌละอียด  
หวานปูนขาว฿นอัตรา 50- 100 กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา  2,000  
กิลกรัม/เร  ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิลกรัม/เร  ลุกคลຌา฿หຌทัไวลຌวยกปลง฿หຌสูง  
ประมาณ 30  ซนติมตร กวຌาง  120  ซนติมตร  รดนๅำ฿หຌชุม  
 วิธีปลูก   

คลุมดຌวยฟาง  รดนๅำ฿หຌชุม  ปลูกบบหวานมลใด฿หຌกระจายสมไำสมอทัไวปลง  
มืไอตຌนกลຌามีอายุ  15  วันหรือมี฿บจริง  3-4  ฿บ  จึงถอนยก฿หຌมีระยะตามกำหนด
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  ผักกาดขาวปลีตຌองการนๅำมากละสมไำสมอ  พืไอ฿ชຌ฿นการจริญติบต฿หຌนຌ
ำอยางพอพียง  ถຌาขาดนๅำผักกาดขาวปลี  จะชะงักการจริญติบต  ดยฉพาะชวงทีไ
ผักกาดกำลังหอปลีจะทำ฿หຌผลผลิตเมสมบูรณ   
           การ฿สปุย   
 ผักกาดขาวปปนผักกิน฿บ จึงควร฿สปุยทีไมีสัดสวนของธาตุเนตจฟอสฟอรัส  
ละปตสซียม  ฿นอัตรา  2: 1 : 1 :  ชน  20-10-10  หรือสูตร฿กลຌคียง  อัตรา  
50  กิลกรัม/เร  บง฿ส  2  ครัๅง  ฿สครัๅงทีไหนึไง  มืไออายุ  7-10  วัน  ฿สครัๅงทีไ  2  
มืไออายุ  20  วัน 



กDรNกUบNกีVยว
  ผักกาดขาวปลีมีอายุการกใบกีไยว  ประมาณ  45-50  วัน  หลังหวานมลใด฿
ชຌมีดตัดทีไคนตຌนลຌวตัดตง฿บทีไปนรคหรือถูกมลงทำลาย฿หຌหลือ฿บนอกเวຌประมาณ  
2-3  ฿บ  พืไอปງองกันการกระทบกระทก฿นระหวางการขนสง

12 ผCก<วนครCว <Dน<DยใยรCกแ=่งครอบครCว 

ผCกชJนฉVDย
      ผักชุนฉายลักษณะขอบ฿บหยกั  ฿บมีขนลใกนຌอย  ปนพืชทีไ฿ชຌประกอบ
อาหารดยฉพาะอยางยิไงการตຌมจับฉาย 
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
  นิยมหวานดยจัดระยะปลูกระหวางตຌน  50  ซนติมตร  ระหวางถว 50 
ซนติมตร  ดย฿ชຌมลใดพันธุ  200-250  กรัม/เร   

การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1-2  อาทิตยลຌวยอยดิน฿หຌละอียด  
หวานปูนขาว฿นอัตรา  50-100  กิลกรัม/เร  ปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  
คลุกคลຌา฿หຌทัไวลຌวยกปลง฿หຌสูงประมาณ  30  ซนติมตร  กวຌาง  120  ซนติมตร  
รดนๅำ฿หຌชุม  
 วิธีปลูก   

ลูกบบหวานมลใด฿หຌทัไว  คลุมดຌวยฟางขຌาว รดนๅำ฿หຌชุมมืไอตຌนกลຌามีอายุ 15 วัน
หรือมี฿บจริง  3-4  ฿บ  จึงถอนยก฿หຌมีระยะตามกำหนด
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  ผักชุนฉายตຌองการนๅำมากละสมไำสมอ  พืไอ฿ชຌ฿นการจริญติบต฿หຌนๅำอยาง
นຌอยวันนຌอยละ  2  ครัๅง ดย฿ชຌระบบพนฝอยหรือสายยางติดหัวฝกบัวรดนๅำ   
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ผCกกDดห?ม
    ผักกาดหอมหรือผักสลัด  ปนพืชผักทีไ฿ชຌ฿นการรับประทานสดดย฿ชຌประกอบ
อาหารสลัดตาง โ  หรือประดับจานคียงคูอาหารประภทยำตาง โ 
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
  นิยมหวานมลใดบนปลงปลูกดยตรงดย฿ชຌอัตรามลใดพันธุ 300-500 
กรัม/เร  ระหวางตຌน  50  ซนติมตร  ระหวางถว  50  ซนติมตร
    การตรียมดิน   
 เถดินลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  7-10  น  ยอยดิน฿หຌละอียดหาก
ดินปนกรด฿หຌหวานปูนขาว  ฿นอัตรา  200-300  กิลกรัม/เร  บกปลง฿หຌสูงประมาณ  
30  ซนติมตร  กวຌาง  120  ซนติมตร ฿สปุยหมักหรือปุยคอก  อัตรา  2,000  
กิลกรัม/เร  ปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿หຌทัไว   
 วิธีปลูก   

มืไอตรียมปลงสรใจลຌวคลุมฟางขຌาวหຌงสะอาดบาง โ  รดนๅำ  ละหวาน
มลใด  กระจาย฿หຌทัไวปลง  รดนๅำ  1  ครัๅง  มืไอตຌนกลຌาริไมงอกมี฿บจริง  2-3  ฿บ  ฿หຌ
ริไมถอนยกตຌนทีไออนอเมสมบูรณทิๅง  ดย฿หຌมีระยะหางระหวางตຌนสมไำสมอทัไวปลง

 การ฿สปุย   
 ผักชุนฉายปนผักกิน฿บ  จึงควร฿สปุยสูตร  46-0-0 หรือ  25-7-7  
อัตรา  25-3   กิลกรัม/เร  พืไอรงการจริญติบตทาง฿บละกຌาน฿บ฿หຌรใวขึๅน  
หรือสูตร฿กลຌคียง  มืไออายุ  25-30  วัน  ฿สปุยสูตร  16-16-16  ,15-15-15  อัตรา  
30-50  กิลกรัม/เร  หลังจาก฿สปุยทุกครัๅงควรรดนๅำตามทันทอยา฿หຌปุยตกคຌางบน฿บ 
กDรNกUบNกีVยว

 ผักชุนฉายมีอายุการกใบกีไยว  ประมาณ  45-50  วัน  ฿ชຌมีดตัดชิดคนลຌว
ตัดตง฿บสียทิๅง
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กDรดูOลรCกษD
การ฿หຌนๅำ  

 ฿หຌนๅำอยางสมไำสมอ  ละพียงพอตอการจริญติบต
การ฿สปุย   

 ฿ชຌปุยสูตร  46-0-0  หรือ  25-7-7  หลังปลูก  7-10  วัน  อัตรา  30-50  
กิลกรัม/เร  ละมืไออายุประมาณ  25-30  วัน  ฿สปุยสูตร  16-16-16  อัตรา30-50  
กิลกรัม/เร
กDรNกUบNกีVยว

 อายุการกใบกีไยว  40-45  วัน  (หลังจากหวานมลใด)           

ผCกชG
     ปนผักทีไ฿ชຌประยชนเดຌทุกสวน  ฿บละกຌาน฿บรับประทานปนผักสด  
ตຌนละราก฿ชຌปนสมือนครืไองทศ  ทำ฿หຌมีกลิไนหอม  ละรสชาติอาหารดีขึๅน
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 สวน฿หญจะหวานมลใดลงปลงปลูกทีไเดຌตรียมเวຌ  อัตรา  5-6  กิลกรัม/เร    

การตรียมดิน   
  ผักชีปนพืชทีไมีระบบรากตืๅน  เถดินลึกพียง  15-20  ซนติมตร  ตากดิน
ทิๅงเวຌ  5-7  วัน  จากนัๅน฿สปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา  2,000  กิลกรัม/เร  ลຌว
คลุกคลຌา฿หຌขຌากัน  ละยอยดิน฿หຌละอียดพืไอสะดวก฿นการปลูก

การตรียมกลຌา
ตรียมมลใดพันธุ฿หຌพรຌอมกอน ดยการบดมลใด฿หຌตกกอน ลຌวจึงชนๅำเวຌ 

1 คืน
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 วิธีปลูก   
กอนปลูกรดนๅำ฿หຌทัไวปลง฿หຌชุม  นำมลใดผักชีทีไชนๅำเวຌ  1  คืนลຌวมาหวาน

ลงบนปลงปลูกทีไตรียมเวຌ  คลุมดຌวยฟางหຌงทับอีกชัๅน  พืไอรักษาความชุมชืๅนของดิน
ลຌวรดนๅำอีกครัๅง  ควรรดนๅำทุกชຌา- ยใน
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 ควร฿หຌนๅำอยางสมไำสมอละพียงพอ  อยามากกินเป  พราะปนผักทีไเมชอบ
นๅำมาก  ถຌามากกินเปจะทำ฿หຌนาเดຌ

การ฿สปุย   
 ฿สปุยสูตร 25-7-7  หรือ฿กลຌคียง  ดย฿สอัตรา  20-30  กิลกรัม/เร
กDรNกUบNกีVยว

  อายุการกใบกีไยวประมาณ  40-50  วัน  นับจากวันปลูก  ลักษณะทีไหมาะ
สมกการกใบ  คือ฿นขณะทีไยังเมออกดอก       

ถCV9ฝCกยD9
     ถัไวฝกยาว  ปนผักทีไ฿ชຌสวนของผลหรือรียกวาฝกสำหรับรับประทานปน
ผักทีไมีความนิยม฿นการบริภคทุกภาคของประทศเทยสามารถปลูกเดຌตลอดปขายงาย  
ตลาดมีความตຌองการสูง
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระหวางถว  70-100  ซนติมตร  ระหวางตຌน  40-50  ซนติมตร

การตรียมดิน   
  เถดินลึก 20  ซนติมตร  ฿สปุยคอกหรือปูนขาว (ถຌาจำปน) ทิๅงเวຌ 2-3 
อาทิตย  ฿สปุยคอกรองพืๅนอัตรา  2  ตัน/เร  ละ฿สปุยคมีสูตร  15-15-15 อัตรา  
30  กิลกรัม/เร
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วิธีปลูก  
 ปลูกดยหยอดมลใด  3  มลใด/หลุม  หลังปลูกลຌวกลบมลใดดຌวยกลบหรือ
ปุยคอก 2-3  กำมือ/หลุม  หลังปลูก  7-15  วัน  มืไอริไมมี฿บ  2-3  ฿บ  ลือกตຌน
ทีไสมบูรณเวຌ  2  ตຌน/หลุม
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 ควร฿หຌนๅำอยางสมไำสมอ ตเมควร฿หຌนๅำฉะจะทำ฿หຌตຌนนาทัๅงนีๅ฿หຌพิจารณา
สภาพลูกระวัง฿นชวงออกดอกละติดฝกเมควรขาดนๅำปนอันขาด

การทำคຌาง
 ฿ชຌเมຌทำคຌางปกหลุมละ  1  อัน  สูง  2.50 มตร  ปกอียงขຌาหากิไงกลางปนคู โ
ลຌวมัดขຌาดຌวยกัน  สรใจลຌว฿ชຌเมຌคຌางพาดกลางมัดยึดอีกทีหนึไง  ลຌวคลุมดຌวยตาขาย

การ฿สปุย   
 หลังปลูก 20  วัน  ฿สปุยสูตร  46-0-0  อัตรา  20  กิลกรัม/เร  ผสมปุยสูตร          
15-15-15  อัตรา  25  กิลกรัม/เร  สำหรับ฿นชวงออกดอกละติดผล฿หຌ฿สปุยสูตร  
13-13-21  อัตรา 30-50  กิลกรัม/เร  ดยทยอย฿ส  15  วัน/ครัๅง
กDรNกUบNกีVยว
  อายุการกใบกีไยวประมาณ  55-60  วัน หลังจากหยอดมลใด  ขึๅนอยูกับพันธุ
ละสภาพวดลຌอมทีไกีไยวขຌอง  การกใบกีไยวพิจารณาจากลักษณะฝกทีไตรงตามความ
ตຌองการของตลาด  หรือจากอายุตัๅงตวันผสมกสรถึงกใบกีไยวประมาณ  10-15  วัน  
ควรกใบ฿นวลาทีไมีดดออน โ  ละนำขຌา฿นทีไรมทันที    
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บ9บNหลGVยม
    บวบหลีไยม  ปนผักทีไ฿ชຌบริภคสวนของผล  นำมาประกอบอาหารหลายชนิด  
ปลูกงายตรใว  นิยมบริภคกันมากทัๅงชาวเทย  จีน  ฮองกง  ละอินดีย  ปนพืชพืๅนมือง
ของอชียขตรຌอน
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระยะหวางาตຌน  75  ซนติมตร  ระหวางถง  100  ซนติมตร 

การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1-2  อาทิตย  ลຌวยอยดิน฿หຌ
ละอียดรวนปรงพรຌอมทีไจะปลูก  หวานปูนขาว  ฿นอัตรา 100-300  กิลกรัม/เร  
฿สปุยหมักหรือปุยคอก  อัตรา  2,000  กิลกรัม/เร  ปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30-50  
กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿หຌทัไวลຌวยกปลง฿หຌสูงประมาณ  30  ซนติมตร  กวຌาง  12 
ซนติมตร

การตรียมกลຌา  
 ตรียมถาดพราะกลຌาละดินผสม (ดินทีไรวนลຌว  3  สวน  ปุยคอก  1  สวน
ทรายหรือกลบ  1  สวน )  รดนๅำละทยอยมลใดลง฿นถาดหลุม  หลุมละ 1  มลใด  
รดนๅำชຌา- ยใน

วิธีปลูก  
 1. วิธีหยอดมลใด  หลังจากตรียมดินลຌวขุดหลุม  ตามระยะปลูกทีไกำหนดเวຌ
หลุมละประมาณ  3  มลใด  กลบดินหนา  0.5  ซนติมตร  รดนๅำ฿หຌชุมคลุมฟางหຌง
พืไอรักษาความชืๅนมืไอกลຌาอายุ  15  วัน  หรือมี฿บจริง  3-4  ฿บ  ฿หຌถอดยกหลือ
หลุมละ 2  ตຌน
        2. การยຌายกลຌา  นำกลຌาบวบหลีไยมทีไอายุ  15  วัน  หรือมี฿บจริง  3-4  ฿บ  
มาปลูกตามหลุมทีไกำหนด  กลบดินละรดนๅำ
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การทำคຌาง  
  มืไอบวบหลีไยมอายุประมาณ  15-20  วัน  ฿หຌทำคຌางดย฿ชຌคຌางทีไมีความยาว
ประมาณ  2-2.5  มตร  ปกทีไขຌางปลงทุก  โ  4  มตร   ปกชือก  ลຌวขึงตาขาย
฿หຌตึงปนนวตัๅงฉากกับปลง  ฿หຌชือกมัดตาขาย฿หຌปนระยะ  ติดกับสาคຌางสำหรับ
ตຌนบวบหลีไยมตละตຌน  ควร฿ชຌเมຌเผรวกขนาดลใก  ความยาว  30-50  ซนติมตร  
ปกขຌางตຌน  พืไอ฿หຌลำตຌนยึดกาะขใงรงมากขึๅน  ละตຌนเมกระทบกระทือนมืไอมี
ลมรง
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 บวบหลีไยมปนพืชตຌองการนๅำมากสำหรับการจริญติบตของลำตຌน  ละผล
ตຌอง฿หຌนๅำสมไำสมอละพียงพอ  เมควร฿หຌบวบหลีไยมขาดนๅำ฿นระยะออกดอกติดผล
พราะจะทำ฿หຌดอกรวงเมติดผล

การ฿สปุย   
 หลังยຌายปลูก  7-10  วัน  ฿สปุยสูตร  46-0-0  หรือ 25-7-7  อัตรา  30  
กิลกรัม/เร พืไอรงการจริญติบต  หลังปลูก  20  วัน  ฿สปุยสูตร  15-15-15  หรือ 
16-16-16  อัตรา  40-50  กิลกรัม/เร  ละหลังปลูก  30  วัน  ควร฿สปุยสูตร13-13-
21  อัตรา 30-50  กิลกรัม/เร
กDรNกUบNกีVยว
   อายุการกใบกีไยว  40-45  วัน  หรือหลังจากดอกบาน  7-10  วัน  สามารถ
กใบกีไยวผลผลิตเดຌดยกใบผลทีไมีขนาดพอหมาะเมออนหรอกกินเป  ดยการกใบกีไยว
฿หຌมีขัๅวบวบติดมากับผลดຌวย
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กBหลVEปลG
     กะหลไำปลี  ปนพืชผักทีไปลูก฿นประทศเทย  ฿นระยะรกปลูกเดຌฉพาะฤดู
หนาวทางภาคหนือละภาคตะวันออกฉียงหนือ  ตอมาริไมนิยมบริภคกันทัไวเป  จึงเดຌ
มีการนำพันธุกะหลไำปลีทนรຌอนขຌามาปลูก  ทำ฿หຌปจจุบันสามารถปลูกกะหลไำปลีเดຌตลอ
ดทัๅงป
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระยะปลูกระหวางตຌน 50-70  ซนติมตร  ระยะระหวางถง 100-120  ซนติมตร 

การตรียมดิน   
 เถดิน฿นลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1-2  อาทิตยลຌวยอยดิน฿หຌละอียด  
หวานปูนขาว  ฿นอัตรา  100-300  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอก  อัตรา  2,000 
กิลกรัม/เร  ปุยสูตร  15-15-15  อัตรา 30  กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿หຌทัไวลຌงยกปลง
฿หຌสูง  ประมาณ  30  ซนติมตร  กวຌาง  120  ซนติมตร 

การตรียมกลຌา  
 การพาะกลຌา  หลังจากตรียมปลงพาะกลຌาลຌง  ฿หຌหวานมลใดกะหลไำปลี
฿หຌกระจายทัไวปลง  หรืออาจจะ฿ชຌทำปนถวหางกันถวละ  15  ซนติมตร  ทำรอง
ลึกประมาณ  1  ซนติมตร ลຌวรย   มลใดลง฿นรองลຌวหวานกลบดຌวยปุยคอกหรือ
ปุยหมักหรือดินละอียด    หนาประมาณ  0.5 -1.0  ซนติมตร  รดนๅำ฿หຌชุมลຌวคลุม
ดຌวยฟางหຌง  หรือหญຌาหຌงบาง โ  หลังจากตຌนกลຌางอกเดຌ  15-20  วัน ฿หຌถอนยก
ตຌนทีไเมสมบูรณหรือตຌนทีไออนอออก  พรຌอมกันนีๅพยายามจัดระยะกลຌา฿หຌหางกัน
ประมาณ  10  ซนติมตร  ยຌายปลูกมืไออายุ  25-30  วัน

วิธีปลูก  
 หลังจากตรียมปลงปลูก  ละขุดหลุมปลูกตามระยะทีไกำหนดลຌวจึงยຌายกลຌา
มาปลูก  ตຌนกลຌาทีไยຌายปลูกควรขใงรงมีอายุประมาณ  25-30  วัน  กอนถอนกลຌาควรมี
ดินติดรากมาดຌวยละทำอยางระมัดระวัง  ตຌนกลຌาทีไยຌายมาตຌองรีบปลูกทันที  การปลูก
ควรกดดินตนตຌน฿หຌนนหลังจากปลูกลຌวรดนๅำ฿หຌชุม
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กDรดูOลรCกษD
การ฿หຌนๅำ  

  ฿หຌนๅำอยางสมไำสมอ  วันละ  1  ครัๅง  หากขาดนๅำจะทำ฿หຌกะหลไำปลีขຌาหัวชຌา 
ผลผลิตตไำ 

การ฿สปุย   
 กะหลไำปลี  ปนผักทีไตຌองการปุยมาก  ควร฿สปุย  46-0-0  อัตรา  30  
กิลกรัม/เร หลังยຌายปลูก  7-10  วัน  หลังปลูก  20  วัน  ควร฿สปุย  15-15-15  
อัตรา  50  กิลกรัม/เร  ละหลังปลูก  40  วัน (กอนกะหลไำปลีขຌาหัว)  ควร฿สปุย 
13-13- 21  หรือ  14-14-21  อัตรา  50  กิลกรัม/เร  ละควรมีการฉีดพนปุยทีไมีธาตุ
บรอนผสมหรือพนธาตุบรอนอยางดียว฿นอัตรา  10-12  กรัม/นๅำ  20  ลิตร
ปนครัๅงคราว
กDรNกUบNกีVยว
   อายุการกใบกีไยวของกะหลไำปลีขึๅนอยูกับลักษณะของตละพันธุพันธุบา
ประมาณ 50-60  วัน  สวนพันธุหนักมีอายุประมาณ 120 วัน  ควรกใบหัวทีไหอนน  
ละมีขนาดพอหมะ  ดยกะหลไำปลี จะมีนๅำหนักประมาณ  1-2  กิลกรัม/ตຌน

ผCกกDดหC9
   ปนพืชผักทีไปลูกพืไอบริภคสวนของรากทีไขยาย฿หญขึๅน฿นสีขาว  ฿ชຌประกอบ
อาหารเดຌหลายอยาง  ดยฉพาะอยางยิไงอาหารประภทกงจืด
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 หวานดย฿ชຌอัตรามลใด พันธุ  2-3  กิลกรัม/เร  ระยะปลูกทีไหมาะสม  คือระยะ
ระหวางหลุมหางกันประมาณ  25  ซนติมตร  ระยะระหวางถวหางถวหางประมาณ  30  
ซนติมตร
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การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึกประมาณ  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1-2  อาทิตย  ลຌว
ยอยดิน฿หຌละอียด  หวานปูนขาว฿นอัตรา  100-300  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือ
ปุยคอก  อัตรา  2,000 กิลกรัม/เร  ปุนสูตร  15-15-15  อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  
คลุกคลຌา฿หຌทัไวลຌวยกปลง฿หຌสูงประมาณ  30  ซนติมตร  กวຌาง  120  ซนติมตร

วิธีปลูก  
 1. วิธีหยอดมลใด  หลังจากตรียมดินลຌว฿หຌทำหลุมลใก โ ตามระยะปลูกทีไ
กำหนดเวຌ  หยอดมลใด฿นหลุม  หลุมประมาณ  3  มลใด กลบดินหนาประมาณ  0.5
ซนติมตร  รดนๅำ฿หຌชุมลຌวคลุมฟางหຌงหรือหลຌาหຌง  พืไอชวยรักษาดิน฿นระยะรก
หลังตຌนกลຌางอกประมาณ  15  วัน  หรือมี฿บจริง  2-3  ฿บ฿หຌถอนยก฿หຌหลือหลุมละ  1  ตຌน
        2. วิธีหวาน  หวาน฿หຌทัไวปลงอยางสมไำสมอ  รดนๅำชุมลຌงคลุมฟางหຌง
หรือหญຌาหຌงพืไอชวยรักษาดิน฿นระยะรก  หลังตຌนกลຌางอกประมาณ  15  วัน  หรือ
มี฿บจริง  2-3  ฿บ ฿หຌถอนยกตຌน฿หຌหางกันตามระยะกำหนด
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 ควร฿หຌนๅำอยางสมไำสมอ  ละพียงพอทัๅงชຌา- ยใน  ฿นระยะ฿กลຌกใบกีไยว  7-10  
วันควรหยุดการ฿หຌนๅำพราะจะทำ฿หຌหัวผักกาดตกปนรอย 

การ฿สปุย   
 ปุยหมาะสม  คือ  ปุยสูตร  13-13-21  หรือ  15-15-15  ฿ส฿นอัตรา  50-100 
กิลกรัม/เร  ทัๅงนีๅตຌองขึๅนอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน  การ฿ส฿หຌบง฿ส  2  ครัๅง  ครัๅงรก
ครึไงหนึไง฿สปนปุยรองพืๅน  ลຌวพรวนดินกลบลง฿นดิน  ครัๅงทีไสองอีกครัๅง  ทีไหลือ฿สมืไอตຌน
กลຌาอายุประมาณ  20-25  วัน  ดย฿สบบรยขຌางตຌนลຌวพรวนดินกลบ  นอกจากนีๅ฿นระยะ
จริญติบตอาจ฿สปุยสริม  ชน  ยูรียหรืออมมนียมเนตรท  อัตรา  10  กิลกรัม/เร
กDรNกUบNกีVยว

 มีอายุการกใบกีไยวประมาณ  45-60  วัน  ถຌาถึงอายุการกใบกีไยวลຌว฿หຌรีบ
กใบกีไยวทันที  อยาปลอยกินอายุ  พราะจะทำ฿หຌคุณภาพของหัวลดลง
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กBNพรD
    กะพราปนพืชทีไ฿ชຌ฿บสดประกอบอาหารพืไอดับกลิไนคาวละชวย฿หຌอาหารมี
กลิไนหอม  นอกจากนัๅนยังมีสรรพคุณปนสมุนเพร  ปนพืชทีไนิยมปลูก฿นถบอชียตะวัน
ออกฉียง฿ตຌ  ชน  ประทศเทย   มาลซีย
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระหวางตຌน  40  ซนติมตร    ระหวางถว  40  ซนติมตร

การตรียมดิน   
  เถดิน฿หຌลึกประมาณ  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1-2  อาทิตย  ยอย
ดิน฿หຌละอียด  หวานปูนขาว  ฿นอัตรา  100-300  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมัก หรือ
ปุยคอก  อัตรา  2,000  กิลกรัม/เร  ปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30  กิลกรัม/เร
คลุกคลຌา฿หຌทัไวลຌงยกปลง฿หຌสูตรประมาณ  30  ซนติมตร  กวຌาง  120  ซนติมตร 

วิธีปลูก  
 กะพรา  สามารถปลูกเดຌดย฿ชຌกิไงชำหรือ฿ชຌมลใดพาะปนตຌนกลຌาลຌวยຌายปลูก  
ตามระยะหางทีไกำหนด
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  ควร฿หຌนๅำพียงพอกับความตຌองการของตຌนพืช 

การ฿สปุย   
  ฿สปุยสูตร  15-15-15  ฿นอัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  หลังกใบกีไยวทุกครัๅง
กDรNกUบNกีVยว

   ฿ชຌมีดคม โ กใบกีไยวดยตัดตงกิไงกຌานทีไก  จริญติบตตใมทีไลຌวซึไง฿น
เมชຌากะพราจะตกกิไงตຌนออกมาชนดิม(อายุกใบกีไยว  40-45  วัน)  สามารถกใบกีไยว
เดຌหลายครัๅง  ฿นระยะทีไเมเดຌกใบกีไยวผลผลิตควรมีการตัดดอกทิๅงพืไอรงการจริญติบต
ทาง฿บ
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 สามารถบริภคปนผักสดหรือ฿ชຌประกอบอาหารอืไน โ เดຌทำ฿หຌอาหารมีรสชาติ  
ละกลิไนหอมนารับประทาน  ปลูกกันมากถบอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระหวางตຌน  40  ซนติมตร    ระหวางถว  40  ซนติมตร

การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึกประมาณ  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1-2  อาทิตย  ยอยดิน฿หຌ
ละอียด  หวานปูนขาว  ฿นอัตรา 100-300 กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา
2,000  กิลกรัม/เร฿สปุยหมัก ปุยสูตร 15-15-15  อัตรา  30  กิลกรัม/เรคลุกคลຌา฿หຌ
ทัไวลຌวยกปลง฿หຌสูงประมาณ  30 ซนติมตร  กวຌาง 120  ซนติมตร

วิธีปลูก  
 หระพา  สามารถปลูกเดຌดย฿ชຌกิไงชำหรือ฿ชຌมลใดพาะปนตຌนกลຌายຌายปลูกตา
มระยะหางทีไกำหนด
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  ควร฿หຌนๅำพียงพอละสมไำสมอทัๅงชຌา-ยใน 

การ฿สปุย   
 ฿สปุยสูตร  15-15-15  หรือ  25-7-7  ฿นอัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  ทุกครัๅงหลัง           
กใบกีไยว
กDรNกUบNกีVยว

  ฿ชຌมีดคม โ กใบกีไยวตัดกิไงทีไจริญติบตตใมทีไลຌว  ซึไง฿นเมชຌาหระพาจะ
ตกกิไงตຌนออกมาชนดิม(อายุกใบกีไยว  40-45  วัน)  สามารถกใบกีไยวเดຌหลายครัๅง 
฿นระยะทีไเมเดຌกใบกีไยวผลผลิตควรมีการตัดดอกทิๅงพืไอรงการจริญติบตทาง฿บ 

PหรBพD
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OมงลCก
    มงลัก  ปนพืชลຌมลุกทีไ฿ชຌปนอาหารเดຌทัๅง฿บละมลใด  สวนทีไปน฿บนัๅนมีกลิไน
ฉุน฿ชຌประกอบอาหารชนดียวกับกะพราละหระพา  สวนมาก฿ชຌรับประทานกับขนมจีน
หรือ฿สกงตาง โ สวนมลใดมงลัก฿ชຌทำปนมลใดมงลัก  นำมาทำปนยาระบายเดຌ  ละ
สามารถนำมาทำปนอาหารสริมลดความอຌวน
กDรปลูก
         ระยะปลูก    ระหวางตຌน  40  ซนติมตร    ระหวางถว  40  ซนติมตร

การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึกประมาณ  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  1-2  อาทิตย  ยอย
ดิน฿หຌละอียด  หวานปูนขาว  ฿นอัตรา  100-300  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือ
ปุยคอก  อัตรา  2,000  กิลกรัม/เร  ปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  
คลุกคลຌา฿หຌทัไวลຌวยกปลง฿หຌสูงประมาณ 30 ซนติมตรกวຌาง  120  ซนติมตร

วิธีปลูก  
 มืไอมลใดงอกขึๅนมา  อายุ  1  ดือนจะสูงประมาณ  1  ฟุต  กในำปลูกลงปลง
ปลูกทีไตรียมดินเวຌ  มืไอถอนขึๅนมากอนนำเปปลูกลงดินตຌองตัดยอดทิๅงกอนหรืออาจตัด
ออกครึไงตຌนกใเดຌ  ถຌาจะดียิไงขึๅนควรตัดตงรากดຌวย  พราะมงลักทีไตัดตงรากจะงอกงาม
กวา  ตทัๅงนีๅวลานำเปปลูกตຌองรดนๅำดຌวย  ฿ชຌปลูกหลุมสละ  1-2  ตຌน   มืไอตຌนมงลัก
ติบตตกกิไงกຌาน฿บกใจะคลุมถึงกันหมด
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  ควร฿หຌนๅำอยางสมไำสมอ วันละ 2 ครัๅง 
การ฿สปุย   

 ครัๅงรก฿สปุย  25-7-7  หรือ  46-0-0  หลังพาะกลຌา  7  วัน  ละครัๅงทีไสอง฿สปุย
สูตร  15-15-15 หรือ  20-11-11  ฿นอัตรา  25-30  กิลกรัม/เร  หลังจากครัๅงรก  15  วัน
กDรNกUบNกีVยว

  มืไออายุเดຌ  40-45  วัน  กใตัดกิไงนำเปบริภคหรือขายเดຌ
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   มะขือปราะ  ปนผักทีไปลูกงายจริญติบตรใว  ฿หຌผลตอบทนรใวละสามารถ
กใบกีไยวผลผลิตเดຌนานาตอนืไองถຌามีการดูลรักษาทีไดี
กDรปลูก
         ระยะปลูก    ระหวางาตຌน  80  ซนติมตร  ระหวางถว  100  ซนติมตร

การตรียมดิน   
  เถดิน฿หຌลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  7- 10  วัน  ยอยดิน฿หຌละอียด  
หวานปูนขาว  ฿นอัตรา  100-200  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอก  อัตรา  2,000  
กิลกรัม/เร  ละ฿สปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿หຌทัไวยกปลง
฿หຌสูงประมาณ  30  ซนติมตร  กวຌาง  120  ซนติมตร

การตรียมกลຌา
฿สดินผสม฿นถาดพาะกลຌา ( ดินทีไรอนลຌว  3  สวน  ปุยคอก  1  สวน  

ทรายหรือกลบ 1 สวน)  รดนๅำละหยอดมลใดลง฿นถาดหลุม  หลุมละ  1  มลใด  
รดนๅำชຌา – ยใน

วิธีปลูก  
  ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ  10-20  ซนติมตร  นำกลຌามะขือปราะทีไมีอายุ  
15  วัน  หรือมี฿บจริง  3-4  ฿บ  มาปลูกตามหลุมทีไกำหนดกลบดินละรดนๅำ
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  ตຌอง฿หຌสมไำสมอ  หลังยຌายกลຌาทุกชຌา- ยใน  มืไอกลຌาตัๅงตัวดีลຌวจึงรดนๅำพียง
วันละ 1  ครัๅง  

การ฿สปุย   
  หลังยຌายปลูก  7-10  วัน  หรือ฿สปุยสูตร  46-0-0  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  
พืไอรงการจริญติบต  ฿สปุยสูตร  13-13- 21 หรือ  8-24-24  อัตรา  50-100 
กิลกรัม/เร  ดยทยอยบง฿ส฿นชวงออกดอกติดผล  ทุก  20 วัน

มBNขI?NปรDB
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มBNขI?ยD9/มBNขI?มV9ง

  กDรNกUบNกีVยว
  อายุการกใบกีไยว  65-70  วัน  หรือหลังดอกบาน  7-10  วัน  จะสามารถ

กใบกีไยวผลผลิตเดຌดยกใบผลทีไมีขนาดพอหมาะเมออนหรือกกินเป  ดยการกใบ
กีไยว฿หຌขัๅวมะขือติดมากับผลดຌวย

 มะขือยาว/มะขือมวง  ปนพืชผักศรษฐกิจอีกชนิดหนึไงทีไมีอนาคตนืไองจาก
ปลูกงาย  กใบกีไยวผลผลิตเดຌนานละปจจุบันสามารถสงออกเดຌ
กDรปลูก
         ระยะปลูก    ระหวางตຌน  80  ซนติมตร  ระหวางถว  100  ซนติมตร

การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ  7-10  วัน  ยอยดิน฿หຌละอียด
หวานปูนขาว  ฿นอัตรา  100-200  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอก อัตรา 2,000 
กิลกรัม/เร  ละ฿สปุยสูตร  15-15-15 อัตรา 30 กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿นปลงยก
ปลง฿หຌสูงประมาณ 30 ซนติมตร กวຌาง 10 ซนติมตร

การตรียมกลຌา
฿สดินผสม฿นถาดพาะกลຌา  (ดินทีไรอนลຌว  3  สวน ทรายหรือกลบ 1 สวน) 

รดนๅำละหยอดมลใดลง฿นถาดหลุมหลุมละ  1  มลใด  รดนๅำชຌา- ยใน
วิธีปลูก  

  ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ  10-20  ซนติมตร  นำกลຌามะขือยาวมีอายุ  15 
วัน  หรือมี฿บจริง 3-4 ฿บ มาปลูกตามหลุมทีไกำหนดกลบดินละรดนๅำ
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  ตຌอง฿หຌสมไำสมอ  หลังยຌายกลຌาทุกชຌา-ยใน  มืไอกลຌาตัๅงตัวดีลຌวจึงรดนๅำ
พียงวันละ 1 ครัๅง 
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  การ฿สปุย   
  หลังยຌายปลูก 7-10  วัน฿สปุยสูตร 46-0-0  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  พืไอร
งการจริญติบต฿สปุยสูตร  13-13-21   หรือ 8- 24-24  อัตรา 50-100  กิลกรัม/
เร  ดยทยอยบง฿ส฿นชวงออกดอกติดผล  ทุก  20  วัน
กDรNกUบNกีVยว

   อายุการกใบกีไยว  65-70  วัน  หรือหลังดอกบาน
7-10  วัน  จะสามารถกใบกีไยวผลผลิตเดຌดยกใบผลทีไมี
ขนาดพอหมาะเมออนหรือกกินเป  ดยการกใบกีไยว฿หຌ
ขัๅวมะขือติดมากับผลดຌวย

พรFกขGWหนK/พรFกหนJVม
  พริกปนผักทีไ฿ชຌสวนของผล฿นการบริภค  คนเทยนิยมรับประทานพริก
ทุกครอบครัว  พริกทีไปลูกมีหลายชนิด  ทัๅงพริกขีๅหนูผลลใก  ชนพริกขีๅหนูสวน  
พริกขีๅหนู฿หญ  ชน พริกผล฿หญ  ชน  พริกชีๅฟງา  พริกหนุม  ละพริกหลือง  ปนตຌน
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระยะปลูกทีไหมาะสมสำหับพริกทีไทรงพุม฿หญควร฿ชຌระยะระหวางตຌน 80 
ซนติมตร  ระยะหางระหวางถว  100  ซนติมตร

การตรียมดิน   
 การตรียมปลงพาะ  ทำปนปลงขุดดิน฿หຌลึกประมาณ  15- 20  ซนติมตร  
ตากดินเวຌ฿หຌหຌง  5-7  วัน  รยปุยคอกหรือปุยหมัก฿หຌมาก คลุกคลຌา฿หຌทัไว  ยอยดิน
฿หຌละอียด
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การตรียมปลงปลูก   
 ขุดดิน฿หຌลึกประมาณ  25-30  ซนติมตร  ตากดิน฿หຌหຌง 7-10 วัน  ฿สปุยคอก
หรือปุยหมักทีไสลายตัวดี  อัตรา  2-3  ตัน/เร  ถຌาดินมีความปนกรดสูงควร฿ชຌปูนขาวชวย 
฿นอัตรา 200-300กิลกรัม/เร  พืไอชวยลดความปนกรดของดิน  จากนัๅนกใทำการ
คลุกคลຌา  ละยอยดิน฿หຌมีขนาดลใกลงยกปลงสูง  30  ซนติมตร  กวຌาง  1.20 มตร

การตรียมกลຌา
การพาะกลຌา  หลังตรียมปลงพาะกลຌาลຌว  ฿หຌหวานมลใด฿หຌกระจาย

ทัไวปลง  หรืออาจทำปนถวหางกันถวละ  15  ซนติมตร  ทำรองลึกประมาณ  
1  ซนติมตร ลຌวรยมลใดลง฿นรองลຌวหวานกลบดຌวยปุยคอกหรือปุยหมักหรือดิ
นละอียด  หนาประมาณ  0.5-1.0  ซนติมตร  รดนๅำ฿หຌชุมละคลุมดຌวยฟางหຌง  
หรือหญຌาหຌงบาง โ หลังจากตຌนกลຌางอกเดຌ  15-20  วัน  ฿หຌถอนยกตຌนทีไเมสมบูรณ 
หรือตຌนทีไออนอออก  พรຌอมกันนีๅพยายามจัดระยะกลຌา฿หຌหางกันประมาณ  10  
ซนติมตร  ยຌายกลຌาปลูกมืไออายุ 30-40  วัน

วิธีปลูก  
  หลังจากตรียมปลงปลูก  ขุดหลุมปลูกตามระยะทีไกำหนด  ละตຌนกลຌาเดຌ
ขนาดดีลຌวกใทำการปลูกเดຌ  ตຌนกลຌาทีไยຌายปลูกเดຌ  ควรปนตຌนกลຌาทีไขใงรงมีอายุ
ประมาณ  30-40 วัน สูงประมาณ 10-15 ซนติมตร  การถอนกลຌาควรมีดินติดรากม
าดຌวยละทำอยางระมัดระวังตຌนกลຌาทีไยຌายมาตຌองรีบปลูกทันที  การปลูกควรกดดิน
คนตຌนพริก฿หຌนน  ละระวังอยา฿หຌรากลอยจะทำ฿หຌตຌนพริกคนลຌมงาย  พราะพริก
มีรากผกระจายอยู฿กลຌผิวดินหลังจากปลูก  ลຌวรดนๅำ฿หຌชุม  ละควรทำพิงบังดด
อยา฿หຌตຌนกลຌาดนดดจัด฿นระยะริไมยຌายปลูก฿หม โ  พราะตຌนกลຌาจะตชຌาหรือฉาตาย  
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  ควร฿หຌนๅำอยางพียงพอสมไำสมอ  อยา฿หຌฉะกินเป  การ฿หຌนๅำควร฿หຌทุกวัน
หลังปลูกจนตຌนกลຌาตัๅงตัวเดຌประมาณ  5-6 อาทิตย   หลังจากนีๅลຌวจึงคอยลดปริมาณ
นๅำลง  ซึไงอาจจะรด  1 วันหยุด  2  วัน  กใเดຌทัๅงนีๅตຌองดูสภาพความชืๅนของดินดຌวย  
อยา฿หຌฉะกินเป  พราะจะทำ฿หຌพริกชะงักการจริญติบต
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  การทำคຌาง
สำหรับพริกมัน/พริกหนุม  การทำคຌางละการตัดตงกิไง  พืไอปງองกันเม฿หຌ

ตຌนลຌม  จะทำ฿หຌเดຌผลผลิตทีไสูง  การตัดตงกิไง  ควรดใดกิไงขนงออกทิๅงตัๅงต฿บขຌอรก
จนถึง฿บทีไอยู฿ตຌชอดอก฿หຌหมด  พราะถຌาเมตัดออกาจะทำ฿หຌทรงพุมหนาทึบเป  
สงผล฿หຌผลผลิตตไำ
  การ฿สปุย   
  ปุยทีไนะนำ  คือ ปุยสูตร  15-1-15  หรือ  14-14-21 ฿สอัตรา  100 กิลกรัม/
เร  ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับความสมบูรณของดิน  ดยบง฿สปน  2  ครัๅง  ครัๅงรกปริมาณครึไงหนึไง
฿สรองพืๅนพรวนกลบลงดิน  ครัๅงทีไสองอีกครึไงหนึไงมืไออายุพริกเดຌ  30  วัน  หลังยຌายปลูก
บบรยขຌางตຌนลຌวพรวนกลบ
กDรNกUบNกีVยว

   พริกปนพืชทีไมีอายุยืนละปลูกเดຌผลดีตลอดป  อายุจากวันงอกจนถึง
กใบกีไยวผลผลิตสดครัๅงรกมืไออายุประมาณ  65-90  วัน  การกใบกีไยว  ควรกใบ
ทุก โ 7  วัน  ฿ชຌวิธีดใดทีละผล  ดย฿ชຌลใบจิกตรงรอยกຌานผลตอกับกิไง  ซึไงพริกจะเดຌ
ผลผลิตนาน  6  ดือน  หรืออาจปนปจนกวาตຌนจะหีไยว
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ขຌมขຌนหรือซอสมะขือทศ  ฤดูปลูกทีไหมาะสม  คือฤดูหนาวตปจจุบันมีพันธุทีไ
ปรับปรุงพันธุ฿หຌสามารถปลูกเดຌตลอดป
กDรปลูก
         ระยะปลูก    ระหวางตຌน  80  ซนติมตร  ระหวางถว  100  ซนติมตร

การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดินเวຌ 7-10  วัน  ยอยดิน฿หຌละอียด
หวานปูนขาว฿นอัตรา  100-300  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา  2,000  
กิลกรัม/เร  ละปุยสูตร  15-15-15 อัตรา  30  กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿นปลงยก
ปลงสูงประมาณ  30  ซนติมตร  กวຌาง  100  ซนติมตร  รดนๅำละคลุมดຌวยถุง
พลาสติก  พืไอรักษาความชืๅนละปງองกันวัชพืช  ควรตรียมดิน฿หຌสรใจกอนปลูก 2-3  
อาทิตย

การตรียมกลຌา
 ตรียมถาดพาะกลຌาละดินผสม (ดินทีไรอนลຌว  3  สวน  ปุยคอก  1  สวน  

ทรายหรือกลบ  1  สวน)  ฿สดินผสมลง฿นถาดพาะกลຌา  รดนๅำ  ลຌวจึงหยอดมลใด
ลง฿นถาดพาะกลຌาหลุม หลุมละ  1  มลใด  รดนๅำรักษาความชุมชืๅนอยา฿หຌฉะกินเป  

วิธีปลูก  
  ปลูกถวคูจาะพลาสติกปนหลุมตามระยะทีไกำหนด  ขุดหลุม  ลຌวนำกลຌา
มะขือทศทีไมีอายุ  30  วัน  หรือมี฿บจริง 2-3  ฿บ  มาปลูกตามหลุม  กลบดินละ
รดนๅำ  ระวังอยาจับบริวณคนตຌนกลຌา

มBNขI?Nท:
  มะขือทศ  ปนพืชผักทีไ฿ชຌสวนของผล฿นการประกอบ
อาหารสามารถรับประทานสด  นำเปประกอบอาหารตาง  โ  
ชนมะขือทศสีดา  สำหรับทำสຌมตำหรือนๅำพริกออง มะขือทศ
ผล฿หญมีการปลูกสำหรับ฿ชຌ฿นรงงานอุตสาหกรรมทำนๅำมะขือทศ
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กDรดูOลรCกษD
การ฿หຌนๅำ  

 ฿หຌนๅำอยางสมไำสมอตัๅงตริมปลูกจนถึงติดผล  ระยะผลกควรลดการ฿หຌนๅำ
พราะจะทำ฿หຌผลตก
  การทำคຌาง

ควรปกเมຌคຌางทุกหลุม  ละทำกอนออกดอก  ดย฿ชຌชือกผูกกับลำตຌน฿หຌ
เขวຌกันปนลข 8 ละผูกงืไอนกระตกกับคຌาง  พืไอ฿หຌตຌนจริญติบตเดຌดี  สะดวก
ตอการดูลรักษา  งายตอการกใบกีไยวละชวยพิไมอายุการกใบผลผลิต฿หຌนาน 
  การ฿สปุย   
 ควร฿สปุยสูตร 13-13-21  ฿นอัตรา 100 กิลกรัม/เร  ครัๅงรกหลังจากยຌาย
กลຌาปลูก 7วัน  ครัๅงทีไสองหลังจาก฿สครัๅงทีไหนึไง  15  วัน  ครัๅงทีไสามหลังจาก฿สครัๅงทีไ
สอง  20  วัน
กDรNกUบNกีVยว

    มะขือทศสามารถกใบผลผลิตเดຌมืไออายุประมาณ  70-90  วัน  นับตัๅงต
พาะกลຌา  ละสามารถกใบกีไยวผลผลิตเดຌนานประมาณ  4-5  ดือนสำหรับมะขือทศ
พันธลืๅอย  ชนพันธุสีดา  ตสำหรับพันธุพุม  สามารถกใบผลผลิตเดຌ  6-7  ครัๅง  
ซึไงสวน฿หญปนพันธุทีไปลูกสำหรับปรรูปหรือขຌารงงานอุตสาหกรรม
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    ตงกวา/ตงรຌาน  ปนพืช฿ชຌบริภคสวนของผลสด  มีอายุกใบกีไยวสัๅนผลผลิต
ตอเรสูง  ตลาดมีความตຌองการสูงมาก  สามารถปลูกเดຌตลอดป   ละปลูกเดຌทุกภาค
ของประทศเทย
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระยะปลูกระหวางตຌน  60-80  ซนติมตร  ระหวางถว  100  ซนติมตร

การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึก  30-40  ซนติมตร  ตากดิน฿หຌ  7-  10  วัน  ยอยดิน฿หຌละอียด
หวานปูนขาว฿นอัตรา 100-200 กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 2,000 
กิลกรัม/เร  ละปุยสูตร 46-0-0 ผสมสูตร  15-15-15  อยางละทา โ กัน  อัตรา 
30-50 กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿นปลง  ยกปลงสูงประมาร 30  ซนติมตร  กวຌาง  
120  ซนติมตร

วิธีปลูก  
 นำมลใดหยอดตามหลุม  3-4  มลใด  กลบดินละรดนๅำ  มืไอกลຌางอกมี฿บจริง 
2-3  ฿บ  ถอนาตຌนเมสมบูรณออกหลือ  2  ตຌน  หลังปลูก  14  วันควรดใดกิไงขนง  5  
ขຌอรก (฿บ)  จากพืๅนดินออกลຌวจึงริไมปลอย฿หຌติดผล  หากาตຌองการคุณภาพทีไดีถาทีไ
ตก฿หม  ควรควยคุม฿หຌมี  2  ขຌอ  ดยตัดหนือขຌอทีไ 2 ผลผลิตจะทยอยออกสมไำสมอ

Oตงก9D/OตงรWDน



ผCก<วนครCว <Dน<DยใยรCกแ=่งครอบครCว 33

กDรดูOลรCกษD
การ฿หຌนๅำ  

 พืชตระกูลตงตຌองการนๅำมาก  สำหรับการจริญติบตของลำตຌนละผลตลอด
อายุการปลูก  ตการ฿หຌนๅำมากกินเปจะทำ฿หຌผลผลิตละขนาดของผลลดลง  นืไองจาก
นๅำจะชะลຌางปุยเปจากบริวณราก  จำนวนครัๅง฿นการ฿หຌนๅำขึๅนอยูกับชนิดละลักษณะ
ของดิน
  การทำคຌาง

ทำคຌางรูปสามหลีไยม (กระจม)  สูง  1080-2.00  มตร ควรทำการปกเมຌคຌางหลัง
ปลูกเมกิน  7  วัน  หากทำชຌาอาจจะปกเมຌคຌางดนราก  ทำ฿หຌรากขาดกระทบตอการจริญ
ติบตของพืช  

การ฿สปุย   
 หลังปลูก  7-15  วัน  ฿สปุยสูตร  46-0-0  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  พืไอรง
การจริญติบต  ละผลผลิต  จึงควร฿หຌปนระยะ โ  หลังจาก฿สปุยครัๅงรก  15-20  วัน 
฿หຌ฿สปุยสูตร  46-0-0  ผสมปุยสูตร  15-15-15  สัดสวน  1:2 อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  
สำหรับ฿นชวงออกดอก - ติดผล฿หຌ฿สปุยสูตร 13-13-21  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  
ดย฿สทุก โ  10  วัน
กDรNกUบNกีVยว

    กใบกีไยวผลตงกวา฿นขณะมลใดภาย฿นยังออน  หรือกใบ฿นขณะทีไสีของ
ผลปลีไยนจากสีขียวปนสีขียวขຌม  หรือกใบ฿นขณะทีไปลือกยังออนอยาปลอย฿หຌผล
กคาตຌน  พราะจะทำ฿หຌผลผลิตลดลง  ระยะวลา฿นการกใบกีไยวประมาณ  5  ดือน  
ละจะกใบกีไยวเดຌประมาณ  30-35  วัน  ละจะกใบกีไยวหลังจากดอกบาน 10-20 วัน
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    ฟกทอง  สามารถขึๅนเดຌ฿นดินทบทุกชนิด  ชอบดินรวนปนทรายดดจัดละ
การระบายนๅำดี  มีคุณคาทางอาหารสูง  มีวิตามินอสูง  ชวยบำรุงผิวพรรณละถนอม
สายตา  นำมาประกอบอาหารหลายชนิด  รับประทานเดຌทัๅงสวนผลละสวนของยอด
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระหวางถว  1-1.5  มตร  ระหวางตຌน 2-2.5  มตร  ปนพืชทีไตຌองการพืๅนทีไ
ปลูกมาก

การตรียมดิน   
  เถดินลุกประมาณ  25-30  ซนติมตร  ตากดินทิๅงเวຌ  1-2  อาทิตย  ลຌว
ยอยดิน฿หຌละอียด  หวานปูนขาวประมาณ  100-300  กิลกรัม  ฿สปุยคอกหรือ
ปุยหมัก  อัตรา  2,000-2,500  กิลกรัม  ฿สปุยสูตร  15-15-15 อัตรา  30-50  
กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿หຌขຌากัน 

วิธีปลูก  
 หลังตรียมปลงปลูก  ละขุดหลุมปลูกตามระยะทีไกำหนด  ลຌวหยอดมลใด  
2-3  มลใด/หลุม   ลึกประมาณ  3-5  ซนติมตร  ลຌวกลบหลุมปลูกดຌวยดินหรือคลุม
ดຌวยฟางหຌง  พืไอรักษาความชืๅนของดิน  ละรดนๅำ฿หຌชุม  อายุ  5-7  วัน  มลใดงอก 
ควรถอนยกหลือ  2  ตຌนตอหลุม
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 ควร฿หຌนๅำอยางพียงพอ  ตอยา฿หຌฉะกินเป  มืไอ฿กลຌอายุการกใบกีไยวควร
ลิกการ฿หຌนๅำ  (  15  วันกอนกใบผลผลิต)

ฟCกท?ง
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การ฿สปุย
อายุ  7-10  วัน  หลังงอก  ฿สปุยสูตร  46-0-0  อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  

สำหรับ฿นชวงออกดอก  ฿สปุยสูตร  15-15-15  ละติดผล฿สปุยสูตร  13-13-21  
หรือสูตร฿กลຌคียง  อัตรา  30-50 กิลกรัม/เร  ดยทยอย฿ส  

การผสมกสร   
 มืไอฟกทองออกดอกตัวมีย  ถຌาผึๅงเมพอผสม฿หຌลือกดอกตัวผูຌ  ดใดมาลຌว
ปลิดกลีบออก฿หຌหมดนำเปคาะละอองกสรตัวผูຌ฿หຌตกลงบนดอกตัวมีย  จะทำ฿หຌฟก
ทองติดผลดีขึๅน  นอกจากนีๅยังมีทคนิคหนึไงกใคือนำนมผงผสมนๅำพน฿สดอกฟกทอง฿น
ระยะทีไดอกกำลังบาน  พืไอลอมลง฿หຌมาชวยผสมกสร
กDรNกUบNกีVยว

    อายุการกใบกีไยว  80-90  วัน  หรือสังกตสีปลือก  สีกลมกลืนปนสีดียว
กันดูนวลขึๅนตใมผล  การกใบควรหลือขัๅวติดเวຌดຌวย  พืไอชวย฿หຌกใบรักษาเดຌนานขึๅน

ฟCกNขGย9/Oฟง
      ฟกขียว / ฟง ปนพืชทีไ฿ชຌบริภคสวนของผล  สามารถจริญติบตเดຌ฿นดิน
ทบทุกชนิด  ชอบดินรวนปนทราย  ดดจัด  สามารถประกอบอาหารเดຌหลายบบทัๅง
ของคาว  ละของหวาน
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระหวางถว 1-1.5 มตร  ระหวางตຌน  2-2.5  มตร  ปนพืชทีไตຌองการพืๅนทีไ
ปลูกมาก 
 การตรียมดิน   
 เถดินลึกประมาณ  25-30  ซนติมตร  ตากดินทิๅงเวຌ  1-2  อาทิตย  ลຌว
ยอยดิน฿หຌละอียด   หวานปูนขาวประมาณ  100-300  กิลกรัม  ฿สปุยคอกหรือ
ปุยหมัก  อัตรา  2,000-2,500  กิลกรัม ฿สปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30-50  
กิลกรัม/เร  คลุกคลຌา฿หຌขຌากัน
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วิธีปลูก  
 หลังตรียมปลงปลูก ละขุดหลุมปลูกตามระยะทีไกำหนด  ลຌวหยอดมลใด 
2-3  มลใด/หลุม  ลึกประมาณ  3-5  ซนติมตร  ลຌวกลบหลุมหรือคลุมดຌวยฟางหຌง 
พืไอรักความชืๅนของดิน  ละรดนๅำสมไำสมอทุกวัน  อายุ 10-14  วัน หรือมี฿บจริง  
2-4  ฿บ ควรถอนยกหลือ  2  ตຌนตอหลุม
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 ควร฿หຌนๅำสมไำสมอละพียงพอ  เมควร฿หຌฟกทองขียวละฟง  ขาดนๅำดย
ฉพาะระยะออกดอกละตดิผล  พราะจะทำ฿หຌดอกรวง  ละเมติดผลมืไอ฿กลຌอายุการ
กใบกีไยวควรลิกการ฿หຌนๅำ( 15  วันกอนกใบกีไยวผลผลิต) การ฿สปุย
 อายุ  7-10  วัน หลังงอก  ฿สปุยสูตร  46-0-0  อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  
สำหรับ฿นชวงออกดอก  ฿สปุยสูตร 15-15-15  ละชวงติดผล฿สปุยสูตร 13-13-21 
หรือสูตร฿กลຌคียง  อัตรา 30-50 กิลกรัม/เร  ดยทยอย฿ส
  การทำคຌาง  
 มืไอฟกริไมลืๅอยหรือมีอายุประมาณ  15-20  วัน  ควรทำคຌางหรือรຌานพืไอ฿หຌ
ลืๅอยกาะขึๅนเปปกเมຌคຌางยาว  2-2.5  มตร  ลຌวอนปลายขຌาหากัน จากนัๅน฿ชຌเมຌคຌาง
พาดขวางประมาณ  2-3  ชวง โ ละ 40-50  ซนติมตร  หรือทำปนคຌางผูกปนรຌาน
สูงประมาณ  1.5-2.0 มตร  พืไอ฿หຌหมาะสมละสะดวกตอการทำงาน  นอกจากนีๅ
อาจ฿ชຌคຌางธรรมชาติทีไมีอยูลຌว  ชนเมຌพุมลใก โ  รัๅวบຌาน  ซึไงหมาะสมสำหรับการ
ปลูกผักสวนครัว
กDรNกUบNกีVยว
     หลังหยอดมลใดจนถึงอายุการกใบกีไยว  60-70  วัน  หรือสังกตเดຌจากผล
วาริไมมีเขสีขาวจับผล  ดย฿ชຌมีดคม โ ตัดทีไขัๅวของผล  การกใบควรหลือขัๅวติดเวຌดຌวย  
พืไอชวย฿หຌกใบรักษาเดຌนานขึๅน
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คIVนฉVDย
      คืไนฉาย  ปนพืชผีกทีไ฿ชຌสวน฿บละกຌาน฿บรับประทานปนผักสดละปน
ครืไองทศ฿นการปรุงอาหารบริภคภาย฿นครัวรือน  จะชวย฿หຌอาหารมีกลิไนหอมนา
รับประทาน  ละยังชวยดับกลิไนคาวของนืๅอละปลาเดຌปนอยางดี
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 นิยม฿ชຌหวานมลใดลงบนปลงปลูก  ดย฿ชຌมลใดพันธุ  0.5-1  กิลกรัม/เร   

การตรียมดิน   
 เถดิน฿หຌลึก  20-25  ซนติมตร  ตากกินเวຌ  1-2  อาทิตย  ลຌวยอยดิน฿หຌละอียด 
หวานปูนขาว฿นอัตรา  100-300  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอก  อัตรา  2,000  
กิลกรัม/เร  ปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30  กิลกรัม/เร  คลุมฟางบาง โ ลຌวรดนๅำ฿หຌทัไว
ปลงปลูก  หวานมลใดคืไนฉาย฿หຌผสมทราย  อัตรา 1:10  (มลใดคืไนฉาย:ทราย)  
พราะมลใดลใก  ละบาทำ฿หຌการหวานเมสมไำสมอ

วิธีปลูก  
 รดนๅำปลงปลูก฿หຌชุม  ลຌวนำมลใดหวาน฿หຌกระจายทัไวทัๅงปลง  อายุ
คืไนฉาย 20-30 วัน฿หຌถอนยก  ฿หຌหางประมาณ  5-10  ซนติมตร  
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
 ควร฿หຌนๅำอยางสมไำสมอ  ละพียงพอ  วันละ 1-2  ครัๅง  อยา฿หຌนๅำขังฉะ
พราะจะทำ฿หຌกิดรคนาเดຌ  หากขาดนๅำตຌนจะชะงักการจริญติบต  ทำ฿หຌตຌนละ
฿บมีสีขียวขຌม  ละขใงกระดຌาง

การ฿สปุย
฿สปุยสูตร  46-0-0  หรือ 25-7-7  อัตรา  50  กิลกรัม/เร  บง฿ส  2  ครัๅง

หลังหวานมลใด 7 วัน  ละ15 วัน  หลังถอนยก฿สปุยสูตร 15-15-15  อีกครัๅง
จนกวาสามารถกใบกีไยวผลผลิตเดຌ
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กDรNกUบNกีVยว
    หลังจากหวานมลใดคืไนฉายลงปลง  อายุการกใบกีไยว  40-45 วัน  

ทยอยกใบผลผลิต  ดยกใบผลผลิต฿นชวงชຌา  ถอนตຌนคืไนฉายออกจากปลงปลูก  
ทัๅงตຌนละราก  หลังจากนัๅนลຌางราก฿หຌสะอาด  

มBรBจGน
  มะระจีนปนพืชทีไปลูกงาย  จริญติบตรใว  ฿หຌผลผลิตเว  สามารถปลูกเดຌ
฿นดินทบทุกชนิดละทุกฤดูกาล
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
 ระยะปลูกระหวางตຌน 50-75  ซนติมตร  ระหวางถว  100-120  
ซนติมตร

การตรียมดิน   
 เถดินลึกประมาณ  30-40  ซนติมตร  ตากดินทิๅงเวຌ  7-10  วัน  ยอยดิน
฿หຌละอียด  หวานปูนขาว฿นอัตรา  100-200  กิลกรัม/เร  ฿สปุยหมักหรือปุยคอก  
อัตรา 2,000 กิลกรัม/เร  ละปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30  กิลกรัม/เร คลุกคลຌา
฿หຌทัไว  ลຌวยกปลงสูงประมาณ  30  ซนติมตร  กวຌาง  120  ซนติมตร รดนๅำ ละ
คลุมดຌวยพลาสติก  พืไอรักษาความชืๅนละปງองกันวัชพืช

การตรียมกลຌา 
ทำการพาะกลຌาซึไงประกอบดຌวย  ทราย  ปุยหมักหรือปุยคอกทีไสลายตัวดี  

ละดินยอยละอียดอยางละทา โ กัน  จาะหลุม  หยอดมลใด  กลบดຌวยดินบาง โ 
รดนๅำ  

วิธีปลูก  
 ยຌายกลຌาปลูกมืไอตຌนกลຌามี฿บจริง  4-5 ฿บ  หรืออายุ  15-20  วัน จึงยຌายลง
ปลูก฿นปลง 
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กDรดูOลรCกษD
การ฿หຌนๅำ  

 ฿หຌนๅำอยางสมไำสมอตัๅงตปลูกจนถึงกใบกีไยวดยฉพาะชวงออกดอกละ
ติดผล

การทำคຌาง
 สามารถทำเดຌ  2  บบ  คือ  
                  -  ปกเมຌคຌางยาว  2-2.5  มตร  ทุกหลุม  อนปลายขຌาหากันละมัด
เวຌดຌวยกัน฿ชຌเมຌคຌางหรือชือก฿นลอนผูกขวางทุกระยะ  40-50  ซนติมตร  หรือ฿ชຌ
ตาขายพลาสติกตาหຌางขึงทน  ดຌานบนของคຌาง฿ชຌเมຌคຌางพาดขวางมัดกัน฿หຌนนพืไอ
ปງองกันการคนลຌม
                  -  ปกเมຌคຌางผูกปนรຌานสูงประมาณ  1.5 -2  มตร  ขึงดຌวยตาขาย
พลาสติกหาง โ 

การ฿สปุย
หลังยຌายปลูก  7-10  วัน  ฿สปุยสูตร  46-0-0  อัตรา  30  กิกกรัม/เร  พืไอ

รงการจริญติบต฿สปุยสูตร  13-13-21  อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  ดยทยอยบง
฿ส฿นชวงออกอก- ติดผล
กDรNกUบNกีVยว

    อายุการกใบกี ไยวของมะระจีน  
ประมาณ  45-50  วัน  หลังจากหยอดมลใด
ทยอยกใบผลผลิตทีไเดຌขนาดทีไหมาะสมทุกวัน
หรือวันวຌนวัน  สามารถกใบผลผลิตเดຌ 17-20  
ครัๅง  อายุการกใบกีไยวครัๅงสุดทຌาย 85-90  วัน             
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ห?มOบVง
  หอมบง  ปนผักทีไราบริภคสดสวนของตຌนละ฿บ  หอมบงจะมีลักษณะ
กิดหัว  ละการตกกอคลຌายหอมดงพียงตสวนของหัวเมขยาย฿หญจะมีขนาดลใก
นารับประทาน  ประดับตงอาหาร฿หຌมีสีสันหรือรยหนຌากงจืด฿หຌมีกลิไนนารับประทาน
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
  ฿ชຌหัวพันธุ฿นการปลูก  ระยะระหวางตຌน  30  ซนติมตร  ระหวางถว  30  
ซนติมตร
          การตรียมดิน   
 หอมบงปนผักทีไระบบรากตืๅน  เถดินลึกประมาณ  15-20  ซนติมตร  
ตากดิน ทิๅงเวຌ  5-7  วัน  ฿สปุยคอกหรือปุยหมัก  2,000-2,500  กิลกรัม/เร  ละ
รองพืๅนปุยสูตร  15-15-15  หรือ  16-16-16  อัตรา  50 กิลกรัม/เร

วิธีปลูก  
 ฿ชຌหัวพันธุ฿นการปลูก  ปลูกระยะตามทีไกำหนด  ควรดำหัว฿หຌลึกลง฿นดินพียง
ครึไงหัว คอย โ กออยางระมัดระวัง  ลຌวคลุมดຌวยฟางหຌงหรือหญຌาหຌงพืไอกใบรักษา
ความชืๅนละปງองกันกำจัดวัชพืช  ละรดนๅำ฿หຌสมไำสมอ 
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  นืไองจากหอมบงมีระบบรากตืๅน  ตຌอง฿หຌนๅำอยางพียงพอละสมไำสมอวันละ 2  ครัๅง
            การ฿สปุย

ชวงรก฿สปุยสูตร  25-7-7  หรือสูตร฿กลຌคียง  ดย฿สอัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  
มืไออายุ  20 วัน  ละปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  มืไอตຌนหอมอายุ  30  วัน
กDรNกUบNกีVยว

   อายุการกใบกีไยว  40-45  วัน  ดยถอนทัๅงตຌน  ละทำการลຌางดินออกจาก
ราก  ละตัดตง฿บทีไสียหรือปนรคทิๅง
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ผCกชGฝรCVง
   ผักชีฝรัไง  ฿ชຌสวน฿บออนรับปะทานปนผักสดกลຌมกับ  นๅำพริกลาบ  ละ
อาหารประภทยำ  ละ฿ชຌปนครืไองปรุงตຌมยำพืไอดับกลิไนคาว  ทำ฿หຌมีกลิไนหอม  
ละรสชาติของอาหารดีขึๅน
กDรปลูก
         ระยะปลูก    
  -  หวานมลใด
           -  ระยะ  20x20  ซนติมตร
          การตรียมดิน   
 เถดินลึกประมาณ  15-20  ซนติมตร  ตากดินทิๅงเวຌ  7-15  วัน  ลຌวยอยดิน
฿หຌละอียดละปรับพืๅนทีไ฿หຌสมไำสมอ  ฿สปุยคอก  หรือปุยหมัก  ประมาณ  2,000  
กิลกรัม/เร  ละปุยสูตร  15-15-15  อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร

วิธีปลูก  
 -  บบหวานมลใด  นำมลใดผักชีฝรัไง  ชนๅำ เวຌ 1 คืน  หวาน฿หຌทัไวปลง
ควร฿หຌนๅำ  3-5  วัน/ ครัๅง
          -  การยกกอ  ขุดหลุมปลูก  ระยะ 20x20  ซนติมตร  นำตຌนพันธุตรียมเวຌ
มาปลูกตามระยะทีไกำหนด
กDรดูOลรCกษD

การ฿หຌนๅำ  
  การปลูกบบหวานมลใดควร฿หຌนๅำ  3-5 วัน/ครัๅง  ระวังอยา฿หຌนๅำทวมขัง
การยกกอควร฿หຌนๅำวันละ 2  ครัๅง
             การ฿สปุย

ผักชีฝรัไง  อายุ 30 วัน  ฿สปุยสูตร  25-7-7 อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร  หลังจากนัๅน 
15 วัน฿สปุยสูตรสมอ 15-15-15  หรือ 16-16-16  อัตรา  30-50  กิลกรัม/เร
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การพรางสง
 ฿ชຌตาขายพรางสง  60-80 %  จะทำ฿หຌผักชีฝรัไงมีการจริญติบต  ละ฿บ
ผักชีฝรัไงทีไยาวขึๅน 
กDรNกUบNกีVยว

    กใบกีไยวมืไออายุประมาณ  120  วัน  หลังหวานมลใด  ละการยกกอ  
30 วัน   นับจากการยຌายกลຌาการกใบผลผลิตถอนทัๅงตຌนมีรากติดมาดຌวยทยอยกใบผลผลิต
ตຌน฿หญกอน  ละทำการลຌางดินออกจากรากละตัดตง฿บทีไสียหรือปนรคทิๅง

การป้องกันกຕจัดศัตรูพืชผักโดยวຖธีชีววຖธี

ชนิดพืช ชนิดศัตรูพืช การปองกัน
ผักชีฝรัไง รคคนนา ฿ชຌชืๅอราเตรครดอรมารยคนตຌน
พริกขีๅหนู/
พริกหนุม

พลีๅยเฟ พลีๅยออน - ฉีดพนดຌวยสารสะดา, BT (ฟลอรบค) 
บิววอรีย ฿ชຌกับดักกาวหนียว เวຌตออยล
- กใบผลทิๅง, ฉีดพนดຌวยชืๅอราเตรครดอรมาล
ะรองกຌนหลุมปลูก

ผักกาดหอม รคนา ฉีดพนหรือรยคนตຌนดຌวยชืๅอเตรครดอรมา
ผักชีเทย รคนา ฉีดพนหรือรยคนตຌนดຌวยชืๅอเตรครดอรมา
กะพรา พลีๅยออน หนอน฿ยผัก ฉีดพนดຌวยสารสะดา, BT (ฟลอรบค)
หระพา พลีๅยออน หนอน฿ยผัก ฉีดพนดຌวยสารสะดา, BT (ฟลอรบค)
กะหลไำปลี หนอนจาะยอด ฉีดพนดຌวยสารสะดา, BT (ฟลอรบค)
กะหลไำดอก หนอนจาะยอดกะหลไำ ฉีดพนดຌวยสารสะดา, BT (ฟลอรบค)
บรใอคคลีไ หนอน฿ยผัก ฉีดพนดຌวยสารสะดา, BT (ฟลอรบค)
มะขือปราะ/
มะขือยาว

หนอนจาะผล พลีๅยเฟ 
ดຌวงตามะขือ

ฉีดพนดຌวยสารสะดา, BT (ฟลอรบค), 
฿ชຌนๅำบบสปริงกอรฉีดพนชวงบาย

ผักคะนຌา ดຌวงหมัดผัก พลีๅยออน 
หนอน฿ยผัก

- ฉีดพนดຌวยสารสะดา หรือ BT (นวาดอร) 
฿ชຌกับดักกาวหนียว, ยาสูบ
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ชนิดพืช ชนิดศัตรูพืช การปองกัน
ผักกาดขาว รคนาละ

พลีๅยออน หนอน฿ยผัก
หนอนกระทูຌผักดຌวงหมัดผัก

- มืไอริไมหอหัว ฿หຌพนปุยนๅำธาตุอาหารรอง
คลซียมละบรอน ฿ชຌกับดักกาวหนียว
- ฉีดพนดຌวยสารสะดา, BT(ฟลอรบค) 
BT(นวาดอร)

ถัไวฝกยาว พลีๅยออน หนอนชอน฿บหนอนจาะฝก
รคราสนิม

- ฉีดพนดຌวยสารสะดา, ยาสูบ
- ตัด฿บละสวนทีไปนรคทิๅง
- ฉีดพนชืๅอเตรครดอรมา

มะขือทศ รค฿บเหมຌ
รคนาคอดิน, รคนา

- ตัด฿บละสวนทีไปนรคทิๅง, ฉีดพนชืๅอเตรครดอรมา
- รดดຌวยนๅำปูน฿ส

ผักกวางตุຌง/
ผักกวางตุຌงฮองตຌ

ดຌวงหมัดผัก พลีๅยออน 
หนอน฿ยผัก

- ฉีดพนดຌวยสารสะดา หรือ BT (นวาดอร) 
฿ชຌกับดักกาวหนียว, ยาสูบ

ผักหวานบຌาน หนอน฿ยผัก พลีๅยเฟ - ฉีดพนดຌวยสารสะดา ละ฿ชຌกับดักกาวหนียว
บวบหลีไยม ดຌวงตาตงดง หนอนกระทูຌผัก ฉีดพนสารสะดา ละ฿ชຌกับดักกาวหนียว
ถัไวพู หนอนชอน฿บ ฉีดพนดຌวยสารสะดา
ขຌาวพดหวาน หนอนกระทูຌผัก หนอนจาะยอด ฉีดพนดຌวยสารสะดา
คืไนฉาย รคคนนา ฿ชຌชืๅอราเตรคดอรมารยคนตຌน
กุยชาย รคราสนิม ตัด฿บทิๅง
ผักบุຌงจีน รคราสนิมขาว ถอนทิๅงทัๅงปลง ละตากดินเวຌ
ตงกวา/
ตงรຌาน

รครานๅำคຌาง - ฉีดพนหรือรยคนตຌนดຌวยชืๅอเตรครดอรมา
฿นระยะริไมตຌน, ฉีดพน BS (บาซิลลัสซับทิลิส) 
กใบ฿บทีไปนรคทิๅง

ฟกขียว,ฟง ดຌวงตาตงดง หนอน฿ยผัก 
หนอนกระทูຌผัก

ฉีดพนดຌวยสารสะดา, ยาสูบ

ผักกาดหัว พลีๅยออน ดຌวงหมัดผัก สีๅยนดิน - ฉีดพนดຌวยสารสะดา หรือ BT (นวาดอร) 
- ฉีดพนมตาเรซียมทีไดิน

ฟกทอง ดຌวงตาตงดง ฉีดพนดຌวยสารสะดา, ฿ชຌกับดักกาวหนียว
ผักชุนฉาย พลีๅยออน ดຌวงหมัดผัก - ฉีดพนดຌวยสารสะดา หรือ BT (นวาดอร) , 

ยาสูบ, เวຌตออยล, ฿ชຌกับดักกาวหนียว
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