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คํานํา

  กระแสรักสุขภาพและสนใจสิ่งแวดลอมของผูบริโภค นํามาซึ่งการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตพืชผักของเกษตรกรใหมีความปลอดภัย ไดมาตรฐานรับรอง

และสอดคลองกับความตองการของตลาด ดังน้ันการผลิตพืชผักอยางปลอดภัย 

นอกจากลดการใชสารเคมทีีส่งผลกระทบตอเกษตรกร ผูบรโิภค และสิง่แวดลอมแลว 

ยังสามารถลดตนทุนการผลิต สรางรายไดเพิ่ม เพิ่มมูลคาผลผลิต มีสวนรวมในการ

สรางสิ่งแวดลอมที่ดี และสรางโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ

  กรมสงเสริมการเกษตร จึงไดเรียบเรียงเอกสารคําแนะนํา เรื่อง

“ผลิตและบริโภคผักปลอดภัย” โดยเน้ือหาประกอบดวย วิธีการผลิต การดูแล

รักษากอนและหลังการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนตลาดพืชผัก 

และเมนูอาหารจากพืชผัก หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคําแนะนําฉบับนี้ สามารถ

สรางความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงการผลิตพืชผักใหปลอดภัยแกเกษตรกร

มุ งหวั งให เกษตรกรพัฒนาตนเอง สรางความเขมแข็งและพึ่ งพาตนเอง

รวมถึงเปนเคร่ืองมือสําหรับเจาหนาที่เพื่อใชในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร

ใหเกิดการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยสมกับเมืองไทยเปนครัวของโลก
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

 พืชผัก หมายถึง พืชที่สามารถนําสวนตาง ๆ เชน ใบ ลําตน ดอก ผล และราก

มาบริโภคไดไมวาบริโภคสดหรือทําใหสุกกอนรับประทาน อาจใชเปนสวนประกอบหลัก

หรือสวนประกอบรอง หรือเปนเครื่องเคียงชวยใหนารับประทานยิ่งขึ้น

 

พืชผักเปนพืชที่อุดมดวยคุณคาทางอาหาร ไดแก 

   วิตามินและเกลือแรที่จําเปนตอรางกาย โดยเฉพาะแคลเซียมและธาตุเหล็ก 

และเปนสารตานอนุมูลอิสระ 

    แปงและน้ําตาลซึ่งเปนแหลงพลังงาน และใหความอบอุนแกรางกาย

    เซลลูโลสและไฟเบอร ชวยในการยอยอาหารและการขับถายของรางกาย

พืชผัก หมายถึง พืชที่สามารถนําสวนตาง ๆ เชน ใบ ลําตน ดอก ผล และราก

พืชผักเปนพืชที่อุดมดวยคุณคาทางอาหาร ไดแก 

1.1  ความหมายของพืชผัก

1.2  คุณประโยชนพืชผัก

บทที่ 1 บทนํา

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังผลิตและบริโภคผักปลอดภัย 1



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

 ในการผลิตพืชผักเพื่อใหไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพน้ัน จําเปนตองใหความสําคัญ

ตั้งแตการเลือกเมล็ดพันธุ การปลูก การใสปุย การใหน้ํา การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว

และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

  

 การใชเมล็ดพันธุพืชผักตองคํานึงถึง ตรงตามพันธุ เปนท่ีตองการของตลาด เหมาะสม

ตอสภาพแวดลอม มีอัตราความงอกสูง ไมหมดอายุ อยูในภาชนะท่ีปดสนิทและควรเลือกซ้ือ

เมล็ดพันธุจากรานคาหรือบริษัทที่เชื่อถือได

ผักจําแนกไดเปน 3 ชนิด ตามอายุการเก็บเกี่ยว ไดแก
 1) ผักอายุสั้น หมายถึง ผักท่ีมีอายุตั้งแตปลูกจนถึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ไดนอยกวา 2 เดือน มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได

ในเวลาสั้น เชน ผักบุงจีน คะนา กวางตุง เปนตน

 2)  ผักอายุปานกลาง หมายถึง ผักที่มีอายุประมาณ 2–5 เดือน ต้ังแตปลูก

จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปบริโภคได เชน กะหลํ่าปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ําดอก 

ถั่วฝกยาว แตงโม บวบ มะระ และฟกทอง เปนตน

 3) ผักยืนตน หมายถึง ผักท่ีสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตไปรับประทานได

อยางตอเนื่อง สามารถปลูกและอยูขามป เชน ผักหวาน กะเพรา โหระพา แมงลัก ขิง ขา 

ตะไคร และกระชาย เปนตน

 

 

บทที่ 2 การปลูกผักและดูแลรักษา

ผักจําแนกไดเปน 3 ชนิด ตามอายุการเก็บเกี่ยว ไดแก

2.2  การเลือกชนิดผัก  

2.1  เมล็ดพันธุพืชผัก

กรมสงเสริมการเกษตร2



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

  
การเพาะเมล็ดผักที่นิยมมี 2 วิธี  ดังนี้
 1) การเพาะในแปลงเพาะ ควรเปนบริเวณที่สะดวกตอการดูแล ดินดี น้ําไมทวม 
และแสงแดดเพียงพอ แปลงเพาะกลาควรมีขนาดกวาง 1 เมตร ความยาวตามตองการ 
และสะดวกตอผูดูแลแปลง โดยขุดดินตากแดดประมาณ 10-15 วัน ใสปุยคอกหรือ
ปุยหมัก ยกแปลงสูงประมาณ 10 เซนติเมตร เกลี่ยหนาแปลงใหเรียบ หวานเมล็ดกระจาย
ใหทั่วแปลง หรือโรยเปนแถวใหแตละแถวหางกันประมาณ 15-20 เซนติเมตร เกลี่ยดิน
กลบบาง ๆ แลวรดน้ํา ควรคลุมดินดวยแกลบหรือฟางแหงเพื่อรักษาความชื้น
 2) การเพาะในถาดเพาะ เหมาะสําหรับเมล็ดพันธุที่มีราคาแพง และขนาดเล็ก 
ใชพื้นที่ไมมากนัก เคลื่อนยายงาย ทราบจํานวนตนกลาแนนอน วัสดุเพาะอาจใช 
อัตราสวนระหวาง ดินละเอียด : ปุยคอกแหงหรือปุยหมัก : ทรายละเอียด : ขุยมะพราว 
อยางละเทากันก็ได โดยใสเมล็ดหลุมละ 1-2 เมล็ด เมื่อตนกลาแข็งแรงดีแลว
จึงนําไปยายปลูกลงแปลง

 
 เมล็ดพืชผักโดยสวนใหญมีขนาดเล็ก มีระบบรากตื้น หากเตรียมดินไมดีจะสงผลตอ
การงอกและการเจริญเติบโต โดยปกติใหทําการไถผาน และไถดะ ลึก 15-20 เซนติเมตร 
แลวตากดินไว 7-10 วัน เพื่อทําลายไขแมลงและศัตรูพืชในดิน ทําการไถพรวนพรอมใส
ปุยอินทรียผสมคลุกเคลาไปกับดิน จะทําใหดินรวนซุย และเหมาะสมกับการเจริญเติบโต 
และควรใสปุยหมักหรือปุยคอกในอัตรา 4-6 ตันตอไร ปละ 1 ครั้ง

 
 1) การปลูกลงแปลงโดยตรง
   การหวาน/การโรย ปกติเกษตรกรนิยมปลูกผักกินใบดวยการหวาน 
เชน ผักชี คะนา กวางตุง ผักบุง เปนตน ซึ่งควรยอยหนาดินใหละเอียดกอนเสมอ 
ควรหวานเมล็ดพันธุใหกระจายทั่วแปลงมากที่สุด หากเมล็ดพันธุมีขนาดเล็กควรผสมกับ
ทรายละเอียดกอนหวานเพื่อเพิ่มการกระจายตัวของเมล็ดพันธุ หรืออาจโรยเปนแถวหางกัน
ประมาณ 10 เซนติเมตร แลวคลุมดวยฟาง รดน้ําใหชุมดวยบัวฝอย เมื่อตนกลาเจริญเติบโต
ใหทําการถอนแยก โดยถอนตนที่เปนโรคและออนแอไมสมบูรณทิ้ง  

  
การเพาะเมล็ดผักที่นิยมมี 2 วิธี  ดังนี้

2.3  การเพาะเมล็ด

 เมล็ดพืชผักโดยสวนใหญมีขนาดเล็ก มีระบบรากตื้น หากเตรียมดินไมดีจะสงผลตอ

2.4  การเตรียมแปลงปลูก

1) การปลูกลงแปลงโดยตรง

2.5  การปลูก

ผลิตและบริโภคผักปลอดภัย 3



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

2.6  การใหปุย

   การหยอดเมล็ด นิยมหยอดเมล็ดพันธุพืชผักเลื้อยกินผลลงในแปลงปลูก
โดยตรง โดยขุดหลุมตามระยะและความลึกที่เหมาะสม แลวหยอดหลุมละ 2-3 เมล็ด 
กลบดวยดินผสมปุยคอกหรือปุยหมัก อัตราสวน 1:1 เมื่อตนกลางอกมีใบจริงประมาณ 
2-3 ใบ จึงคัดตนที่ไมแข็งแรงสมบูรณ เหลือเพียงหลุมละ 1 ตน

 2) การยายกลา
  เลือกตนกลาที่แข็งแรง ไมมีโรค แมลง ลําตนตรง ไมคดงอ ใบสมบูรณ 
มีใบจริง 3-5 ใบ โดยขุดหลุมตามระยะปลูก และลึกตามชนิดของพืชผักน้ัน  ทั้งน้ี
กอนยายตนกลาควรงดนํ้า 1 วัน และกอนปลูก 1 ช่ัวโมง ใหรดนํ้าใหชุม ควรปลูกในชวงเย็น
หรือแดดออน และรดน้ําตามทันที

 3)  การทําคาง
    การทําคางสําหรับพืชผักเลื้อย เชน แตงกวา มะเขือเทศ และพืชผัก
ตระกูลถั่วตาง  เกษตรกรนิยมใชไมไผกลม หรือไมอื่น  ที่หาไดงายและราคาถูก 
ยาวประมาณ 15 เมตร ปกในดิน 30 เซนติเมตร ขางตนผัก โดยทําเปนแถวคู เอนปลาย
หากันผูกเปนกระโจม แลวใชไมพาดขวางที่ดานบนและดานขาง ผูกเชือกใหแนน 
เปนการชวยพยุงลําตนและงายตอการจัดการแปลง 
    การทํารานสําหรับพืชผักเล้ือย เชน บวบ มะระ และแฟง โดยทําเสา
ดวยการนําไมไผขนาดกลางปกขางตนผักทุกหลุม ใหสูงจากพื้นประมาณ 15-2 เมตร 
แลวใชไมไผพาดดานบนไมไผแตละดานใชลวดมัดใหแนนเพื่อทําเปนคาน แลวจึง
ใชเชือกไนลอนขึงทับ หางกันประมาณ 70 เซนติเมตร หรืออาจซื้อสําเร็จรูป แลวมัดกับ
ไมไผที่ทําเปนเสาและคานใหแนน เมื่อพืชเล้ือยและออกผลดานบนจะสะดวกในการดูแล
รักษาและเก็บเกี่ยว มากกวาปลูกใหเลื้อยบนพื้นดิน

 

 1) ปุยรองพื้น จะใชในชวงเตรียมดินหรือรองกนหลุมกอนปลูก ควรใสปุยคอก
หรือปุยหมัก เพื่อทําใหดินโปรง รวนซุย อุมน้ํา รักษาความชื้น และชวยดูดซับปุยเคมี
ที่ใสภายหลัง ไมใหสลายเร็วเกินไป และทําใหตนกลาตั้งตัวไดเร็ว 
 2) ปุยบํารุง อาจเปนปุยเคมี หรือปุยชีวภาพ แตควรแบงใส โดยครั้งแรก
ควรใสเมื่อยายกลาจนตนกลาตั้งตัวไดแลว และใสอีกครั้งหลังจากใสครั้งแรกประมาณ
2-3 สัปดาห โดยโรยปุยระหวางแถวพรวนดินกลบ ไมควรใสชิดตนเพราะจะทําให
ตนผักตายได เมื่อใสปุยแลวรดน้ําตาม

ๆ

ๆ

ๆ

.

.   
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

   
พืชผักโดยมากเปนพืชอวบน้ํามีความตองการน้ําอยางเพียงพอ และไมชอบน้ําขัง
   ควรรดน้ํา เชา-เย็น ไมควรรดตอนแดดจัด รดใหชุมแตไมควรแฉะและ

มีน้ําขังเพราะอาจเปนสาเหตุการระบาดของโรคพืชได

   หากปลูกพืชผักตระกูลแตงในชวงหนาหนาว และกลางคืนมีหมอกลงจัด 

ในตอนเชาควรโชยน้ําบาง ๆ  ลางใบ เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของโรคราน้ําคาง

เมล็ดพันธุพืชผัก

การใหน้ํา

การถอนแยก

การเลือกชนิดผัก

การเตรียมแปลงปลูก

การใสปุยรองพื้น

   
พืชผักโดยมากเปนพืชอวบน้ํามีความตองการน้ําอยางเพียงพอ และไมชอบน้ําขัง

2.7  การใหน้ํา
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

ตารางที่ 1 คําแนะนําการปลูกพืชผัก

       พืชผัก   ชนิดพันธุ     อัตราการใชเมล็ด    ระยะปลูก                       การใสปุย                          วิธีปลูก       อายุการเก็บเกี่ยว 
  ตระกูล  พืช       (กรัม/ไร)         ตนxแถว                                                                                    (วัน)

แตงกวา

มะระจีน

ฟกทอง

บวบเหลี่ยม

บวบหอม

แตงโม

กะหล่ําปลี

คะนา

ผักกาดเขียว

กวางตุง

ผักกาด

ขาวปลี

ยายกลา

ยายกลา

หยอดเมล็ด

ยายกลา

หยอดเมล็ด

ยายกลา

หวาน

หวาน 

ยายกลา

40-60

80-90

120-180

45-60

50-60

65-85

พันธุเบา 50-60

พันธุหนัก 120

35-55

30-35

45-50

แตง

กะหล่ํา

 

50X70 ซม.

50-75X

100-120 ซม.

300X300 ซม.

75X100 ซม.

90X300 ซม.

30-40X30-40 

ซม. 

20X25 ซม.  

20X25 ซม.

 50X50 ซม.

200

250

250-450

200

พันธุเบา 40-50 

พันธุหนัก 

250-500

100-150

1,000-1,500

200-250

200

- ปรับปรุงดิน 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร
- 14 วันหลังงอก 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร
- 20 วันหลังงอก 15-15-15 
  อัตรา 40-50 กก./ไร
- 30 วันหลังงอก 13-13-21 
  อัตรา 30-50 กก./ไร

- ระยะแรก ใสปุยที่มีฟอสฟอรัสสูง
- ระยะเจริญของเถา ใส 21-0-0 
- ระยะติดผล ใส 15-15-15 หรือ 13-13-21 

- รองกนหลุมดวย 13-13-21 
  อัตรา 30-50 กก./ไร
- 7-10 วันใส 46-0-0 อัตรา 3-5 กก./ไร
- 20-30 วันหลังงอก ใส 13-13-21 
  อัตรา 30-50 กก.ไร

- ใส : 10-10-20/13-13-21 
  อัตรา 100-150 กก./ไร เม่ือมีใบจริง 5 ใบ  
- ใส 46-0-0 เม่ือเถาทอดยาวประมาณ 1 ฟุต
- ใส 46-0-0  และ 0-0-60  
  เมื่อเถายาว 7 ฟุตหรือ 90 ซม.

- 14 วันหลังยายปลูก ใส 13-13-21 
  อัตรา 30 กก./ไร
- 20 วันหลังยายปลูก ใส 46-0-0 
  และ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร
- 40 วันหลังยายปลูก ใส 13-13-21 
  หรือ 14-14-21 อัตรา 50 กก./ไร

- 14 วันหลังงอกใส 46-0-0 
  อัตรา 40-50 กก./ไร 
- 28-40 วัน ใส 15-15-15 หรือ 
  16-16-16 อัตรา 40-50 กก./ไร

- 7-10 วันหลังงอก ใส 46-0-0 
  อัตรา 40-50 กก./ไร
- 20-25 วันหลังงอก ใส 16-16-16 
  อัตรา 40-50 กก./ไร 

- 7-14 วันหลังยายปลูก ใส 20-10-10 
  อัตรา 40-50 กก./ไร
- 21-28 วันหลังยายปลูก ใส 20-10-10 
  อัตรา 40-50 กก./ไร
- 40 วันหลังยายปลูก ใส 15-15-15 
  อัตรา 40-50 กก./ไร

ตารางสรุปการปลูกพืชผัก ซึ่งสามารถแบงกลุมที่เกษตรกรนิยมผลิตได 5 กลุม ตามตารางที่ 1

คําแนะนําการปลูกพืชผัก

กรมสงเสริมการเกษตร6



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

       พืชผัก   ชนิดพันธุ     อัตราการใชเมล็ด    ระยะปลูก                       การใสปุย                          วิธีปลูก       อายุการเก็บเกี่ยว 
  ตระกูล  พืช      (กรัม/ไร)          ตนxแถว                                                                                    (วัน)

ผักกาดหัว

ผักกาดหอม

พริกขี้หนู

พริกชี้ฟา 

พริกมัน 

พริกหนุม 

พริกหยวก

มะเขือเทศ

มะเขือพวง

มะเขือเปราะ

มะเขือยาว

ถั่วฝกยาว

ถั่วพู

ถั่วแขก

หวาน

หวาน

ยายกลา

ยายกลา

ยายกลา

ยายกลา

หยอดเมล็ด

หยอดเมล็ด

หยอดเมล็ด

45-60

40-45 

70-95 

70-90

100

100

55-60

45-50

50-60

กะหล่ํา
(ตอ)

พริกและ
มะเขือ

ถั่ว

20X30 หรือ 

30X45 ซม.

50X50 ซม. 

แถวเดี่ยว 

50X100 ซม.

แถวคู

50X80 ซม. 

ระหวางแถวคู

120 ซม.

250X250 ซม.

50X80 ซม.

100X100 ซม.

50X100 ซม.

200X200 ซม.

30X50 ซม.

2,000 

300-500 

100

250-350

250-350

250-350

1,500

4,000-5,000

3,000-4,000

- 14 วันหลังปลูก ใส 46-0-0 
  อัตรา 40-50 กก./ไร
- 28 และ 40 วัน ใส 13-13-21 
  อัตรา 40-50 กก./ไร

- 7-14 วันหลังงอก ใส 46-0-0 
  อัตรา 40-50 กก./ไร
- 21-22 วันหลังงอก ใส 15-15-15 
  หรือ16-16-16 อัตรา 40-50 กก./ไร

- รองกนดวยปุยหมัก ปุยคอกผสมปุยเคมี
  15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร 
- 30 วันหลังยายปลูก 
  ใส 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร  
- 60 วันหลังยายปลูก 
  ใส 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร

- 20 วันหลังยายปลูก ใส 15-15-15 
  อัตรา 20-50 กก./ไร 
- 30 วันหลังยายปลูก ใส 15-15-20 
  อัตรา 80 กก./ไร 
  พรอม 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร

- 7-10 วันหลังยายปลูก ใส 46-0-0 
  อัตรา 30 กก./ไร
- 30 วันหลังยายปลูก ใส 15-13-21 
  หรือ 15-15-15 อัตรา 15-25 กก./ไร

- 14 วันหลังงอก ใส 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร
- 28 วันหลังงอก ใส 15-15-15 
  อัตรา 40-50 กก./ไร
- 38-40 วันหลังงอก ใส 13-13-21 
  อัตรา 40-50 กก./ไร

- 15 วันหลังงอก ใส 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร
- 30 วันหลังงอก ใส 15-15-15 
  อัตรา 25 กก./ไร
- 45 วันหลังงอก ใส 13-13-21 
  อัตรา 25 กก./ไร

ตารางที่ 1 คําแนะนําการปลูกพืชผัก  (ตอ)
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

ชื่ออื่น :  หนอนใย ตัวจรวด
ความสําคัญและลักษณะการทําลาย : สรางความเสียหาย
กับพืชตระกูลกะหลํ่าทุกชนิด หนอนใยผักมีวงจรชีวิตสั้น
ขยายพันธุเร็ว วางไขไดตลอดชีวิต ระยะหนอนสามารถ
ทําลายพืชโดยกินใบ กาบใบ และยอดได ทําใหใบผัก
เปนรูพรุนคลายรางแห เมื่อถูกตัวหนอนจะดิ้นอยางแรงและ
สรางเสนใยพาตัวขึ้นลงระหวางพื้นดินกับใบพืช ตัวเต็มวัย
เปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ชอบบินมาเลนแสงไฟชวงหัวค่ํา
พืชอาหาร :  ผักตระกูลกะหล่ํา 
การปองกันกําจัด : 
  ติดกับดักกาวเหนียวสีเหลือง 80 กับดักตอไร
   ใชโรงเรือนตาขายไนลอน หรือปลูกผักกางมุง
   ใชแตนเบียนไขทริคโคแกรมมา อัตรา 60,000 ตัวตอไร ทุก 10 วัน
   ใชแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (บีที) 60-80 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพน ทุก 4-7 วัน
   ใชสารเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ ไดแก สปนโนแซด หรือ คลอรฟนาเพอร 
หรือ อินดอกซาคารบ 

ชื่ออื่น :  หนอนหลอดหอม หนอนหอม หนอนหนังเหนียว
ความสําคัญและลักษณะการทําลาย : สรางความเสียหาย
กับพืชตระกูลกะหล่ําทุกชนิด ระบาดรุนแรงชวงฤดูรอน 
ระยะหนอนสามารถทําลายพืชโดยกัดกินผิวใบตามสวนตาง ๆ  
เขาดักแดใตผิวดิน ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง

บทที่ 3 ศัตรูผักและการปองกันกําจัด

3.1 แมลงศัตรูผักที่สําคัญและการปองกันกําจัด

ชื่ออื่น :  หนอนใย ตัวจรวด

1)  หนอนใยผัก

ชื่ออื่น : หนอนหลอดหอม หนอนหอม หนอนหนังเหนียว

2)  หนอนกระทูหอม

ลักษณะการทําลาย

ลักษณะตัวเต็มวัยและดักแด

ระยะไข หนอน ดักแด และตัวเต็มวัย

กรมสงเสริมการเกษตร8



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

พืชอาหาร : คะนา กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก ผักกาดขาวปลี
ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหัว หอมแดง หอมหัวใหญ  
หนอไมฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริก องุน ขาวโพด ถั่วเหลือง 
กุหลาบ ดาวเรือง และกลวยไม
การปองกันกําจัด : 
  หมัน่ตรวจแปลง ถาพบหนอนไมมากใหเกบ็ทาํลาย 
   ใชโรงเรือนตาขายไนลอน หรือปลูกผักกางมุง
   ใชแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (บีที) 60-80 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพน ทุก 4-7 วัน
   ใชสารเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ ไดแก คลอรฟนาเพอร หรือ 
อินดอกซาคารบ หรือ สปนโนแซด 

ช่ืออ่ืน :  หนอนเขียว หนอนคืบ หนอนคืบเขียว 
ความสําคัญและลักษณะการทําลาย : เปนหนอนขนาดกลาง
กิ นจุ  กั ด กิ น ท่ี ผิ ว ใบ จนถึ ง กั ด กิ น เนื้ อ ใบทํ า ให เป น
รอยแหวงเหลือแตกานใบ สวนใหญพบระบาดในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง
พืชอาหาร : กะหล่ําปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ําดอก ขึ้นฉาย 
บีทรูท คะนา มันฝรั่ ง ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม 
ผักกวางตุง และผักกาดขาว
การปองกันกําจัด : 
  หมัน่ตรวจแปลง ถาพบหนอนไมมากใหเกบ็ทาํลาย 
  ใชโรงเรือนตาขายไนลอน หรือปลูกผักกางมุง 
   ใชแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (บีที) 
60-80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน ทุก 4 -7 วัน
   ใชสารเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ ไดแก แลมบดาโซฮาโลทริน หรือ 
เดลทาเมทริน หรือ คลอฟลูอาซูรอน

ช่ืออ่ืน :  หนอนเขียว หนอนคืบ หนอนคืบเขียว 

3)  หนอนคืบกะหล่ํา

ลักษณะการทําลาย

ลักษณะการทําลาย

ระยะไข หนอน ดักแด และตัวเต็มวัย
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย : ดูดกินน้ําเลี้ยงจากพืช 
ทําใหเกิดรอยดานหรือรอยแผลสีน้ําตาล ทําใหใบแหง หรือ
หงิกงอมวนขึ้นดานบนยอด ดอก และตาออนไมเจริญเติบโต 
ในระยะที่พืชขาดน้ําอาจทําใหพืชตายได พบทําลายพืชได
ตลอดทั้งป มักพบระบาดรุนแรงชวงฤดูรอน ฝนทิ้งชวง
พืชอาหาร : แตงโม มะเขือเปราะ มะเขือยาว แตงกวา มะระ
ฟกเขียว ถ่ัวฝกยาว หนอไมฝรั่ง พริก ไมผล พืชไร และ
ไมดอกหลายชนิด
การปองกันกําจัด : 
   เพิ่มความชื้นโดยการใหน้ําแกพืช 
  ใชเชื้อบิวเวอเรีย 250 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน ทุก 7-15 วัน
  ใชสารเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ ไดแก อิมิดาโคลพริด หรือ อิมาเม็กติน 
เบนโซเอต หากพบการระบาดในชวงแลง ควรปรับหัวฉีดสารเคมีใหเปนฝอยที่สุด 

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย : ดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ
และยอด ทําใหตนพืชชะงักการเจริญเติบโต เปนพาหะนําโรค
ไวรัสหลายชนิดมาสูพืช พบระบาดมากในชวงอากาศแหงแลง 
หรือในฤดูหนาว
พืชอาหาร : ฝาย ยาสูบ พริก มันฝร่ัง มะเขือเทศ 
กระเจ๊ียบเขียว มะเขือเปราะ ถั่วฝกยาว ถั่วตาง  และพืช
ตระกูลกะหล่ํา 
การปองกันกําจัด : 
  กําจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูก  เพราะเปนแหลงอาศัย
ของเพลี้ยออน
  ใชเชื้อบิวเวอเรีย 250 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน ทุก 7-15 วัน
  ใชสารเคมีตามคําแนะนําของทางราชการ ไดแก อิมิดาโคลพริด เปนตน 

ตัวเต็มวัย

ลักษณะอาการใบพริกที่ถูกเพลี้ยไฟเขาทําลาย

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย :

4)  เพลี้ยไฟ

ความสําคัญและลักษณะการทําลาย :

5)  เพลี้ยออนฝาย

ลักษณะอาการใบพริกท่ีถูกเพล้ียออนฝายเขาทําลาย

ตัวเต็มวัย

ๆ
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

ช่ืออ่ืน : หนอนดีด หนอนน้ําปลา
ความสําคัญและลักษณะการทําลาย : เปนศัตรูสําคัญของ
พรกิและพชืตระกลูมะเขอื ตวัเตม็วัยวางไขในระยะพริกเปล่ียนส ี
หรือผลใกลสุก หนอนกัดกินภายในผล เขาดักแดในดิน
พืชอาหาร : ผักตระกูลพริกและมะเขือตาง ๆ  
การปองกันกําจัด : 
   รกัษาความสะอาดในแปลง เกบ็ผลพรกิทีถ่กูทาํลาย
ไปเผาหรือฝง 
  ใชสารลอแมลง (เมธิลยูจินอล) ผสมกับสารเคมี
มาลาไธออน   จุมสําลีแลวแขวนในขวดพลาสติก   วางกระจายในแปลง
   พนดวยน้ํามันปโตรเลียม สารเคมีมาลาไธออน 

ช่ืออ่ืน : หนอนดีด หนอนน้ําปลา

6)  แมลงวันทองพริก

	

ลักษณะการทําลาย

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ลักษณะอาการ : พบมากในพืชตระกูลกะหล่ํา มีแผลช้ํา

ฉ่ําน้ํา แผลเละเปนเมือกเยิ้ม สงกลิ่นเหม็น อาการลุกลาม

อยางรวดเร็วในสภาพอากาศรอนจัด มีความชื้นสูง

การแพรระบาด : ถูกพัดพาไปโดยน้ํา ติดไปกับแมลงและ

เครื่องมือทางการเกษตร เศษซากพืชที่เปนโรค

การปองกันและกําจัด :
  การเตรียมแปลงปลูก ใหกําจัดเศษซากพืชที่เปนโรคออกจากแปลง ไถดิน

ตากแดดจัด 7-15 วัน

  หลีกเลี่ยงไมใหน้ําทวมขังในแปลงเปนเวลานาน

  ควบคุมหนอนและแมลงปากกัดในแปลง

3.2 โรคผักที่สําคัญและการปองกันกําจัด

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

1)  โรคเนาเละ

อาการของโรค

ตัวเต็มวัย
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สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการ : ใบพืชเปนแผลแหงสีน้ําตาล เห็นเช้ือ
สาเหตุจุดดํา ๆ มีลักษณะเรียงเปนวงซอนกันคอนขางชัดเจน
โรคน้ีเกดิไดท้ังบนใบ ก่ิง และผล พบระบาดมากในชวงฤดฝูน 
การแพรระบาด : ปลิวไปกับลม และน้ําฝน 
การปองกันและกําจัด :
  เวนระยะปลูกพืชใหเหมาะสม อากาศถายเทได และหมั่นสํารวจแปลง เมื่อพบ
โรคใหเก็บเผาทําลายทิ้ง 
  ใชเชื้อไตรโคเดอรมา 250 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน ทุก 7-15 วัน
  ฉีดพนสารเคมีปองกันและกําจัดโรคพืชตามคําแนะนําของทางราชการ เชน 
แมนโคเซบ หรือ โปรคลอราช หรือ คารเบนดาซิม เปนตน

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการ : พบมากในผักตระกูลกะหลํ่า และตระกูล
แตง จะพบกลุมของเชื้อราเปนผงสีขาวหรือสีเทาบนใบ 
ตอมาดานหลังใบจะเกิดแผลสีเหลืองและกลายเปนสีน้ําตาล 
แผลคอนขางเปนสี่เหลี่ยมขอบไมแนนอน ถาเปนรุนแรง 
แผลจะมีจํานวนมาก ใบจะเหลืองและแหงตาย
การแพรระบาด : ลอยไปกับลม อยูขามฤดูไดนานในซากพืช ติดไปกับเมล็ดพันธุ 
การปองกันและกําจัด :
   ใช เมล็ดพันธุปราศจากเชื้อ หรือแชเมล็ดในน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส 
20-30 นาที กอนปลูก หรือคลุกเมล็ด ดวยสารปองกันและกําจัดโรคพืช เมตาแลกซิล 
หรือ เมตาแลกซิลผสมแมนโคเซบ กอนปลูก
   ไมปลูกผักซ้ําในพื้นที่เคยเกิดโรค โดยปลูกหมุนเวียนอยางต่ํา 3 – 4 ป
   ควรปลูกพืชใหมีระยะหางพอสมควรอยาใหแนนเกินไป

 เกิดจากเชื้อรา

3)  โรคราน้ําคาง

เกิดจากเชื้อรา

2)  โรคแอนแทรคโนส

อาการของโรค

อาการของโรคบนผลพริก
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

   หลังจากเก็บเกี่ยวควรทําลายเศษซากพืชหรือพืชที่งอกใหมใหหมด เพื่อลด
แหลงสะสมโรค
  เมื่อพบอาการบนใบควรพนดวยสารปองกันและกําจัดโรคพืช ไดแก เมตาแลกซิล
ผสมแมนโคเซบ หรือไซบ็อกซามิลผสมแมนโคเซบ หรือ ออกซาไดซิลผสมแมนโคเซบ 
หรือโพรพิเนบผสมไซมอกซาม็อกซามิล เปนตน

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการ : พบในผักทั่วไป จะเห็นเปนกลุมราสีขาว
หรือเทาบนใบ พบที่ใตใบในพริก จะดูดนํ้าเลี้ยงจากใบทําให
ใบหงิกงอ ใบเปลี่ยนเปนสีเหลืองและน้ําตาลระบาดงาย
ในชวงอากาศแหงหรือหนาว
การแพรระบาด : ลอยไปกับลม ติดไปกับแมลง เครื่องมือ เสื้อผา เครื่องนุงหมและ
สิ่งที่เคลื่อนไหวทุกชนิด
การปองกันและกําจัด :
   หลังเก็บเกี่ยวแลวใหทําลายเศษซากพืชที่เคยเปนโรคหรือไถกลบเสียใหหมด
   ทําลายวัชพืช ในบริเวณใกลเคียงหรือแปลงปลูกอยาใหมีหลงเหลืออยู เพื่อลด
แหลงสะสมโรค
   ปลูกพืชหมุนเวียนสลับ 2 – 3 ป
   ใชสารเคมีฉีดพน เชน กํามะถันผง ตามที่ราชการแนะนํา

เกิดจากเชื้อรา

4)  โรคราแปง

อาการของโรค

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังผลิตและบริโภคผักปลอดภัย 13



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

บทที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 เมือ่พชืผกัมกีารเจริญเตบิโตตามระยะเวลาท่ีกําหนดแลว เกษตรกรจาํเปนตองเกบ็เกีย่ว

ในระยะที่เหมาะสม ซึ่งการเก็บเก่ียวผลผลิต จําเปนตองใชความรู เทคนิคและวิธีการ

เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับชนิดพืชผัก

 1)  การเกบ็เกีย่วดวยมอื ตองใชแรงงานจาํนวนมาก เหมาะกบัการเกบ็เกีย่วทีต่องการ

เก็บผลผลิตที่มีคุณภาพสูงเพื่อสงตลาดสด

 2)  การเก็บเก่ียวดวยเครื่องจักร จะใชเคร่ืองจักรเปนตัวทํางานเกี่ยวกับการ

เก็บเกี่ยวทั้งหมด วิธีนี้เหมาะสมกับการผลิตพืชผักเพื่อสงโรงงานมากกวาสงตลาดสด

 3)  การเก็บเกี่ยวดวยเครื่องจักรผสมแรงงานคน เปนการใชเครื่องจักรซ่ึงอาจ

เปนเพียงแทนสายพานลําเลียงผลผลิตที่ถูกตัดหรือเก็บดวยมือมากอน สงมายังจุดกลาง

ที่มีคนงานคอยคัดเลือกและบรรจุ

 

1)  การเกบ็เกีย่วดวยมอื ตองใชแรงงานจาํนวนมาก เหมาะกบัการเกบ็เกีย่วทีต่องการ

4.1 เทคนิคและวิธีการเก็บเกี่ยว
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

 ความสุกแกของผลผลิตเปนปจจัยหลักในการเก็บเกี่ยว มีผลตอคุณภาพของ

ผลผลิต การเก็บเก่ียวพืชผักที่ลาชากวาอายุเก็บเกี่ยวจะทําใหพืชผักมีอายุการเก็บ

รักษาสั้น ไมเหมาะสมตอการขนสง หรือหากเก็บเกี่ยวกอนอายุการเก็บเกี่ยวจะมีผลทําให

พืชผักคุณภาพไมดี ในพืชผักแตละชนิดมีดัชนีการเก็บเกี่ยวที่แตกตางกันและในพืชเดียวกัน 

อาจตองใชการสังเกตลักษณะของผลผลิตเปนดัชนีเก็บเกี่ยวรวมดวย เชน การเคาะฟงเสียง

การดูขั้วผล เปนตน

 ความสุกแกของผลผลิตเปนปจจัยหลักในการเก็บเกี่ยว มีผลตอคุณภาพของ

4.2 ดัชนีการเก็บเกี่ยว

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลังผลิตและบริโภคผักปลอดภัย 15



การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

     ชนิดพืชผัก

กระเจี๊ยบเขียว

กระเทียม

กะหล่ําดอก

กะหล่ําปลี 

ขาวโพดฝกออน

ขึ้นฉาย

คะนา

แคนตาลูป 

แครอท

แตงกวา

แตงโม

บวบเหลี่ยม 

ผักบุงจีน 

พริกขี้หนู

พริกชี้ฟา

มะเขือเทศ

หนอไมฝรั่ง

หอมแดง

หอมแบง

ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ระยะเวลา

3-5 วันหลังดอกบาน

70-140 วันหลังปลูก

50-125 วันหลังปลูก

60-120 วันหลังปลูก

42-60 วันหลังปลูก

90-125 วันหลังปลูก 

45-55 วันหลังปลูก

85-110 วันหลังปลูก 

50-95 วันหลังปลูก 

30-40 วันหลังปลูก

22-30 วันหลังผสมเกสร

40-60 วันหลังปลูก 

25-30 วันหลังปลูก

60-90 วันหลังปลูก

70-95 วันหลังปลูก

60-90 วันหลังปลูก

 

70-110 วันหลังปลูก 

45-60 วันหลังปลูก

ดัชนีอื่นๆ

ใบเริ่มแหง คอนิ่ม

ดอกแนน มีขาวนวล ไมเหลือง

หัวแนน 

ความยาวของไหม ความแนนของฝก 

ใบมีสีเขียวสด

ใบออกนวล

ผิวบริเวณขั้วผลเกิดรอยแตก

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ¾ นิ้ว และขนาดไมใหญเกินไป

ผลยังมีหนาม ผิวผลยังไมเปลี่ยนเปนสีเหลือง

มือเกาะแหง เคาะฟงเสียง

ปลายผลยังไมพอง 

สูงประมาณ 30 ซม.

สีเขียวเขม เริ่มออกสี

สีเขียวเขม เริ่มออกสี 

เมล็ดหลบคมมีดเมื่อผา เริ่มเปลี่ยนสีที่กนผล

ปลายหนอตองไมแยกจากกัน 

ใบเริ่มแหง คอนิ่ม 

ใบสีเขียวตั้งตรง 

ตารางที่ 2 ดัชนีการเก็บเกี่ยวพืชผักบางชนิด

ดัชนีการเก็บเกี่ยวพืชผักบางชนิด

กลีบเลี้ยงยังไมรวง ฝกตรง ความยาวฝก 7-10 ซม. 
รูปทรง 5 เหลี่ยม สีเขียวเขมสม่ําเสมอ

ความสูงของหนอ 
20-25 ซม. 
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การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

 เมื่อผลผลิตพืชผักเก็บเก่ียวแลว ควรรีบนําเขาที่รม อยาใหตากแดด แลวรีบระบาย

ความรอนภายในผลผลิต โดยการแผออก อยาวางผลผลิตทับซอนกัน ผักท่ีเก็บเก่ียว

จะถูกขนยายไปยังจุดคัดแยก เพื่อทําการลาง ตัดแตง คัดเกรด และบรรจุตอไป โดยมีขั้นตอน

ในการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ดังนี้

 1)  การลาง
  ผักกินใบ กินหัวและกินรากบางชนิด ควรลางผลผลิต

กอนนําสงตลาด เพื่อลางเอาสวนของดินที่ติดมากับรากและใบออก

นํ้าท่ีใชควรสะอาด น้ําไหล หรือควรจะเปลี่ยนน้ําบอย ๆ เพื่อ

ปองกันการติดเชื้อจุลินทรียทําลายคุณภาพของผัก อยางไรก็ตาม 

ผักบางชนิดไมจําเปนตองลาง เชน ผักตระกูลกะหล่ํา และ

พวกผักสลัด

 2)  การตัดแตง
  การตดัแตงอาจเริม่ตัง้แตกอนการลางซึง่มกัตดัแตงแยก

สวนที่ไมดี หรือเนาเสียออก จะแยกสวนที่ไมตองการออกใหมาก

ที่สุด การคัดสวนที่ไมดีทิ้งยังชวยลดคาใชจายในการขนสงและ

การขนยาย ลดการเสียหายเพ่ิมขึ้นจากสวนที่เนาเสียเดิมกอน

การขนสง โดยเฉพาะการขนสงทางไกล

 3)  การคัดเกรด
  ผักทุกชนิดควรไดรับการคัดขนาดและคุณภาพทันที

ขณะเก็บเกี่ยว หรือหลังจากเก็บเก่ียว ผักที่อยูในเกรดดี ยอมได

ราคาสูงกวาผักที่เกรดรองลงมา

 4)  การบรรจุ
  ภาชนะบรรจุผักตองไมทําใหผักเสียหาย โดยทั่วไปนิยม

ใชถุงพลาสติกในการบรรจุขนยายผัก หรืออาจจะใชเขง ตะกรา 

เพราะสะดวก หางาย สามารถบรรจุไดในปริมาณมาก

 5)  การขนยายและการเก็บรักษา
  ผลผลิตพืชผักสด ควรขนยายและเก็บรักษาดวยความ

เหมาะสม และถูกตอง เพื่อรักษาคุณภาพไวใหยาวนานที่สุด ควร

ขนยายดวยความระมัดระวัง ใหเกิดรอยช้ําหรือฉีกขาดนอยที่สุด

 เมื่อผลผลิตพืชผักเก็บเก่ียวแลว ควรรีบนําเขาที่รม อยาใหตากแดด แลวรีบระบาย

4.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
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บทที่ 5 การตลาดพืชผัก

 การผลิตพืชผักในปจจุบันมิใชเปนการผลิตเพื่อยังชีพ แตเปนการผลิตเพื่อการคา

และอุตสาหกรรม ดังน้ันเกษตรกรผูผลิตพืชผักจําเปนตองมีความรูดานการผลิต การจําหนาย 

ความตองการของตลาด และควรมีการวางแผนการผลิตพืชผักโดยมีขอมูลดานการตลาด

อยางเพยีงพอ โดยใชหลักการ “การตลาดนาํการผลติ” ซึง่เปนแนวคดิดานการบรหิารจดัการ

สินคาเกษตร ใหปริมาณการผลิตและความตองการสินคาเกษตรเกิดความสมดุล เกษตรกร

สามารถดําเนินการ ดังนี้

  • สํารวจขอมูลตลาด ควรสํารวจตลาด ไมวาจะเปนตลาดทองถิ่น ตลาดคาสง

(ตลาดไท ตลาดส่ีมุมเมือง แม็คโคร เปนตน) ซูเปอรมารเก็ต (เทสโก โลตัส คารฟู บ๊ิกซี

ท็อปส เปนตน) เพ่ือศึกษาดูวาแตละชองทางการตลาดมีความตองการพืชผักชนิดใด และ

แตละชวงเวลาพืชผักชนิดใดมีราคาสูง มาตรฐานที่ตลาดตองการ การบรรจุในบรรจุภัณฑ

ที่มีตราสินคาที่สามารถตรวจสอบยอนกลับได ระยะเวลาและปริมาณในการสงผลผลิต 

รวมถึงควรคํานึงระยะทางในกระบวนการขนสงพืชผักอีกดวย

  • สืบคน ขอมูล ศึกษาใหรอบดานในชนิดพืชนั้น ๆ เชน สภาพดิน แหลงน้ํา 

ภูมิอากาศท่ีเหมาะกับพืชนั้น ๆ โรค แมลง ราคาและแหลงจําหนายปจจัยการผลิต 

ขอมูลตนทุนการผลิต เพื่อสรางความชํานาญใหแกตนเอง สําหรับตัดสินใจในการผลิต

ไดตนทุนการผลิตเหมาะสม ผลผลิตมีคุณภาพดี สอดคลองกับตลาด รวมถึงประยุกต

ใชใหเหมาะสมกับตัวเกษตรกรผูผลิตไดมากที่สุด

  • สินคา เกษตรกรกําหนดชนิดพืชผักท่ีจะผลิตเพื่อจําหนาย โดยคํานึงถึง

ความตองการของตลาด ความเหมาะสมของสภาพแวดลอม และความถนัดของตัวเกษตรกร

ที่จะปลูกพืชผักใหไดตามเงื่อนไขของตลาดมากที่สุด

• สํารวจขอมูลตลาด 

5.1  สํารวจตลาด 

สินคา เกษตรกรกําหนดชนิดพืชผักท่ีจะผลิตเพื่อจําหนาย โดยคํานึงถึง

5.2  เลือกเปาหมาย 
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  • ผูรับซื้อ ควรเลือกตลาดท่ีมีการตกลงกันชัดเจน ทั้งดานปริมาณ คุณภาพ 

ราคา สถานที่เหมาะสม เชน ตลาดคาสง ตลาดซุปเปอรมารเก็ต ตลาดออนไลน 

โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน 

  เมื่อเกษตรกรตกลงกับผูซื้อเรียบรอย ก็จะไดเปาหมายการผลิตทั้งคุณภาพ 

และปริมาณ ชวงเวลา โดยวางแผนบริหารจัดการ ดังนี้

  • คุณภาพ การควบคุมคุณภาพใหตรงตามความตองการเปนสิ่งสําคัญ ไดแก 

ตรงตามพันธุ ขนาด สี น้ําหนัก มาตรฐานรับรอง เปนตน 

  • ปริมาณ ปริมาณผลผลิตตามท่ีคูคาตองการ โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดคาปลีก

ที่มีการตกลงจํานวนชนิด ปริมาณผลผลิต และราคาซ้ือขายกันลวงหนาอาจมีการ

สรางเครือขายกับเกษตรกรกลุมอื่น เพื่อรวบรวมผลผลิตใหคูคาไดตามขอตกลง

  • ชวงเวลา ชวงเวลาการผลิตที่ตองผลิต และจัดสงใหสอดคลองกับขอตกลง

กับตลาด

 

  • ความตอเน่ือง สม่ําเสมอ เกษตรกรตองผลิตตามแผนเพื่อใหมีผลผลิต

อยางตอเนื่อง สรางความเชื่อมั่นใหแกภาคการตลาด และสรางความนาเชื่อถือใหแกตนเอง 

เชน ปลูกพืชผักแบบเหลื่อมเวลา สมาชิกแตละรายตองปลูกตามชวงเวลาที่กําหนด เปนตน 

  • ความซื่อสัตย ตองจัดสงสินคาตามคุณภาพ ปริมาณ ราคารับซื้อ ที่ไดตกลง

ไวแลวเปนสิ่งสําคัญที่สรางความเชื่อมั่นใหแกคูคา เชน ไมนําผลผลิตจําหนายแกผูซื้อ

รายอื่นที่ใหราคาสูงกวา ไมปลอมปนสินคาที่ไมไดมาตรฐาน เปนตน

  นอกจากนั้น การสรางชองทางการตลาดเพิ่มดวยการเพิ่มคุณคาของสินคา

เปนสิ่งสําคัญ เชน การสรางอัตลักษณของสินคา การแปรรูปเพิ่มมูลคา การสรางเรื่องเลา 

การสรางตราสินคา รวมถึงมาตรฐานสินคาเกษตร เปนตน 

 

  เมื่อเกษตรกรตกลงกับผูซื้อเรียบรอย ก็จะไดเปาหมายการผลิตทั้งคุณภาพ 

5.3  วางแผนผลิต  

ความตอเน่ือง สม่ําเสมอ

5.4  รักษาตลาด  
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 พืชผักที่เกษตรกรนิยมปลูก

ผักบุงจีน

 ผักบุงจีน เปนพืชผักที่บริโภคภายในครัวเรือน
เปนประจํา และเปนผักที่สามารถปลูกไดงาย สามารถ
ปลูกไดตลอดป

การปลูก
 ระยะปลูก นิยมใชหวานเมล็ดลงบนแปลงปลูก
โดยใชเมล็ดพันธุ 13 -15 กิโลกรัมตอไร
 การเตรียมดิน ไถดินใหลึก 30–40 เซนติเมตร 
ตากดินไว 1-2 อาทิตย แลวยอยดินใหละเอียด
หวานปูนขาวในอัตรา 100-300 กิโลกรัมตอไร 
ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 2,000 กิโลกรัมตอไร 
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 
คลุกเคลาใหท่ัวแลวยกแปลงใหสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กวาง 120 เซนติเมตร 
 การเตรียมเมล็ดพันธุ ถาตองการใหเมล็ดพันธุผักบุงจีนงอกเร็วขึ้น ควรนําไป
แชน้ํานาน 4-6 ชั่วโมง กอนนําเมล็ดหวานลงแปลงปลูก 
 วิธีปลูก รดน้ําแปลงปลูกใหชุม แลวนําเมล็ดผักบุงจีนหวานใหกระจายทั่วทั้งแปลง

การดูแลรักษา
 การใหนํ้า ผักบุงจีนเปนพืชท่ีชอบดินชุมชื้น แตไมขังแฉะ รดนํ้าใหสมํ่าเสมอ
วันละ 1-2 ครั้ง เวนชวงฝนตก อยาใหแปลงปลูกผักบุงจีนขาดน้ํา เพราะจะทําใหชะงัก
การเจริญเติบโต ตนแข็งกระดาง เหนียว ไมนารับประทาน
 การใสปุย ใส ปุยสูตร 46-0-0 หรือ 25-7-7 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 
แบงใส 2 ครั้ง หลังหวานเมล็ด 7 วัน และ 15 วัน

การเก็บเกี่ยว
 หลังจากหวานเมล็ดผักบุงจีนลงแปลง 20-25 วัน ถอนตนผักบุงจีนออกจาก
แปลงปลูก ทั้งตนและราก หลังจากนั้นลางรากใหสะอาด เก็บใบและแขนงที่โคนตนออก

คลุกเคลาใหท่ัวแลวยกแปลงใหสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กวาง 120 เซนติเมตร 

ภาคผนวก
•
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 คะนา เปนผัก ท่ีบริโภคกันทุกครัวเรือน 

ตลาดมีความตองการสูงมากในแตละป

การปลูก
 ระยะปลูก นิยมใชหวานเมล็ดโดยหวาน

ใหสม่ํ า เสมอ ถอนแยกใหตนหางกันประมาณ 

20-30 เซนติเมตร อัตรา 1-1.5 กิโลกรัมตอไร

 การเตรียมดิน ไถดินใหลึก 20–30 เซนติเมตร 

ตากดินไว  7-10 วัน แลวยอยดินใหละเอียด 

ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 2,000 กิโลกรัมตอไร 

และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

คลุกเคลาใหเขากันแลวปรับดินใหเรียบยกแปลง

ใหสูงประมาณ 20 เซนติเมตร กวาง 1.2 เมตร

 วิธีปลูก คลุมฟางรดน้ําใหชุม หวานเมล็ดคะนาใหทั่วแปลง และสมํ่าเสมอ 

โดย 1 ไร ใชเมล็ดพันธุ 2 กิโลกรัม รดน้ําตามใหชุม เมื่อตนกลาอายุได 15-20 วัน 

จึงถอนแยกใหมีระยะหางตามกําหนด

การดูแลรักษา
 การใหน้ํา รดน้ําเชา-เย็น คะนาเปนพืชที่ตองการน้ําอยางเพียงพอและสม่ําเสมอวัน 

เพราะตนคะนามีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

 การใสปุย ใสปุยสูตร 46-0-0 หรือ 25-7-7 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 

เมื่ออายุ 7 วัน ใสปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-40 กิโลกรัมตอไร ทุก 10-15 วันและ

รดน้ําตามทันที

การเก็บเกี่ยว
 เก็บเก่ียวเมื่ออายุ 40-45 วัน หลังจากปลูกเปนคะนาที่โตเต็มที่ สวนคะนาออน

หรือที่เรียกวา ยอดคะนา จะเก็บเกี่ยวไดในชวงอายุประมาณ 30 วัน

คะนา
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กะเพรา/โหระพา
 

 กะเพรา/โหระพา เปนพืชท่ีใชใบสดประกอบ

อาหารเพื่อดับกลิ่นคาว และชวยใหอาหารมีกล่ินหอม

นอกจากนั้นยังมีสรรพคุณเปนสมุนไพร เปนพืช

ที่นิยมปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน

ประเทศไทย มาเลเซีย

การปลูก
 ระยะปลูก ระหวางตน 40 เซนติ เมตร 

ระหวางแถว 40 เซนติเมตร 

 การเตรียมดิน ไถดินใหลึก 20–30 เซนติเมตร 

ตากดินไว 1-2 อาทิตย ยอยดินใหละเอียด หวาน

ปูนขาวในอัตรา 100-300 กิโลกรัมตอไร ใสปุยคอก

หรือปุยหมัก อัตรา 2,000 กิโลกรัมตอไร ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 

คลุกเคลาใหทั่วแลวยกแปลงใหสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กวาง 120 เซนติเมตร

 วิธีปลูก กะเพรา/โหระพา สามารถปลูกไดโดยใชก่ิงชํา หรือใชเมล็ดเพาะเปนตนกลา

แลวยายปลูก ตามระยะหางที่กําหนด รดน้ําตามใหชุม เม่ือตนกลาอายุได 15-20 วัน

จึงถอนแยกใหมีระยะหางตามกําหนด

การดูแลรักษา
 การใหน้ํา ควรใหน้ําเพียงพอกับความตองการของตนพืช

 การใสปุย ใสปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมตอไร หลังเก็บเกี่ยว

ทุกครั้ง

การเก็บเกี่ยว
 ใชมีดคม ๆ เก็บเกี่ยวโดยตัดแตงกิ่งกานที่แก เจริญเติบโตเต็มท่ีแลว ซ่ึงในไมชา

จะแตกกิ่งตนออกมาเชนเดิม (อายุเก็บเกี่ยว 40-45 วัน) สามารถเก็บเกี่ยวไดหลายครั้ง 

ในระยะที่ไมไดเก็บเกี่ยวผลผลิตควรมีการตัดดอกทิ้งเพื่อเรงการเจริญเติบโตทางใบ
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มะเขือเปราะ

 มะเขือเปราะ เปนผักท่ีปลูกงายเจริญเติบโตเร็ว

ใหผลตอบแทนเร็ว และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได

นานตอเนื่องถามีการดูแลรักษาที่ดี

การปลูก
 ระยะปลกู ระยะปลกูระหวางตน 80 เซนตเิมตร 

ระหวางแถว 100 เซนติเมตร

 การเตรียมดิน ไถดินใหลึก 30–40 เซนติเมตร 

ตากดินไว 7-10 วัน ยอยดินใหละเอียด หวานปูนขาว

ในอัตรา 100-200 กิโลกรัมตอไร ใสปุยหมักหรือ

ปุยคอก อัตรา 2,000 กิโลกรัมตอไร และใสปุยสูตร

15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร คลุกเคลาใหทั่ว

แลวยกแปลงสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กวาง 120 เซนติเมตร

 การเตรียมกลา ใสดินผสมในถาดเพาะกลา (ดินที่รอนแลว 3 สวน ปุยคอก 1 สวน 

ทรายหรือแกลบ 1 สวน) รดน้ําและหยอดเมล็ดลงในถาดหลุมๆละ 1 เมล็ด รดน้ําเชา-เย็น

 วิธีปลูก ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร นํากลามะเขือเปราะที่มี

อายุ 15 วัน หรือมีใบจริง 3-4 ใบ มาปลูกตามหลุมที่กําหนด กลบดินและรดน้ํา

การดูแลรักษา
 การใหนํ้า ตองใหสม่ําเสมอ หลังยายกลาทุกเชา-เย็น เมื่อกลาตั้งตัวดีแลวจึง

รดน้ําเพียงวันละ 1 ครั้ง

 การใสปุย หลังยายปลูก 7-10 วัน ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 

เพื่อเรงการเจริญเติบโต ใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 8-24-24 อัตรา 50-100 กิโลกรัมตอไร 

โดยทยอยแบงใสในชวงออกดอกติดผล ทุก 20 วัน

การเก็บเกี่ยว
 อายุการเก็บเก่ียว 65-70 วัน หรือหลังดอกบาน 7-10 วัน จะสามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไดโดยเก็บผลที่มีขนาดพอเหมาะไมออนหรือแกเกินไป โดยการเก็บเกี่ยวใหขั้ว

มะเขือเปราะติดมากับผลดวย
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พริกขี้หนู/พริกมัน/พริกหนุม
 

 พริก เปนผักที่ใชสวนของผลในการบริโภค 

คนไทยนิยมรับประทานพริกทุกครอบครัว พริกที่ปลูก

มีหลายชนิด ท้ังพริกขี้หนูผลเล็ก เชน พริกขี้หนูสวน 

พริกขี้หนูใหญ เชน พริกจินดา พริกผลใหญ เชน

พริกชี้ฟา พริกมัน พริกหนุม และพริกเหลือง เปนตน

การปลูก
 ระยะปลูก ระยะปลูกที่เหมาะสมสําหรับพริก

ที่มีทรงพุมใหญควรใชระยะระหวางตน 80 เซนติเมตร 

ระยะหางระหวางแถว 100 เซนติเมตร

 การเตรียมดิน การเตรียมแปลงเพาะ ทําเปน

แปลงขุดดินใหลึกประมาณ 15–20 เซนติเมตร 

ตากดินไวใหแหง 5-7 วัน โรยปุยคอกหรือปุยหมักใหมาก คลุกเคลาใหทั่ว ยอยดินใหละเอียด

 การเตรียมแปลงปลูก ขุดดินใหลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร ตากดินใหแหง 

7-10 วัน ใสปุยคอกหรือปุยหมักที่สลายตัวดี อัตรา 2-3 ตันตอไร ถาดินมีความเปน

กรดสูงควรใชปูนขาวชวย ในอัตรา 200-300 กิโลกรัมตอไร เพื่อชวยลดความเปนกรด

ของดิน จากนั้นก็ทําการคลุกเคลา และยอยดินใหมีขนาดเล็กลง ยกแปลงสูงประมาณ

30 เซนติเมตร กวาง 1.20 เมตร

 การเตรียมกลา หลังเตรียมแปลงเพาะกลาแลว ใหหวานเมล็ดใหกระจายทั่วแปลง

หรืออาจทําเปนแถวหางกันแถวละ 15 เซนติเมตร ทํารองลึกประมาณ 1 เซนติเมตร

โรยเมล็ดลงในรองแลวหวานกลบดวยปุยคอกหรือปุยหมัก หรือดินละเอียด หนาประมาณ

0.5-1.0 เซนติเมตร รดน้ําใหชุมและคลุมดวยฟางแหง หรือหญาแหงบาง ๆ หลังจาก

ตนกลางอกได 15-20 วัน ใหถอนแยกตนท่ีไมสมบูรณ หรือตนที่ออนแอออก พรอมจัด

ระยะกลาใหหางกันประมาณ 10 เซนติเมตร ยายกลาปลูกเมื่ออายุ 30-40 วัน

 วิธีปลูก หลังจากเตรียมแปลงปลูก ขุดหลุมปลูกตามระยะที่กําหนด และตนกลา

ไดขนาดดีแลวก็ทําการปลูกได ตนกลาที่ยายปลูกควรเปนตนกลาที่แข็งแรงมีอายุประมาณ
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30-40 วัน สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร การถอนกลา

ควรมีดินติดรากมาดวย และทําอยางระมัดระวัง 

ตนกลาท่ียายมาตองรีบปลูกทันที การปลูกควรกด

ดินโคนตนพริกใหแนน และระวังอยาใหรากลอยจะ

ทําใหตนพริกโคนลมงาย เพราะพริกมีรากแผกระจาย

อยูใกลผิวดินหลังจากปลูก แลวรดน้ําใหชุม และ

ควรทําเพิงบังแดดอยาใหตนกลาโดนแดดจัดในระยะ

เริ่มยายปลูกใหม ๆ เพราะตนกลาจะโตชาหรือเฉาตาย

การดูแลรักษา
 การให้นํ้า ควรใหน้ําอยางเพียงพอสม่ําเสมอ 

อยาใหแฉะเกินไป ควรใหทุกวันหลังปลูกจนตนกลา

ต้ังตัวไดประมาณ 5-6 อาทิตย หลังจากนั้นจึง

คอยลดปริมาณน้ําลง ซึ่งอาจจะรด 1 วัน หยุด 2 วัน 

ทั้งน้ีตองดูสภาพความชื้นของดินดวย อยาใหแฉะ

เกินไป เพราะจะทําใหพริกชะงักการเจริญเติบโต

 การทําคาง สําหรับพริกมัน/พริกหนุม การทําคางและการตัดแตงกิ่ง เพื่อปองกัน

ไมใหตนลม จะทําใหไดผลผลิตที่สูง การตัดแตงกิ่ง ควรเด็ดกิ่งแขนงออกทิ้งต้ังแต

ใบขอแรก จนถึงใบที่อยูใตชอดอกใหหมด เพราะถาไมตัดออกจะทําใหทรงพุมหนาทึบ 

สงผลใหผลผลิตต่ํา

 การใสปุย ปุยที่แนะนํา คือ ปุยสูตร 15-15-15 หรือ 14-14-21 ใสอัตรา 

100 กิโลกรัมตอไร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน โดยแบงใสเปน 2 ครั้ง 

ครั้งแรกปริมาณครึ่งหนึ่งใสรองพื้นพรวนกลบลงดิน คร้ังที่สองอีกครึ่งหน่ึงเม่ืออายุพริกได 

30 วัน หลังยายปลูกแบบโรยขางตนแลวพรวนกลบ

การเก็บเกี่ยว
 พริกเปนพืชที่มีอายุยืนและปลูกไดผลดีตลอดป อายุจากวันงอกจนถึงเก็บเกี่ยว

ผลผลิตสดครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 65-90 วัน ผลผลิตในระยะแรกจะนอยแตจะ

เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และลดลงอีกคร้ังเมื่อตนเร่ิมการการเก็บเกี่ยว ควรเก็บทุก ๆ 7 วัน ใชวิธี

เด็ดทีละผล โดยใชเล็บจิกตรงรอยกานผลตอกับก่ิง ซึ่งพริกจะไดผลผลิตนาน 6 เดือน 

หรืออาจเปนปจนกวาตนจะเหี่ยว
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สวนผสม

  เนื้อหมูสันนอก 300 กรัม   มะเขือเปราะ 10     ลูก

  พริกขี้หนูสวน      20 – 25  เม็ด   น้ําปลา   3      ชอนโตะ

  น้ํามะนาว   3 ชอนโตะ   น้ําตาลทราย  1 ½     ชอนโตะ

  ตนหอม   2 ตน   ผักชี    1      ตน

  ซีอิ้วขาว   2 ชอนโตะ   น้ําตาลทราย  1      ชอนโตะ

  เกลือปน          1/4 ชอนชา

วิธีทํา

  1. ลางเนื้อหมูสันนอก ใชสอมจิ้มใหทั่ว หมักดวยซีอ้ิวขาว 2 ชอนโตะ นํ้าตาลทราย 

   1 ชอนโตะ เกลือปน 1/4 ชอนชา คลุกเคลาใหเขากัน หมักไว 1 ชั่วโมง

  2.  มะเขือเปราะลางใหสะอาด นํามาหั่นเปนชิ้นบาง แชน้ําเกลือ (น้ํา 1 ลิตร เกลือปน 

   2 ชอนชา) ทิ้งไวสักพัก

  3.  ตนหอม ผักชี พริกขี้หนู ลางใหสะอาด 

  4.  ตนหอม ผักชี หั่นเปนทอนสั้น ๆ พริกขี้หนูทุบแลวสับใหเล็ก ๆ พักไว

  5.  ผสมน้ํายํา โดยใสนํ้ามะนาว นํ้าตาลทราย นํ้าปลา คนเขาดวยกัน ใสพริกขี้หนู

   ที่สับไว ชิมรส พักไว

  6.  นําหมูที่หมักไวมายางพอสุก (อยาใหสุกมาก) หั่นเปนชิ้นขนาดพอคํา

  7.  นํามะเขือเปราะขึ้นพักไวใหสะเด็ดน้ํา 

  8.  นําหมูยางที่หั่นไว มะเขือเปราะ ผสมลงในอาง ใสน้ํายําคลุกเคลาใหเขากัน

  9.  ตักใสจาน โรยหนาดวยตนหอม ผักชี

หมายเหตุ  น้ํายําสามารถปรับรสชาติไดตามความชอบ

ยําหมูยางมะเขือเปราะ

 ½

 เมนูอาหารจากพืชผัก•

(สําหรับผสมนํ้ายํา)

(สําหรับหมักเน้ือหมู)
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สวนผสม

    หัวผักกาด     1  หัว

    น้ําสมสายชู   1 ถวยตวง

    น้ําตาลทราย       1 ถวยตวง

    เกลือปน             1 ชอนชา

   

วิธีทํา

 1. ลางภาชนะสําหรับบรรจุ (ขวด) ใหสะอาด ลวกดวยน้ําเดือด ผึ่งใหแหง พักไว

 2. นําหัวผักกาดมาปอกเปลือกลางใหสะอาด นํามาหั่นเปนชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเตา แชลง

   ในน้ําสะอาด แชจนหัวผักกาดมีความตึง กรอบ และอิ่มน้ํา นําขึ้นมาพักบนตะแกรง

   ใหสะเด็ดน้ํา

 3. โรยเกลือปน 1/2 ชอนชา เคลาใหเขากัน วางไวบนตะแกรง ประมาณ 10 นาที 

   เพื่อใหหัวผักกาดคลายความเผ็ดออกมา

 4. นํามาลางน้ําสะอาดอีกครั้ง แลวทําการเคลาเกลือปน 1/2 ชอนชา อีกครั้ง 

   (จะสังเกตไดวาหัวผักกาดจะน่ิมขึ้น) นํามาลางน้ําเปลาอีกหลาย ๆ ครั้ง จนมั่นใจ

   วาหายเค็ม นําขึ้นมาพักไวใหสะเด็ดน้ํา

 5. เตรียมน้ําสําหรับดอง โดยใสน้ําสมสายชู น้ําตาลทราย ตั้งไฟใหเดือด เคี่ยวจน

   เริ่มเหนียว ยกลงตั้งไวใหเย็น

 6. บรรจุหัวผักกาดที่สะเด็ดน้ําแลวลงในขวดที่เตรียมไว เทน้ําดอง ใสลงในภาชนะ

   ที่ใสหัวผักกาดไวใหทวม ปดฝาใหสนิทเก็บใสตูเย็นไว 1 คืน รับประทานได 

   ถารับประทานไมหมดใหเก็บใสตูเย็นไว

หมายเหตุ  น้ําดอง สามารถปรุงรสไดตามความชอบและสามารถใชดองผักอื่น ๆ ได เชน 

              กะหล่ําดอก แครอท เปนตน

หัวผักกาดดอง
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สวนผสม
    พริกหนุม  500 กรัม
    กระเทียม  100 กรัม
    หอมแดง  100 กรัม
    เกลือปน   40 กรัม

วิธีทํา
  1.  ปอกเปลือกกระเทียม หอมแดง เด็ดขั้วพริกหนุมออก ลางใหสะอาด
  2.  นําไปยางพอสุก (ใชคั่วในกระทะก็ได)

  3.  โขลกพริกหนุม กระเทียม หอมแดง พอละเอียด ปรุงรสดวยเกลือ

หมายเหตุ  1. พริกหนุมท่ียางไฟแลวปอกเปลือกพริกหนุมออก   หรือไมปอกก็ไดแลวแตความชอบ

      2. สามารถปรุงรสไดตามความตองการ

สวนผสม
  ตะไครหั่นฝอย 150 กรัม กระเทียม  100 กรัม
  กุงแหงปน  100 กรัม น้ําตาลทราย  60 กรัม
  พริกปน   25 กรัม เกลือปน  1/2  ชอนโตะ
  หอมแดง  100 กรัม น้ํามะขามเปยก   3  ชอนโตะ

วิธีทํา
  1.  ตะไครหั่นฝอย หอมแดง กระเทียม คั่วใหสุก โขลกใหละเอียด พักไว 
   (หรือบดดวยเครื่อง)
  2.  น้ํามะขามเปยก น้ําตาลทราย เกลือ ตั้งไฟเคี่ยวใหขนพอประมาณ
  3.  นําสวนผสม ขอ 1 และกุงแหงปน พริกปน ใสลงไปผัดกับสวนผสมขอ 2 ใหเขากัน 
   ผัดใหหอม ยกลงตั้งไวใหเย็น
 4.  รับประทานกับผักสด 
หมายเหตุ  สามารถเพิ่ม ลด ความเผ็ด และรสชาติไดตามความตองการ

น้ําพริกหนุม

น้ําพริกตะไคร้ใส่กุ้งแห้ง
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สวนผสม

    เนื้อหมูติดมันสับละเอียด  200  กรัม

    หัวปลี (กลวยน้ําวา)    1 หัว

    ไขไก        1 ฟอง

    น้ําพริกแกงคั่ว       1 ชอนโตะ

    เกลือปน             1/2 ชอนชา

    น้ําตาลทราย      1 ชอนชา

    แปงสาลี             1/4 ถวยตวง

    น้ํามะนาวสําหรับแชหัวปลี (น้ํา 1 ลิตร น้ํามะนาว 1 ½    ชอนโตะ) 

    น้ํามันพืชสําหรับทอด

    น้ําจิ้มไก

วิธีทํา

  1.  ลอกเปลือกหัวปลีออกใหเหลือเฉพาะสวนที่ออน ฝานบาง ๆ ตามขวางแชใน

   น้ํามะนาวหรือน้ํามะขามเปยก เพื่อไมใหหัวปลีดํา นําขึ้นพักใหสะเด็ดน้ํา

  2.  นําหัวปลีไปคลุกเคลากับเนื้อหมูใหเขากัน ใสน้ําพริกแกงคั่ว เกลือปน น้ําตาลทราย 

   ไขไก คลุกเคลาใหเขากัน

  3.  ใสแปงสาลีคลุกเคลาใหเขากัน นําไปปนเปนกอน ทอดในน้ํามันรอนไฟปานกลาง 

   จนสุกเหลือง ตักขึ้นพักไวใหสะเด็ดน้ํามัน

  4.  จัดใสจานเสิรฟพรอมน้ําจิ้มไก

ทอดมันหัวปลี

 ½
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อรสา ดิสถาพร. 2551. ผักสวนครัว สานสายใยรักแหงครอบครัว. สํานักสงเสริมและ

 จัดการสินคาเกษตร. กรมสงเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ 

 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

จิราภา จอมไธสงและคณะ. 2557. การผลิตพืชผักปลอดภัย. สํานักสงเสริมและ

 จัดการสินคาเกษตร. กรมสงเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ 

 การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

บรรณานุกรม
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