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บทน�ำ
พืชผักและเห็ดมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย เป็นพืชทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง
มีความต้องการใช้บริโภคภายในประเทศและส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศทัง้ ในรูปสด
แช่แข็ง ดอง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และเมล็ดพันธุ์ผัก ดังนั้น จึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มี
ความส�ำคัญในชีวติ คนไทยทางด้านครอบครัว ท�ำให้มอี าหารบริโภค ทางด้านเศรษฐกิจ
ครัวเรือน ท�ำให้มรี ายได้นำ� ไปใช้สอยในกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับเศรษฐกิจระดับประเทศ
การส่งออกผักและผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ ชนิดผักทีม่ กี ารส่งออก เช่น
พืชผักตระกูลกะหล�ำ่ มะเขือเทศ ขิง กระเจีย๊ บเขียว ผักชี พริก หน่อไม้ฝรัง่ เห็ด มะเขือ
เปราะ มันฝรั่ง แคนตาลูป กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ ถั่วฝักยาว และแตงกวา
เป็นต้น
การผลิตพืชผักของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกผักทั้งประเทศอยู่ระหว่าง 2 - 4
ล้านไร่ ผลผลิตอยู่ระหว่าง 3 - 4.5 ล้านตัน ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 85 – 90 ใช้บริโภค
ภายในประเทศ ผลผลิตจะมีออกสู่ตลาดทั้งปี แต่จะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงฤดูหนาว
คือระหว่างเดือนธันวาคม  –  กุมภาพันธ์ของทุกปี    เนื่องจากเป็นช่วงที่อากาศเหมาะสม
ต่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะผักประเภทกินใบและต้น ส่วนฤดูฝนและฤดูรอ้ น ปริมาณผลผลิต
จะลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำ�ฝนมากในฤดูฝนทำ�ให้ผักเน่าเสีย และในช่วงฤดูร้อน อากาศ
แห้งแล้งมาก  ทำ�ให้มีการระบาดของแมลงมาก  ทำ�ความเสียหายกับผักในแปลงปลูกมาก
เช่นกัน  แต่เนื่องจากในปัจจุบัน  การผลิตผักของไทยประสบปัญหาเรื่องสภาพอากาศ
ทีแ่ ปรปรวนส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของพืชผัก นอกจากนัน้ การแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศ  ทำ�ให้การผลิตผักจำ�เป็นต้องได้คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามทีป่ ระเทศคูค่ า้
กำ�หนด  ดังนั้นการส่งเสริมการผลิตผักด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  จะช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร  และสามารถให้ผลิตพืชผักทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก
สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

ศัตรูที่ส�ำ คัญ

การกำ�จัดวัชพืช

30 วัน

45 วัน

การให้น�้ำ

การใส่ปุ๋ย

75 วัน

การเก็บเกี่ยว

90 วัน

- อายุเก็บเกี่ยว 90-120 วัน
หลังปลูก
- เก็บเกี่ยวเมื่อใบเปลี่ยน
เป็นสีเหลืองและเหี่ยวแห้ง
- ถอนหัวกระเทียม นำ�ส่วน
ก้านใบและแผ่นใบมัดรวม
กันเป็นฟ่อน
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

- อายุ 10 - 14 วัน
หลังปลูก ใส่ปุ๋ย
46-0-0 หรือ 21-0- 0
อัตรา 25 - 30
กก. ต่อไร่
- อายุ 30 วันหลังปลูก
ใส่ปุ๋ย 10-10-15/
13-13-21
อัตรา 50-100 กก.ต่อ
ไร่

60 วัน

- ก่อนเก็บเกี่ยวต้องรอให้ต้นกระเทียมเหลืองก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยว
จะทำ�ให้เก็บผลผลิตของกระเทียมได้นาน
- เก็บรักษาโดยการมัดจุก แล้วนำ�ไปแขวนไว้ในโรงเรือนเปิด
ที่ถ่ายเทอากาศดี ไม่ถูกฝน น้ำ�ค้าง แสงแดด 3 - 4 สัปดาห์
กระเทียมจะแห้งสนิท

- เตรียมแปลง - รีบกำ�จัดวัชพืชที่เริ่มงอก - ตั้งแต่เริ่มปลูก
ให้น้ำ�ทุก 3 - 5 วัน
กว้าง
โดยถอน ใช้มีดหรือ
- หลังปลูก 30 วัน
1.20 เมตร
เสี
ย
มขนาดเล็
ก
เพราะ
ให้น้ำ�ทุก 7-10 วัน
ความสูงแปลง
	จะกระทบระบบรากน้
อ
ย
- หลังปลูก 60 วัน
20 ซม.
หรื
อ
ใช้
ส
ารเคมี
ก
รณี
- ฝังกลีบกระเทียม
ให้น้ำ�ทุก 15 วัน
หลุมละ 1 กลีบ
แปลงขนาดใหญ่
ลึก 1 ซม.

การปลูก

15 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษากระเทียม

- โรคใบเน่า/แอนแทรกโนส����
เกิ
���ด�จากเชื
�������������
้อรา ป้อ������
งกันกำ�จั
�����������
ดโดยเก็บ������������
ส่วนใบที่เป็น���แผล
��
ทิ้ง
หรือเผาไฟ หรือฉีดพ่นสารเคมี
- โรคเน่าคอดิน ป้องกันโดยหว่านเมล็ดพันธุ์บางๆ อย่ารดน้ำ�มากเกินไป
- ไรขาว หากพบให้ถอนทิ้งทันที
- ���������������
เพลี
��������������
้ยไฟหอม���ป้��อ������
งกันกำ�จั
������������������
ดโดยใช้สารเคมี

- เลือกกลีบหรือหัวทีไ่ี ม่ฝอ่
ไม่มีโรคและแมลง
- แยกขนาดกลีบคัดหัว
ขนาดเดียวกันปลูก
ด้วยกัน

การเตรียมพันธุ์

- ใส่ปูนขาวก่อนปลูก 15
วัน 2,000 - 3,000
กรัม
ต่อไร่
- หว่านปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก
รองพื้น 2-3 ตัน/ไร่

การเตรียมดิน

การเตรียมการ

กระเทียม

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษากระเทียม
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 ฤดูปลูก ส่วนใหญ่ปลูก 2 ช่วง คือ
		 1) 	ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
อายุ 75 - 90 วัน กระเทียมรุ่นนี้เรียกว่ากระเทียมเบา ใช้ทำ�กระเทียมดอง เก็บไว้ได้ไม่นาน
เพราะฝ่อเร็ว
2) ปลูกช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม หลังการเก็บเกี่ยวข้าว และเก็บเกี่ยวเดือน
มีนาคม - เมษายน อายุ 90 - 120 วัน เรียกว่ากระเทียมปี ใช้ทำ�กระเทียมแห้ง
เพราะสามารถเก็บไว้ได้นาน
1.2 พันธุ์ ภาคเหนือนิยมปลูกพันธุ์พื้นเมืองเชียงใหม่ เชียงราย ส่วนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือนิยมปลูกพันธุพ์ น้ื เมืองศรีสะเกษ และภาคกลางนิยมปลูกพันธุบ์ างช้าง และพันธุจ์ นี
หรือไต้หวัน แบ่งได้ตามอายุการแก่เก็บเกี่ยวได้ ดังนี้
		 1) พันธุ์เบา หรือพันธุ์ขาวเมือง ลักษณะใบแหลม ลำ�ต้นแข็ง กลีบเท่าหัวแม่มือ
กลีบและหัวสีขาว มีกลิ่นฉุนและรสจัด อายุแก่เก็บเกี่ยว 75 - 90 วัน เช่น พันธุ์พื้นเมือง
ศรีสะเกษ
		 2) พันธุก์ ลาง ลักษณะใบเล็กและยาว ลำ�ต้นใหญ่และแข็ง หัวขนาดกลาง หัวและ
กลีบสีม่วง อายุเก็บเกี่ยว 90 - 120 วัน นิยมปลูกในภาคเหนือ เช่น พันธุ์พื้นเมืองเชียงใหม่
3) 	พันธุ์หนัก ลักษณะใบกว้างและยาว ลำ�ต้นเล็ก หัวใหญ่ กลีบโต เปลือกหุ้ม
สีชมพู น้ำ�หนักดี อายุเก็บเกี่ยว 150 วัน เช่น พันธุ์จีนหรือไต้หวัน
1.3 การเตรียมดิน ถ้าหากเป็นกรดจัดจะทำ�ให้กระเทียมไม่เจริญ ใส่ปูนขาวก่อน
ปลูก 15 วันขึ้นไป อัตรา 2,000 - 3,000 กรัมต่อไร่ เพื่อปรับดินให้เป็นกรดอ่อนๆ
pH 5.5 - 6.8 จากนั้นหว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2 - 4 ตันต่อไร่
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
		 - เลือกพันธุ์กระเทียมที่มีความสมบูรณ์
ไม่ฝ่อ ปราศจากโรคและแมลง แยกขนาดของกลีบ
กระเทียมให้มีขนาดกลีบสม่ำ�เสมอ โดยคัดหัวที่มี
ขนาดเดียวกันปลูกลงในแปลงเดียวกัน
		 - เตรียมแปลงกว้าง 1 - 2.5 เมตร
ความสูงแปลง 20 เซนติเมตร
2.2 ระยะปลูก
- กระเทียมพันธุ์เบาหรือพันธุ์กลาง
ระยะปลูก 15 - 20 เซนติเมตร X 15 - 20 เซนติเมตร
สำ�หรับกระเทียมพันธุห์ นักใช้ระยะปลูก 12 เซนติเมตร
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2.3 จำ�นวนต้น
- ใช้หัวพันธุ์กระเทียมพันธุ์เบาหรือพันธุ์กลาง 100 กิโลกรัมต่อไร่ หรือกรณี
แกะกลีบ 75 - 80 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกระเทียมพันธุห์ นักให้ใช้หวั พันธุ์ 300 - 350 กิโลกรัมต่อไร่
3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย
		 - ใส่ปุ๋ย 46 - 0 - 0 หรือ 21 - 0 - 0 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรก อัตรา
25 - 30 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพืชอายุ 10 - 14 วันหลังปลูก
- ปุ๋ยสูตร 10 - 10 - 15 หรือ 13 - 13 - 21 อัตรา 50 - 100 กิโลกรัมต่อไร่
หว่านทั่วแปลง เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก
3.2 การให้นํ้า
		 - ควรรดน้ำ�หลังปลูกทันที จากนั้นให้น้ำ� 3 - 5 วันต่���������
อครั
������
้ง
		 - หลังปลูก 30 วัน รดน้ำ�ทุก 7 - 10 วันต่���������
อครั
������
้ง
		 - เมื่อกระเทียมอายุเกินกว่า 60 วัน ลดปริมาณน้ำ�ให้เหลือ 2 ครั้ง���������
ต่อเดื
������
อน
- งดน้ำ�เมื่อกระเทียมแก่จัด หรือก่อนเก็บเกี่ยว 2 - 3 สัปดาห์
3.3 การคลุมดิน
คลุมดินหลังปลูกด้วยฟางข้าวแห้ง เศษหญ้าแห้ง หรือเศษวัสดุที่สามารถผุพัง
เน่าเปื่อยอื่นๆ เพื่อควบคุมวัชพืชที่จะมีขึ้นในระยะแรก รักษาความชื้นในดิน ประหยัด
ในการให้นำ�้ และลดอุณหภูมิลงในเวลากลางวัน ทำ�ให้กระเทียมสามารถเจริญเติบโตได้ดี
3.4 การกำ�จัดวัชพืช
		 กระเทียมเป็นพืชที่มีรากตื้น ควรกำ�จัดวัชพืชในระยะที่วชั พืชเริ่มงอก ถ้าหาก
ปล่อยทิ้งไว้ นอกจากจะแย่งน้ำ� อาหาร และแสงแดดจากกระเทียมแล้ว เมื่อถอนจะทำ�ให้
รากของกระเทียมกระทบกระเทือนทำ�ให้ชะงักการเจริญเติบโต หรือทำ�ให้ต้นเหี่ยวตายได้
เมื่อวัชพืชมีขนาดใหญ่ ควรใช้มีดหรือเสียมเล็กๆ กำ�จัดวัชพืชออก
4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
- โรคใบเน่าหรือแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา กำ�จัดโดยเก็บส่วนใบที่เป็นแผลทิ้ง
หรือเผาไฟ หรือพ่นสารเคมี
- โรคใบจุดสีมว่ ง เกิดจากเชือ้ รา ป้องกันกำ�จัดคล้ายกับโรคใบเน่า ห้ามใช้สารกันรา
ประเภทดูดซึม
- โรคหัวและรากเน่า ป้องกันกำ�จัดโดยให้ขดุ กระเทียมและดินทีเ่ กิดโรคนำ�ไปเผาทำ�ลาย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่ที่พบการระบาด ควรปรับปรุงดินโดยใส่ปูนขาว
100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยให้โรคนี้ชะงักไปได้ระยะหนึ่งหรือหายไป หรือควรปลูก
พืชหมุนเวียนสลับอย่างน้อยไม่ต่ำ�กว่า 5 ปี
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		 - ไรขาวหรือไรหอมกระเทียม ป้องกันกำ�จัดโดยหมั่นตรวจดูแปลงกระเทียม
หากพบพืชแสดงอาการ ให้รีบถอนต้นพืชทิ้ง หรือฉีดพ่นสารเคมี ทุก 3 วันต่อครั้ง
จนแน่ใจว่าหยุดลุกลาม จึงฉีดสารเคมีให้มีระยะห่างได้
		 - เพลี้ยไฟ ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารป้องกันกำ�จัดแมลง อัตราตามคำ�แนะนำ�
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 การเก็บเกี่ยว ลักษณะการแก่จัดของกระเทียม สังเกตได้โดยมีตุ่มหรือหัว
ขนาดเล็กๆ เกิดขึ้นที่ลำ�ต้นของกระเทียมตั้งแต่ 1 ตุ่มขึ้นไป ส่วนของยอดเจริญขึ้นมาหมด
แล้ว และกำ�ลังมีต้นดอกชูขึ้นมา ใบกระเทียมเริ่มแห้งตั้งแต่ปลายใบลงมามากกว่า 30%
ใบหรือต้นกระเทียมเอนหักล้มนอนไปกับพื้นดิน 25% ขึ้นไป ดอกหรือโคนลำ�ค้น บีบดูจะ
รู้สึกอ่อนนิ่มเก็บเกี่ยวได้ตามพันธุ์ พันธุ์เบาอายุเก็บเกี่ยว 75 - 90 วัน พันธุ์กลางอายุเก็บ
เกี่ยว 90 - 120 วัน พันธุ์หนักอายุเก็บเกี่ยว 150 วัน
5.2 วิธีเก็บเกี่ยว ถอนและตากแดดในแปลงไว้ 2 - 3 ชั่วโมง โดยวางสลับกันให้ใบ
คลุมหัวเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง ตากไว้ 2 - 3 วัน ระวังอย่าให้ถูกฝนและน้ำ�
ค้างแรงในเวลากลางคืน นำ�มาผึ่งลมในที่ร่ม 5 - 7 วัน ให้หัวและใบแห้งดี หลังจากนั้น
นำ�มาคัดขนาดและมัดจุก
5.3 การเก็บรักษา กระเทียมทีม่ ดั จุกนำ�ไปแขวนไว้ในโรงเรือนทีม่ กี ารถ่ายเทอากาศดี
ไม่ถูกฝนหรือน้ำ�ค้าง รวมทั้งแสงแดด 3 - 4 สัปดาห์ จะทำ�ให้กระเทียมแห้งสนิทคุณภาพดี
กระเทียมหลังจากเก็บ 5 - 6 เดือน จะสูญเสียน้ำ�หนักไปประมาณ 30% ถ้าหากเก็บข้ามปี
สูญเสียน้ำ�หนัก 60 - 70%
5.4 การเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง เลือกคัดหัวที่มีลักษณะรูปทรงของพันธุ์ดี สมบูรณ์
ปราศจากโรคและแมลงทำ�ลาย และแก่เต็มที่ คัดหัวขนาดกลาง มีกลีบ 3 - 6 กลีบ นำ�มาผึง่
ในที่ร่มจนแห้งดี ทำ�การมัดรวมกันแล้วแขวนไว้ในที่ร่ม มีลมพัดผ่าน การถ่ายเทอากาศดี
ไม่ควรแกะกระเทียมเป็นกลีบ ขณะเก็บรักษาเพราะจะทำ�ให้ผลผลิตลดลง เมื่อแกะแล้ว
ควรปลูกทันที กระเทียมจะมีระยะพักตัว 5 - 6 เดือน ถ้าสภาพอากาศเหมาะสมกระเทียม
จะงอกตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป กระเทียมที่เก็บรักษาไว้จะต้องนำ�ปลูกก่อนเดือน
กุมภาพันธุ์ ถ้าหากไม่นำ�ลงปลูกจะฝ่อเสียหาย หรืองอกทั้งหมด
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การคัดเลือกพันธุ์กระเทียมปลูก กระเทียมเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยหัว การปลูกจึงควร
คัดหัวที่ดีโดยคัดเลือกจากต้นพันธุ์ดี มีลักษณะตรงตามพันธุ์ โดยเลือกหัวที่สมบูรณ์
ปราศจากโรคและแมลงรบกวน
- การคัดขนาดกลีบก่อนการปลูก ควรเลือกใช้หัวขนาดกลางในการปลูก เนื่องจากจะให้
	ผลผลิตสูง ส่วนกระเทียมกลีบใหญ่ จะมีเปอร์เซ็นต์การเน่าสูงเลือกขนาดกลีบสม่ำ�เสมอ
ปลูกในแปลงเดียวกัน
- การเตรียมแปลงปลูก เกษตรกรต้องเตรียมดินให้เสมอกัน เพื่อป้องกันการขังของน้ำ�
ถ้ามีนำ�้ ขังจะทำ�ให้กระเทียมไม่เจริญเติบโต อาการใบเหลือง หัวเล็ก และก้านใบเปือ่ ยยุย่
- ดินที่เหมาะสมสำ�หรับการปลูกกระเทียม ควรเป็นดินที่ร่วนซุย ระบายน้ำ�ได้ดี ถ้าเป็น
ดินเหนียวควรไถบุกเบิกก่อนพรวน ถ้าเป็นดินร่วนใช้พรวนและยกแปลงเพื่อการให้นำ�้
และระบายน้ำ�ได้ดี ไม่ควรปลูกกระเทียมในดินทราย เพราะจะทำ�ให้กระเทียมหัวเล็ก
- การควบคุมวัชพืชหลังปลูก ควรใช้ฟางคลุมแปลงเพือ่ ควบคุมวัชพืชทีจ่ ะมีขน้ึ ในระยะแรก
เก็บความชื้นและลดความร้อนเวลากลางวัน
- การเก็บเกี่ยว ก่อนเก็บเกี่ยวต้องรอให้ต้นกระเทียมเหลืองก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยว จะ
ทำ�ให้เก็บผลผลิตของกระเทียมได้นาน อายุของกระเทียมตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงหัวแก่
เก็บเกีย่ วได้ควรมีอายุ 110 - 120 วัน การเก็บเกีย่ ว กระเทียมทีแ่ ก่จดั จริงจะให้กระเทียม
มีหัวแกร่ง สามารถเก็บรักษาได้นาน และมีเปอร์เซ็นต์การฝ่อน้อยลง แต่หากเก็บเกี่ยว
	ช้าเกินไปจะทำ�ให้กลีบร่วงได้ง่าย และได้กระเทียมที่มีคุณภาพไม่ดี
- เก็บรักษากระเทียม ไม่ควรเก็บในที่อับชื้น เพราะจะทำ�ให้ราดำ�ระบาด ทำ�ให้เกิดความ
เสียหายในโรงเก็บ ควรมัดจุกแล้วนำ�ไปแขวนไว้ในเรือนโรงเปิดที่มีการถ่ายเทอากาศดี
ไม่ถูกฝน น้ำ�ค้าง แสงแดด 3 - 4 สัปดาห์ กระเทียมจะแห้งสนิท คุณภาพดี
- การจำ�หน่าย ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดชั้นคุณภาพกระเทียมก่อนขาย
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แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำ�นักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่. 2555
สถานการณ์การผลิตกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ปีการผลิต 2554/2555.
กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชมรมการเกษตร .การปลูกกระเทียม. แหล่งที่มา : http://myveget.com. 1 กุมภาพันธ์ 		
2556.
สุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ. 2556. การผลิตกระเทียมปลอดภัยจากสารพิษ.
สำ�นักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร.
สำ�นักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2556. กระเทียม.
แหล่งที่มา : http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/galic.pdf.
8 กุมภาพันธ์ 2556.
ห้องสมุดความรู้การเกษตร. กรมส่งเสริมการเกษตร. กระเทียม.
แหล่งที่มา : http://www.doae.go.th/library/ 15 กุมภาพันธ์ 2556.ฃ
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- เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 9 - 28 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิ 12 - 18 องศาเซลเซียส ช่วยสร้างราก ใบ
และ ลำ�ต้นได้ดี ส่งผลให้หัวใหญ่
- อุณหภูมิ10 - 15 องศาเซลเซียส เหมาะสมต่อการเจริญ
ของหัว
- ต่ำ�กว่า 60 %
- ความยาวช่วงวัน มากกว่า 12 ชั่วโมง จะช่วยกระตุ้น
การสร้างกลีบของหัว
- ต้องการแสงแดด อย่างน้อย 9 ชั่วโมงต่อวัน

ความเหมาะสม

3. สภาพน้ำ�

- ต้องการน้ำ�เพียงพอตลอดปี

- การระบายน้ำ� ระบายได้ดี
- มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง
2.1 ลักษณะของหน้าดิน - ดินที่เหมาะสม คือ ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย
2.2 ความลึกของหน้าดิน - ความลึกของหน้าดิน 20 เซนติเมตร
- pH 5.5 - 6.8

2. สภาพดิน

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์
1.3 ความยาวช่วงแสง

1.สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

สภาพแวดล้อม

- กระเทียมเป็นพืชที่มีระบบรากตื้น ดินที่ใช้ต้องร่วยซุย
ระบายน้ำ�ได้ดี มีหน้าดินลึก
- ถ้าปลูกในดินทราย จะทำ�ให้กระเทียมหัวเล็ก

- อุณหภูมิและความยาวของช่วงวันมีผลต่อการแตกกอ
และเจริญเติบโตของหัว ซึ่งเป็นล�ำต้นใต้ดิน ในเขต
อากาศร้อนแถบเส้นศูนย์สูตร สามารถปลุกกระเทียมได้
บนภูเขาสูงที่อุณหภูมิต�่ำกว่าบริเวณพื้นที่ราบ

ข้อจำ�กัด

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของกระเทียม

40 วัน

การให้น�้ำ
- อย่าปล่อยให้ดินแห้ง โดยเฉพาะ
ช่วงออกดอกและติดฝัก
- ให้นำ�้ สม่ำ�เสมอ ประมาณวันละ
8 มิลลิลิตรต่อต้น
- ให้นำ�้ แบบเฉพาะจุด

การปลูก
- หยอดเมล็ด หลุมละ 2-3 เมล็ด
- ระยะปลูก ขึนกับพันธุ์

20 วัน

120 วัน

การตัดแต่งต้น
- เมื่อเก็บฝักได้ประมาณ 1.5 - 2
เดือน ควรตัดต้นให้เหลือตาสำ�หรับ
แตกกิ่งแขนง 6 - 7 ตา และให้เหลือ
ตอสูง 50 - 70 เซนติเมตร
- ใส่ปุ๋ย 46-0-0 หรือ 15-15-15
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
- อีกประมาณ 20 วัน จะสามารถ
เก็บผลผลิตได้อีก 2 – 3 เดือน

100 วัน

การเก็บเกี่ยว
- พืชอายุ 45 วัน เริ่มเก็บ
ผลผลิต
- เก็บผลผลิตทุกวัน นาน
2 เดือน
- ควรเก็บแต่เช้า
- ตัดขั้วให้ตรง มีก้านติด
1 เซนติเมตร

80 วัน

ศัตรูที่ส�ำ คัญและการป้องกันกำ�จัด
1. โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ป้องกันโดยเก็บใบที่เป็นโรคมาเผาทำ�ลาย 2. โรคฝักจุดหรือฝักลาย
เกิดจากเชื้อรา ระบาดมากในฤดูฝนถึงฤดูหนาว ป้องกันโดยเก็บฝักที่เป็นโรคมาเผาทำ�ลาย คลุกเมล็ด
ด้วยสารป้องกันกำ�จัดโรคพืช 3. โรคฝักจุดหรือโรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา ระบาดมากในฤดูฝน
และฤดูหนาว ป้องกันโดย เก็บฝักกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นโรคมาเผาทำ�ลาย 4. หนอนกระทู้หอม ระบาด
มากช่วงเดือนเมษายน - มิถนุ ายน ป้องกันกำ�จัดโดยเก็บทำ�ลายกลุม่ ไข่หรือตัวหนอน 5. เพลีย้ จักจัน่ ฝ้าย
ระบาดมากช่วงเดือนมีนาคม - สิงหาคม ป้องกันโดยเลือกใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ�
6. หนอนกระทูผ้ ัก พบระบาดตลอดฤดูปลูก ป้องกันโดยทำ�ลายกลุ่มไข่หรือหนอน หากระบาดรุนแรง
เลือกใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ� 7. หนอนเจาะสมอฝ้าย ระบาดมากช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม
ป้องกันโดยทำ�ลายหนอนและกลุ่มไข่ 8. เพลี้ยไฟ ระบาดมากในสภาพอากาศแห้งแล้ง ป้องกันโดย
เลือกใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ�

การใส่ปุ๋ย
- อายุ 10 วัน ใส่ปุ๋ย 21 - 0
-0
หรือ 46-0-0 หรือ 15 - 15 15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
- อายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ย 15 - 15
-15 อัตรา 20กิโลกรัมต่อไร่
และใส่ทุก 20 วัน

60 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษากระเจี๊ยบเขียว

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- รีบขนส่งโดยเร็ว ไม่วางภาชนะที่ใส่ผลผลิตซ้อนกัน หากไม่มีรถ
ห้องเย็น ควรทำ�ให้ภาชนะที่ใส่ผลผลิตโปร่ง ไม่ปิดทึบ
- เก็บรักษาผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 - 15 ํC

การเตรียมพันธุ์
- แช่เมล็ดในน้ำ�นาน
12 - 16 ชั่วโมง
- ผึ่งเมล็ดให้หมาด
- นำ�ไปปลูก

การเตรียมดิน
- ไถตากดิน 15 วัน
- ใส่ปุ๋ย 15 - 15 - 15
อัตรา
20 กิโลกรัมต่อไร่
- ใส่อินทรียวัตถุ 2 ตันต่อไร่
- ปรับสภาพความเป็นกรด
เป็นด่างของดินให้มีค่า
6.5 - 7.5

การเตรียมการ

กระเจี๊ยบเขียว

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษากระเจี๊ยบเขียว
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมพันธุ์ แช่เมล็ดในน้ำ�เพื่อให้เมล็ดดูดน้ำ�ก่อน 12 - 16 ชั่วโมง นำ�มาผึ่ง
ให้แห้งพอหมาด
1.2 การเตรียมแปลงปลูก ไถตากดิน 15 วัน ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเป็นกรด
เป็นด่างของดินให้มีค่า 6.5 – 7.5 ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
ใส่อนิ ทรียวัตถุทส่ี ลายตัวแล้วอัตรา 2 ตันต่อไร่ พรวนดินให้รว่ นละเอียด หากเป็นดินเหนียวหนัก
ควรยกเป็นแปลงลูกฟูกขึ้น เพื่อช่วยให้มีการระบายน้ำ�ดีและช่วยให้การหมุนเวียนถ่ายเท
อากาศในดินดี�����������
แปลงปลู
�������������
กอาจทำ�ได้
�������������������������������
ทั้งแบบร่องสวนและแบบไร่
2. การปลูก
หยอดเมล็ดลงในแปลงปลูกโดยตรง หลุมละ 2 – 3 เมล็ด พื้นที่ 1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์
ประมาณ 1 กิโลกรัม ระยะห่างระหว่างต้นและแถวขึ้นกับพันธุ์ พันธุ์ของญี่ปุ่นเป็นพันธุ์
ที่ใช้ระยะปลูก 20 - 30 x 50 - 60 เซนติเมตร พันธุ์ของอินเดียเป็นพันธุ์ที่ใช้ระยะปลูก
80 x 80 เซนติเมตร พันธุ์ที่มีการแตกแขนงมากควรมีระยะห่างมาก
3. การดูแลรักษา
3.1 การให้น�้ำ กระเจี
������������������������������������������
๊ยบเขียวชอบความชื้นปานกลาง ควรให้น้ำ����������
อย่างสม่ำ��������
เสมอ
โดยเฉพาะช่วงออกดอกและติดฝัก วิธีการให้น้ำ�ที่เหมาะสมที่สุดคือ ให้น้ำ�แบบเฉพาะจุด
ได้แก่ มินิสปริงเกลอร์ น้ำ�หยด
3.2 การใส่ปุ๋ย
ครั้งที่ 1 พืชอายุ 10 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 21 - 0 - 0 หรือ 46 - 0 - 0 หรือ15 - 15
- 15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ในพื้นที่ที่มีอินทรียวัตถุสูง โดยเฉพาะ
แปลงที่ปลูกผักกินใบมาก่อน ไม่จำ�เป็นต้องใช้ปุ๋ยที่
มีไนโตรเจนสูง
ครั้งที่ 2 พืชอายุ 30 วัน หรือเริ่มออกดอกชุดแรก
ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
และใส่ปุ๋ยทุก 20 วัน
3.3 การตัดแต่งต้น เมื่อเก็บฝักได้ประมาณ
1.5 - 2 เดือน ฝักทีแ่ ตกยอดจะเริม่ หมดและไม่แข็งแรง
จะมีกิ่งแขนงเกิดออกมาจากข้างลำ�ต้น ควรตัดต้น
ประธานทิง้ เพือ่ ให้แตกแขนงใหม่ โดยตัดให้เหลือตา
สำ�หรับแตกกิ่งแขนง 6 - 7 ตา และให้เหลือตอสูง
ประมาณ 50 - 70 เซนติเมตรจากพื้นดิน หลังจาก
ตัดต้นแล้ว ควรใส่ปยุ๋ สูตร 46 - 0 - 0 หรือ 15 - 15 - 15
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อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเร่งการแตกแขนง หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน จะเริ่มเก็บ
ผลผลิตได้อีกครั้ง โดยสามารถเก็บผลผลิตได้ต่อไปอีกประมาณ 2 - 3 เดือน
4. การป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
		 4.1 โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ระบาดมากช่วงปลายฤดูฝน และรุนแรงมากขึ้นใน
ฤดูหนาว ตามแหล่งปลูกที่มีความชื้นสูง ป้องกันกำ�จัดโดยเก็บใบที่เป็นโรคไปเผาทำ�ลาย
		 4.2 โรคฝักจุดหรือฝักลาย เกิดจากเชื้อรา ซึ่งติดมากับเมล็ดพันธุ์และระบาด
มากในฤดูฝนถึงฤดูหนาว โดยเฉพาะในแหล่งปลูกทีม่ คี วามชืน้ สูง ป้องกันกำ�จัดโดยเก็บฝักที่
เป็นโรคไปเผาทำ�ลาย คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำ�จัดโรคพืช
		 4.3 โรคฝักจุดหรือโรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชือ้ รา ระบาดมากในฤดูฝนและ
ฤดูหนาวทีม่ หี มอกและน้ำ�ค้างหรือแหล่งปลูกทีม่ คี วามชืน้ สูง โดยเฉพาะการปลูกแบบร่องจีน
ป้องกันกำ�จัดโดยเก็บฝักที่เป็นโรคไปเผาทำ�ลาย
		 4.4 หนอนกระทู้หอม ระบาดมากช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ป้องกันกำ�จัด
โดย เก็บทำ�ลายกลุ่มไข่หรือตัวหนอน หากระบาดรุนแรง ใช้เชื้อจุลินทรีย์ ไวรัส (เอ็น พี วี)
ของหนอนกระทู้หอม ฉีดพ่นทุก 5 วันต่อครั้ง ในช่วงเวลาเย็น
		 4.5 เพลี้ยจักจั่นฝ้าย ระบาด
มากช่วงฝนตกทิ้งช่วงนานๆ ตั้งแต่
เดือนมีนาคม - สิงหาคม ป้องกันกำ�จัดโดย
เลือกใช้สารเคมีให้เหมาะสม ตามคำ�แนะนำ�
เมื่อพบตัวอ่อนเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้ายมากกว่า
1 ตัวต่อใบ
		 4.6 หนอนกระทู้ผัก พบระบาด
ตลอดฤดูปลูก ป้องกันกำ�จัดโดยทำ�ลาย
กลุ่มไข่หรือหนอน หากระบาดรุนแรง เลือก
ใช้สารเคมีด้วยความรอบคอบและใช้ตาม
คำ�แนะนำ�
		 4.7 หนอนเจาะสมอฝ้าย ระบาด
มากช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ป้องกัน
กำ�จัดโดยทำ�ลายหนอนและกลุ่มไข่ หาก
ระบาดรุนแรง ใช้เชื้อไวรัสของหนอนเจาะ
สมอฝ้ายฉีดพ่นทุก 4 วันติดต่อกัน 4 - 5
วันต่อครั้ง
		 4.8 เพลี้ยไฟ ระบาดมากในสภาพอากาศแห้งแล้ง ป้องกันกำ�จัดโดยเลือกใช้
สารเคมีด้วยความรอบคอบและใช้ตามคำ�แนะนำ�
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5. การเก็บเกี่ยว
เมื่ออายุประมาณ 45 วัน เริ่มเก็บผลผลิต และเก็บทุกวันนาน 2 เดือน หลังจากนั้น
หากมีการตัดแต่งต้นจะสามารถเก็บผลผลิตได้อีก 2 - 3 เดือน การเก็บฝักกระเจี๊ยบเขียว
ควรเก็บตั้งแต่เช้าไม่เกิน 9 นาฬิกา โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัดกระเจี๊ยบเขียวทีละฝัก วางใน
ภาชนะ อย่าโยน การตัดขั้วต้องตัดให้ตรง มีก้านติดไม่เกิน 1 เซนติเมตร ระวังอย่าให้เป็น
ปากฉลาม เพราะจะขีดข่วน หรือทำ�ให้ฝกั อืน่ เสียหายได้ ควรสวมถุงมือผ้าทับด้วยถุงมือยาง
เพื่อป้องกันการระคายเคืองจากขนของกระเจี๊ยบเขียว และภาชนะที่ใส่ผลผลิตระหว่าง
เก็บเกี่ยว ควรบรรจุได้ไม่เกิน 3 กิโลกรัม
6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
		 6.1 การขนส่ง รีบขนส่งโดยเร็ว ไม่วางภาชนะที่ใส่ผลผลิตซ้อนกัน หากไม่มีรถ
ห้องเย็น ควรทำ�ให้ภาชนะที่ใส่ผลผลิตโปร่ง ไม่ปิดทึบ
6.2 การคัด การบรรจุหีบห่อและการแปรรูป ทำ�โดยล้างผลผลิตด้วยน้ำ�ให้สะอาด
ผึ่งลมให้แห้ง เก็บรักษาผลผลิตกระเจี๊ยบในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 - 15 องศาเซลเซียส
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- อุณหภูมิกลางวัน 18 – 35 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิกลางคืนควรสูงกว่า 19 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมสิ ำ�หรับการงอกของเมล็ด 30 – 35 องศาเซลเซียส

ความเหมาะสม

- ไม่ทนต่อสภาพน้ำ�ค้างแข็ง
- ถ้าอุณหภูมิดินต่ำ�กว่า 16 องศาเซลเซียส กระเจี๊ยบเขียว
จะงอกได้ช้าลง

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ไนโตรเจน 38.4 กก./ไร่ ฟอสฟอรัส 27.5 กก./ไร่
โพแตสเซียม 46 กก./ไร่

วันละ 8 มิลลิลิตรต่อต้น

4. ความต้องการธาตุ
อาหารของพืช

5 สภาพน้ำ�
- ปริมาณน้ำ�ที่ต้องการ

- ควรมีการวิเคราะห์ดินเพื่อสามารถจัดการดินและธาตุ
อาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ความยาวช่วงแสง
12 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า
2.สภาพพื้นที่
- ความลาดเอียงของพื้นที่ - มีความลาดเอียงในระดับ 5 % และไม่มีนำ�้ ท่วมขัง
- ไม่ทนต่อสภาพน้ำ�ท่วมขัง
3. สภาพดิน
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำ�ดี ไม่ชอบความชื้นมากเกินไป - หากดินเป็นดินหนัก ควรยกแปลงเป็นลูกฟูกเพื่อช่วยให้
ระบายน้ำ�และอากาศถ่ายเทดี ทำ�ให้พืชดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น
- ความลึกของหน้าดิน
- ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 6.5 - 7.5

รายการ
1.สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารได้ตรงตามความต้องการ
ของพืช เนื่องจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่ตอบสนองได้ดีกับปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน
หากได้รับปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป จะทำ�ให้เฝือใบ ฝักโตเร็วเกินไป ทำ�ให้อ่อนแอต่อการ
เกิดโรค และฝักจะช้ำ�ง่าย
2. การตัดใบเพือ่ ให้ตน้ โปร่ง ช่วยลดการเกิดโรคจากเชือ้ ราและการรบกวนของแมลง
นอกจากนีย้ งั ทำ�ให้แสงแดดส่องถึงฝักด้านล่าง ทำ�ให้ฝกั มีสเี ขียวสม่ำ�เสมอ ไม่ซดี การตัดใบ
ทำ�ได้ในระหว่างการเก็บเกี่ยว คือให้ตัดใบทิ้งทีละใบพร้อมๆ กับการตัดฝักทุกครั้ง
3. การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต ทำ�การลดอุณหภูมิของผลผลิตจากแปลง
โดยการล้างผลผลิตด้วยน้ำ�เย็นที่สะอาดจำ�นวนมาก อาจผสมคลอรีน 200 ppm เพื่อฆ่า
เชื้อโรค หลังจากนั้นแช่ในน้ำ�เย็น เพื่อให้กระเจี๊ยบเขียวมีอุณหภูมิลดลงเหลือ 10 - 15 oC
แล้วบรรจุหีบห่อ
4. การเก็บผลผลิต ควรเก็บทุกวันให้หมด ไม่ควรปล่อยฝักให้เหลืออยู่บนต้น
เนื่องจากต้นจะต้องส่งอาหารมาเลี้ยงฝัก ทำ�ให้ผลผลิตต่ำ�
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
จิราภา จอมไธสง. 2548. กระเจี๊ยบเขียว. กลุ่มส่งเสริมการผลิตผักสำ�นักส่งเสริมและ
	จัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
นิยมรัฐ ไตรศรี และลักษณา วรรณภีร์. 2533. โรคกระเจี๊ยบเขียว. เอกสารประกอบ
การสัมมนา สนทนาปัญหาโรคพืช. 13 ธันวาคม 2533. สมาคมนักโรคพืชแห่ง
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์.
ชำ�นาญ ทองกลัด และนรินทร์ พูลเพิ่ม. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. การปลูกกระเจี๊ยบเขียว.
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรและ สถาบันวิจัยพืชสวน, กรมวิชาการเกษตร.
เบญจวรรณ ชูติชูเดช. 2534. การศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยว การทำ� precooling การ
บรรจุและการเก็บรักษาฝักกระเจี๊ยบเขียว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
ปิยรัตน์ เขียนมีสุขและอนันต์ วัฒนธัญกรรม. “แมลงศัตรูกระเจี๊ยบเขียว”. วารสารเคหะ
การเกษตร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2533.
สมพร ทรัพย์สาร.ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. กระเจี๊ยบเขียวฝักสด. (อัดสำ�เนา)
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร.2532. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพริก
และกระเจี๊ยบเขียว. 16 สิงหาคม 2532. ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร.
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20 วัน

35 วัน

65 วัน

80 วัน

95 วัน

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคที่สำ�คัญ โรครากปม จากไส้เดือนฝอย ป้องกันกำ�จัดโดยไถตากดินให้ลึก ใส่
ปุ๋ยอินทรีย์จำ�นวนมาก และเมื่อพบไส้เดือนฝอยระบาดควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น 1-2 ปี
โรคเน่าดำ� เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันกำ�จัดโดยใช้เมล็ดที่ปลอดโรค และควรปลูกพืช
หมุนเวียน หากเกิดโรคควรงดการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ�อย่างน้อย 3 ปี โรคเน่าเละ เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันโดยระมัดระวังอย่าให้เกิดแผลบนดอกกะหล่ำ� กำ�จัดแมลงทีก่ ดั กิน
ดอกกะหล่ำ� เมือ่ พบดอกกะหล่ำ�ทีแ่ สดงอาการให้ตดั เผาทำ�ลาย
แมลงที่สำ�คัญ หนอนใยผัก ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมีกำ�จัดตัวหนอนตามคำ�
แนะนำ� หรือใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทรูรินเจนซิสฉีดพ่นทำ�ลาย หนอนเจาะยอดกะหล่ำ�
ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดแมลงประเภทดูดซึมฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�

การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
- ก่อนการเก็บเกี่ยว ควรงดการให้นำ�้ และงดการใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
ตามระยะเวลาที่ปลอดภัย ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงแดดเพื่อให้น้ำ�ค้าง
ระเหย และให้ใบเหี่ยวเล็กน้อยเพื่อมิให้ใบและก้านแตกป้องกันการเน่าเสีย
- หลังการเก็บเกีย่ ว ควรรีบนำ�เข้าทีร่ ม่ หรือโรงเรือนทีม่ กี ารระบายอากาศดี สถานที่
ปฏิบตั งิ านต้องอยูห่ า่ งจากสิง่ ปฏิกลู เพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคปนเปือ้ น ทำ�ความสะอาด
คัดเกรดตามมาตรฐานและการบรรจุภณ
ั ฑ์ เก็บรักษาผลผลิตในทีเ่ ย็นและรีบส่งออก
	จำ�หน่าย

การให้น�้ำ
การกำ�จัดวัชพืชและ
การพรวนดิน
- ควรให้ดินชืน้ พอเหมาะ
- ระยะกำ�ลังเจริญเติบโต - จะทำ�พร้อมกับการพรวน
ควรให้นำ�้ อย่างพอเพียง ดินและใส่ปย๋ ุ เคมีชว่ ง 3040 วันหลังปลูก
- ให้นำ�้ ดูตามสภาพดิน
- ถ้าขาดน้ำ�จะกระทบต่อ - พรวนดิน 65-70 วัน
การสร้างตาดอก ทำ�ให้ - การคลุมดอกทำ�เมือ่ ดอก
มีขนาด 10 - 16 ซม.
ปริมาณและคุณภาพ
การเก็บเกี่ยว
หรือก่อนเก็บเกี่ยว
ดอกลดลง ผลผลิตต่ำ�
- เมื่อดอกกะหล่ำ�โตเต็มที่ ดอก
1 สัปดาห์
อ่อน มีสีครีมขาวหน้าดอก
เรียบเป็นก้อนเกาะตัวกันแน่น
ขนาด 10-16 ซม. หรือนับ
อายุตามพันธุ์
- ใช้มีดตัดโคนให้มีใบติดมา
2-3 		
ใบ

50 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษากะหล่�ำ ดอก

การเตรียมดิน
การปลูก
การใส่ปุ๋ย
- ไถดินลึก 15-20 ซม.
- ระยะปลูก 40x60 - หลังย้ายปลูก 30-40 วัน
ซม.
ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ
- ตากดิน 5-7 วัน
15-15-15 อัตรา 50-100
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน/ไร่
- ปลูกเป็นหลุมบน
- ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ แปลง
กก./ไร่
ดิน
- คลุมด้วยฟางข้าว
- ยกแปลงปลูก
- รดน้ำ�ให้ชุ่ม
- รองพื้นปุ๋ยสูตร 46-0-0
- จำ�นวนต้น 6,400อัตรา 15-20 กก./ไร่
6,700 ต้น/ไร่
การเตรียมพันธุ์
- เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่
- เพาะกล้าอายุ 30-40 วัน มีใบจริง 3-4 ใบ

การเตรียมการ

กะหล่ำ�ดอก

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษากะหล�ำ่ ดอก
1. การเตรียมการก่อนปลูก
		 1.1 การเตรียมดินปลูก
			 1) ไถพลิกดินให้ลึก 15 - 20 เซนติเมตร
ตากดินไว้ 5 - 7 วัน เก็บเศษหญ้าเศษวัชพืชออกให้หมด
			 2) ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว
ไร่ละ 1 ตัน คลุกเคล้ากับดิน ย่อยหน้าดินแต่ไม่ควร
ละเอียดเกินไป
			 3) ถ้าดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับ
สภาพความเป็ น กรดเป็ น ด่ า งของดิ น ให้ อ ยู่ ใ นช่ ว งที่
เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน
			 4) ยกแปลงปลูกตามขนาดทีต่ อ้ งการหรือปลูกในพืน้ ทีส่ งู แล้วแต่ระบบการปลูกพืช
			 5) รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยไนโตเจน สูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 15 - 20 กิโลกรัมต่อไร่
		 1.2 การเตรียมพันธุ์
			 1) พันธุ์กะหล่ำ�ดอก แบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยวได้ 3 กลุ่ม
				 - พันธุ์เบา เป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 60 - 75 วัน
				 - พันธุก์ ลาง เป็นพันธุท์ ม่ี อี ายุการเก็บเกีย่ วปานกลาง ประมาณ 80 - 90 วัน
				 - พันธุห์ นัก เป็นพันธุท์ ม่ี อี ายุการเก็บเกีย่ วยาวนาน ประมาณ 90 - 150 วัน
				 ปัจจบุ นั ได้มกี ารปรับปรุงพันธุจ์ ากหน่วยงานราชการและบริษทั เอกชน เพือ่ ให้ได้
พันธุท์ เ่ ี หมาะสมกับประเทศไทย และสามารถปลูกได้ในสภาพภูมปิ ระเทศและอากาศทีห่ ลากหลาย
2) การเพาะกล้า เตรียมแปลงเพาะกล้า ไถดินลึกประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร
ตากดินทิง้ ไว้ประมาณ 5 - 7 วัน ใส่ปยุ๋ คอกหรือปุย๋ หมักทีส่ ลายตัวดีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
พรวนย่อยชัน้ ผิวดินให้ละเอียด ยกแปลงเพาะแล้วทำ�การหว่านเมล็ดให้กระจายทัว่ พืน้ ผิว
แปลงเพาะอย่างสม่ำ�เสมอ อย่าหว่านให้แน่น แล้วกลบด้วยดินละเอียดผสมปุย๋ คอกหรือ
ปุย๋ หมัก หนา 0.6 - 1 เซนติเมตร หรือทำ�ร่องเป็นแถวลึกประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร ห่างกัน
ประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยดินละเอียดผสมปุย๋ คอกหรือปุย๋ หมัก คลุมด้วย
ฟางหรือหญ้าแห้งสะอาดบางๆ รดน้ำ�ให้ชมุ่ เมือ่ ต้นกล้างอกเริม่ มีใบจริง ควรถอนแยกต้นที่
อ่อนแอไม่สมบูรณ์และขึน้ เบียดกันแน่นเกินไปออก ให้มรี ะยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 3 - 5
เซนติเมตร ช่วงนีค้ วรให้ปยุ๋ พวกสารละลายสตาร์ทเตอร์โซลูชน่ั แก่ตน้ กล้า และหมัน่ ตรวจดูแล
ป้องกันโรคและแมลง จนต้นกล้าอายุประมาณ 30 - 40 วัน มีใบจริง 3 - 4 ใบ ต้นสูงประมาณ
10 - 12 เซนติเมตร จึงย้ายปลูก
2. การปลูก
1) รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 15 - 20 กิโลกรัมต่อไร่
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2) ทำ�การย้ายกล้าที่สมบูรณ์ลงแปลงปลูก ไม่ควรปล่อยให้ต้นกล้ามีอายุแก่
เกินไป รากอาจเกิดการกระทบกระเทือนได้ง่ายขณะทำ�การย้าย จะทำ�ให้ชะงักการเจริญ
เติบโต ก่อนย้ายต้นกล้าให้รดน้ำ�บนแปลงเพาะกล้าให้ชุ่มแต่ไม่แฉะ เลือกย้ายกล้าในวันที่
แสงแดดไม่จัด และย้ายในเวลาเย็นหรือช่วงอากาศครึ้ม เพื่อหลีกเลี่ยงการคายน้ำ�มากเกิน
ไปของต้นกล้าจะทำ�ให้กล้าเหี่ยวตาย
3) ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 40 x 60 เซนติเมตร ปลูกเป็นหลุมบนแปลง
หลังปลูกควรกลบดินกดบริเวณโคนต้นให้แน่น จากนัน้ ใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุมโคนต้น
เพือ่ รักษาความชืน้ ในดิน รดน้ำ�ให้ชมุ่ ในพืน้ ทีท่ ม่ี แี สงแดดจัดควรหาทีบ่ งั แดดโดยใช้ทาง
มะพร้าวคลุมประมาณ 3 - 5 วัน จึงเอาออก
4)	จำ�นวนต้นประมาณ 6,400 - 6,700 ต้นต่อไร่
3. การดูแลรักษา
		 3.1 การใส่ปุ๋ย
			 ปุ๋ยเคมีมีความสำ�คัญต่อการเจริญเติบโตของกะหล่ำ�ดอกมาก เมื่อกะหล่ำ�ดอก
อายุประมาณ 30 - 40 วันหลังย้ายปลูก ใช้ปยุ๋ สูตร 13 - 13 - 21 หรือ 15 - 15 - 15 ในอัตรา
50 - 100 กิโลกรัมต่อไร่ ขึน้ อยูก่ บั ความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยโรยใส่ขา้ งต้นแล้วพรวนดินกลบ
		 3.2 การให้น�้ำ
			ช่วงแรกหลังย้ายปลูกไม่ตอ้ งให้นำ�้ มาก เพียงให้ดนิ มีความชืน้ สม่ำ�เสมออย่างเพียงพอ
อย่าให้ดนิ แฉะเกินไปจะทำ�ให้ตน้ กะหล่ำ�ดอกเกิดโรคเน่าเละได้งา่ ย เมือ่ กะหล่ำ�ดอกโตขึน้ ให้นำ�้ มาก
ขึน้ อย่างสม่ำ�เสมอ สังเกตุความชืน้ ในดิน ถ้าแห้งควรให้นำ�้ อย่าปล่อยให้กะหล่ำ�ดอกขาดน้ำ�
เพราะจะทำ�ให้ชะงักการเจริญเติบโตและกระทบกระเทือนต่อการสร้างดอก ทำ�ให้คณ
ุ ภาพและ
ปริมาณดอกลดลง ในฤดูแล้งควรมีการคลุมดินด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง จะช่วยให้รกั ษาความชืน้ ใน
ดินได้ดี
		 3.3 การพรวนดินและกำ�จัดวัชพืช
			 ทำ�การพรวนดินในระยะแรกขณะที่วชั พืชยังเล็กอยู่ และช่วงอายุ 30 - 40 วัน
หลังปลูก พร้อมกับการใส่ปุ๋ยเคมี จากนั้นให้กำ�จัดวัชพืชตามความเหมาะสม ช่วง 65 - 70
วันหลังปลูกอีกครั้ง
		 3.4 การคลุมดอก
			 เมือ่ ดอกกะหล่ำ�มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 - 16 เซนติเมตร หรือดอกโตได้
ขนาด ควรทำ�การคลุมดอก โดยรวบใบบริเวณปลายยอดเข้าหากันอย่างหลวมๆ ระวังอย่าให้
แน่นเกินไป แล้วใช้ยางรัดไว้เพือ่ ป้องกันแสงแดด จะทำ�ให้ดอกกะหล่ำ�มีสขี าวนวล น่ารับประทาน
มีคณ
ุ ภาพดี หากไม่มกี ารคลุมดอกเพือ่ ป้องกันแสงแดดจะทำ�ให้ดอกกะหล่ำ�มีสเี หลืองเนือ่ ง
มาจากรังสีอลุ ตร้าไวโอเลต หลังจากคลุมดอกประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถเก็บเกีย่ วได้ ถ้าใน
ฤดูรอ้ นจะเก็บเกีย่ วได้เร็วขึน้ ปัจจบุ นั พันธุก์ ะหล่ำ�ดอกทีป่ รับปรุงพันธุใ์ หม่ๆ จะมีใบคลุมดอก
ได้เองโดยธรรมชาติไม่จำ�เป็นต้องคลุมดอก
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4. ศัตรูพืชที่ส�ำ คัญ
		 4.1 โรคที่สำ�คัญ
1) โรครากปมของกะหล่ำ� เกิดจากไส้เดือนฝอย ป้องกันกำ�จัดโดยไถตากดิน
ให้ลึก ใส่ปุ๋ยอินทรียจำ�
์ นวนมาก และเมื่อพบไส้เดือนฝอยระบาดควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น
1 - 2 ปี
2) โรคเน่าดำ� เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันกำ�จัดโดยใช้เมล็ดที่ปลอดโรค
โดยนำ�เมล็ดมาแช่นำ�้ อุ่นที่อุณหภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 - 30 นาที
ก่อนปลูกเพื่อฆ่าเชื้อดังกล่าว และควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับ หากเกิดโรคนี้บนแปลง
ควรงดการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ�อย่างน้อย 3 ปี
			 3) โรคเน่าเละของกะหล่ำ�ดอก เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันโดยระมัดระวัง
อย่าให้เกิดแผลบนดอกกะหล่ำ� กำ�จัดแมลงที่กัดกินดอกกะหล่ำ� เมื่อพบดอกกะหล่ำ�ที่
แสดงอาการให้ตัดเผาทำ�ลาย
		 4.2 แมลงศัตรูพชื ทีส่ �ำ คัญ
			 1) หนอนใยผัก ป้องกันกำ�จัดโดยการใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดหนอนฉีดพ่นตาม
คำ�แนะนำ� หรือการใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทรูรินเจนซิสฉีดพ่นทำ�ลาย และหมั่นตรวจดู
แปลงกะหล่ำ�ดอกอยู่เสมอ
			 2) หนอนเจาะยอดกะหล่ำ� ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมีกำ�จัดแมลงประเภท
ดูดซึมตามคำ�แนะนำ�
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
1) การเก็บเกีย่ ว สังเกตได้จากขนาดของดอกกะหล่ำ�มีขนาดโตเต็มที่ แต่ดอกยัง
อ่อนมีสคี รีม และหน้าดอกเรียบเป็นก้อนเกาะตัวกันแน่นขนาดประมาณ 10 - 16 เซนติเมตร
หรือนับอายุการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เก็บเกี่ยวโดยใช้มีดตัดดอกกะหล่ำ�
ให้มีใบบริเวณใกล้ดอกติดมา 2 - 3 ใบ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง
ผลผลิตในฤดูร้อนจะได้ประมาณ 1,300 - 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูหนาวจะได้ผลผลิต
ประมาณ 2,000 - 3,000 กิโลกรัมต่อไร่
2) การปฏิบตั กิ อ่ นการเก็บเกีย่ วกะหล่ำ�ดอก ควรงดการให้นำ�้ และงดการใช้
สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดศัตรูพชื ตามระยะเวลาทีป่ ลอดภัย เก็บเกีย่ วผลผลิตในช่วงแดดเพือ่ ให้
น้ำ�ค้างระเหย และให้ใบเหีย่ วเล็กน้อยเพือ่ มิให้ใบและก้านแตกป้องกันการเน่าเสีย ใช้มดี ตัด
ต้นชิดโคนแล้วรีบขนออกมาตัดแต่งในทีร่ ม่
			 3) ภายหลังการเก็บเกีย่ ว ควรรีบนำ�เข้าทีร่ ม่ หรือโรงเรือนทีม่ กี ารระบายอากาศดี
สถานที่เก็บชั่วคราวหรือปฏิบัติงานต้องอยู่ห่างจากสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อน
ทำ�ความสะอาด คัดเกรดตามมาตรฐานและการบรรจุภัณฑ์ เก็บรักษาผลผลิตในที่เย็น
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
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800 เมตร

2. สภาพพื้นที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล

5. สภาพน้�ำ
5.1 ปริมาณน้ำ�ที่พืชต้องการ

4. ความต้องการธาตุอาหารพืช
4.1 ปริมาณธาตุอาหารที่พืช
กะหล่ำ�ดอกต้องการปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงใน
ต้องการสำ�หรับการเจริญเติบโต ช่วงแรก เมื่อเจริญเติบโตสร้างดอก มีความ
แต่ละช่วงระยะของพืช
ต้องการธาตุฟอสฟอรัสมากขึ้น

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะดิน

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเหนียวอุ่มน้ำ�ดี
มีอินทรียวัตถุสูง

ในพื้นที่สูงอุณหภูมิจะต่ำ�มีผลทำ�ให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบควรใช้
พันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง

10 - 14 ชั่วโมงต่อวัน

1.3 ความยาวช่วงแสง

2.2 ความลาดชันของพื้นที่

กะหล่ำ�ดอกจะเจริญเติบโตได้ดี ต้องได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ถ้าแสงแดดน้อย
กว่าปริมาณที่ต้องการ จะทำ�ให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง ส่งผลต่อการเจริญ
เติบโตและความสมบูรณ์ของต้น

80 - 90 %

ในช่วงแรกไม่ต้องการน้ำ�มากแค่ดินมีความชื้นสม่ำ�เสมอ ถ้าแฉะมากเกินไปอาจเกิด
โรคเน่าเละได้ เมื่อโตขึ้นจะต้องการน้ำ�มากขึ้นเพราะการคายน้ำ�เกิดขึ้นได้เร็ว
ควรให้นำ�้ อย่างสม่ำ�เสมออย่าให้ขาดน้ำ� จะทำ�ให้ชะงักการเจริญเติบโต กระทบ
ต่อการสร้างดอก ทำ�ให้คุณภาพและน้ำ�หนักดอกลดลง

กะหล่ำ�ดอกเป็นผักกินดอกและลำ�ต้น จึงต้องใส่ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง สัดส่วน
ของธาตุอาหารในปุ๋ยที่ใช้คือ N:P:K เท่ากับ 1: 2 :1

ลักษณะดินในการปลูกมีผลต่อคุณภาพของดอกอย่างมาก การปลูกกะหล่ำ�ดอกใน
ดินร่วนโปร่ง โอกาสทีจ่ ะได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนและแห้งแล้งมีมาก จะได้
ดอกที่หลวมและคุณภาพต่ำ� ถ้าปลูกในดินเหนียวจะโตช้าในระยะแรกแต่การเจริญ
เติบโตทางใบก็เพียงพอที่จะทำ�ให้ดอกกะหล่ำ�เกาะตัวกันเป็นก้อนแน่น

ถ้าพื้นที่ปลูกมีความลาดเอียงเล็กน้อยจะช่วยในการระบายน้ำ�ส่วนเกินได้ดี

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ� ทำ�ให้การเจริญเติบโตช้า

หากปลูกกะหล่ำ�ดอกในที่อุณหภูมิต่ำ�เกินไปจะทำ�ให้ดอกกะหล่ำ�โตช้าและยืดอายุ
การเก็บเกี่ยวออกไป

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่เหมาะสม ระหว่าง 15.5 - 18.3 ํC

ความเหมาะสม

1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

รายการ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของกำ�หล่ำ�ดอก

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ควรใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
และภูมิอากาศ ถ้าปลูกในพื้นที่ราบจะต้องใช้
พันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี
ลักษณะดินในการปลูกมีผลต่อคุณภาพ
ของดอกอย่างมาก การปลูกกะหล่ำ�ดอกใน
ดินร่วนโปร่ง โอกาสที่จะได้รับผลกระทบจาก
อากาศร้อนและแห้งแล้งมีมาก จะได้ดอกที่
หลวมและคุณภาพต่ำ� ถ้าปลูกในดินเหนียวจะ
โตช้าในระยะแรก แต่การเจริญเติบโตทางใบก็
เพียงพอที่จะทำ�ให้ดอกกะหล่ำ�เกาะตัวกันเป็น
ก้อนแน่น
ควรมีการคลุมดอก เมือ่ ดอกกะหล่ำ�มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 - 16 เซนติเมตร
หรือดอกโตจวนจะได้ขนาดแล้ว โดยรวบใบบริเวณปลายยอดเข้าหากันอย่างหลวมๆ แล้ว
ใช้ยางรัดไว้ จะทำ�ให้ดอกกะหล่ำ�มีสีขาวนวลน่ารับประทานและมีคุณภาพดี
เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงแดดเพื่อให้น้ำ�ค้างระเหย และให้ใบเหี่ยวเล็กน้อยเพื่อ
ไม่ให้ใบและก้านแตกป้องกันการเน่าเสีย
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร. 2545. การจัดการคุณภาพพืชผัก, กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
ไฉน ยอดเพชร. 2536. พืชผักในตระกูลครูซิเฟอร์, พิมพ์ครั้งที่ 2. สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตบางพระ. สำ�นักพิมพ์รั้วเขียว. กรุงเทพฯ.
ไฉน ยอดเพชร. 2542. พืชผักอุตสาหกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ. สำ�นักพิมพ์รั้วเขียว. กรุงเทพฯ.
ทศพร แจ้งจรัส. 2531. ผักฤดูหนาวและผักตระกูลกะหล่ำ�, กรุงเทพฯ.
มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2545. กะหล่ำ�, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โอ เอส
พริ้นติ้ง เฮาส์, กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร. 2547. กะหล่ำ�ปลี, คู่มือการจัดการศัตรูพืชและระบบนิเวศ. กรม
วิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
http://www.doae.go.th/library/html/veget_all.html 14 กุมภาพันธ์ 2556.
http://www.vegetweb.com 14 กุมภาพันธ์ 2556.
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15 วัน

การใส่ปุ๋ย
- หลังปลูก 3 วันใส่ปยุ๋ 21-00 อัตรา 30-50 กก./ไร่
- หลังย้ายปลูก 10-20 วัน
ใส่ปุ๋ย 5-10-5 อัตรา 100160 กก./ไร่
- อายุ 40-50 วัน ใส่ปยุ๋ 210-0
อัตรา 50-100 กก./ไร่
- แล้วพรวนดินกลบพร้อม
กำ�จัดวัชพืช แล้วให้นำ�้

30 วัน

การเก็บเกี่ยว

90 วัน

- อายุเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับพันธุ์
- ลักษณะห่อหัวแน่นมีขนาด
พอเหมาะ
- ใช้มีดตัดโคนให้มีใบแก่ติดมา
2-3 ใบ

75 วัน

การกำ�จัดวัชพืช
และการพรวนดิน
- การกำ�จัดวัชพืชจะทำ�
พร้อมกับการพรวนดินและ
ใส่ปย๋ ุ เคมีชว่ งอายุ 10-20 วัน
และ 40-50 วัน

60 วัน

การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
- ก่อนการเก็บเกี่ยว ควรงดการให้น้ำ�และงดการใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
ตามระยะเวลาที่ปลอดภัย ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงแดดเพื่อให้น้ำ�ค้างระเหย
และให้ใบเหี่ยวเล็กน้อยเพื่อมิให้ใบและก้านแตกป้องกันการเน่าเสีย
- หลังการเก็บเกีย่ ว ควรรีบนำ�เข้าทีร่ ม่ หรือโรงเรือนทีม่ กี ารระบายอากาศดี สถานที่
ปฏิบตั งิ านต้องอยูห่ า่ งจากสิง่ ปฏิกลู เพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคปนเปือ้ น ทำ�ความสะอาด
คัดเกรดตามมาตรฐานและ การบรรจุภณ
ั ฑ์ เก็บรักษาผลผลิตในทีเ่ ย็นและรีบส่งออก
จำ�หน่าย

การให้น�้ำ
- ระยะแรกควรให้นำ�้ พอ
ดิน
ชืน้ พอเหมาะ
- เริม่ โตควรให้นำ�้ อย่างพอ
เพียงดูตามสภาพดิน
- การให้นำ�้ แบบร่องให้ทกุ
7-10 วัน
- ก่อนเก็บเกีย่ ว 1สัปดาห์
ลดการให้นำ�้ ลงเพือ่
ป้องกันหัวแตก

45 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษากะหล่�ำ ปลี

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคทีส่ �ำ คัญ โรคเน่าเละ เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย ป้องกันกำ�จัดโดยการจัดการแปลงปลูกให้
มีการระบายนํา้ ทีด่ ี ไม่ขงั แฉะ โรคเน่าดำ� เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย ป้องกันกำ�จัดโดยนำ�เมล็ด
พันธุแ์ ช่ในน้ำ�อุน่ เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรคทีอ่ าจติดอยูใ่ นเมล็ด ควรปลูกพืชหมุนเวียนสลับกัน การขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส ป้องกันโดยการใส่ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ปรับปรุงดินด้วยปูนขาวเมื่อดินเป็นกรด
และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ขณะเตรียมดิน โรครากปมของกะหล่ำ� จากไส้เดือนฝอย ป้องกันโดยใส่ปยุ๋
อินทรียจำ�
์ นวนมาก ไถตากดินให้ลกึ และควรปลูกพืชอืน่ เมือ่ พบการระบาดเพือ่ ตัดวงจรชีวติ ของ
ไส้เดือนฝอย
แมลงที่สำ�คัญ หนอนใยผัก ถ้าระบาดอย่างรุนแรงควรใช้สารเคมีกำ�จัดตัวหนอนโดยตรง
หรือใช้เชือ้ แบคทีเรียบาซิลลัสทรูรนิ เจนซิสทำ�ลาย หนอนเจาะยอดกะหล่ำ� หากมีการระบาด
ควรใช้สารเคมีกำ�จัดแมลงประเภทดูดซึมฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ� หนอนคืบกะหล่ำ� หากมีการ
ระบาดควรใช้สารเคมีกำ�จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ� ด้วงหมัดผัก หากมีการระบาดควรใช้
สารเคมีกำ�จัดแมลงประเภทดูดซึมฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�

การเตรียมดิน
การปลูก
- ไถดินลึก 15-20 ซม.
- ระยะปลูกระหว่าง
- ตากดิน 5-7 วัน
30-40 x 30-40
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน/ไร่
ซม.
- ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ - ปลูกเป็นหลุมบน
- ขึ้นแปลงปลูก
แปลง กดดินบริเวณ
โคนต้นให้แน่น
คลุมด้วยฟางข้าว
การเตรียมพันธุ์
- เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับ - รดน้ำ�ให้ชมุ่
- จำ�นวน 8,000พื้นที่
- เพาะกล้าให้ได้อายุ 25-30 9,500 ต้น/ไร่
วัน มี 2-3 ใบ

การเตรียมการ

กะหล�่ำปลี

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษากะหล�ำ่ ปลี
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมดินปลูก
		 1) ไถดินลึกประมาณ
15 - 20 เซนติเมตร ตากดินไว้
ประมาณ 5 - 7 วัน
		 2) ใส่ปยุ๋ อินทรีย์
ประมาณไร่ละ 1 ตัน เพือ่ ปรับปรุง
สภาพของดินและเพิม่ ความอุดม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะดินทรายและดิน
เหนียว
		 3) ใส่ ปูน ขาวตามค่ า
วิเคราะห์ดนิ หรือ 200 - 300 กิโลกรัมต่อไร่
		 4) ย่อยหน้าดินให้มขี นาดเล็กลงแต่ไม่ถงึ กับละเอียดจนเกินไป ยกแปลงปลูก
ตามขนาดที่ต้องการ หรือปลูกในที่สูงแล้วแต่ระบบการปลูกพืช
1.2 การเตรียมพันธุ์
		 1) พันธุก์ ะหลํา่ ปลีทน่ี ยิ มปลูกและบริโภค โดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ
		 - พันธุ์เบา มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60 - 75 วัน
		 - พันธุก์ ลาง มีอายุการเก็บเกีย่ วประมาณ 80 - 90 วัน
		 - พันธุห์ นัก มีอายุการเก็บเกีย่ วประมาณ 90 - 120 วัน
บัจจบุ นั ได้มกี ารปรับปรุงพันธุจ์ ากบริษทั เอกชน เพือ่ ให้ได้พนั ธุท์ เ่ี หมาะสมกับ
สภาพภูมอิ ากาศ และสภาพภูมปิ ระเทศทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะสายพันธุท์ ส่ี ามารถปลูกได้
ตลอดทัง้ ปี
2) การเพาะกล้า ยกดินเป็นแปลงขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาวตามความ
ต้องการ ขุดไถให้ลกึ ประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 5 - 7 วัน ใส่ปยุ๋ อินทรีย์
ทีส่ ลายตัวดีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน พร้อมกับย่อยหน้าดินให้ละเอียด รดนํา้ ให้ชน้ื แล้วหว่าน
เมล็ดให้กระจายบางๆ ทัว่ แปลงอย่างสมํา่ เสมอ กลบด้วยดินผสมปุย๋ อินทรียห์ นาประมาณ
0.6 - 1 เซนติเมตร หรือใช้วธิ หี ยอดเมล็ดเป็นแถว ลึกประมาณ 0.6 - 1 เซนติเมตร ห่างกัน
แถวละ 15 เซนติเมตร ระยะห่างแต่ละเมล็ด 3 - 5 เซนติเมตร กลบด้วยดินผสมปุย๋ อินทรีย์
คลุมด้วยฟางบางๆ รดนํา้ ด้วยบัวฝอยละเอียดทุกวัน เมือ่ กล้างอกมีใบจริงประมาณ 1 - 2 ใบ
ทำ�การถอนแยกต้นทีไ่ ม่สมบูรณ์ขน้ึ เบียดกันแน่นทิง้ ควรใช้ปยุ๋ พวกสตาร์ทเตอร์โซลูชน่ั รดเพือ่
ช่วยให้ตน้ กล้าแข็งแรงสมบูรณ์ ดูแลป้องกันกำ�จัดโรคแมลงทีเ่ กิดขึน้ จนถึงระยะย้ายต้นกล้าไป
ปลูก เมือ่ ต้นกล้าอายุได้ประมาณ 25 - 30 วัน หรือมีใบจริง 2 - 3 ใบ จึงย้ายต้นกล้าไปปลูก
ในแปลงปลูกทีเ่ ตรียมไว้
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2. การปลูก

2.1 ระยะปลูก กะหลํา่ ปลีทน่ี ยิ มปลูกเป็นพันธุเ์ บา มีทรงพุม่ และหัวขนาดเล็ก
ระยะปลูกระหว่างต้นและแถวทีเ่ หมาะสมคือ 30 - 40 X 30 - 40 เซนติเมตร ปลูกเป็นแบบ
แถวเดียวหรือแถวคู่ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของสวน
2.2 วิธีปลูก ใช้มือจับใบเลี้ยงคู่แรกหย่อนโคนลงไปในหลุม แล้วกลบดินลงไป
ให้เสมอระดับหลังแปลง กดดินให้จบั รากพอสมควรแล้วรดนํา้ คลุมดินรอบๆ โคนต้นด้วย
ฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ เพือ่ ช่วยรักษาความชืน้ ในดิน เมือ่ ปลูกเสร็จแล้วควรทำ�ร่มบังแดดให้
ในวันรุง่ ขึน้ ประมาณ 3 - 4 วันจึงเอาออก
2.3 จำ�นวนต้นต่อไร่ 8,000 – 9,500 ต้นต่อไร่ ตามแต่ระยะปลูกและระบบ
การปลูก
3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย
		 1) ระยะตั้งตัว นับตั้งแต่วันย้ายกล้าจนถึงอายุประมาณ 10 วัน ระยะนี้
ต้นกล้ามีความอ่อนแอ ดังนั้นการรดนํ้า ใส่ปุ๋ย การทำ�ร่มบังแดด ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดี
ระยะนี้ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วโรยรอบๆ ต้นแล้วพรวนกลบ หลังจาก
นั้น 3 วันให้ใส่ปุ๋ย 21 - 0 - 0 อัตรา 30 - 50 กิโลกรัมต่อไร่ โรยรอบๆ ต้นแล้วพรวนกลบ
หรือใช้ปุ๋ย 2 กำ�มือละลายนํ้า 1 ปีบ รดด้วยบัวรดนํ้าแล้วใช้นํ้าเปล่ารดล้างทันที
		 2) ระยะขยายตัว นับตั้งแต่อายุ 10 - 20 วันหลังปลูก ระยะนี้ควรใส่ปุ๋ย
อินทรีย์เพิ่ม โดยเพิ่มจำ�นวนเป็นสองเท่า ใส่ปุ๋ยสูตร 5 - 10 - 5 จำ�นวน 100 - 160
กิโลกรัมต่อไร่ โรยรอบๆ ลำ�ต้น
		 3) ระยะห่อหัว อายุประมาณ 40 - 50 หลังปลูก กะหลํ่าปลีเริ่มห่อหัวเข้า
ปลี ให้ใส่ปุ๋ย 21 - 0 - 0 อัตรา 50 - 100 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะนี้ ถ้าพิจารณาเห็นว่ากะหล่ำ�
ปลีมีการเจริญเติบโตแข็งแรงดีแล้วก็ไม่จำ�เป็นต้องใส่
3.2 การให้นํ้า
		 1) ควรรดน้ำ�อย่างสมํา่ เสมอและเพียงพอ เนือ่ งจากกะหลํา่ ปลีเป็นผักราก
ตืน้ จึงไม่สามารถดูดนํา้ ในระดับลึกได้ ควรรดในตอนเช้าและเย็นรอบๆ ต้น ไม่แฉะเกินไป
		 2) การให้นา้ํ แบบปล่อยไปตามร่องระหว่างแปลงประมาณ 7 - 10 วันต่อครัง้
ตามความเหมาะสม ระยะที่ต้องการนํ้ามากคือช่วงทีผ่ ักกำ�ลังเจริญเติบโต หรือหลังปลูก
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ถึงก่อนวันเก็บเกี่ยว 7 วัน เมื่อกะหลํ่าปลีเข้าปลีเต็มที่แล้วควรลด
ปริมาณนํ้าให้น้อยลงทีละน้อย หากได้รับนํ้าในช่วงนี้มากเกินไปหัวปลีอาจจะแตกได้
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3.3. การพรวนดินและกำ�จัดวัชพืช
		 การพรวนดิน การกำ�จัดวัชพืชและการให้ปุ๋ยจะทำ�พร้อมกัน ในระยะแรก
ควรปฏิบัติบ่อยๆ เพราะ วัชพืชจะเป็นตัวแย่งนํ้าแย่งอาหารในดิน รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัย
ของโรคและแมลงทำ�ลายกะหลํ่าปลี กำ�จัดวัชพืชด้วยการถอนหรือใช้จอบ แล้วพรวนดิน
บริเวณโคนต้นด้วยเสียมขนาดเล็ก
4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
4.1 โรคที่ส�ำ คัญ
		 1) โรคเน่าเละของกะหล่ำ�ปลี เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันกำ�จัดโดย
การจัดการแปลงปลูกให้มีการระบายนํ้าดี ไม่ขังแฉะ ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำ�จัดแมลง
ปากกัด ระวังอย่าให้เกิดแผลหรือรอยช้ำ� ทัง้ ขณะเก็บเกีย่ วและขนส่ง และหลังการเก็บเกีย่ ว
แล้วให้เก็บกะหลํา่ ปลีไว้ในทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ํ ประมาณ 10 องศาเซลเซียส
		 2) โรคเน่าดำ� เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ สาเหตุของโรคอาศัยอยูใ่ นดิน
เมือ่ ฝนตกจะระบาดทัว่ ไปและยังสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุผ์ กั ป้องกันกำ�จัดโดยนำ�เมล็ดพันธุ์
แช่ในน้ำ�ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 20 - 30 นาที เพือ่ ฆ่าเชือ้ โรคทีอ่ าจ
ติดมากับเมล็ดพันธุ์ และไม่ควรปลูกพืชตระกูลกะหลํา่ ติดต่อกันเกิน 3 ปี ควรปลูกพืชหมุนเวียน
สลับกัน
		 3) โรคขาดธาตุฟอสฟอรัส
ป้องกันโดยการใส่ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต
ปรับปรุงดินด้วยปูนขาว เมื่อดินเป็นกรดและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ขณะเตรียมดินจำ�นวนมาก
		 4) โรครากปม เกิดจากไส้เดือนฝอย ป้องกันโดยใส่ปยุ๋ อินทรียจำ�
์ นวนมาก
ขณะเตรียมดินปลูก ไถตากดินให้ลกึ และควรปลูกพืชอืน่ เมือ่ พบการระบาด เพือ่ ตัดวงจรชีวติ
ของไส้เดือนฝอย
4.2 แมลงศัตรูพชื ทีส่ �ำ คัญ
		 1) หนอนใยผัก หากมีการระบาดอย่างรุนแรงควรใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัด
แมลงตามคำ�แนะนำ� หรือใช้เชือ้ แบคทีเรียบาซิลลัสทรูรนิ เจนซิสทำ�ลาย และหมัน่ ตรวจดู
แปลงกะหลํา่ ปลีอยูเ่ สมอ เมือ่ พบควรรีบทำ�ลายทันที
		 2) หนอนเจาะยอดกะหล่ำ�หากมีการระบาดอย่างรุนแรงใช้สารเคมีกำ�จัด
แมลงประเภทดูดซึมฉีดพ่น
		 3) หนอนคืบกะหล่ำ� หากมีการระบาดให้ใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดแมลงฉีด
พ่นตามคำ�แนะนำ� ขณะทีห่ นอนยังมีขนาดเล็ก
		 4) ด้วงหมัดผัก ป้องกันได้ดว้ ยการไถตากดินในฤดูแล้งจะช่วยทำ�ลาย
ตัวอ่อนหรือดักแด้ทอ่ี ยูใ่ นดิน กำ�จัดวัชพืชในบริเวณแปลงผักเพือ่ ตัดวงจรอาหารของตัวด้วงหมัด
หากมีการระบาดอย่างรุนแรงควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดแมลงตามคำ�แนะนำ�
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5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
1) อายุ ก ารเก็ บ เกี่ย วของกะหล่ำ� ปลี ข้ึน อยู่กับ ลั ก ษณะประจำ�พั น ธุ์แ ละดู
ลักษณะหัวกะหลํา่ ปลีดว้ ย โดยเลือกหัวทีห่ อ่ แน่นและมีขนาดพอเหมาะหัวปลีทส่ี มบูรณ์
น้ำ�หนักประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม ถ้าเก็บขณะอ่อนเกินไปหัวจะไม่แน่น หากปล่อยไว้นาน
เกินไปหัวจะหลวมทำ�ให้คุณภาพลดลง เก็บเกี่ยวโดยใช้มีดสะอาดตัดให้มีใบนอกหุ้มหัวติด
มาด้วย
2) ก่อนการเก็บเกีย่ วควรงดการให้นำ�้ และงดใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดศัตรูพชื ตาม
ระยะเวลาทีป่ ลอดภัย
3) เก็บเกีย่ วผลผลิตในช่วงแดดเพือ่ ให้นำ�้ ค้างระเหย และให้ใบเหีย่ วเล็กน้อย
เพือ่ ไม่ให้ใบและก้านแตกป้องกันการเน่าเสีย เก็บรักษาผลผลิตตามมาตรฐานและการบรรจุ
หีบห่อ รีบนำ�เข้าทีร่ ม่ หรือโรงเรือนทีม่ กี ารระบายอากาศดี สถานทีเ่ ก็บชัว่ คราวหรือปฏิบตั งิ าน
ต้องอยูห่ า่ งจากสิง่ ปฏิกลู เพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคปนเปือ้ น
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800 เมตร
3–5%

2. สภาพพื้นที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล

2.2 ความลาดชันของพื้นที่

5. สภาพน้ำ�
5.1 ปริมาณน้ำ�ที่พืชต้องการ

3.2 ความลึกของหน้าดิน
3.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)
3.4 ปริมาณอินทรีย์วัตถุ
4. ความต้องการธาตุอาหารของพืช
4.1 ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการสำ�หรับ
การเจริญเติบโตแต่ละช่วงระยะของพืช

ไม่ชอบดินที่มีนำ�้ ขังแฉะ เพราะจะทำ�ให้รากไม่แผ่ขยาย เจริญเติบโตช้าและเกิดโรค
รากเน่าได้
กะหล่ำ�ปลีมีระบบรากตื้นแต่ถ้าหน้าดินตื้นเกินไปทำ�ให้ต้องรดน้ำ�บ่อยรากลอยล้มง่าย
ถ้า pH สูงหรือต่ำ�เกินไปธาตุอาหารในดินจะอยู่ในรูปที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
-

ถ้าพื้นที่ปลูกมีความลาดเอียงเล็กน้อยจะช่วยในการระบายน้ำ�ส่วนเกินได้ดี

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ� ทำ�ให้การเจริญเติบโตช้า

ใน 1 ฤดูปลูกใช้น้ำ� 300 - 450
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

เมื่อกะหล่ำ�ปลีเข้าปลีเต็มที่แล้วควรลดปริมาณน้ำ�ให้น้อยลง ถ้าปริมาณน้ำ�มากอาจจะ
ทำ�ให้หัวปลีแตก

กะหล่ำ�ปลีต้องการปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง กะหล่ำ�ปลีเป็นผักกินใบจึงต้องใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง สัดส่วนของธาตุอาหารในปุ๋ย
เนื่องจากเป็นผักบริโภคใบ
ที่ใช้คือ N:P:K เท่ากับ 2 : 1 : 1

เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีการ
ระบายน้ำ�ดีอินทรียวัตถุสูง
18 - 20 เซนติเมตร
pH 6.0 - 6.8
2-4%

ในพื้นที่สูงอุณหภูมิจะต่ำ�มีผลทำ�ให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบควรใช้พันธุ์
ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง

10 - 14 ชั่วโมงต่อวัน

1.3 ความยาวช่วงแสง

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะดิน

กะหล่ำ�ปลีจะเจริญเติบโตได้ดี ต้องได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ถ้าแสงแดดน้อยกว่า
ปริมาณที่ต้องการ จะทำ�ให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
และความสมบูรณ์ของต้น

80 - 90 %

ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 ํC ทำ�ให้ชะงักการเจริญเติบโตและทนอุณหภูมิต่ำ�ได้ถึง -10 ํC

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่เหมาะสม ระหว่าง 15 - 20 ํC

ความเหมาะสม

1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

รายการ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของกะหล่ำ�ปลี

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- ควรใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ
- การให้ธาตุอาหารโบรอน ในระยะห่อหัวจะช่วยให้กะหล่ำ�ปลีหอ่ หัวได้ดแี ละแน่น
- เก็บเกีย่ วผลผลิตในช่วงมีแสงแดดเพือ่ ให้นำ�้ ค้างระเหย และให้ใบเหีย่ วเล็กน้อย
เพื่อไม่ให้ใบและก้านแตกป้องกันการเน่าเสีย
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2551. ผักสวนครัวสานใยรักแห่งครอบครัว, กรมส่งเสริม
การเกษตร. กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร. 2545. การจัดการคุณภาพพืชผัก, กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร. 2547. กะหล่ำ�ปลี, คู่มือการจัดการศัตรูพืชและระบบนิเวศ. กรม
วิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
ไฉน ยอดเพชร. 2536. พืชผักในตระกูลครูซิเฟอร์, พิมพ์ครั้งที่ 2. สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตบางพระ. สำ�นักพิมพ์รั้วเขียว. กรุงเทพฯ.
ไฉน ยอดเพชร. 2542. พืชผักอุตสาหกรรม, พิมพ์ครัง้ ที่ 2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ. สำ�นักพิมพ์รั้วเขียว. กรุงเทพฯ.
ทศพร แจ้งจรัส. 2531. ผักฤดูหนาวและผักตระกูลกะหล่ำ�,
มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2545. กะหล่ำ�, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โอ เอส
พริ้นติ้ง เฮาส์. กรุงเทพฯ.
http://www.doae.go.th/library/html/veget_all.html 14 กุมภาพันธ์ 2556
http://myveget.com 14 กุมภาพันธ์ 2556
http://202.28.48.140/isaninfo 14 กุมภาพันธ์ 2556
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2 เดือน

3 เดือน

4 เดือน

5 เดือน

6 เดือน

7 เดือน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขิง
8 เดือน

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคทีส่ ำ�คัญ เชือ้ รา ระบาดมากเมือ่ สภาพแวดล้อมมีความชืน้ และอุณหภูมสิ งู ได้แก่ โรคแอนแทรคโนส โรค
ติดพันธุข์ งิ โรคเหีย่ ว หรือแง่งเน่า หรือรากเน่า และโรคใบจุด ป้องกันโดยการคัดเลือกแง่งขิงทีส่ มบูรณ์ไว้ทำ�พันธุ์ ก่อน
ปลูกแช่ทอ่ นพันธ์ขงิ ในสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดเชือ้ รา ถ้ามีการระบาดให้ใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดเชือ้ ราตามคำ�แนะนำ� โรค
เหี่ยวหรือแง่งเน่าของขิงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ระบาดในสภาพชื้นและร้อน ป้องกันโดยเลือกใช้แง่งหรือท่อนพันธุ์
ขิงที่สะอาดปราศจากเชื้อ โรครากปม เกิดจากใส้เดือนฝอย ก่อนปลูกให้ไถตากดิน รองก้นหลุมหรือจุม่ ท่อนพันธุด์ ว้ ย
สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดไส้เดือนฝอย ถ้าระบาดให้งดปลูกขิง ปลูกพืชอืน่ 4-5 ปี
แมลงทีส่ ำ�คัญ หนอนและตัก๊ แตน เข้าทำ�ลายใบขิงจะถูกกัดเป็นรอยแหว่ง หนอนเจาะลำ�ต้นและกินใบ ใบขิง
หรือยอดทีอ่ ยูต่ รงกลางยังไม่คลี่ จะมีอาการเหลือง แห้ง ใบพรุนเป็นรู หนอนเจาะแง่งขิง ตัวอ่อนเข้าทำ�ลายแง่งขิงทีอ่ ยู่
ในดิน ทำ�ให้แง่งขิงมีตำ�หนิเป็นรู เพลีย้ หอย จะกินน้ำ�เลีย้ งพืชเป็นกลุม่ ๆ ทำ�ให้ขงิ เหีย่ วแห้ง เพลีย้ ไฟหรือไรแดง ใบขิงจะ
เกิดอาการเหลือง แห้ง ทรุดโทรม เพลีย้ แป้ง จะดูดกินน้ำ�เลีย้ งทำ�ให้ขงิ เหีย่ วแห้งเร็ว ถ้ามีการระบาดของแมลงให้ใช้สาร
เคมีป้องกันกำ�จัดแมลงตามคำ�แนะนำ�

การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
- ก่อนการเก็บเกีย่ ว ควรงดการให้นำ�้ เพือ่ ให้สะสมอาหารลง
หัวมากขึน้ และงดการใช้สาร เคมีปอ้ งกันกำ�จัดศัตรูพชื ตาม
ระยะเวลาทีป่ ลอดภัย
- หลังการเก็บเกีย่ ว ทำ�ความสะอาดขิงโดยการล้างดินและ
เอารากทีต่ ดิ มากับแง่งขิงออก ตัดแต่งแง่งขิงและระวังอย่าให้
เกิดบาดแผล จนเปลือกขิงถลอก แล้วผึง่ ให้แห้งคัดเกรดตาม
มาตรฐาน

การกลบโคน
- เมือ่ ขิงอายุ 2 เดือน พร้อมกับการใส่ปย๋ ุ และอายุ 3 เดือน
หลังปลูก

การเก็บเกี่ยว
- เก็บขิงอ่อนช่วงอายุ 4 - 6
เดือน
- เก็บเกี่ยวขิงแก่ประมาณ
8 - 12 เดือน
- ผลผลิตประมาณ 3,000 5,000 กิโลกรัมต่อไร่

9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน

การกำ�จัดวัชพืช
การปลูก
การใส่ปุ๋ย
การให้น�้ำ
และการพรวนดิน
- ฤดูปลูกช่วง เม.ย.- - หลังปลูก 2 และ 4 - ให้นำ�้ ตามร่อง หากพบว่าหน้า
- กำ�จัดวัชพืชทำ�พร้อมกับ
พ.ค.
เดือน ใส่ปยุ๋ 13-13- ดินแห้งและต้นขิงเริม่ เหีย่ ว
การพรวนดินและใส่ปยุ๋
- ระยะปลูกระหว่าง
21 อัตรา 50 - 60
ควรทำ�การให้นำ�้ ทันที
แถว x หลุม 50 - 70 กก./ไร่ โดยขุดหลุม - ระวังอย่าให้นำ�้ ท่วมขังอาจทำ�ให้ ช่วงอายุ 20 - 25 วัน
และเมือ่ อายุ 2 และ 4
x 20 - 25 ซม.
ขนาดเล็กระหว่าง
หัวขิงเน่า
เดือน
- หลุมปลูกลึก 4-5 ซม. หลุม หลุมละ 1 - 2 - การให้นำ�้ แบบสปริงเกลอร์
- จำ�นวน10,800ช้อนโต๊ะแล้วกลบ
จะมีตน้ ทุนสูงแต่จะให้ผลผลิตสูง
13,000 ต้น/ไร่

1 เดือน

การเตรียมพันธุ์
- ตัดแง่งขิงขนาด 2 ซม. ให้มี 2 - 3 ตา
- แช่สารเคมีปอ้ งกันเชือ้ ราแล้วผึง่ ให้แห้ง
- อัตราการใช้ 300 - 400 กก.ต่อไร่

การเตรียมดิน
- ไถดินลึก 20-30 ซม.
- ตากดินไว้ 2-3 สัปดาห์
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2-4 ตัน/ไร่
- ใส่ปนู ขาว 200-400 กก./ไร่
- ยกแปลง กว้าง 1 ม. สูง 1520 ซม.ระหว่าง ร่อง 50-70ซม.
-รองพืน้ ด้วย 15-15-15
อัตรา 50-60 กก./ไร่

การเตรียมการ

ขิง

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาขิง
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1) ไถดินลึก 20 - 30 เซนติเมตร
ตากดิน 2-3 สัปดาห์ เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง
2) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 2 - 4
ตันต่อไร่
3) ใส่ปูนขาวอัตรา 200 - 400
กิโลกรัมต่อไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ดนิ คลุกเคล้า
ให้เข้ากันโดยไถพรวนดิน 1 - 2 ครั้ง
4) ยกแปลงปลูกให้มีขนาดกว้าง
1 เมตร สูง 15 - 20 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่อง
50 - 70 เซนติเมตร ความยาวขึ้นอยู่กับขนาด
พื้นที่ รดน้ำ�ทิ้งไว้ 15 - 30 วัน จึงปลูก
1.2 การเตรียมพันธุ์ปลูก
1) พันธุ์ขิง
		 - ขิงใหญ่ ขิงหยวก หรือขิงขาว
ขิงชนิดนี้มีข้อห่าง แง่งขิงมีขนาดใหญ่ไม่เบียด
กันชิด เนื้อละเอียด มีเสี้ยนน้อยหรือไม่มีเสี้ยน
รสเผ็ดน้อย เป็นขิงสดที่มีจำ�หน่ายในท้องตลาดทั่วๆ ไป
		 - ขิงเล็กหรือขิงเผ็ด จะมีแง่งเล็ก สัน้ ข้อถี่ เนือ้ มีเสีย้ นมาก รสค่อนข้างเผ็ด
ตาบนแง่งแหลม แตกแขนงดี ปลูกเป็นขิงแก่ได้นำ�้ หนักดี ใช้ทำ�เป็นพืชสมุนไพรประกอบ
ทำ�ยารักษาโรคและสกัดทำ�น้ำ�มัน
2) การเตรียมท่อนพันธุ์ ทำ�การตัดท่อนพันธุ์เป็นท่อนๆ ยาวประมาณ
5 เซนติเมตร ให้มีตาบนแง่ง 2 - 3 ตา นำ�ท่อนพันธุ์ดังกล่าวไปแช่ในน้ำ�ผสมสารเคมีป้องกัน
กำ�จัดเชือ้ รา ประมาณ 10 - 15 นาที หรือคลุกด้วยสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดเชือ้ ราให้ทว่ั ท่อนพันธุ์
แล้วนำ�มาผึง่ แดดให้แห้งจึงนำ�ไปปลูก จะใช้ทอ่ นพันธุข์ งิ ประมาณ 300 - 400 กิโลกรัมต่อไร่
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูกขิง
1) เตรียมแปลงแล้วนำ�แง่งขิงทีเ่ ตรียมไว้ลงในแปลงปลูก ขุดดินลึก 4 - 5 เซนติเมตร
แล้ววางท่อนพันธุ์ในแนวตั้งแล้วกลบดิน รดน้ำ�ให้ชุ่ม
2) การปลูกโดยอาศัยน้ำ�ฝน เป็นการปลูกในร่องหรือระหว่างร่อง โดยมีสนั ร่อง
สูง 15 - 20 เซนติเมตร ปลูกโดยนำ�ท่อนพันธุ์วางลงในหลุมปลูกหลุมละ 1 ท่อน
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หลุมปลูกควรมีความลึก 4 - 5 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20 - 25 เซนติเมตร และ
ระยะห่างระหว่างแถว 50 - 70 เซนติเมตร จะได้จำ�นวนหลุมขิงประมาณ 10,800 - 13,000
หลุมต่อไร่
3) การปลูกโดยอาศัยน้ำ�ชลประทาน จะทำ�การปลูกบนแปลงสันร่องสูง
15 - 20 เซนติเมตร และมีความกว้าง 1 เมตร ระหว่างแปลงกว้าง 30 เซนติเมตร หลุมปลูก
ลึก 4 - 5 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างต้น 30 - 35 เซนติเมตร ระหว่างแถว 50 - 70
เซนติเมตร จะได้จำ�นวนหลุมขิงประมาณ 7,500 - 9,500 หลุมต่อไร่
2.2 ฤดูการปลูกขิง
การปลูกต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี และการปลูก
นอกฤดูฝนจะปลูกในฤดูหนาว ประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
3. การปฏิบัติดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยรองพื้นใช้สูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 50 - 60 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อขิงอายุได้
2 และ 4 เดือน ใช้ปุ๋ยสูตร 13 - 13 - 21 อัตรา 50 - 60 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ควรขุดหลุม
ใส่ระหว่างหลุมปลูกประมาณหลุมละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ
3.2 การให้น�้ำ
มี 2 วิธี โดยมากจะใช้วิธีให้น้ำ�ตามร่อง หากพบว่าหน้าดินแห้งและต้นขิงเริ่ม
แสดงอาการเหี่ยวควรให้น้ำ�ทันที ระวังอย่าให้น้ำ�ท่วมขังอาจทำ�ให้หัวขิงเน่า และการให้น้ำ�
แบบสปริงเกลอร์ จะมีต้นทุนสูงแต่จะให้ผลผลิตสูงกว่าการให้น้ำ�ตามร่อง
3.3 การคลุมดิน
การคลุมดินจะลดค่าใช้จา่ ยในการกำ�จัดวัชพืช ช่วยรักษาความชืน้ ในแปลงปลูก
โดยใช้ทางมะพร้าว ใบหญ้าคา ฟางข้าว เป็นต้น
3.4 การกำ�จัดวัชพืช
เริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก โดยจะต้องทำ�การไถพรวนเก็บเอาเศษวัชพืช
ออกให้หมด หลังจากปลูกขิงเรียบร้อยแล้วในช่วงแรกประมาณ 20 - 25 วันหลังปลูก
จะมีวัชพืชแซมขึ้นมามากเนื่องจากขิงยังขึ้นแข่งกับวัชพืช เมื่อขิงงอกและโตเต็มที่แล้วจะ
คลุมวัชพืชให้กำ�จัดตามความเหมาะสม กำ�จัดวัชพืชโดยการถอนด้วยมือเท่านั้นเนื่องจาก
เป็นวิธีที่กระทบกระเทือนต่อขิงน้อยที่สุด
3.5 การกลบโคน
การกลบโคนนอกจากจะเป็นการกำ�จัดวัชพืชไปในตัวแล้ว ยังเป็นการกระตุน้
ให้ขิงแตกหน่อแตกกอดีและแง่งจะเจริญสมบูรณ์ ทำ�ครั้งแรกเมื่อขิงมีอายุ 2 เดือน หรือ
เมือ่ ต้นขิงงอกขึน้ มาได้ประมาณ 3 ต้นต่อกอ ครั้งที่สองทำ�หลังจากครั้งแรกประมาณ 1 เดือน
หรือขิงมีอายุ 3 เดือนโดยใช้จอบโกยดินบนสันร่องกลบโคนต้นขิงเพียงครึ่งหนึ่งของร่อง
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4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
4.1 โรคที่สำ�คัญ
1) โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา หากมีการระบาดให้ใช้สารเคมีป้องกัน
กำ�จัดเชื้อราฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�
2) โรครากปม เกิดจากไส้เดือนฝอย ป้องกันการระบาดโดยการปรับปรุงดิน
ให้มีอินทรีย์สูง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1 - 4 ตันต่อไร่ ไถตากดินเพื่อทำ�ลายไข่และตัวอ่อน
ไส้เดือนฝอย ก่อนปลูกควรรองก้นหลุมด้วยสารเคมีป้องกันกำ�จัดไส้เดือนฝอยหรือจุ่ม
ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำ�จัดไส้เดือนฝอย หากมีการระบาดในพื้นที่ควรงดปลูกขิง
แล้วปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อตัดวงจร 4 - 5 ปี หรือปลูกพืชอื่นสลับ
3) โรคติดพันธุ์ขิง เกิดจากเชื้อรา ป้องกันโดยการคัดเลือกแง่งขิงที่สมบูรณ์
ไว้ทำ�พันธุ์ ก่อนปลูกตัดเนื้อเยื่อที่มีสผิี ดปกติทิ้ง สถานที่เก็บท่อนพันธ์ุควรมีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ไม่ชื้นและร้อนเกินไป ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ขิงในสารเคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อรา
ตามคำ�แนะนำ�
4) โรคเหี่ยว หรือแง่งเน่า หรือรากเน่า เกิดจากเชื้อรา ป้องกันโดยงด
การปลูกขิงในแหล่งที่เคยเป็นโรคมาก่อน ปลูกพืชหมุนเวียน ก่อนปลูกควรใส่ปูนขาว
และปุ๋ยอินทรีย์จำ�นวนมากเพื่อปรับสภาพดินทำ�ให้ดินร่วนซุยระบายน้ำ�ดี ไม่ควรปลูกขิง
แน่นเกินไป ใช้พันธุ์ต้านทาน หากพบการระบาดถอนขิงและขุดดินรอบกอขิงนำ�ไปเผาไฟ
ทำ�ลายและราดบริเวณที่เป็นโรคด้วยเอทธาโซล พีซีเอ็นบี ควินโตซีนตามคำ�แนะนำ�
5) โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ระบาดมากในฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูง
ป้องกันโดยการใช้ทอ่ นพันธุท์ ส่ี ะอาดปราศจากโรค ชุบท่อนพันธุด์ ว้ ยสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัด
เชือ้ รา หากมีการระบาดควรทำ�ลายต้นทีเ่ ป็นโรคโดยการขุดถอนไปฝังลึกเพือ่ ทำ�ลาย ห้ามเผา
จะทำ�ให้สปอร์ฟงุ้ กระจาย หากระบาดฉีดพ่นด้วยสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดเชือ้ ราตามคำ�แนะนำ�
6) โรคเหีย่ วหรือแง่งเน่าของขิงทีเ่ กิดจากเชือ้ แบคทีเรียระบาดอย่างรวดเร็วหาก
สภาพแวดล้อมชืน้ และร้อน ป้องกันโดยเลือกใช้แง่งหรือท่อนพันธุข์ งิ ทีส่ ะอาดปราศจากเชือ้
หรือจากแหล่งที่ไม่เป็นโรคก่อนปลูกควรล้างแง่งขิงด้วยน้ำ�จนสะอาดและระวังอย่าให้เกิด
แผลถลอกหรือรอยช้ำ�ขึ้นกับผิวหรือเปลือก และหลีกเลี่ยงการปลูกขิงลงในดินที่มี
โรคระบาดมาก่อน
4.2 แมลงศัตรูพืชที่ส�ำ คัญ
1) หนอนและตั๊กแตน ใบขิงจะถูกกัดเป็นรอยแหว่ง ถ้ามีการระบาดรุนแรง
อาจเหลือแต่ก้านใบ ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�
2) หนอนเจาะลำ�ต้นและกินใบ ป้องกันกำ�จัดโดยฉีดพ่นด้วยสารเคมีประเภท
ดูดซึม หรือรองก้นหลุมก่อนปลูกในบริเวณที่มีพื้นที่ติดกับป่าหรือเป็นป่าเปิดใหม่ ด้วยสาร
เคมีป้องกันกำ�จัดแมลงตามคำ�แนะนำ� หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำ�เสมอหากมีการระบาด
ต้องดำ�เนินการป้องกันกำ�จัดอย่างเร่งด่วน
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3) หนอนเจาะแง่งขิง ป้องกันกำ�จัดโดยฉีดพ่นด้วยสารเคมีประเภทดูดซึม
หรือรองก้นหลุมก่อนปลูก ในบริเวณที่มีพื้นที่ติดกับป่าหรือเป็นป่าเปิดใหม่ ด้วยสารเคมี
ป้องกันกำ�จัดแมลงตามคำ�แนะนำ� หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำ�เสมอหากมีการระบาดต้อง
ดำ�เนินการป้องกันกำ�จัดอย่างเร่งด่วน
4) เพลี้ยหอย ป้องกันกำ�จัดโดยการแช่ท่อนพันธุ์ป้องกันกำ�จัดแมลงก่อนนำ�
ไปปลูกด้วยสารเคมีประเภทดูดซึม หมั่นตรวจแปลง หากมีการระบาดอย่างรุณแรงฉีดพ่น
ด้วยสารเคมีป้องกันกำ�จัดมด ที่เป็นตัวการพาตัวอ่อนของเพลี้ยหอยไปยังแหล่งอาหาร
5) เพลี้ยไฟหรือไรแดง ป้องกันโดยการฉีดน้ำ�พ่นฝอยให้เปียกใบอยู่ตลอด
เวลาติดต่อกัน จะลดปริมาณของไรและเพลี้ยไฟลงได้ ถ้ามีการระบาดฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกันกำ�จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�
6) เพลี้ยแป้ง ป้องกันกำ�จัดโดย แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำ�จัด
ประเภทดูดซึม หมั่นตรวจแปลง หากมีการระบาดอย่างรุณแรงฉีดพ่นด้วยสารเคมีป้องกัน
กำ�จัดมด ที่เป็นตัวพาตัวอ่อนของเพลี้ยไปยังแหล่งอาหาร
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
1) ก่อนการเก็บเกี่ยวขิงแก่ควรงดการให้น้ำ�สักระยะหนึ่ง
เพื่อให้ใบและ
ลำ�ต้นเทียมเฉา และลำ�เลียงอาหารจากใบและต้นเทียมไปสะสมที่แง่งขิงมากขึ้น ทำ�ให้
น้ำ�หนักเพิ่มขึ้น และงดการใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพชื ตามระยะเวลาที่ปลอดภัย
2) การเก็บเกี่ยวขิง โดยใช้การถอนและใช้เสียมช่วยในการขุดและแงะออก
จากดิน ให้ระวังการหักและเกิดแผลของขิงในขณะเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวขิงอ่อน จะเริ่มเก็บเมื่ออายุประมาณ 4 - 6 เดือน หรือสูง
30 - 40 เซนติเมตร ก็ทำ�การเก็บหน่อขายได้ ระยะเวลาที่เก็บแต่ละครั้งห่างกันประมาณ
12 - 15 วัน แม่ขิงที่เพาะ 100 กิโลกรัม จะเก็บขิงอ่อนรุ่นแรกได้ประมาณ 13 กิโลกรัม
ส่วนรุ่นหลังๆ จะเก็บได้รุ่นละประมาณ 6 - 12 กิโลกรัม ผลผลิตของแง่งสดได้ประมาณ
3,000 - 4,000 กิโลกรัมต่อไร่
การเก็บเกีย่ วขิงแก่ จะเริม่ เก็บเมือ่ ขิงมีอายุได้ประมาณ 8 - 12 เดือน โดยจะ
สังเกตได้จากใบและลำ�ต้นเริ่มมีอาการเหี่ยวเฉา ผลผลิตที่ได้ประมาณ 3,000 - 5,000
กิโลกรัม
3) ภายหลังการเก็บเกีย่ ว ควรทำ�ความสะอาดขิงโดยการล้างดินและเอาราก
ทีต่ ดิ มากับแง่งขิงออก ตัดแต่งแง่งขิงและระวังอย่าให้เกิดบาดแผลเปลือกขิงถลอก แล้วผึ่ง
ให้แห้ง ไม่ควรกองขิงทับกันหนาเกินไปอาจทำ�ให้เกิดความร้อนและเน่าได้ เมื่อขิงแห้งแล้ว
ทำ�การคัดเกรดตามชั้นคุณภาพ เช่น เป็นขิงทั้งเหง้าหรือแง่ง เป็นขิงสด สะอาดปราศจาก
สิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่เสื่อมคุณภาพไม่เน่าเสีย ที่ทำ�ให้เหมาะแก่การบริโภค รอย
ถลอกที่เกิดขึ้นที่ผิวและรอยตัดต้องแห้ง ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก
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ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพชื ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ และต้องไม่มี
กลิ่นแปลกปลอม และรสชาติที่ผิดปกติตามมาตรฐานคุณภาพสินค้าขิง
4) การเก็บพันธุแ์ ละการเก็บรักษาพันธุข์ งิ ควรคัดเลือกท่อนพันธุข์ งิ ทีส่ มบูรณ์
ปราศจากร่องรอยการทำ�ลายของโรคและแมลง และไม่มีลักษณะเป็นขุย ท่อนขิงต้องข้อถี่
แง่งใหญ่ กลมป้อม ตาเต่ง เนื้อขิงไม่นิ่ม ผิวเป็นมันอายุประมาณ 10 - 12 เดือน แง่งขิงจะ
มีระยะการฟักตัวประมาณ 1 - 3 เดือนหลังขุด ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก ก่อนเก็บให้นำ�ท่อนพันธุ์มาจุ่มสารเคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อราและแมลงศัตรูขิง
นำ�ไปผึ่งให้แห้งแล้วเก็บรักษาไว้
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ต้องการดินโปร่งและอุดมสมบูรณ์ เช่น
ดินร่วนปนทราย
20 - 30 เซนติเมตร.
6.0 - 6.5
ดินที่มีปริมาณเกลือในดินประมาณ
0.12 - 0.25 %

ควรมีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
ไม่เกิน 1,500 เมตร
2–3%

ขิงจะเจริญเติบโตได้ดี ต้องได้รับ
แสงแดดเต็มที่ตลอดวัน
เจริญเติบโตได้ทั้งในที่โล่งแจ้งหรือมี
แสงรำ�ไร เป็นพืชที่ชอบแสงแดด

เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ ระหว่าง
20 – 35 ํC
ประมาณ 60 - 80 %

ความเหมาะสม

3.5 ปริมาณอินทรีย์วัตถุ
2-4%
4. ความต้องการธาตุอาหารของพืช
4.1 ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการสำ�หรับ ขิง ต้องการปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงใน
การเจริญเติบโตแต่ละช่วงระยะของพืช
ระยะแรก แต่ผลผลิตที่ใช้บริโภคเป็น
ลำ�ต้นใต้ดินสะสมอาหาร จึงต้องการ
ธาตุ โปรแตสเชียมสูงเมื่อขิงเริ่มลงหัว
5. สภาพน้�ำ
5.1 ปริมาณน้ำ�ที่พืชต้องการ
ใช้น้ำ�ฤดูปลูกละ 2,000 - 2,500
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

3.2 ความลึกของหน้าดิน
3.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)
3.4 ความเค็มของดิน

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะดิน

2.2 ความลาดชันของพื้นที่

2. สภาพพื้นที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล

1.4 ความเข้มของแสง

1.3 ความยาวช่วงแสง

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

รายการ

เป็นน้ำ�จากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์สารเคมีและโลหะหนัก

ขิง ต้องการปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงในระยะแรก แต่เป็นผักกินลำ�ต้นใต้ดิน จึงต้องใส่ปุ๋ย
ที่มีธาตุโปแตสเชี่ยมสูงเมื่อเริมลงหัวสะสมอาหาร สัดส่วนของธาตุอาหารในปุ๋ยที่ใช้คือ
N:P:K เท่ากับ 1 : 1 : 2

ถ้า pH สูงหรือต่ำ�เกินไปธาตุอาหารในดินจะอยู่ในรูปที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
พืชที่ไม่ทนเค็มจะมีการเจริญเติบโตลดลง ใบสีเข้มขึ้น หนาขึ้น ปลายใบไหม้ ปลายใบ
ม้วนงอผลผลิตลดลง
-

ดินต้องระบายน้ำ�ได้ดีและมีความอุดมสมบูรณ์สูง ไม่ชอบดินเหนียวจัดหรือที่ลุ่มมีน้ำ�
ท่วมขัง ถ้าปลูกเก็บขิงอ่อนควรปลูกในดินทรายหยาบได้รับแสงรำ�ไรขิ่งจะได้ไม่แก่เร็ว

ถ้าพื้นที่ปลูกมีความลาดเอียงเล็กน้อยจะช่วยในการระบายน้ำ�ส่วนเกินได้ดี

พื้นที่สูงจะมีอุณหภูมิตำ�่ ขิงจะชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตจะต่ำ�

ความเข้มของแสงแดดในประเทศไทยเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของขิง ถ้าได้รับ
แดดจัดจะทำ�ให้ออกดอกและแก่เร็ว

เป็นพืชที่ต้องการอากาศร้อนชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ�ทำ�ให้การเจริญเติบโต
ช้า
ความยาวช่วงแสงมีผลต่อการกระตุ้นการออกดอกของขิง ทำ�ให้ขิงแก่เร็วขึ้น

จะชะงักการเจริญเติบโตที่อุณหภูมิต่ำ�กว่า 15 ํC

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของขิง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ควรใช้พนั ธุข์ งิ ทีป่ ลอดจากเชือ้ แบคทีเรียและไวรัส และได้จากแหล่งปลูกทีป่ ราศจาก
การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
ดินปลูกควรเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ต้องระบายน้ำ�ได้ดีและมีความอุดม
สมบูรณ์สูง
ควรปรับปรุงบำ�รุงดิน ก่อนปลูกควรตากดินเพื่อให้ปลอดจากเชื้อโรคต่างๆ
ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในที่ลุ่มมีน้ำ�ท่วมขัง การปฏิบัติดูแลรักษายากและอาจเกิด
โรคระบาดได้ง่ายหากความชื้นในดินสูงเกินไป
ถ้าปลูกเก็บขิงอ่อนควรปลูกในดินทรายหยาบ และควรมีการพรางแสงหรือได้รับ
แสงรำ�ไรขิงจะได้ไม่แก่เร็ว
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551. ผักสวนครัวสานใยรักแห่งครอบครัว. กรมส่งเสริม
การเกษตร. กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร, 2545. การจัดการคุณภาพพืชผัก. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
ไฉน ยอดเพชร, 2542. พืชผักอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบางพระ. สำ�นักพิมพ์รั้วสีเขียว. กรุงเทพฯ.
http://www.doae.go.th/library/html/veget_all.html 14 กุมภาพันธ์ 2556.
http://www.agric-prod.mju.ac.th/web-veg/article/new129.htm 14 กุมภาพันธ์ 2556.
http://www.vegetweb.com 14 กุมภาพันธ์ 2556.
http://myveget.com 14 กุมภาพันธ์ 2556.
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 14 กุมภาพันธ์ 2556.
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30 วัน

การถอนแยก
การปลูก
- หว่านกระจายทั่ว - ครั้งที่ 1 เมื่อคะน้าอายุ
20 วันหลังงอก
แปลง อัตราเมล็ด
- ครัง้ ที่ 2 เมื่อคะน้าอายุ
ที่
ใช้ 1-1.5 กก.ต่อไร่ 30 วันหลังงอก
- กลบด้วยดินผสม
ปุ๋ยคอก คลุมด้วย
ฟาง รดน้ำ�ให้ทั่ว
คะน้าจะงอก
ภายใน 7 วัน

15 วัน

90 วัน

การเก็บเกี่ยว
คะน้าอายุ 45 วัน เป็นระยะ
ที่ตลาดต้องการมาก แต่คะน้าที่
มีอายุ 50 - 55 วันเป็นระยะที่
เก็บเกี่ยวได้น้ำ�หนักมากกว่า

75 วัน

การให้น�้ำ
ให้อย่างสม่ำ�เสมอโดย
เฉพาะช่วงเริม่ งอกห้ามขาด
น้ำ�โดยเด็ดขาด

60 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. การตัดแต่ง ตัดส่วนที่เน่าเสียและผิดปกติทิ้ง
2. การคัดขนาดและคุณภาพหรือคัดเกรด
3. การบรรจุ โดยทั่วไปนิยมใช้เข่งแบบต่างๆ บรรจุขนย้ายผัก
4. การขนย้ายและการเก็บรักษา ควรขนย้ายและเก็บรักษาด้วยความระมัดระวัง

การใส่ปุ๋ยและ
กำ�จัดวัชพืช
ภายหลังจากถอน
แยก ใส่ปุ๋ยสูตร 12-8-8
หรือ
20-11-11 ในอัตรา 100
ก.ก.ต่อไร่ โดยแบ่งใส่
2 ครั้ง พร้อมพรวนดิน
กำ�จัดวัชพืช
ในครั้งที่ 1 เมื่อถอน
แยกคะน้าอายุ 20 วัน
หลังงอก
ในครั้งที่ 2 เมื่อถอน
แยกคะน้าอายุ 30 วัน
หลังงอก

45 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาคะน้า

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคทีส่ �ำ คัญ โรคเน่าคอดิน ป้องกันด้วยการหว่านเมล็ดคะน้าไม่ให้แน่นเกินไป
และใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่าป้องกันโรค โรคราน้ำ�ค้าง ป้องกันด้วยการแช่เมล็ดในน้ำ�อุ่นที่
50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือคลุกเมล็ดและฉีดพ่นด้วยสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดโรคพืช
แมลงทีส่ �ำ คัญ หนอนกระทูผ้ กั ป้องกันด้วยการหมัน่ สำ�รวจแปลงปลูก ติดกับดัก
กาวเหนียว หนอนคืบกะหล่ำ� ป้องกันและกำ�จัดด้วยการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติและเชือ้ BT

การเตรียมเมล็ด
พันธุ์
แช่เมล็ดในน้ำ�อุ่นที่
50 องศาเซลเซียส
นาน 30 นาที

การเตรียมดิน
- ไถพลิกหน้าดินให้ลึก
ประมาณ 15 - 20 ซม.
- ตากดินไว้ 7 - 10 วัน
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ตันต่อไร่

การเตรียมการ

คะน้า

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาคะน้า
1. การเตรียมการ
1.1 การเตรียมดิน
		 เนื่องจากคะน้าเป็นผักรากตื้น ควรขุดดินให้ลึก
ประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ประมาณ
7 - 10 วัน แล้วนำ�ปุย๋ คอกหรือปุย๋ หมักทีส่ ลายตัวดีแล้ว
มาใส่คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน เพื่อปรับปรุงสภาพ
ทางกายภาพและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
พรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะการปลูก
แบบหว่านโดยตรงลงในแปลง เพื่อมิให้เมล็ดตกลึกลงไป
ในดินเพราะจะไม่งอกหรืองอกยากมาก ถ้าดินเป็นกรด
ควรใส่ปนู ขาวเพือ่ ปรับปรุงดินให้อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสม
1.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์
นำ�เมล็ดพันธุ์คะน้า แช่ในน้ำ�อุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30
นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะโรคราน้ำ�ค้าง
2. การปลูกและการถอนแยก
2.1 การปลูก หลังจากเตรียมดินแล้ว เกษตรกรนิยมหว่านเมล็ดลงบน
แปลงปลูกโดยตรงมากกว่าย้ายกล้า โดยหว่านเมล็ดให้กระจายทั่วทั้งผิวแปลง กลบเมล็ด
ด้วยดินผสมหรือปุ๋ยคอกที่สลายตัวดีแล้วให้หนาประมาณ 0.6 - 1 เซนติเมตร คลุมด้วย
ฟางหรือหญ้าแห้งบางๆ รดน้ำ�ให้ชุ่มด้วยบัวฝอย ต้นกล้าจะงอกภายใน 7 วัน
2.2 การถอนแยก หลังงอกประมาณ 20 วัน หรือต้นสูงประมาณ 10
เซนติเมตร ให้เริ่มถอนแยกครั้งแรก โดยเลือกถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก เหลือระยะห่าง
ระหว่างต้นไว้ประมาณ 10 เซนติเมตร และเมื่อคะน้ามีอายุได้ประมาณ 30 วัน จึงถอน
แยกครั้งที่ 2 ให้ต้นห่างกัน 20 เซนติเมตร ในการถอนแยกแต่ละครั้งควรทำ�การกำ�จัด
วัชพืชไปในตัวด้วย
3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย สัดส่วนของธาตุอาหารที่ใช้คือ N : P : K เท่ากับ 2 : 1 : 1 เช่น
ปุย๋ สูตร 12 - 8 - 8 หรือ 20 - 11 - 11 ในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครัง้
ครัง้ ละเท่าๆ กัน คือ ใส่หลังจากถอนแยกครั้งแรกและหลังถอนแยกครั้งที่สอง หากสังเกต
เห็นว่าผักไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรอาจใส่ปุ๋ยไนโตรเจนบำ�รุงเพิ่มเติม เช่น ปุ๋ยยูเรีย
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต โดยให้ทางรากหรือละลายน้ำ�ในอัตราประมาณ 3 - 4 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ� 1 ปี๊บ (20 ลิตร) ฉีดพ่นทางใบ
3.2 การให้น�้ำ คะน้าต้องการน้ำ�อย่างเพียงพอและสม่ำ�เสมอ เพราะต้นคะน้ามี
การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ต้องปลูกในแหล่งน้ำ�ทีม่ นี ำ�้ เพียงพอตลอดฤดูปลูก
หากขาดน้ำ�คะน้าจะชะงักการเจริญเติบโตและคุณภาพไม่ดี โดยเฉพาะในระยะที่เมล็ด
เริ่มงอกยิ่งขาดน้ำ�ไม่ได้
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4. ศัตรูพืช
4.1 โรคพืชที่สำ�คัญ
		 - โรคเน่าคอดิน (Damping off) เกิดจาก
เชือ้ รา ระบาดมากในระยะกล้า สามารถป้องกันกำ�จัดโดย
			 1) เตรียมแปลงเพาะ ย่อยดินให้ละเอียด
และให้ถูกแดดจัด ก่อนหว่านเมล็ด
			 2) ใช้สารป้องกันกำ�จัดเชื้อรา
คลุกเมล็ดก่อนปลูก
			 3) ไม่หว่านเมล็ดคะน้าให้แน่นเกินไป
			 4) ไม่ควรรดน้ำ�ในแปลงกล้ามากเกินไป
แปลงกล้าควรมีการระบายน้ำ�ได้ดี
			 5) ถ้าระบาดในแปลงกล้าควรราดดิน
ด้วยสารเคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อราอัตราส่วนตามที่ระบุ
บนฉลาก
			 6) ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
			 - โรคราน้�ำ ค้าง (Downy mildew) เกิด
จากเชื้อรา ระบาดมากในฤดูหนาว สามารถป้องกัน
กำ�จัดโดย
			 1) แช่เมล็ดในน้ำ�อุ่นที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสาร
ป้องกันกำ�จัดโรคพืช ก่อนปลูก
			 2) เมือ่ มีการระบาดของโรคในแปลงปลูก
พ่นสารป้องกันกำ�จัดโรคพืช ตามอัตราทีร่ ะบุไว้บนฉลาก

4.2 แมลงศัตรูที่ส�ำ คัญ

         -   หนอนกระทู้ผัก (Common cutworm)

สามารถป้องกันกำ�จัดโดย
1) ติดตามสำ�รวจดูสวนผักอย่างสม่ำ�เสมอ
ถ้าพบเห็นลักษณะการทำ�ลายของหนอนที่ฟักออก
จากไข่ใหม่ๆให้เก็บทำ�ลาย และติดกับดักกาวเหนียว
เพื่อดักจับแมลงเต็มวัย
2) ถ้าหนอนกระจายออกไปกัดกินใบพืช
มากแล้ว ให้พ่นด้วยสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพชื
ตามอัตราที่แนะนำ�ไว้บนฉลาก
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- หนอนคืบกะหล่ำ� (Cabbage Looper) สามารถป้องกันกำ�จัดโดย

			 1) ใช้ศัตรูธรรมชาติได้แก่แตนเบียน 3 ชนิด คือ Apanteles sp.
Trichogramma sp. Brachymeria sp.
			 2) ใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis (BT) ฉีดพ่นในอัตรา 60 - 100 มิลลิลิตร
ต่อน้ำ� 20 ลิตร หรือชนิดผงในอัตรา 40 - 80 กรัม ต่อน้ำ� 20 ลิตร
			 3) หากระบาดมากใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดแมลงตามคำ�แนะนำ�
			 4) ติดกับดักกาวเหนียวเพื่อดักจับแมลงเต็มวัย
6. การเก็บเกี่ยว
อายุประมาณ 45 วัน เป็นระยะที่ตลาดต้องการ ควรเก็บเกี่ยวในเวลาเช้า โดยใช้
มีดตัดชิดโคนต้น การตัดไล่เป็นหน้ากระดาน
7. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
รวบรวมผลผลิตไว้ยังที่ร่มหรือโรงบรรจุคัดเลือกผัก (Packing House) เพื่อทำ�การ
ล้าง ตัดแต่ง คัดขนาด และบรรจุ ขั้นตอนในการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวมีดังนี้
7.1 การตัดแต่ง ตัดส่วนที่เน่าเสียและผิดปกติทิ้ง
7.2 การคัดขนาดและคุณภาพหรือคัดเกรด โดยทำ�หลังการตัดแต่งและทำ�
ความสะอาดเพื่อให้สามารถแยกการบรรจุได้อย่างเหมาะสม และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
คะน้าเมื่อมีการจำ�หน่าย มากกว่าการขายคละ
7.3 การบรรจุ โดยทัว่ ไปนิยมใช้เข่งแบบต่างๆ บรรจุขนย้ายผัก เนือ่ งจากสะดวก
หาง่าย ราคาถูก แต่มขี อ้ เสียทีท่ ำ�ให้ผกั ช้ำ� เน่าเสียได้งา่ ย หรือมัดด้วยเชือก มัดละ 5 กิโลกรัม
ปัจจุบันมีการใช้ถุงพลาสติกเจาะรู ตะกร้าพลาสติก เพื่อบรรจุขนย้ายผักที่คัดเลือกขนาด
และคุณภาพเพื่อการส่งออก และส่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตามตลาดขายส่งต่างๆ
7.4 การขนย้ายและการเก็บรักษา ควรขนย้ายและเก็บรักษาด้วยความระมัด
ระวัง ถ้ามีการใช้รถห้องเย็นจะทำ�ให้รักษาคุณภาพผักให้ยาวนานขึ้น
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3.5 ปริมาณอินทรียวัตถุ

3.3 ความเป็นกรด-เป็นด่างของดิน
(pH)3.4 อุณหภูมดิ ิน

3.สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน
3.2 ความลึกของหน้าดิน

2.2 ความลาดเอียงของพื้นที่

2.6 - 3.5%

25 - 35 องศาเซลเซียส

5.5 - 6.8

ดินร่วนปนทราย
หน้าดินลึกประมาณ 18 - 24 นิ้ว
ระดับน้ำ�ใต้ดินลึกมากกว่า 1 เมตร

ควรมีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
ไม่เกิน 800 เมตร
5 - 20 %

1.3 ความยาวช่วงแสง

2. สภาพพื้นที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล

10 ชั่วโมงต่อวัน

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

ความเหมาะสม
เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ
22 - 30 องศาเซลเซียส
60 - 80 %

1.สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

รายการ

-

-

ดินต้องระบายน้ำ�ได้ดี และมีความอุดมสมบูรณ์สูง
หน้าดินและระดับน้ำ�ใต้ดินที่พอเหมาะ ทำ�ให้มีความชื้นเพียงพอ เหมาะแก่การเจริญ
เติบโต
ถ้า pH สูงหรืิอต่ำ�เกินไป ธาตุอาหารในดินจะอยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

คะน้าเจริญเติบโตได้ดี ต้องได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ถ้าแสงแดดน้อยกว่าปริมาณ
ที่ต้องการ จะทำ�ให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความ
สมบูรณ์ของต้น

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ�กว่า 60% ทำ�ให้การเจริญเติบโตช้า

คะน้าสามารถปรับตัวทนความเย็นจัดได้ที่อุณหภูมิ เฉลี่ย 16 - 18 องศาเซลเซียส

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของคะน้า
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น้ำ�ที่ใช้ต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารเคมีและโลหะหนัก

ฤดูปลูกละ 300 - 450 ลูกบาศก์เมตร ในระยะเมล็ดเริ่มงอกต้องให้นำ�้ วันละ 2 เวลา เช้า - เย็น
ต่อไร่

5. สภาพน้ำ�
5.1 ความเป็นกรด-เป็นด่างของน้ำ� (pH) 5.5 – 7.0

5.2 ปริมาณน้ำ�ที่พืชต้องการ

คะน้าเป็นผักกินใบและลำ�ต้น จึงต้องใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูง สัดส่วนของธาตุ
อาหารในปุ๋ยทีใช้คือ N : P : K เท่ากับ 2 : 1 : 1
การได้รับแร่ธาตุอาหารที่มากหรือน้อยเกินไป อาจพบอาการใบเหลือง หรือสีเขียว
เข้มจัด

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

Ca = 3.00 – 4.90
Mg = 0.30 – 0.49
S = 0.20 – 0.39

N = 2.80 – 3.00 P = 0.17 –
0.29 K = 1.8 – 2.30

ความเหมาะสม

4.2 ธาตุอาหารรอง (%)

รายการ
4. ความต้องการธาตุอาหารของพืช
4.1 ธาตุอาหารหลัก (%)

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของคะน้า (ต่อ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคะน้า
1. การเช่เมล็ดพันธุ์ผักคะน้าในน้ำ�อุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
เพื่อกระตุ้นการงอกและฆ่าเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้
2. ในฤดูฝนควรเตรียมดินโดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า คลุกผสมลงใน
แปลงปลูก หากพบคะน้าเป็นโรคเน่าคอดินแล้ว ให้เก็บคะน้าที่เป็นโรคออกไปทิ้ง
นอกแปลงปลูกแล้วใช้นำ�้ ปูนใสรดที่แปลงปลูก ซึ่งน้ำ�ปูนใสสามารถทำ�ได้โดย นำ�ปูนขาว
5 กิโลกรัม ละลายน้ำ� 20 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน นำ�น้ำ�ส่วนที่ใส 1 ส่วน ผสมน้ำ� 5 ส่วน
เพื่อรดแปลงผัก
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการเกษตร.2551. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพืชตระกูลกะหล่�ำ
(คะน้า,ผักกาดกวางตุ้ง)
กรมวิชาการเกษตร ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2543. หลักและวิธีการผลิตผักอนามัย
กรมส่งเสริมการเกษตร . คู่มือการปลูกผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ
http://www.doae.go.th/library/html/veget_all.html วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
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30 วัน

ศัตรูที่ส�ำ คัญและการป้องกันกำ�จัด

- ตัดกิ่งแขนงที่ตำ�กว่าข้อที่ 9 ออก
- ตัดแขนงข้อที่สูงกว่าข้อ 13 ออก

การแต่งแขนง

- ให้อย่างสม่ำ�เสมอ
- ระยะแรกให้แค่เพียงพอต่อ
การงอก
- ให้น้ำ�เพิ่มขึ้นเมื่อต้นเริ่มเจริญ
เติบโต
- งดน้ำ�ก่อนเก็บ 7-10 วัน

การให้น�้ำ

40 วัน

1. โรคราน้ำ�ค้าง ป้องกันและกำ�จัดโดย ไม่ปลูกในพื้นที่เดิม ทำ�ความสะอาดแปลงปลูก ใช้สารเมตาแลกซิล
แมนโคเซ็บ และคอบเปอร์ออกซี่คลอไรด์ เป็นต้น
2. โรคเหี่ยว ถ้าพบต้นเป็นโรคให้ถอนทิ้งทันที แล้วนำ�ไปเผาทำ�ลายนอกแปลงปลูก ปลูกพืชหมุนเวียน
ไม่ปลูกในพื้นที่เดิม
3. เพลี้ยไฟ ป้องกันและกำ�จัดโดย รักษาความชื้นบริเวณแปลงปลูก ทำ�ความสะอาดแปลงปลูก ใช้สารเคมี
เช่นฟิโพรนิล อิมิดาคลอพริด
4. แมลงวันแตง ป้องกันและกำ�จัดเก็บผลที่ถูกทำ�ลายออกจากแปลงปลูก ห่อผล ใช้สารล่อแมลง

- ค้างยาว 2.3 เมตร ปักต้นละ 1 อัน
- ใช้ลวดหรือเชือกพัน 2 ระดับ ที่ความสูง 60 ซม. และที่ส่วน
ปลาย

การทำ�ค้าง

การใส่ปุ๋ย

20 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาแคนตาลูป

- ครั้งที่1 หลังปลูก 7-10 วัน ใส่ยูเรีย 5 กรัมต่อ/น้ำ� 10 ลิตร
รดโคนต้น
- ครั้งที่2 หลังปลูก 20 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา
25 กิโลกรัมต่อไร่
- ครั้งที่3 หลังปลูก 35 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา
25 กิโลกรัมต่อไร่
- ครั้งที่4 หลังปลูก 40 วัน เพิ่มปุ๋ยโปแตสเซียม 6 กรัมต่อต้น

10 วัน

- ระยะห่างระหว่างแปลง 1.2-1.5 เมตร
- แปลงกว้าง 80 - 90 ซม.
- ระยะห่างระหว่างต้น 40 - 50 ซม.
- คลุมพลาสติกสีเทา-เงิน เจาะพลาสติกตาม
ระยะห่างระหว่างต้น ขุดหลุมลึก 10 - 20
ซม.
- อายุกล้าที่เหมาะสม 10 - 12 วัน
- งดน้ำ�ต้นกล้าก่อนย้ายปลูก 1 - 2 วัน

การปลูก

- นำ�เมล็ดใส่ถุงพลาสติกเจาะรูแช่
น้ำ�
3 - 4 ชั่วโมง
- นำ�เมล็ดสลัดน้ำ�ออก
- ห่อด้วยผ้าที่ชื้น เก็บในที่มืดและ
อุ่น นาน 24 ชั่วโมง
- เมื่อรากงอก 0.5 ซม. นำ�

การเตรียมพันธุ์

- ไถดินลึก 20 เซนติเมตร
- ตากดิน 10 - 15 วัน
- ถ้าดินเป็นกรดสูงใช้ปูนขาว
100- 200 กิโลกรัมต่อไร่
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตันต่อไร่
- ไถพรวนอีก 2 - 3 ครั้งให้ดิน
ร่วนซุย

การเตรียมดิน

การเตรียมการ

แคนตาลูป

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

1. เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ให้รีบเก็บผลผลิตเข้าร่ม
2.ระมัดระวังในการขนย้าย

การเก็บเกี่ยว

60 วัน

- เก็บช่วงเช้า
- ผลแตงมีความสุก 80 เปอร์เซนต์
- อายุการเก็บเกี่ยว 55 วัน

50 วัน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาแคนตาลูป
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
		 1) ไถดินลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
		 2) ตากดินก่อนปลูกอย่างน้อย
			 10 – 15 วัน
		 3) หากดินเป็นกรดใช้ปนู ขาว จำ�นวน
			 100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ หว่าน
		 4) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตันต่อไร่
		 5) ทำ�การไถพรวนอีก 2 – 3 ครั้ง
			 ให้ดินร่วนซุย
1.2 การเตรียมพันธุ์
		 1) นำ�เมล็ดใส่ถุงพลาสติกเจาะรูหรือ
			 ถุงตาข่าย แช่น้ำ�นาน 3-4 ชั่วโมง
		 2) นำ�เมล็ดมาสลัดน้ำ�ออก
		 3) ห่อด้วยผ้าที่ชื้น เก็บในที่มืดและอุ่น นาน 24 ชั่วโมง
		 4) เมื่อรากงอกประมาณ 0.5 เซนติเมตร นำ�ไปเพาะในถาดเพาะ หรือถุง
พลาสติก
1.3 การเพาะกล้า
1) การเพาะในถุงพลาสติก

			 ใช้ถุงขนาด 4 x 6 นิ้ว ที่เจาะรูระบายน้ำ�เรียบร้อยแล้วประมาณ 4 รู
พับปากถุงเล็กน้อย ใช้ดิน 3 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน กรอกลงในถุง รดน้ำ�
ให้ชุ่ม ทำ�รูลึกประมาณ 1 เซนติเมตรนำ�เมล็ดที่เตรียมไว้มาวางในหลุมหลุมละ 1 เมล็ด
โดยให้ปลายรากชี้ลงก้นหลุม กลบด้วยดินผสมบางๆ
		 2) การเพาะในถาดเพาะกล้า
			 นำ�ถาดเพาะกล้ามาใส่ดินผสมที่เตรียมไว้
หรือเป็นดินสำ�เร็จที่มีขาย
สำ�หรับการเพาะกล้า นำ�เมล็ดที่เตรียมไว้มาวางในหลุมหลุมละ 1 เมล็ด โดยให้ปลายราก
ชี้ลงก้นหลุม กลบด้วยดินผสมบางๆ
		 3) รดน้�ำ เช้าเย็น หลังจากหยอดเมล็ด 2 - 3 วัน จะเริ่มมีใบเลี้ยง เมื่อต้นกล้า
มีอายุ 10 - 12 วัน หรือมีใบจริง 2 - 4 ใบ ย้ายปลูกได้
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
		 1) การเตรียมแปลงปลูก
			 - ยกแปลงปลูกขนาดกว้าง 80 - 90 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแปลง
1.2 - 1.5 เมตร
			 - คลุมพลาสติกสีเทา - เงิน
			 - เจาะพลาสติก ระยะห่างระหว่างต้น 40 - 50 เซนติเมตร
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		 2)
			
จริง 2 - 4 ใบ
			
(hardening)
			
			

- ทำ�หลุมเตรียมปลูก ลึกประมาณ 10 - 12 เซนติเมตร
- เตรียมแปลงให้เสร็จก่อนย้ายปลูก 1 - 2 วัน

การย้ายกล้า

- ต้นกล้าที่เหมาะสมสำ�หรับย้ายปลูกมีอายุกล้า 10 - 12 วัน หรือมีใบ
- งดน้ำ�ต้นกล้าก่อนย้ายปลูก 1 - 2 วันเพื่อให้ต้นกล้าชะงักการเจริญ
- วางต้นกล้าในหลุมที่เตรียมไว้ 1 ต้นต่อหลุม
- กลบดินหนาประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร

3) การทำ�ค้าง
			 - ทำ�ค้างเมื่อต้นพืชมีอายุประมาณ 14 - 21 วัน

			 - ใช้คา้ งยาวประมาณ 2.30 เมตร ปักลึก 30 เซนติเมตร ปักต้นละ 1 อัน
			 - ใช้ลวดหรือเชือกพันเป็น 2 ระดับ ระดับที่ 1 ที่ความสูงประมาณ
60 เซนติเมตร เพื่อใช้สำ�หรับแขวนผล และระดับที่ 2 ที่ปลายค้าง
3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย
		 ครั้งที่ 1 หลังปลูก 7-10 วัน ใช้ปุ๋ยยูเรีย 5 กรัมต่อน้ำ� 10 ลิตร รดโคนต้น
ระวังไม่ให้ถูกใบ
		 ครั้งที่ 2 หลังปลูก 20 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
		 ครั้งที่ 3 หลังปลูก 35 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 13 - 13 - 21 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
เพื่อเพิ่มขนาดผล
		 ครั้งที่ 4 หลังปลูก 40 วัน หรือก่อนเก็บผล 1 - 2 สัปดาห์ เพิม่ ปุย๋ โปแตสเซียม
ผสมปุ๋ยยูเรีย อัตรา 1ต่อ1 ปริมาณ 6 กรัมต่อต้น เพื่อเพิ่มขนาดและความหวาน
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การแขวนผล
3.2 การให้น�้ำ
		 1) ในระยะต้นและผลเจริญเติบโตต้องให้น้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ
		 2) ระยะแรกต้องการน้ำ�ไม่มาก ให้แค่เพียงพอต่อการงอก
		 3) ก่อนผลสุกประมาณ 14 วัน ลดปริมาณน้ำ�ลง
		 4) งดน้ำ�ก่อนเก็บผล ประมาณ 7- 10 วัน
3.3 การตัดแต่งกิ่งและไว้ผล
		 1) ตัดกิ่งแขนงที่ตำ�่ กว่าข้อที่ 9 และสูงกว่าข้อที่ 13 ออกให้หมด
		 2) ไว้ผลข้อที่ 9 - 13 ไว้ผลครัง้ แรก 1 - 2 ผล และเลือกผลทีด่ ที ส่ี ดุ ไว้ตน้ ละ 1 ผล
		 3) เด็ดยอดที่ข้อ 30 - 35 ออก
		 4) หลังปลูก ประมาณ 15 - 17 วัน เริ่มมัดต้นขึ้นค้าง โดยใช้เชือกฟางพัน
รอบค้างในตำ�แหน่งที่จะผูกเถา แล้วผูกกับลำ�ต้นไม่ควรให้แน่นนัก
		 5) ให้แขวนผลโดยใช้เชือกฟางหรือทีแ่ ขวนผลสำ�เร็จรูป แขวนให้ตดิ กับแนวลวด
4. การป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
4.1 โรคราน้ำ�ค้าง เกิดจากเชื้อรา ป้องกันและกำ�จัดโดย
		 1) หลีกเลี่ยงการปลูกพืชลงในแปลงเก่าที่เคยมีโรคระบาด
		 2) กำ�จัดวัชพืชที่มีอยู่ในแปลงให้หมด
		 3) รักษาแปลงปลูกให้สะอาดอยู่เสมอ
		 4) ใช้สารเคมี เช่น เมตาแลกซิล แมนโคเซ็บ และคอปเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด์
ในการป้องกันกำ�จัดเป็นต้น
4.2 โรคเหี่ยว เกิดจากเชื้อฟูซาเรี่ยม
		 1) หลีกเลี่ยงการปลูกพืชลงในแปลงเก่าที่เคยมีโรคระบาด
		 2) ปลูกพืชหมุนเวียนสลับกับการปลูกแคนตาลูป
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3) ถ้าพบต้นเป็นโรคให้ถอนทิ้งทันที แล้วนำ�ไปเผาทำ�ลายนอกแปลงปลูก
		 4) ใช้เชื้อไตรโครเดอร์มารองก้นหลุมก่อนปลูก
4.3 เพลี้ยไฟ ป้องกันกำ�จัดดังนี้
		 1) รักษาความชื้นบริเวณแปลงปลูก
		 2) พ่นสารป้องกันแมลง เช่น สารฟิโพรนิล อิมดิ าคลอพริด
		 3) ทำ�ความสะอาดแปลงปลูก และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งกำ�จัดวัชพืช
4.4 แมลงวันแตง ป้องกันกำ�จัดดังนี้
		 1) เก็บผลที่ถูกทำ�ลายออกจากแปลง
		 2) ใช้สารล่อแมลง เช่น เมธิลยูจีนอล
		 3) ห่อผล
5. การเก็บเกี่ยว
5.1 ควรเก็บในช่วงเช้า
5.2 ผลแตงมีความสุก 80 เปอร์เซ็นต์ โดยดูได้จาก
		 - อายุการเก็บเกี่ยว อายุ 30 - 35 วันหลังผสมเกสร หรือมีอายุหลังย้าย
กล้าประมาณ 55 วัน
		 - ขั้วของแตงจะร้าวเป็นรอยปริ
6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
6.1		 ไม่ทิ้งผลแตงที่เก็บแล้วไว้กลางแจ้งให้ถูกแสงแดดนานเกินไป
6.2		 ระมัดระวังในการขนย้าย
6.3		 การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 3 - 4 องศา ความชื้นสัมพัทธ์ 90 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นาน 10 - 15 วัน

46

47

ความเหมาะสม
- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำ�หรับเจริญเติบโต
ระหว่าง 18 - 28 oC
-เมล็ดจะงอกดีที่อุณหภูมิ 25 - 32 oC
-สภาพอากาศแห้ง และมีแสงแดด

-ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล 300 - 800 เมตร

- เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
- มีการระบายน้ำ�ได้ดี
- ระดับความเป็นกรดด่างของดิน(PH) 5 - 6

ไนโตรเจน 15 - 20 กิโลกรัม
ฟอสฟอรัส 5 - 7 กิโลกรัม
โปแตสเซียม 20 - 25 กิโลกรัม

- 250 - 375 มิลลิเมตรต่อต้น

สภาพแวดล้อม
1. สภาพภูมิอากาศ

2. สภาพพื้นที่

3. สภาพดิน

4. ธาตุอาหาร

5. สภาพน้ำ�

- ถ้าได้รับน้ำ�มากเกินไปจนแฉะจะทำ�ให้เกิดโรคได้ และมีผลทำ�ให้ผลผลิต
คุณภาพลดลง โดยเฉพาะความหวาน

- ดินเหนียวไม่เหมาะแก่การปลูก เพราะการถ่ายเทอากาศในดินไม่ดี
- ที่ความเป็นกรด - ด่าง น้อยกว่า 6 จะทำ�ให้ต้นพืชอ่อนแอ

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม
- อุณหภูมิต่ำ�กว่า 12 oC จะทำ�ให้ชะงักการเจริญเติบโต

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของแคนตาลูป

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. การปลูกแคนตาลูปต้องให้นำ�้ อย่างสม่ำ�เสมอ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งผลโต
เต็มที่ เมื่อเริ่มติดผลประมาณ 2 สัปดาห์ค่อยๆ ลดปริมาณน้ำ�ลง และงดน้ำ�ก่อนเก็บเกี่ยว
7 - 10 วัน เพราะความชื้นสูงมีผลทำ�ให้คุณภาพของผลโดยเฉพาะความหวานลดลง
2. การช่วยผสมเกสรหรือต่อดอกจะทำ�ให้การติดผลดีขึ้น ซึ่งทำ�ในช่วงเช้าก่อน
10.00 น. ทุกวัน โดยเลือกเก็บดอกตัวผู้ที่บานในวันผสม ดึงกลีบดอกตัวผู้ออก นำ�ส่วน
ปลายเกสรที่มีละอองเกสรเหลืองติดอยู่ ไปแตะตรงปลายเกสรดอกตัวเมียที่ต้น ใช้ดอก
ตัวผู้ 2 - 3 ดอกต่อตัวเมีย 1 ดอก
3. การเด็ดใบแก่ที่โคนต้นถึงข้อที่ 4 ออกจะช่วยให้อากาศถ่ายเทสะดวก
ลดการเกิดโรค
4. การเลือกผลที่ดีที่สุดไว้ต้นละ 1 ผล จะได้ผลที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์
จำ�หน่ายได้ราคาดี
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. http://www.doa.go.th/library/html/veg_all.html 21 กุมภาพันธ์ 2556
2. http://anrcatalog.ucdavis.edu 15 กุมภาพันธ์ 2556
3. http://www.thongthaiseeds.com 15 กุมภาพันธ์ 2556
4. http://www.aces.edu 15 กุมภาพันธ์ 2556
5. http://www.vegetweb.com 15 กุมภาพันธ์ 2556
6. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2535. การปลูกแตงแคนตาลูป
7. บริษัทเพื่อนเกษตรกร จำ�กัด. มปป. แตงเทศ (แคนตาลู๊ป หรือ เมลอน).
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การปลูก
- ปลูกแบบหยอด
เมล็ดควรคลุกเมล็ด
พันธุ์ด้วยสารป้องกัน
กำ�จัดแมลง
- ปลูกแบบย้ายกล้า
ย้ายเมื่อมีใบจริง
3 - 4 ใบ คัดเลือก
กล้าที่แข็งแรงและ
สมบูรณ์ ย้ายปลูกใน
หลุมที่เตรียมไว้

7 วัน

40 วัน

การทำ�ค้าง
การกำ�จัดวัชพืช
- อายุได้ 14 - 20 วัน
- เก็บเศษวัชพืชออก
ควรปักค้างเพื่อเกาะพยุง และศัตรูพืชที่อยู่ในดิน
ลำ�ต้นให้เจริญเติบโต
ออก

30 วัน

การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
ควรใช้มีดที่คมและสะอาด ตัดให้มีขั้วติดผลอยู่ คัดแยกผลผลิตตาม
ความต้องการของตลาดอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ผลช้ำ�

การใส่ปุ๋ย
- อายุ 14 วัน หลังปลูก
ใส่ปุ๋ย 46 - 0 - 0 อัตรา
30 กก.ต่อไร่
- อายุ 25 วัน หลังปลูกใส่
ปุ๋ย 15 - 15 - 15 อัตรา
40 - 50 กก.ต่อไร่

15 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาแตงกวา
60 วัน

การให้น�้ำ
- ระยะแรกให้น้ำ� 2-3 วัน
ต่อครั้ง
- ให้กระจายในพืน้ ทีใ่ นแปลง
อย่างสม่ำ�เสมอ
- ไม่ให้แฉะจนเกินไป

การเก็บเกี่ยว
- เริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากปลูก
40 - 60 วัน

50 วัน

ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
1.เพลี้ยไฟ ระบาดมากในช่
�����������������������������������
วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ป้อ������
งกันกำ�จั
��������������
ดโดยให้นำ�้���
เพิ่ม�������
ความชื������������������������
้นในแปลงปลูก โดยให้นำ�้���
เป็น�����������
ฝอยในตอนเช้�����������������������������������������
าจะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยไฟ หรือใช้สาร
กำ�จัดแมลง ในการป้องกันกำ�จัดตามคำ�แนะนำ� 2.เพลี้ยอ่อน ระบาดมากในช่
������������������������������������������
วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งเป็น���������
ตอนที่พืช�������
ขาดน้ำ���������������������
กรณีมีการระบาดให้ใช้������������������
สารสกัดจากสะเดา
ยาสูบ หรือใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียฉีดพ่น กรณีระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ� 3.แมลงหวี่ขาว ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป เพราะจะดึงดูดแมลงหวี่ขาวหรือแมลงศัตรู
ชนิดอื่นเข้ามาทำ�ลาย เมื่อพบการระบาดพ่นด้วยสารเคมีตามคำ�แนะนำ� 4.หนอนกระทูผ้ ัก ความเสียหายเกิดจากการกัดกินใบแตงอ่อน ๆ หรือดอกแตงจนเสียหาย บางครั้ง
พบเจาะกินผลแตงด้วย การป้องกันกำ�จัดใช้สารสกัดจากสะเดา และใช้เชื้อบีที
5.โรคราน้ำ�ค้าง ในตอนเช้
���������������������
าที่มีหมอกน้ำ������
ค้างจั������������������
ด ช่วงหลังฝนตกติด��������
ต่อกันทำ�ให้
�����������
มีความชื���������������������������������������������
้นสูง จะพบว่าใต้ใบแผลจะมีเส้นใยสีขาวเกาะเป็น������������������
กลุ่มและมีสปอร์เป็น��ผงสี
������ดำ������
การ
ป้องกันคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี 6.โรคใบด่าง อาการใบด่างสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อนหรือด่างเขียวสลับเหลืองเนื้อใบตะปุ่มตะปารป้องกันไม่ให้เกิดโรค เช่น เลือกแหล่งปลูกที่
ปลอดจากเชื้อไวรัส และทำ�ความสะอาดแปลงปลูกพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียงให้สะอาด

การเตรียมดิน
- เตรียมดินให้ร่วนซุย
และระบายน้ำ�ดี
- ไถตากดิน คราดเก็บเศษ
วัชพืช ออกให้หมด ทิ้งไว้
ประมาณ 7 - 10 วัน
- ไถพรวนอีก 1 - 2 ครั้ง
- ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อปรับปรุงดิน
ให้ร่วนซุยและใช้ปุ๋ย
15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่

การเตรียมการ

แตงกวา

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาแตงกวา
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมแปลงปลูก
		 เตรียมดินให้ร่วนซุยและระบายน้ำ�ดี
ไถตากดิน คราดเก็บเศษวัชพืช ออกให้หมด ทิ้งไว้
ประมาณ 7 - 10 วัน จากนั้นไถพรวนอีก 1 - 2 ครั้ง
ปรั บ ดิ น โดยใส่ ปู น ขาวให้ มี ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง
(pH) ระหว่าง 5.5 – 6.8 ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่
สลายตัวดีแล้ว ประมาณ 1 - 2 ตันต่อไร่ ขนาดแปลง
และระยะปลูก ตามความเหมาะสม
1.2 การเตรียมพันธุ์
		 เลือกเมล็ดที่มีความสมบูรณ์ตรงตามพันธุจ์ ากแหล่งพันธุ์ที่น่าเชื่อถือ เมล็ดมี
การบรรจุหีบห่อที่สามารถป้องกันความชื้นและอากาศจากภายนอก มีการระบุวันหมด
อายุทชี่ ัดเจน ในกรณีที่เมล็ดไม่ได้มีการคลุกสารเคมีให้ใช้สารป้องกันกำ�จัดเชื้อราผสมน้ำ�
ในอัตราแนะนำ� นำ�เมล็ดลงแช่เป็นเวลาประมาณ ½������������������������
- 1 ชั�������������������
่วโมง แล้วห่อเมล็ด�����
ด้วยผ้�������
าหรือ
กระดาษที่มีความชื้นบรรจุในถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่น วางในสภาพอุณหภูมิห้อง
หลังเมล็ดงอก มีรากยาว ประมาณ 0.5
���������
เซนติ
�����เ�����
มตร จึ�����
งนำ�ไปเพาะต่
������������
อไป
1.3 การเพาะกล้า
1) การเตรียมดินเพาะกล้า อัตราส่วนดิน : ปุ๋ยคอก 2 : 1 คลุกเคล้าให้เข้า
กันแล้วบรรจุในถุงพลาสติก ขนาด ��������
4 x������
6���นิ��้ว�����������������
หรือถาดเพาะเมล็ด���������������
เพื่อเตรียมสำ�หรั
����������
บหยอด
เมล็ดต่อไป
		 2) การเพาะกล้านำ�เมล็ดที่บ่มไว้หยอดลงแต่ละถุงหรือถาดหลุมเพาะเมล็ด
จำ�นวน 1 เมล็ดต่อถุงหรือหลุม ใช้ดินผสมกลบประมาณ 1�������
เซนติ
�����เ����
มตร
		 3) การดูแลรักษากล้า หลังจากหยอดเมล็ด นำ�ถุงเพาะหรือถาดเพาะกล้า
ไปไว้ในสถานที่ไม่มีแดดจัด หรือใช้วัสดุพรางแสง รดน้ำ�ทันที หมั่นตรวจดูความชื้นของ
วัสดุเพาะและให้นำ�้ อย่างสม่ำ�เสมอ หากพบการทำ�ลายของศัตรูพชื ให้ทำ�การป้องกันกำ�จัด
ตามความจำ�เป็น
2. การปลูก
	��������
หยอดเมล็ด�������������
ลงในหลุมปลูก���������
2 เมล็ด��������
ต่อหลุม��������������������������
คลุมด้วยฟางข้าวแล้วรดน้ำ��������
ทุกวัน
ในช่วงเช้าและเย็น หรืออาจจะเป็นช่วงเช้าหรือเย็นเพียงวันละ 1 ครั้ง แล้วแต่ความ
เหมาะสม เมื่อกล้ามีใบจริง 3 - 4 ใบ เลือกกล้าที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ย้ายปลูกในหลุม
ทีเ่ ตรียมไว้ เมือ่ แตงกวาอายุได้ 14 - 20 วัน ควรปักค้างเป็นกระโจมโดยใช้ไม้ไผ่หรือแขนงไผ่
ปักขอบแปลงด้านนอกของหลุมปลูก เพราะเมื่อแตงกวาอายุได้ประมาณ 21 วัน
จะเริม่ เลือ้ ย แต่การปลูกแตงกวาในฤดูแล้งอาจจะไม่ตอ้ งขึน้ ค้างก็ได้เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
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3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย
		 1) ระยะเตรียมดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตัน
ต่อไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 หรือ 12 - 24 - 24 อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมต่อไร่
		 2) หลังย้ายปลูกประมาณ 7 วัน ใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน เช่น ยูเรีย
หรือแอมโมเนียซัลเฟต ในอัตราประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่
		 3) ระยะแตงกวาออกดอก ใช้ระยะเวลาประมาณ 25 วัน หลังจากย้ายกล้า
ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 หรือ 12 - 24 - 24 อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมต่อไร่
3.2 การให้น�้ำ
		 หลังย้ายกล้าลงปลูกให้น้ำ�ทันที หมั่นตรวจดูความชื้นในดิน และควรให้น้ำ�
อย่างสม่ำ�เสมอตลอดระยะการเจริญเติบโตจนกระทั่งเก็บเกี่ยว เพราะพืชตระกูลแตง
เป็นพืชที่ต้องการนํ้ามาก สำ�หรับการเจริญของลำ�ต้นและผล แต่การให้นํ้ามากเกินไป
จะทำ�ให้การเจริญและผลผลิตลดลง เนื่องจากนํ้าจะชะล้างปุ๋ยไนโตรเจน นอกจากนี้ราก
ของพืชตระกูลแตงต้องการออกซิเจนค่อนข้างสูง การให้นํ้ามากเกินไปจะทำ�ให้ดินขาด
ออกซิเจน และการที่มีความชื้นในแปลงมากจะทำ�ให้เกิดโรคทางใบได้ง่าย แต่หากขาดนํ้า
จะทำ�ให้พชช
ื ะงักการเจริญ และกระทบกระเทือนถึงผลผลิตได้
4. ศัตรูพืชและโรคที่สำ�คัญ
4.1 โรคราน้�ำ ค้าง ในตอนเช้าที่มีน้ำ�ค้างจัดช่วงหลังฝนตกติดต่อกัน ทำ�ให้มี
ความชื้นสูงในบริเวณปลูก จะพบว่าใต้ใบตรงตำ�แหน่งของแผลจะมีเส้นใยสีขาวเกาะเป็น
กลุ่มและมีสปอร์เป็นผงสีดำ� การป้องกันกำ�จัด คลุกเมล็ดแตงด้วยสารเคมีหรือใช้เชื้อ
ไตรโครเดอร์ม่าฉีดพ่น
4.2 โรคใบด่าง อาการ ใบด่างสีเขียวเข้ม
สลับสีเขียวอ่อนหรือด่างเขียวสลับเหลือง การป้องกัน
เลือกแหล่งปลูกที่ปลอดจากเชื้อไวรัส และทำ�
ความสะอาดแปลงปลูกพร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียง
ให้สะอาดไม่ให้เป็นทีอ่ าศัยของเชือ้ และแมลงพาหะ
4.3 โรคราแป้ง ลักษณะอาการ มักเกิด
ใบล่างก่อนในระยะที่ผลโตแล้ว บนใบจะพบรา
สีขาวคล้ายผงแป้งคลุมอยู่เป็นหย่อม ๆ กระจาย
ทัว่ ไป เมือ่ รุนแรงจะคลุมเต็มผิวใบทำ�ให้ใบเปลีย่ น
เป็นสีเหลืองแล้วแห้งตาย การป้องกันกำ�จัด
ใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ�
4.4 เพลี้ยไฟ ระบาดมากในช่วงที่มี
อากาศแห้งแล้ง ฝนทิง้ ช่วงติดต่อกันเป็นเวลานาน
ป้องกันกำ�จัด โดยให้นำ�้ เพิม่ ความชืน้ ในแปลงปลูก
โดยให้นำ�้ เป็นฝอยในตอนเช้าจะช่วยลดการระบาด
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ของเพลี้ยไฟ หรือใช้สารกำ�จัดแมลงในการป้องกันกำ�จัดเพลี้ยไฟตามคำ�แนะนำ�
		 4.5 เพลี้ยอ่อน ระบาดมากในช่วงอากาศร้อน และแห้งแล้ง ซึ่งเป็นตอนที่
พืชขาดน้ำ� กรณีมกี ารระบาดให้ใช้สารสกัดจากสะเดา ยาสูบ หรือใช้เชือ้ ราบิวเวอร์เรียฉีดพ่น
กรณีระบาดรุนแรงใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ�
		 4.6 แมลงหวี่ขาว ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป เพราะจะดึงดูดแมลงหวี่
ขาวหรือแมลงศัตรูชนิดอื่น เข้ามาทำ�ลาย สำ�รวจปริมาณของแมลงหวี่ขาวเป็นประจำ� เมื่อ
พบการระบาดพ่นด้วยสารเคมีตามคำ�แนะนำ�
		 4.7 หนอนกระทู้ผัก ความเสียหายเกิดจากการกัดกินใบแตงอ่อนๆ และ
ดอกแตงจนเสียหาย บางครั้งพบเจาะกินผลแตงด้วย การป้องกันกำ�จัดใช้สารสกัดจาก
สะเดา และใช้เชื้อบีที
5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
อายุการเก็บเกี่ยวของแตงกวานับจากวันปลูกประมาณ 30 - 40 วัน แล้วแต่พันธุ์
แตงกวาสำ�หรับบริโภคสด ควรเลือกเก็บขณะทีผ่ ลยังอ่อนอยู่เนื้อแน่นกรอบ และสังเกตได้
จากมีนวลสีขาวเกาะและยังมีหนามอยู่บ้าง ถ้าผลแก่นวลจะจางหาย สีผลเริ่มเป็นสีเหลือง
และไม่มีหนาม การเก็บแตงกวาควรทยอยเก็บวันเว้นวัน ไม่ปล่อยให้แก่คาต้น เพราะจะ
ทำ�ให้ผลผลิตลดลง โดยปกติจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานประมาณ 1 เดือน
การเก็บเกี่ยว ควรเก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมของแต่ละพันธุ์ ควรใช้มีดที่คม
และสะอาด ตัดให้มีขั้วติดผลอยู่
คัดแยกผลผลิตตามความต้องการของตลาดอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ให้ผลช้ำ� โดยการรวบรวมที่เก็บเกี่ยวแล้วใส่ตะกร้าพลาสติก หรือภาชนะบุ
ภายในด้วยกระดาษ กระสอบปุ๋ย หรือใบตองที่สะอาด เพื่อป้องกันการกระแทกช้ำ�และ
การขูดขีด จากนั้นขนย้ายผลิตผลอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดรอยช้ำ� สถานที่คัดแยกบรรจุ
ต้องสะอาดและไม่วางผลผลิตบนพื้นดิน
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ดินให้ร่วนซุยและระบายน้ำ�ดี
6 – 8 นิ้ว
5 - 6.5

ไม่เกิน 800 เมตร

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะดิน
3.2 ความลึกของหน้าดิน
3.3 ความเป็นกรดเป็นด่าง(pH)
4.สภาพน้ำ�
-����
ปริม�����
าณน้ำ�������������
ที่ต้องการ

22 – 28 องศาเซลเซียส
17 – 25 องศาเซลเซียส

ความเหมาะสม

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ
- กลางวัน
- กลางคืน

- แหล่
��������
งน้ำ������������
สะอาด ปราศจากสารอิ
��������น���������������
ทรีย์ และสารอนิน���������
ทรีย์��
ที่มีพิษ��������
ไม่
������
เป็น�������������
แหล่งที่มีนำ�้������������������
ท่วมขัง ��������������������
ห่�������������������
างไกลจากแหล่
������������
งมลพิษ�

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของแตงกวา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงกวา
ควรใช้พนั ธุท์ เ่ี หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ ภูมกิ าศ และวัตถุประสงค์ของการนำ�ไปใช้
เมล็ดพันธุข์ องแตงกวาเกษตรกรสามารถคัดเลือกไว้ใช้เองได้ โดยคัดเลือกจากต้นทีส่ มบูรณ์
แข็งแรงและให้ผลผลิตดีทั้งปริมาณและคุณภาพ
และก่อนนำ�เมล็ดพันธุ์ไปปลูกควรนำ�
เมล็ดพันธุ์ไปทดสอบความงอก คัดเลือกเมล็ดที่มีตำ�หนิออก และควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วย
สารป้องกันกำ�จัดแมลง เพื่อป้องกันแมลงเข้าทำ�ลายด้วย
การปักค้าง แตงกวาเป็นพืชที่ต้องอาศัยค้าง เพื่อเกาะพยุงลำ�ต้นให้เจริญเติบโต
ไม้ที่ใช้สำ�หรับทำ�ไม้ค้างนั้นใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อื่น ๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยความยาวของ
ไม้มีความยาวประมาณ 2.5 - 3 เมตร หรือตามความเหมาะสม หรืออาจจะสร้างโครงเสา
แล้วใช้ลวดขึงด้านบน ระยะเวลาการใส่ค้างนั้นจะเริ่มใส่หลังจากงอกแล้ว 14 - 20 วัน
โดยจับต้นแตงกวาให้พันเลื้อยขึ้นค้างในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา เนื่องจากเป็นวิธีที่ทำ�ให้
ลำ�ต้นแข็งแรงและโตไวทีส่ ดุ ในแหล่งทีห่ าค้างยาก ผูป้ ลูกสามารถใช้เชือกแทนค้าง การปลูก
แตงกวาควรมีการทดสอบ การใช้เชือกแทนค้างเพื่อการลดต้นทุนการผลิต
แหล่งสืบค้นข้อมูล
กรมวิชาการเกษตร. 2550. ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืชตระกูลแตง.
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร. ไม่ระบุปี. ขั้นตอนการปฏิบัติ การผลิตพืชตระกูลแตงและการ		
จัดการ. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ.
พรสิทธิ์ รังสิมนั ตุชาติ, ปัญญา ยวงเกตุ. 2552. ศัตรูพชื ตระกูลแตง. ศูนย์บริหารศัตรูพช	
ื
	จังหวัดสงขลา. www.agriman.doae.go.th
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การปลูก
- หยอดเมล็ด
หลุมละ 3 - 4
เมล็ด กลบดินให้ลึก
ประมาณ
4 - 5 เซนติเมตร

7 วัน

การใส่ปุ๋ย
- อัตราส่วน 1 : 2 : 1
เช่น ปุ๋ยสูตร 12 - 24 12 หรือ 5 - 10 - 5 ใน
อัตราประมาณ 50 - 100
กิโลกรัมต่อไร่
- อายุหลัง 30 วัน ใส่ปุ๋ย
สูตร 15 - 15 - 15 หรือ
12 - 24 - 12 อัตรา
20 - 25 กิโลกรัมต่อไร่

15 วัน

การให้น�้ำ
- ถั่วฝักยาวเป็นพืช
ที่ต้องการน้ำ�อย่าง
สม่ำ�เสมอและเพียงพอ
- ไม่ควรให้มากจน
ดินแฉะ

30 วัน

75 วัน

การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
- ให้ปลิดขั้ว ระวังไม่ให้ดอกใหม่หลุดเสียหาย
เพราะจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณผลผลิต
ลักษณะการเก็บให้ทยอยเก็บทุกๆ 2 วัน โดยไม่
ปล่อยให้ฝักแก่ตกค้าง
- หลังเก็บเกี่ยว ให้นำ�เข้าร่มทันที ไม่ควรวาง
ไว้กลางแดด และไม่ควรวางบนพื้นผิวดินโดยไม่มี
วัสดุรองรับ

การเก็บเกี่ยว
- การเก็บเกี่ยวหลังปลูก
ถั่วฝักยาวได้ประมาณ 55 –
75 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละ
พันธุ์ โดยเลือกเก็บฝักที่สียังไม่
จางและลักษณะฝักยังไม่พองมี
ความเรียบสม่ำ�เสมอ

55 วัน

การกำ�จัดวัชพืช
และการพรวนดิน
- ควรถอน หรือดายหญ้า
ป้องกันมิให้ต้นหญ้าที่งอก
พร้อมถั่วฝักยาวเจริญ
เติบโตได้

45 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาถั่วฝักยาว

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
1.โรคเหี่ยว อาการต้นเหี่ยว เริ่มจากใบที่อยู่บริเวณโคนต้นแสดงอาการใบเหลือง การป้องกันกำ�จัดใช้น้ำ�ปูนใสรดให้ทั่ว
2.โรคราแป้ง อาการบนใบมองเห็นคล้ายมีผงแป้งจับอยู่ อาการที่รุนแรงจะทำ�ให้ใบเหลืองและร่วง การป้องกันกำ�จัดใช้สาร
เคมีตามคำ�แนะนำ� 3.หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว จะทำ�ให้ต้นและเถาเหี่ยว การป้องกันกำ�จัดคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกัน
กำ�จัดแมลง หรือหากจำ�เป็นให้พ่นสารเคมีตามคำ�แนะนำ� 4.หนอนกระทู้หอม ลักษณะการทำ�ลายโดยหนอนจะกัดกินทุก
ส่วนของถั่วฝักยาว การป้องกันกำ�จัด ไถพรวน พลิกและตากหน้าดิน เพื่อกำ�จัดดักแด้ 5.เพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาว ลักษณะ
ทำ�ให้ยอดแกร็นไม่สามารถคลี่ใบ ทำ�ให้ดอกร่วง และฝักไม่สมบูรณ์ การป้องกันใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ� 6.หนอนกระทูผ้ ัก
ลักษณะแทะกัดกินทุกส่วนของถั่วฝักยาว การป้องกันกำ�จัดไถพรวนและตากหน้าดิน เพื่อกำ�จัดดักแด้ในดิน หากจำ�เป็นให้
ใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ�

- อายุได้ 15 - 20 วัน
ควรปักค้างเพื่อเกาะพยุง
ลำ�ต้นให้เจริญเติบโต

การเตียมดิน
- ควรไถดินตากไว้
ประมาณ 7 วัน
- ไถพรวนอีก 1 - 2 ครั้ง
- ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ใส่อัตรา 2-4 ตันต่อไร่
และกำ�จัดวัชพืชออกจาก
แปลงให้หมด

การเตรียมการ

ถั่วฝักยาว

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาถั่วฝักยาว
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
		 1) ถั่วฝักยาวสามารถเจริญเติบโตได้ในดิน
แทบทุกชนิด แต่ลกั ษณะดินทีม่ คี วามเหมาะสมในการปลูก
คือดินร่วนทราย หรือดินร่วนปนทราย ความเป็นกรด
และด่างของดิน pH มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5 – 6.8
		 2) การเตรียมดิน ควรไถดินตากไว้ประมาณ
7 วัน แล้วไถพรวนอีก 1 - 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ที่สลายตัวดีแล้วใส่อัตรา 2 - 4 ตันต่อไร่
		 3) กำ�จั ด วั ช พื ช ออกจากแปลงให้ ห มด
จากนั้นจึงไถคราด ควรใส่ปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้วเพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น การยกร่องนั้น ปกติ
จะยกร่องกว้างประมาณ 1 - 1.2 เมตร โดยให้ความยาว
เหมาะสมกับสภาพแปลง และเตรียมร่องระหว่างแปลง กว้างประมาณ 0.5 - 0.8 เมตร
ในสภาพพื้นที่ๆไม่เคยมีการวิเคราะห์ดินมาก่อน ควรเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำ�ไปวิเคราะห์
คุณสมบัติของดิน กับหน่วยงานย่อยของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในการ
ปรับปรุงบำ�รุงดินให้เหมาะสมต่อไป
1.2 การเตรียมพันธุ์ปลูก
		 การปลูกถั่วฝักยาวในเนื้อที่ 1 ไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ 3 - 4 กิโลกรัม และก่อน
นำ�เมล็ดพันธุ์ไปปลูกควรนำ�เมล็ดพันธุ์ไปทดสอบความงอก คัดเลือกเมล็ดที่มีตำ�หนิออก
และควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำ�จัดแมลง เพื่อป้องกันแมลงเข้าทำ�ลายด้วย
1.3 การเตรียมหลุมปลูก
		 หลังจากยกร่องปลูกเรียบร้อยแล้วให้ใช้จอบขุดหลุมปลูกให้ระยะระหว่างแถว
ห่างกันประมาณ 80 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุมห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร
โดยขุดให้หลุมลึกประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร จากนั้นใช้ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับถั่วฝักยาว
เช่น สูตร 15-15-15, 13-13-21, 12-24-12 หรือ 6-12-12 ใส่หลุมละ ½ ช้อนโต๊ะ
คลุกเคล้าให้เข้ากันกับดินก้นหลุมปลูก
1.4 การหยอดเมล็ด
		 หยอดเมล็ดโดยตรงลงในหลุมปลูก หลุมละ 3 - 4 เมล็ด แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอก
หรือปุย๋ หมักทีส่ ลายตัวแล้ว หรือดินผสมให้หนาประมาณ 5 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางแห้ง
หรือหญ้าแห้งสะอาดบางๆ เพื่อช่วยเก็บรักษาความชื้นผิวหน้าดิน รดน้ำ�ให้ชุ่มพอเหมาะ
การให้น้ำ�ในระยะ 1- 7 วัน หลังหยอดควรให้นำ�้ ทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้พิจารณา
สภาพภูมิอากาศและสภาพดินประกอบด้วย
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2. วิธีการปลูก
1) เตรียมแปลงขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 10 เมตร เว้นทางเดิน 50 เซนติเมตร
ปลูก 2 แถว ใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร
2) ในแปลงแบบยกร่องสวน ให้ปลูก 2 แถว แต่ละแถวห่างจากขอบร่อง 50
เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร หยอดเมล็ดหลุมละ 3 - 4 เมล็ด กลบดิน
ให้ลึกประมาณ 4 - 5 เซนติเมตร แล้วจึงรดน้ำ�ทันที
3. การดูแลรักษา
3.1 การให้ปุ๋ย
		 1) ระยะเตรียมดิน ใส่ปยุ๋ อินทรีย์ เช่น ปุย๋ คอกหรือปุย๋ หมัก อัตรา 2 - 4 ตันต่อไร่
และใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20 - 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ 2 ข้างแถวแล้ว
พรวนดินกลบ
		 2) หลังปลูกระยะเวลาประมาณ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12
อัตรา 20 - 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ 2 ข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ
3.2 การให้น�้ำ
		 ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องการน้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอและเพียงพอ แต่ไม่ควรให้มาก
จนดินแฉะ การให้น้ำ�ถั่วฝักยาวในระยะ 1 - 7 วันแรกหลังจากหยอดเมล็ด ควรให้น้ำ�ทุกวัน
วันละ 1 ครัง้ ควรพิจารณาสภาพภูมอิ ากาศ และสภาพดินประกอบด้วย อย่าปลอยให้นำ�้ ขัง
ในแปลง จะทำ�ให้ต้นถั่วฝักยาวตาย ควรให้นำ�้ ทันทีหลังจากปลูก และใส่ปุ๋ยแล้ว
3.3 การปักไม้ค้าง
		 อายุประมาณ �������������������������������
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ไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้ว ยาว 2 – 2.5 เมตร ปักใกล้ๆ หลุมปลูก
เพือ่ ให้ถว่ั ฝักยาวพันหรือเลือ้ ยขึน้ ไป โดยในระยะแรกควรมีการช่วยเหลือคือจับยอดถัว่ ฝักยาว
มาพันไม้ค้างไว้ โดยพันทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งการปักแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เป็นที่นิยม
ทั่วไป
3.4 การพรวนดิน และกำ�จัดวัชพืช
		 ครั้งที่ 1 ในระยะแรกประมาณ 7 – 10 วันหลังปลูก ควรถอน หรือดายหญ้า
ครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันมิให้ต้นหญ้าที่งอกพร้อมถั่วฝักยาวเจริญเติบโตได้
		 ครั้งที่ 2 ควรกระทำ�พร้อมกับการใส่ปุ๋ย คือเมื่อถั่วฝักยาวมีอายุประมาณ ���
3��
0
วันหลังปลูก ในระยะหลังจากนั้นไม่มีความจำ�เป็นเท่าใดนัก เพราะถั่วฝักยาวเจริญเติบโต
และสามารถปกคลุมพื้นที่ปลูกได้หมด
3.5 การตัดแต่งฝักถั่ว
		 ควรมีการตัดแต่งฝักทีอ่ ยูร่ ะดับล่างออกบ้าง เพือ่ ไม่ให้ตน้ ถัว่ ฝักยาวโทรมก่อนถึง
อายุการเก็บเกี่ยวจริงๆ และทำ�ให้ฝักที่อยู่ส่วนยอดเต่ง ไม่ลีบ กรณีปลูกฤดูฝน เป็นการ
ป้องกันไม่ให้ฝักนอนอยู่บนผิวดิน จะทำ�ให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย และเมล็ดที่แก่จะงอก
ทำ�ให้ผลผลิตลดลง
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4. การเก็บเกี่ยว
4.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
		 เมื่อถั่วฝักยาวมีอายุ ประมาณ 40 วันหลังปลูก   หรือหลังดอกบานประมาณ
4 - 8 วัน ระยะเก็บเกี่ยวจากครั้งแรก จนถึงครั้งสุดท้าย 55 - 75 วัน
4.2 วิธีการเก็บผลผลิต
		 ให้ปลิดขัว้ ระวังไม่ให้ดอกใหม่หลุดเสียหาย เพราะจะกระทบกระเทือนต่อปริมาณ
ผลผลิต ลักษณะการเก็บให้ทยอยเก็บทุก ๆ 2 วัน โดยไม่ปล่อยให้ฝักแก่ตกค้าง
5. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1) หลังเก็บเกี่ยว ให้นำ�เข้าร่มทันที ไม่ควรวางไว้กลางแดด และไม่ควรวางบนพื้น
ผิวดินโดยไม่มีวัสดุรองรับ
2) ควรแช่ถั่วฝักยาวในน้ำ�สะอาดนาน 1 ชั่วโมง เพื่อกำ�จัดสิ่งปนเปื้อน อาทิ ดิน
โคลน เพื่อให้ถั่วฝักยาวมีสภาพน่าซื้อ
3) คัดและแยกถั่วฝักยาว เพื่อแยกจำ�หน่ายตามขนาดของความยาวฝัก จะทำ�ให้ได้
ราคาดีขึ้นกว่าการจำ�หน่ายฝักคละ
4) บรรจุในถุงพลาสติก ที่เจาะรูรอบด้าน หรือบรรจุในตะกร้า หรือเข่งที่บุด้วย
วัสดุที่ป้องกันการขูด ขีด เช่น ใบตอง ไม่ควรบรรจุปริมาณมากเกินไป จะทำ�ให้ถั่วฝักยาว
บอบช้ำ�เสียหายได้
6. ศัตรูพืชและโรคที่สำ�คัญ
1) โรคเหี่ยว อาการต้นเหี่ยว เริ่มจากใบที่อยู่บริเวณโคนต้นแสดงอาการใบเหลือง
การป้องกันกำ�จัดใช้น้ำ�ปูนใสรดให้ทั่ว
2) โรคราแป้ง อาการบนใบมองเห็นคล้ายมีผงแป้งจับอยู่ อาการที่รุนแรงจะทำ�ให้
ใบเหลืองและร่วง การป้องกันกำ�จัดใช้สารเคมีตามคำ�แนะนำ�
3) หนอนแมลงวันเจาะ
ต้นถัว่ จะทำ�ให้ตน้ และเถาเหีย่ ว
การป้ อ งกั น กำ�จั ด คลุ ก เมล็ ด
ด้ ว ยสารป้ อ งกั น กำ�จั ด แมลง
หรือหากจำ�เป็นให้พ่นสารเคมี
ตามคำ�แนะนำ�
4) หนอนกระทู้ ห อม
ลักษณะการทำ�ลายโดยหนอน
จะกัดกินทุกส่วนของถั่วฝักยาว
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การป้องกันกำ�จัด ไถพรวน พลิก
และตากหน้าดิน เพื่อกำ�จัดดักแด้
5) เ พ ลี้ ย อ่ อ น ถั่ ว ฝั ก ย า ว
ลักษณะทำ�ให้ยอดแกร็นไม่สามารถ
คลี่ใบ ทำ�ให้ดอกร่วง และฝักไม่
สมบูรณ์ การป้องกันใช้สารเคมีตาม
คำ�แนะนำ�
6) หนอนกระทู้ผัก ลักษณะ
แทะกั ด กิ น ทุ ก ส่ ว นของถั่ ว ฝั ก ยาว
การป้องกันกำ�จัดไถพรวนและตาก
หน้าดิน เพื่อกำ�จัดดักแด้ในดิน หาก
จำ�เป็นให้ใช้สารคมีตามคำ�แนะนำ�

59

60
20 – 30 องศาเซลเซียส
16 – 24 องศาเซลเซียส
ไม่เกิน 800 เมตร
ที่เหมาะสม ประมาณ 5 -15 %

ดินร่วนปนทราย
6 – 8 นิ้ว
5.5 - 6.8
20 - 30 C
2 - 4 เดซิซีเมน / เมตร
2-4%

รายการ
1 สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ
- กลางวัน
- กลางคืน

2. สภาพพื้นที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
2.2 ความลาดชันของพื้นที่

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะดิน

3.2 ความลึกของหน้าดิน
3.3 ความเป็นกรดเป็นด่าง(pH)

3.4 อุณหภูมิดิน
3.5 ���������
ค่าการนำ�ไฟฟ้
����า���(EC)
���

3.6 ปริมาณอินทรียวัตถุ

ความเหมาะสม

- ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ทนเค็มเล็กน้อย มีปริมาณเกลือในดินประมาณ
0.12-0.25 เปอร์เซ็นต์

- ถ้าดินเป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปจะทำ�ให้ดินขาดธาตุอาหารบาง
อย่างได้

- เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินร่วนเหนียว และดินร่วนทราย แต่ที่เหมาะสมคือ
ดินร่วนปนทราย

- ถ้าพื้นที่มีความลาดชันเล็กน้อยจะเหมาะสม เพราะจะช่วยให้ดิน
ระบายน้ำ�ได้ดี

- เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอุณหภูมิสูง

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของถั่วฝักยาว
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4. สภาพน้ำ�
4.1 ����
ปริม�����
าณน้ำ�������������
ที่ต้องการ

ธาตุอาหารหลัก

รายการ
3.7 ปริมาณธาตุอาหารในดิน

500 - 1,500 ลูกบาศ์เมตรต่อรอบ
การผลิต

ความเหมาะสม
ต้องการธาตุฟอสฟอรัสสูงในการ
สร้างดอก
N:P:K / 1 : 1.5-2 : 1

- ���������
แหล่งน้ำ������������
สะอาด ปราศจากสารอิ
��������น���������������
ทรีย์ และสารอนิน����������������
ทรีย์���������
ที�������
่มีพิษ���
� ��
ไม่เป็นแหล่งที่มีนำ�้ ท่วมขัง ��������������������
ห่�������������������
างไกลจากแหล่งมลพิษ���

- หากถั่วฝักยาวได้รับธาตุอาหารหลักไม่เพียงพอ จะมีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตมาก

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของถั่วฝักยาว (ต่อ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วฝักยาว
1. ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ภูมิกาศ และวัตถุประสงค์ของการนำ�ไปใช้ เมล็ดพันธุ์ของ
ถั่วฝักยาวเกษตรกรสามารถคัดเลือกไว้ใช้เองได้ โดยคัดเลือกจากต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงและให้ผลผลิตดี
ทั้งปริมาณและคุณภาพปกติการปลูกถั่วฝักยาวในเนื้อที่ 1 ไร่ ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ 3 - 4 กิโลกรัม และก่อน
นำ�เมล็ดพันธุ์ไปปลูกควรนำ�เมล็ดพันธุ์ไปทดสอบความงอก คัดเลือกเมล็ดที่มีตำ�หนิออก และควรคลุก
เมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำ�จัดแมลง เพื่อป้องกันแมลงเข้าทำ�ลายด้วย
2. การปักค้าง ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องอาศัยค้าง หรือนั่งร้าน เพื่อเกาะพยุงลำ�ต้นให้เจริญ
เติบโต ไม้ที่ใช้สำ�หรับทำ�ไม้ค้างนั้นใช้ไม้ไผ่ หรือไม้อื่นๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยความยาวของไม้
มีความยาวประมาณ 2.5 - 3 เมตร หรือตามความเหมาะสม หรืออาจจะสร้างโครงเสาแล้วใช้ลวดขึง
ด้านบน และใช้เชือกห้อยลงมายังลำ�ต้นถั่วฝักยาวให้เลื้อยขึ้น ระยะเวลาการใส่ค้างถั่วฝักยาวนั้นจะเริ่ม
ใส่หลังจากงอกแล้ว 15 - 20 วัน โดยจับต้นถั่วฝักยาวให้พันเลื้อยขึ้นค้างในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา
ผูป้ ลูกควรใช้เชือกแทนค้าง การปลูกถัว่ ฝักยาวควรมีการทดสอบการใช้เชือกแทนค้างเพือ่ หาข้อมูลสำ�หรับ
การลดต้นทุนการผลิต
3. การตัดแต่งฝักที่อยู่ระดับล่างออกบ้าง เพื่อมิให้ต้นถั่วฝักยาวโทรมก่อนถึงอายุการเก็บเกี่ยว
จริงๆ และทำ�ให้ฝักที่อยู่ส่วนยอดเต่ง ไม่ลีบ กรณีปลูกฤดูฝน เป็นการป้องกันไม่ให้ฝักนอนอยู่บนผิวดิน
จะทำ�ให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย และเมล็ดที่แก่จะงอก ทำ�ให้ผลผลิตลดลง
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
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การเตรียมพันธุ์
- บดเมล็ดผักชีให้แตกเป็น
สองซีก
- นำ�ไปแช่น้ำ� 2-3 ชั่วโมง
- ผึ่งลมให้แห้ง
- เคล้ากับทราย หรือขี้เถ้า
- เมื่อเมล็ดงอกนำ�ไปปลูก

10 วัน

30 วัน

ศัตรูที่ส�ำ คัญและการป้องกันกำ�จัด
1. โรคเน่าที่ใบและโคนต้น ระบาดในฤดูฝน ป้องกันโดยยกร่อง
ให้สูง เพื่อระบายน้ำ� หากจำ�เป็นต้องใช้สารเคมี ให้ใช้ตามคำ�แนะนำ�
2. เพลี้ยชนิดต่างๆ ป้องกันโดย ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง
หรือน้ำ�หมักชีวภาพ

50 วัน

การให้น�้ำ
- ให้วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น
- ระวังอย่าให้ขังแฉะ

การเก็บเกี่ยว
- อายุ 30 - 45 วัน เริ่มเก็บเกี่ยว
- รดน้ำ�บนแปลงให้ดินชุ่มก่อนเก็บเกี่ยว

40 วัน

เมื่อถอนเสร็จแล้วนำ�ไปล้างดินออก ตกแต่งใบโดยเด็ดใบเหลือง
ใบเสียทิ้ง นำ�ไปผึ่งลมแล้วบรรจุเข่ง

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

การใส่ปุ๋ย
- อายุ 7-10 วัน ใส่ปุ๋ย 21-0-0 ประมาณ 1530 กรัม ผสมน้ำ� 20 ลิตร
- อายุ 15-20 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ย 27-0-0
อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่
- อายุ 30 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา
15-20 กิโลกรัมต่อไร

20 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาผักชี

การปลูก
- รดน้ำ�ให้ทั่วแปลงก่อนปลูก
- หว่านเมล็ดบนแปลงปลูก
- กลบด้วยดินละเอียดบางๆ
- คลุมด้วยฟาง รดน้ำ�ให้ชุ่ม
- หลังจากหว่าน 7-10 วัน ถอนแยก ให้เหลือ
ระยะปลูกระหว่างต้น 10 ซม.

การเตรียมการ

การเตรียมดิน
- ไถพลิกดินลึก 15-20 ซม.
- ตากดิน 5-7 วัน
- ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
2-3 ตันต่อไร่ คลุกเคล้าให้กนั

ผักชี

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาผักชี
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมพันธุ์
		 นำ�เมล็ดผักชีไทยมาบด
ให้แตกเป็นสองซีก แล้วแช่น้ำ� 2 - 3
ชั่วโมง ผึ่งลมให้แห้ง แล้วคลุกเคล้า
กับทรายหรือขี้เถ้า เมื่อเมล็ดงอกจึง
นำ�ไปปลูก
1.2 การเตรียมแปลงปลูก
		 ไถพลิกดินลึกประมาณ
15 - 20 เซนติเมตร ตากดินไว้
5 - 7 วัน ไถพรวนดินให้แตกเป็นก้อนเล็ก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ 2 - 3 ตันต่อไร่
คลุกเคล้าให้เข้ากัน แปลงปลูกอาจทำ�ได้ทั้งแบบยกร่องจีน ที่มีคูนำ�้ ล้อมรอบ แบบยกร่อง
ธรรมดา หรือปลูกในแปลงที่เป็นท้องนา
2. การปลูก
ก่อนปลูกต้องรดน้ำ�ให้ทั่วแปลง นำ�เมล็ดที่เตรียมไว้มาหว่านลงบนแปลงปลูก
หรือโรยเป็นแถวบนแปลง แต่ละแถวห่างกัน 20 - 30 เซนติเมตร กลบด้วยดินละเอียด
บางๆ แล้วคลุมด้วยฟาง รดน้ำ�ให้ชุ่ม
เมื่ออายุ 7 - 10 วัน หลังหว่าน ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือระยะห่างระหว่างต้น
ประมาณ 10 เซนติเมตร
3. การดูแลรักษา
3.1 การให้น�้ำ ผั��������
กชีเป็น���พืช��������������
ที่ต้องการน้ำ������������
มาก แต่ไม่ช������
อบน้ำ��������������
ขัง ควรให้นำ�้��������
วันละ
2 ครั้ง เช้าและเย็น
3.2 การใส่ปุ๋ย
		 ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 7-10 วัน ผักชีจะแตกใบ แล้วรดโคนต้นด้วยปุ๋ยสูตร
21 - 0 - 0 ประมาณ 15 - 30 กรัม ผสมน้ำ� 20 ลิตร
		 ครั้งที่ 2 เมื่ออายุประมาณ 15 - 20 วันหลังหว่าน ใส่ปุ๋ยสูตร 27 - 0 - 0 อัตรา
15 - 20 กิโลกรัมต่อไร่
		 ครั้งที่ 3 เมื่อผักชีอายุประมาณ 30 วันหลังหว่าน ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15
อัตรา 15 - 20 กิโลกรัมต่อไร่
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4. การป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
1) โรคเน่าทีใ่ บและโคนต้น ระบาดในฤดูฝน ป้องกันโดย ยกร่องให้สงู เพือ่ ระบายน้ำ�
หากจำ�เป็นต้องใช้สารเคมี ให้ใช้ตามคำ�แนะนำ�
2) เพลีย้ ชนิดต่างๆ ป้องกันโดยใช้กบั ดักกาวเหนียวสีเหลือง หรือน้ำ�หมักชีวภาพ
5. การเก็บเกี่ยว
เมื่ออายุ 30 - 45 วัน เริ่มเก็บเกี่ยว ก่อนเก็บเกี่ยวควรรดน้ำ�บนแปลงให้ชุ่ม
เพื่อสะดวกในการถอน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผักชี จะทำ�โดยการถอนด้วยมือ ให้ผลผลิต
ติดทั้งต้นและราก
6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
นำ�ผลผลิตไปล้างในส่วนของรากและโคนเพื่อเอาดินออก ตกแต่งใบโดยเด็ด
ใบเหลือง ใบเสียทิ้ง นำ�ไปผึ่งลมแล้วบรรจุเข่ง
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ไม่เกิน 800 เมตร
ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำ�ดี
6.5 - 7

3. สภาพดิน
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง

25 - 35 องศาเซลเซียส
เหมาะสำ�หรับการเจริญเติบโต

ความเหมาะสม

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพ

- ดินที่น้ำ�ท่วมขัง ทำ�ให้รากเน่า

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. การจัดระยะปลูกที่เหมาะสม ควรถอนแยกต้นผักชีให้แต่ละต้นมีระยะห่าง
ประมาณ 10 เซนติเมตร จะช่วยลดความเสียหายจากโรคโคนกล้าเน่าลงได้
2. การปลูกผักชีในโรงเรือนช่วงฤดูฝน สามารถป้องกันการเกิดโรคเน่า และขาย
ได้ราคาดี
3. การปลูกผักชีภายใต้สภาพโรงเรือนตาข่ายไนล่อนสีขาว
ทำ�ให้ผักชีเจริญ
เติบโตได้ดีกว่าการปลูกผักชีในสภาพปกติ
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
เมฆ จันทน์ประยูร. 2541. ผักสวนครัว. โรงพิมพ์ไททรรศน์. กรุงเทพฯ
ปดารณี ทองใบ. 2544. อิทธิพลของโรงเรือนตาข่ายต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของ
		 พืชผักกินใบ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.doae.go.th/library/html/detail/pukchee/index.htm 12 กุมภาพันธ์ 2556
http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/specialcrops/bie01s01.html 12 กุมภาพันธ์ 		
2556
http://myveget.coml 12 กุมภาพันธ์ 2556
http://www.pk-siam.com/website/mart/vegets/pakcheethai/pakcheethai_arg.html
12 กุมภาพันธ์ 2556
http://sikkimagrisnet.org/General/en/coriander_Climatic_Requirement.aspx
12 กุมภาพันธ์ 2556
http://www.thaikasetsart.com/ 12 กุมภาพันธ์ 2556
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การเพาะกล้า
- ในกระบะ โรยเมล็ด
เป็นแถว ห่างแถวละ
5 - 7 ซม.
- ในถาดเพาะ หยอด
เมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด
- ในแปลงเพาะ หว่าน
เมล็ดกระจายทั่วแปลง
รดน้ำ�ให้ชุ่ม คลุมด้วย
ฟาง

การเตรียมพันธุ์
- แช่เมล็ดในน้ำ� 1 คืน
- ล้างผ่านน้ำ�ไหลนาน
30 นาที
- บ่มเมล็ดด้วยผ้า 2-3
วัน
- นำ�ไปเพาะ

การเตรียมการ

การเตรียมดิน
สำ�หรับเพาะในกระบะ
และถาดเพาะ ใช้ดิน
ร่วน:ปุ๋ยคอก:ทรายหรือ
แกลบ อัตรา 3:1:1
สำ�หรับเพาะในแปลงเพาะ
- แปลงกว้าง 1 เมตร
- ขุดดินลึก 15 ซม.
- ใส่ปนู ขาว 125 กรัม/
ตรม.
- ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา
80 -100 กรัม/ตรม.
สำ�หรับแปลงปลูก
- ขุด/ไถดินลึก 50 ซม.
- ใส่ปูนขาว 200 กก./ไร่
- ตากดิน 7 วัน
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 4-5 ตัน/ไร่
- ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา
25 กก./ไร่
- ระยะปลูก 50X50 หรือ
50X80 ซม.

พริก
40 วัน

80 วัน

การใส่ปุ๋ย
- หลังย้ายปลูก 30 วัน
ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา
50 กก.ต่อไร่
- หลังย้ายปลูก 60 วัน
ใส่ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา
50 กก.ต่อไร่
- หลังเก็บเกี่ยว ให้ปุ๋ยน้ำ�
โดยฉีดพ่นทางใบ

60 วัน

120 วัน

การปฎิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว
- รีบนำ�ผลผลิตเข้าที่ร่ม
- กองผลผลิตไว้บนกระสอบหรือ
พลาสติกในที่ร่ม อากาศถ่ายเทดี
เกลี่ยหน้าให้เสมอกัน

การเก็บเกี่ยว
- อายุ 100 – 130 วัน เริ่มเก็บ
ผลผลิตได้ทุก 7-10 วัน นาน 1 ปี

100 วัน

ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
1. โรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา ระบาดมากในที่มีอากาศชื้นหรือมีฝนตกชุก ป้องกันโดย ไม่ควร
ปลูกพริกแน่นเกินไป รักษาความสะอาดในแปลง และใช้พันธุ์ตา้ นทาน 2. โรคเหี่ยวเหลือง เกิดจากเชื้อรา ระบาดใน
ที่มีอุณหภูมิสูงและดินที่มีความชื้นสูง ป้องกันโดย ปรับปรุงดินให้มีความเป็นกรดเป็นด่าง 6-6.8 ปลูกพืชหมุนเวียน
อื่น ๆ ที่ไม่เป็นโรคนี้
3. โรคเหี่ยวเขียว เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันโดย ถอนต้นพริกที่มีอาการ เผาทำ�ลาย ป้องกันไม่ให้มีบาดแผล
บริเวณโคนต้นและราก 4. โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ป้องกันโดย ฉีดยาป้องกันกำ�จัดเชื้อรา 5. โรคใบหงิกหรือโรค
ใบด่าง เกิดจากเชื้อไวรัส ระบาดได้ตลอดฤดูปลูก ป้องกันโดย ถอนและเผาทิ้ง 6. เพลี้ยไฟพริก ระบาดมากในฤดู
แล้ง ป้องกันโดย เพิ่มความชื้น หากระบาดมาก เลือกใช้สารเคมีตามคำ
����������������
�แนะนำ� 7.
���เพลี้ยอ่อน ระบาดทั่วไปโดย
เฉพาะบริเวณที่ปลูกอยู่ใกล้กับฝ้ายและพืชไร่อื่นๆ และในสวนพริกที่มีอุณหภูมิสูง ไม่มีฝนตกหนัก ป้องกันโดย
ใช้สารเคมีตามคำ
����������������
�แนะนำ�����
8. ไรขาวพริก ระบาดทั่วไป โดยเฉพาะในแหล่งที่ปลูกพริกอยู่เสมอๆ ส่วนพริกในไร่จะ
ระบาดในช่วงที่มีฝนตกพรำ�ๆ ติดต่อกันอย่างน้อย 7-10 วัน และในแปลงที่ปลูกต้นฤดูฝน ป้องกันโดยเลือกใช้สาร
เคมีตาม

การให้น�้ำ
- ช่วงแรกให้ เช้า และเย็น
- กล้าแข็งแรงแล้วให้ทุก 2-3 วัน
- กล้าตั้งตัวแล้ว ให้ทุก 3-5 วัน

การปลูก
- กล้าอายุ 15 วันย้ายกล้าจากกระบะ
ลงถุงดำ�
- กล้าอายุ 30-40 วัน ย้ายลงแปลงปลูก

20 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาพริก

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาพริก

1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมพันธุ์ แช่เมล็ดพันธุ์ใน
น้ำ�สะอาด�����������������������������������
เลือกเมล็ดที่จมน้ำ�มาแช่น้ำ� 1�����
คืน
แล้วนำ��������������������������������������
�ไปล้างผ่านน้ำ�ไหลอย่างน้อย 30 นาที
บ่มเมล็ดด้วยผ้าไว้ในร่ม 2 - 3 วัน จนมีตุ่มราก
นำ�ไปเพาะในแปลงหรือกระบะเพาะ
1.2 การเพาะกล้า ที่นิยมมี 3 วิธี คือ
1) เพาะในกระบะเพาะ
เลือก
กระบะที่มีขนาดประมาณ 45 x 60 เซนติเมตร
ลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร มีรูระบายน้ำ� ใส่ดินที่
ร่อนแล้ว 3 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทรายหรือแกลบ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรับผิวหน้า
ดินให้เรียบ โรยเมล็ดเป็นแถว ระยะห่างระหว่างแถว 5 - 7 เซนติเมตร รดน้ำ�ให้ชุ่ม
		 2)����������������������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������
เพาะในถาดเพาะ โดยทั่วไปนิยมใช้ถาดหลุมขนาด����������������������
104
���������������������
หลุม นำ�ดินที่ใช้
เพาะกล้าใส่ในถาดเพาะให้เต็ม เพาะหลุมละ 1 เมล็ด
3) เพาะในแปลงเพาะ ใช้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ�ดี�������
����������������������
แปลงเพาะกว้
����������������
างประมาณ
1 เมตร ยาวตามความเหมาะสม ขุดหรือไถดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ย่อยดินให้ละเอียด
ใส่ปนู ขาวประมาณ 125 กรัมต่อตารางเมตร ใส่ปยุ๋ สูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 80 - 100 กรัมต่อ
ตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน เกลีย่ หน้าดินให้เรียบ หว่านเมล็ดกระจายทัว่ แปลง กลบด้วย
ดินผสมละเอียด ปุย๋ คอก หรือปุย๋ หมักทีส่ ลายตัวดีแล้วคลุมด้วยฟางรดน้�ำ ให้ชมุ่
1.3 การเตรียมแปลงปลูก ขุดหรือไถดิน
ลึก 50 เซนติเมตร ใส่ปูนขาว 200 กิโลกรัมต่อไร่
รดน้ำ� ตากดิน 7 วัน และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 4 - 5 ตันต่อ
ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 25 กิโลกรัม
ต่อไร่ คลุกให้เข้ากัน ย่อยดินให้ละเอียด ในสภาพ
ดินเหนียวควรเตรียมแปลงกว้าง 4 - 6 เมตร ความยาว
ขึ้นกับพื้นที่ ร่องน้ำ�กว้าง 1 เมตร ลึก 0.5 - 1.0 เมตร
ส่วนในเขตชลประทาน ยกแปลงขนาด 80 เซนติเมตร
ร่องน้ำ�กว้าง 25 เซนติเมตร ยกแปลงสูงประมาณ
15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เมตร โดยทั่วไปใช้
ระยะปลูก 50 X 50 หรือ 50 X 80 เซนติเมตร
2. การย้ายกล้าและการปลูก
2.1 ต้นกล้าในกระบะเพาะ อายุ 15 วัน
หรือมีใบจริง 2 ใบ ย้ายกล้าลงถุงพลาสติกดำ�ขนาด 4 ����������������������������
x ��������������������������
6 นิว้ จนกล้าสูงประมาณ 30
เซนติเมตร หรือมีอายุ 30 - 40 วัน จึงย้ายกล้าลงแปลงปลูก
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2.2 ต้นกล้าในถาดเพาะ และแปลงเพาะอายุ 30 - 40 วัน หรือสูงประมาณ
10 - 15 เซนติเมตร มีใบจริงประมาณ 5 ใบ ย้������������������������������������
ายกล้าลงแปลงปลูก ควรงดน้
�����������������
ำ�ก่อนย้าย
ปลูก 2 - 3 วัน ก่อนถอนกล้า 1 ชั่วโมง ควรรดน้ำ�ในถาดและแปลงเพาะกล้าให้ชุ่มก่อน
เมื่อย้ายปลูกเสร็จแล้วรดน้ำ�ตามทันที
2.3 พริกที่เพาะในกระบะหรือถาดเพาะ มักวางในโรงเรือน แต่ที่เพาะในแปลง
ควรทำ�ร่มให้ เพื่อป้องกันแสงแดดจัด ลม และฝน ในขณะที่ต้นกล้ายังเล็ก แต่ควรเปิดให้
ต้นกล้าได้รับแสงแดดบ้าง
3. การดูแลรักษา
3.1 การให้น�้ำ ช่วงแรกๆ หลังเพาะกล้า ควรให้น้ำ�เช้าและเย็น เมื่อต้นกล้าเริ่ม
เจริญแล้วให้น้ำ�วันละครั้ง หรือทุก 2 - 3 วัน และเมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2 - 3 ใบ ให้เอาฟาง
ที่คลุมแปลงออก ���������������������������������������������������������������������
เมื่อย้����������������������������������������������������������������
ายกล้าพริกลงแปลงปลูก ควรให้น้ำ�ทันที และเมื่อต้นพริกตั้งตัวได้
แล้วควรให้น้ำ�ทุก 3 - 5 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับความชื้นในดินด้วย
3.2 การใส่ปุ๋ย
ครั้งที่ 1 หลังย้ายปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ย 15 - 15 - 15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
หากต้นกล้าไม่แข็งแรงควรให้ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรีย อัตรา 10 - 20 กิโลกรัมต่อไร่
ครั้งที่ 2 หลังย้ายปลูก 60 วัน ใส่ปุ๋ย 13 - 13 - 21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
นอกจากนี้ ควรฉีดปุ๋ยน้ำ�ให้ทางใบ ทุกครั้งหลังจากเก็บเกี่ยว
4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
4.1 โรคกุง้ แห้งหรือแอนแทรคโนส เกิดจากเชือ้ รา ระบาดมากในสภาพทีม่ อี ากาศชืน้
หรือมีฝนตกชุก ป้องกันโดยไม่ปลูกพริก
แน่นเกินไป รักษาความสะอาดในแปลงปลูก
และใช้พันธุ์ต้านทาน
4.2 โรคเหีย่ วเหลือง เกิดจากเชือ้ รา
ระบาดในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงและ
ดินที่มีความชื้นสูง โดยติดไปกับดิน น้ำ�
เครื่องมือทางการเกษตร หรือต้นกล้า
ป้องกันโดย
ปรับปรุงดินให้มีคา่ ความ
เป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 6 - 6.8 ปลูกพืช
หมุนเวียนอื่น ๆ ที่ไม่เป็นโรคนี้และพืชตระกูลถั่วอื่นๆ
4.3 โรคเหี่ยวเขียว เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันกำ�จัดโดย ถอนต้นพริกที่มี
อาการเหี่ยว เผาทำ�ลาย ป้องกันไม่ให้ต้นพริกมีบาดแผลบริเวณโคนต้นและราก
4.4 โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ป้องกันกำ�จัดโดย ฉีดยาป้องกันกำ�จัดเชื้อรา
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4.5 โรคใบหงิกหรือโรคใบด่าง เกิดจากเชื้อ
ไวรัส ระบาดได้ตลอดฤดูปลูก ป้องกันกำ�จัดโดยถอน
และเผาทำ�ลาย ถ้าพืชแสดงอาการแล้วไม่มีวิธีการรักษา
4.6 เพลี้ยไฟพริก
ระบาดมากในฤดูแล้ง
ป้องกันโดย เพิ่มความชื้นด้วยการให้น้ำ� อย่าปล่อยให้
พริกขาดน้ำ� หากระบาดมาก สามารถเลือกใช้สารเคมี
ป้องกันกำ�จัดตามคำ
������������
�แนะนำ�
4.7 เพลี้ยอ่อน ระบาดทั่วไปโดยเฉพาะแหล่ง
ปลูกพริกที่อยู่ใกล้กับฝ้ายและพืชไร่อื่น ๆ ที่เป็นพืช
อาศัย และในสวนพริกที่มีอุณหภูมิสูง ไม่มีฝนตกหนัก
ป้องกันโดย
เลือกใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดตามคำ
�������
แนะนำ�
4.8 ไรขาวพริก ระบาดทั่วไป โดยเฉพาะในแหล่งที่ปลูกพริกอยู่เสมอๆ ส่วน
พริกในไร่มักระบาดในช่วงที่มีความชื้นหรือมีฝนตกพรำ�ๆ ติดต่อกันอย่างน้อย 7 - 10 วัน
และในแปลงพริกที่ปลูกในต้นฤดูฝน ป้องกันโดย เลือกใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดตามคำ
�������
แนะนำ�
5. การเก็บเกี่ยว
5.1 หลังย้ายปลูก 70 - 95 วัน จะเริ่มเก็บผลผลิต ระยะแรกผลผลิตจะได้น้อย
และจะค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก 7-10 วัน ถ้าบำ�รุงรักษาดี และให้น้ำ�
เพียงพอ จะสามารถเก็บผลผลิตได้ 1 ปี
5.2 การเก็บพริก ควรเก็บพริกสดที่แก่จัด สังเกตจากสีผิวเขียวสด เป็นมันไม่คล้ำ�
สม่ำ�เสมอกัน
6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
6.1 การเก็บรักษาผลผลิต รีบขนย้ายผลผลิตเข้าที่ร่ม หรือโรงเรือนจุดรวบรวม
นำ�ผลผลิตมากองไว้บนกระสอบหรือพลาสติกในที่ร่ม ที่อากาศถ่ายเทได้ดี เกลี่ยหน้าให้
เสมอกัน แล้วรีบดำ�เนินการ ดังนี้
		 1) คัดเลือกส่วนที่ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด
		 2) เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีการระบายอากาศได้ดี นิยมใช้ถุงพลาสติกที่เจาะรู
ถุงละ 10 กิโลกรัม
		 3) เก็บรักษา ในทีอ่ ุณหภูมิ 5 - 10 ๐C ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 เปอร์เซ็นต์
		 4) การขนส่ง หากไม่มีรถห้องเย็นให้ขนย้ายเวลากลางคืน แต่ถ้าต้องขนย้าย
เวลากลางวันควรใช้ผา้ ใบคลุมและให้มีที่ว่างด้านบนเพื่อให้อากาศหมุนเวียน
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- พริกทั่วไป พื้นที่ปลูกควรมีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลไม่เกิน
1,500 เมตร
- พริกหวาน พื้นที่ปลูกควรมีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเลตั้งแต่
500 เมตร ขึ้นไป

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำ�หรับการติดผลของพริก 25-35
องศาเซลเซียส
- อุณหภูมิดินสำ�หรับการงอกของเมล็ดอยู่ระหว่าง 25-30
องศาเซลเซียส
0.08-5 ลักซ์
800 ppm

ความเหมาะสม

3. สภาพดิน
ดินร่วนปนทราย การระบายน้ำ�ดี
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH) 6 - 6.8
- ความต้องการธาตุอาหารของพืช ไนโตรเจน 20 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 13 กิโลกรัมต่อไร่
โพแตสเซียม 18 กิโลกรัมต่อไร่

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล

- ความเข้มของแสง
- ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

- สำ�หรับการงอก

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ
- สำ�หรับการติดผล

ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อาจจะทำ�ให้พริกเผ็ด ดอกร่วง
และมีอัตราการติดผลต่ำ�

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพริก

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง
เมื่อพริกมีทรงพุ่มที่ชิดแน่นเกินไป ควรตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ให้มีการถ่ายเท
อากาศภายในทรงพุ่ม เพื่อทำ�ให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการเจริญของโรคพืช
- การใช้พลาสติกคลุมดิน
ใช้พลาสติกคลุมดินสีเทา เงิน ช่วยรักษาความชื้นในดิน ควบคุมวัชพืช และลด
การระบาดของแมลง
- การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา(Trichoderma spp.)
เชื้อราไตรโครเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุจาก
เชื้อราหลายชนิด ได้แก่ โรคเหี่ยว โรคกล้าเน่า โรครากเน่า โคนเน่า และลำ�ต้นเน่า โดยนำ�
ดินผสม + เชื้อราไตรโครเดอร์มา + รำ�อ่อน ในสัดส่วน 100 กิโลกรัม + 1 กิโลกรัม
+ 5 กิโลกรัม แล้วนำ�มารองก้นหลุม
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร. 2550. เกษตรดีที่เหมาะสมสำ�หรับการผลิตพริก.
แหล่งที่มา: http://www.doa.go.th/gap/gap_Chilli_1.html
กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูผัก ไม้ดอกไม้ประดับ. 2542. เอกสารวิชาการ แมลงศัตรูผัก.
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การเพาะกล้า
สามารถทำ�ได้หลาย
วิธีแต่ที่เกษตรกรนิยม
ที่สุด คือ การเพาะใน
ถาดเพาะโดยเตรียมดิน
ผสม ใส่ในถาดเพาะ
รดน้ำ�และหยอดเมล็ด
ลงในหลุม หลุมละ 1
เมล็ด

การปลูก
- ยกแปลงสูงประมาณ
30 ซม. กว้าง 120 ซม.
- ระยะปลูก 80 ซม.
ระยะแถว 100 ซม. ขุด
หลุมลึก 10-20 ซม.
- ย้ายกล้าเมื่อมีอายุ
30-35 วัน

15 วัน

60 วัน

การกำ�จัดวัชพืช
ทำ�ทุกครั้งเมื่อมีการ
ใส่ปุ๋ยหรือเมื่อมีวัชพืช
เกิดขึ้น

การให้น�้ำ
- รดน้ำ�เช้า-เย็น ในระยะ
แรกของการเพาะและ
ย้ายปลูก
- รดน้ำ�วันละ 1 ครั้ง
เมื่อต้นกล้าตั้งตัวดีแล้ว

45 วัน

การใส่ปุ๋ย
- หลังย้ายปลูก 7-10 วัน ใส่
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30
กก./ไร่
- หลังย้ายปลูก 30 วัน ใส่
ปุ๋ยสูตร 15-13-21 หรือ
15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่
โดยโรยข้างต้นแล้วกลบ
- เมื่อออกดอกติดผลใส่ปุ๋ย
สูตร 13-13-21 หรือ 8-2424 อัตรา 50-100 กก./ไร่
ทุกๆ
20 วัน

30 วัน

75 วัน

90 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- รวบรวมผลผลิตไว้ในที่ร่ม
- คัดเลือกผลผลิตที่ผิดปกติออก
- บรรจุลงถุงพลาสติกเจาะรูที่สามารถบรรจุผลผลิตได้
ประมาณ 5 กิโลกรัม เตรียมส่งขาย

การเก็บเกี่ยว
เมื่อมะเขือเปราะอายุ 65-70 วัน หรือหลังดอกบาน
7-10 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยเลือกเก็บ
ผลที่มีขนาดพอเหมาะไม่แก่หรืออ่อนเกินไป และมีขั้ว
ติดมาด้วย มะเขือเปราะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ยาวนาน เมื่อมีอายุประมาณ 9 เดือน ต้นจึงโทรม

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษามะเขือเปราะ

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ โรคผลเน่าแห้งสีดำ� ป้องกันโดยการใส่หินปูนหรือปูนขาวรองก้นหลุม 1 - 2ช้อนโต๊ะต่อหลุมและฉีดพ่นแคลเซียมระยะที่ติดผลจนถึงเก็บเกี่ยว, โรคโคน
เน่า ป้องกันกำ�จัดด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
แมลงทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ เพลีย้ ไฟ ควบคุมการระบาดด้วยการฉีดพ่นน้�ำ ในช่วงอากาศแห้งแล้ง , หนอนเจาะผล ควบคุมด้วยการฉีดพ่นผลสะเดาแช่น�ำ้

การเตรียมเมล็ด
พันธุ์
- แช่น้ำ�อุ่น 55 องศา
เซลเซียสนาน 20 นาที
- แช่ในสารละลายสปอร์
เชื้อไตรโคเดอร์มาสด

การเตรียมดิน
ไถดินลึก 30-40 ซม. ตาก
ดินไว้ 7-10 วัน หว่านปูน
ขาวอัตรา 100-200 กก./
ไร่ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
อัตรา 2,000 กก./ไร่ และ
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา
30 กก./ไร่ คลุกเคล้าให้ทั่ว

การเตรียมการ

มะเขือเปราะ

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษามะเขือเปราะ
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ก่อนนำ�เมล็ดหยอดลงหลุมในถาดเพาะ นำ�เมล็ด
พันธุ์ที่ต้องการไปแช่น้ำ�อุ่น 55 องศาเซลเซียส (น้ำ�เย็น 1 ส่วน+น้ำ�เดือด 1 ส่วน) นาน 20
นาที เพื่อฆ่าเชื้อแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ หลังจากนั้นนำ�ไปแช่ใน
สารละลายสปอร์เชื้อไตรโคเดอร์มาสด (เชื้อสด 4 ถุง + น้ำ� 100 ลิตร) แช่ไว้ 1 คืน จึงนำ�ไป
เพาะได้
1.2 การเพาะกล้า สามารถทำ�ได้หลายวิธี ดังนี้
		 - กระบะเพาะหรือภาชนะที่พอหาได้ ที่ลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร มีรู
ระบายน้ำ�ได้ ใส่ดินละเอียด ปุ๋ยคอก ทรายหรือแกลบ อัตราส่วน 3 : 1 : 1 คลุกให้เข้ากัน
ปรับผิวหน้าดินให้เรียบ ใช้ไม้ทาบเป็นร่องเล็กๆ ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5 - 7
เซนติเมตร แล้วโรยเมล็ดเป็นแถว กลบด้วยแกลบหรือทรายบางๆ รดน้�ำ ให้ชมุ่ เมือ่ ต้นกล้า
อายุได้ 15 วัน หรือมีใบจริง 2 - 3 ใบ ให้ย้ายกล้าลงในถุงพลาสติกขนาด 4 x 6 นิ้ว จนกล้า
มีอายุประมาณ 30 - 35 วัน จึงย้ายลงแปลงปลูกโดยใช้มีดกรีดถุงให้ขาดเพื่อไม่ให้กระทบ
กระเทือน
		 - เพาะในถาดเพาะ (ถาดหลุม) เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมที่สุด โดยจะถาด
เพาะมีหลายขนาด เช่น 72 หลุม 104 หลุม เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เพาะ
โดยเตรียมดินผสม (ดินร่วน 3 ส่วน : ปุ๋ยคอก 1 ส่วน : ทรายหรือแกลบ 1 ส่วน) ใส่ใน
ถาดเพาะรดน้ำ�และหยอดเมล็ดลงในหลุม หลุมละ 1 เมล็ด เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 30
- 35 วันจึงย้ายลงแปลงปลูก
		 - แปลงเพาะ นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการต้นกล้าจำ�นวนมาก การเตรียม
แปลงเพาะกล้า พื้นที่เพาะควรเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยปลูกยาสูบ พริก มะเขือ มะเขือเทศ และ
มันฝรั่งมาก่อน ควรเป็นดินร่วนซุยระบายน้ำ�ได้ดี ถ้าแปลงเพาะกล้าเป็นดินทรายควรใส่
ปูนขาวก่อนเตรียมแปลง ถ้าเป็นดินทรายที่ดอนและไม่เคยมีการเพาะปลูกพืชมาก่อนอาจ
มีปัญหาเรื่องไส้เดือนฝอยซึ่งทำ�ให้เกิดโรครากปม ดังนั้นควรตรวจดูให้แน่ใจเสียก่อนหาก
มีปัญหาดังกล่าวไม่ควรใช้พื้นที่บริเวณ
นั้นเป็นแปลงเพาะกล้า แปลงเพาะกล้า
ควรกว้างประมาณ 1 เมตร ส่วนความ
ยาวตามความเหมาะสม ควรไถดิน
ให้ลกึ ประมาณ 15 เซนติเมตร ใส่ปนู ขาว
ประมาณ 125 กรัมต่อตารางเมตร
พรวนย่อยผิวหน้าดินให้ละเอียด ใส่
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 400 - 500
กรัมต่อ 5 ตารางเมตร คลุกให้เข้ากัน
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เกลี่ยหน้าดินให้เรียบ หว่านเมล็ด
ให้กระจายทั่วแปลง แล้วกลบด้วย
ปุ๋ ย คอกหรื อ ปุ๋ ย หมั ก ที่ ส ลายตั ว ดี
แล้วหรือดินผสมละเอียด หรือโรย
เมล็ ด เป็ น แถวตามขวางห่ า งกั น
แถวละประมาณ 15 เซนติเมตร
ร่องลึกประมาณ 1 เซนติเมตร
แล้วกลบด้วยปุย๋ คอกหรือปุย๋ หมัก รดน้�ำ ให้ชมุ่ คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งที่สะอาดบางๆ
เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกหรือเมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2 - 3 ใบ จึงค่อยๆ ดึงฟางออก อย่าให้
กระทบกระเทือนต้นกล้า เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 12 - 15 วัน ควรถอนแยกกล้าที่
อ่อนแอเป็นโรค ไม่สมบูรณ์หรือต้นที่เบียดกันแน่นเกินไปออก และควรถอนแยกต้นกล้า
จัดระยะให้ห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร เมื่อมีอายุประมาณ 30 - 35 วัน หรือต้นกล้า
สูงประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร มีใบจริงประมาณ 5 ใบ จึงย้ายปลูก
1.3 การดูแลรักษาต้นกล้า
		 - การทำ�ร่ม ต้นกล้าที่เพาะในกระบะหรือถาดเพาะมักเพาะในโรงเรือน
ดังนั้นการเพาะในแปลงจึงควรทำ�ร่มให้ด้วย เช่น ตาข่าย ผ้าดิบ หรือทางมะพร้าว
เพื่อป้องกันแดด ลมและฝนขณะที่ต้นกล้าเล็ก แต่ควรเปิดออกบ้างเพื่อให้ต้นกล้ารับ
แสงแดดไม่ทำ�ให้ต้นกล้าสูงชลูดเกินไป
		 - การให้น้ำ�ในช่วงเพาะกล้า ในช่วงแรกๆ ควรให้น้ำ�วันละ 2 ครั้ง คือเช้า
และเย็นเมือ่ ต้นกล้าเริม่ เจริญเติบโตแล้ว อาจจะรดน้�ำ เพียงวันละครัง้ หรือ 2 - 3 วันต่อครัง้
เพิ่มการเจริญเติบโตและแข็งแรงให้ต้นกล้าด้วยการรดด้วยปุ๋ยยูเรีย 1 ช้อนผสมน้ำ� 20 ลิตร
		 - การทำ�ให้ตน้ กล้าแข็งแรงก่อนย้ายปลูก เพือ่ ให้ตน้ ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดขี น้ึ
โดยการลดการให้น้ำ�และเอาร่มหรือวัสดุพรางแสดงออก ให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดเพิ่มใน
ระยะ 1 สัปดาห์ก่อนย้ายปลูก
1.4 การเตรียมดิน
		 ไถดินลึก 30 - 40 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7 - 10 วัน ย่อยดินให้ละเอียดหว่าน
ปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่
และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกเคล้าให้ทั่ว ยกแปลงสูงประมาณ
30 เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร
2. การปลูก
ระยะปลูกคือระหว่างต้น 80 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร นำ�ต้นกล้า
มะเขือเปราะ มาปลูกตามหลุมที่เจาะไว้ โดยขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร
กลบดินและรดน้ำ�
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3. การดูแลรักษา
3.1 การให้น�้ำ ให้สม่ำ�เสมอหลังย้ายกล้าทุกเช้า - เย็น เมื่อกล้าตั้งตัวดีแล้วรดน้ำ�
วันละครั้ง
3.2 การใส่ปุ๋ย หลังย้ายปลูก 7 - 10 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 30 กิโลกรัม
ต่อไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต หลังย้ายปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 13 - 21 หรือ 15 - 15
- 15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างต้นแล้วพรวนดินกลบใส่ปุ๋ยสูตร 13 - 13 - 21 หรือ
8 - 24 - 24 อัตรา 50 - 100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทยอยแบ่งใส่ในช่วงออกดอกติดผล ทุกๆ
20 วัน
3.3 การป้องกันกำ�จัดวัชพืช ทำ�ทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยหรือเมื่อวัชพืชเกิดขึ้น
4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
4.1 โรคที่สำ�คัญ
		 - โรคผลเน่าแห้งสีดำ�หรือปลายผลดำ� เกิดจากเชื้อราซึ่งสามารถอาศัยและ
เจริญเติบโตได้ในดินและเศษซากพืช ป้องกันและกำ�จัดโดยใส่หนิ ปูนหรือปูนขาว รองก้นหลุม
1 - 2 ช้อนโต๊ะต่อหลุม ฉีดพ่นแคลเซียมช่วงระยะติดผลไปจนถึงเก็บเกี่ยว
		 - โรคใบแห้ง/ใบจุด ป้องกันและกำ�จัดโดยใส่สารป้องกันกำ�จัดเชื้อราตามที่
ระบุบนฉลาก
		 - โรคโคนเน่า หรือ
โรคต้นเหี่ยวตาย เกิดจากเชื้อรา
สามารถป้องกันกำ�จัด
ได้ด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
หากระบาดมากใช้ ส ารป้ อ งกั น
กำ�จัดเชื้อราอัตราส่วนตามที่ระบุ
บนฉลาก
		 - โรคกิ่ ง แห้ ง ตาย
เกิดจากเชือ้ รา สามารถแพร่กระจาย
ไปตามลมและอาจติดไปกับเมล็ด
ได้ ป้องกันและกำ�จัดโดยใช้สารป้องกันกำ�จัดเชื้อราตามที่ระบุบนฉลาก
4.2 แมลงศัตรูที่สำ�คัญ
		 - เพลี้ยไฟมะเขือ มักทำ�ลายตามตา ยอดอ่อน ดอก ทำ�ให้การติดดอก
ออกผลน้อย หากทำ�ลายบริเวณขั้วมะเขือจะทำ�ให้ขั้วเป็นสีน้ำ�ตาล สามารถป้องกันได้
ด้วยการตรวจสภาพพืชอยู่เสมอ โดยใช้แว่นขยายขนาดเล็กในการตรวจจะทำ�ให้สังเกต
เห็นได้ง่ายขึ้น ไม่ปลูกมะเขือเปราะในพื้นที่ที่มีการปลูกมะเขือซ้ำ�บ่อยๆ ระบาดมากใน
ช่วงที่มีอากาศแห้งแล้ง ดังนั้นหากฉีดพ่นให้น้ำ�ในช่วงที่อากาศแห้งแล้งจะช่วยควบคุมการ

77

ระบาดของเพลี้ยไฟได้อีกทางหนึ่ง หากระบาดมากให้ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำ�จัดเพลี้ย
ไฟอัตราส่วนที่แนะนำ�ไว้ในฉลาก หากมีการระบาดมากในช่วงออกดอก การใช้
สารเคมีป้องกันกำ�จัดควรเป็นชนิดที่ป้องกันกำ�จัดหนอนเจาะผลด้วยจะคุ้มค่ากว่า
		 - หนอนเจาะผล โดยเข้าทำ�ลายบริเวณยอดและผลของมะเขือเปราะ
พบการทำ�ลายยอดมากในฤดูฝนและทำ�ลายผลมากในฤดูแล้ง โดยสามารถป้องกันและ
กำ�จัดด้วยการเก็บยอดและผลที่ถูกทำ�ลาย ทั้งมีหนอนและไม่มีหนอน มาทำ�ลายเพื่อ
ควบคุมการขยายพันธุ์ หรือฉีดพ่นผลสะเดาแห้งแช่น้ำ�อัตรา 700 กรัมต่อน้ำ� 20 ลิตร โดย
ฉีดพ่นทุก 5 - 7 วัน หากระบาดมากสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน
กำ�จัดได้ แต่ต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้วยการเก็บผลผลิตตามกำ�หนดที่
ฉลากแนะนำ�การใช้สารเคมีระบุ
5. การเก็บเกี่ยว
เมื่อมะเขือเปราะอายุ 65 - 70 วัน หรือหลังดอกบาน 7 - 10 วัน จะสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ โดยเก็บผลที่มีขนาดพอเหมาะไม่อ่อนหรือแก่เกินไป โดยการเก็บเกี่ยวให้
ขั้วมะเขือติดมากับผลด้วย มะเขือเปราะมีช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาว หากมีการบำ�รุง
รักษาต้นดี เมื่อมะเขืออายุประมาณ 9 เดือน ต้นจึงโทรม
6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวผลผลิตและรวบรวมไว้ในที่ร่ม คัดผลผลิตที่มีโรคและแมลงออก บรรจุ
ลงถุงพลาสติกเจาะรูซึ่งบรรจุผลผลิตได้ประมาณ 5 กิโลกรัม เตรียมส่งขาย หรือหากเป็น
มะเขือเปราะที่เตรียมส่งออกต่างประเทศ สามารถกำ�จัดเพลี้ยไฟที่ติดมากับผลผลิตด้วย
การตัดขั้วมะเขือเปราะแช่ในน้ำ�เย็นอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
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- อยู่ระหว่าง 25 - 35 องศาเซลเซียส
- อยู่ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส
- อยู่ระหว่าง 21 – 30 องศาเซลเซียส
18 ชั่วโมงต่อวัน

ความเหมาะสม

2. สภาพดิน
2.1 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.5 – 6.8
2.2 ลักษณะของเนื้อดิน
ดินร่วนปนทราย การระบายน้ำ�ดี

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ
- สำ�หรับการติดผล
- สำ�หรับการงอก
- สำ�หรับการเจริญเติบโต
1.2 ความยาวช่วงแสง

ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส อาจทำ�ให้ดอกร่วงและ
อัตราการติดผลต่ำ�

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมะเขือเปราะ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเพิ่มอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต มะเขือเปราะเป็นพืชผักที่อายุการเก็บเกี่ยว
ยาวนาน หากดูแลรักษาและบำ�รุงต้นดี ดังนั้นเมื่อเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ
2 เดือน ควรตัดแต่งกิ่งที่ให้ผลผลิตหรือเป็นโรคออก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพื่อทำ�ให้
ลำ�ต้นมะเขือเปราะเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านใหม่ที่มีความแข็งแรง จะทำ�ให้สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตใหม่ได้อีก ควรตัดแต่งกิ่งอย่างนี้ทุกครั้งหลังจากเก็บเกี่ยวผลมะเขือเปราะ
และมะเขือเปราะเริ่มค่อยๆ ให้ผลผลิตลดลงเรื่อยๆ
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
อร่าม คุ้มทรัพย์.2543. เกษตรธรรมชาติเชิงธุรกิจ.กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์อักษรไทย
กรมวิชาการเกษตร ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2543. หลักและวิธีการผลิตผักอนามัย
กรมส่งเสริมการเกษตร . คู่มือการปลูกผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ
อุดม โกสัยสุข , การปลูกผักกินผล. กรุงเทพฯ .บริษัท อักษราพิพัฒน์ จำ�กัด
http://esc.agritech.doae.go.th/webpage/e-book/ma-kua-moung.pdf .
การปลูกมะเขือม่วง. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
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การเตรียมพันธุ์
- เลือกพันธุ์ที่เหมาะ
กับพื้นที่
- เพาะกล้าอายุ 2125 วัน หรือมีใบจริง
3-4 ใบ

การปลูก
- ระยะปลูก 70x50
ซม.
- ปลูกเป็นหลุมบน
แปลง
- คลุมด้วยฟาง
- รดน้ำ�ให้ชุ่ม

15 วัน
การใส่ปุ๋ย
- หลังย้ายปลูก 7-10 วัน
ใส่ปยุ๋ สูตร 46-0-0 อัตรา
10 กก./ไร่
-อายุ 20-25 วันใส่ปยุ๋
สูตร 15-15-15 อัตรา 30
กก./ไร่
-อายุ 40,60 วันใส่ปยุ๋
สูตร 13-13-21 อัตรา 30
กก./ไร่

30 วัน

75 วัน

90 วัน

การเก็บเกี่ยว
การกำ�จัดวัชพืช
-เก็บเมือ่ อายุ 70-90 วัน ขึน้ อยูก่ บั
และการพรวนดิน
จะทำ�พร้อมกับการ พันธุ์
- กรณีสง่ เข้าโรงงานควรเก็บผลสุก
พรวนดินและใส่ปย๋ ุ เคมี
มีสแี ดงจัด
ตามช่วงอายุ คือ
- กรณีสง่ ตลาดขายสดเก็บผลเริม่
- อายุ 7-10 วัน หลัง
สุก
ปลูก
- อายุ 20-25วันหลังปลูก
- อายุ 40 และ 60 วัน
หลังปลูก
การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
- งดการใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
ตามระยะเวลาที่ปลอดภัย
- เลือกเก็บเกีย่ วผลผลิตให้ตรงกับวัตถุประสงค์
การนำ�ไปใช้
- ภายหลังการเก็บเกีย่ วรีบนำ�เข้าทีร่ ม่

60 วัน

การปักค้าง
มะเขือเทศ อายุ
20-25 วันหลังย้ายปลูก

การให้น�้ำ
- ควรให้น�ำ้ อย่างต่อเนือ่ ง
ให้ดนิ ชืน้ พอเหมาะ
ในระยะแรก เมื่อเริ่มโต
ควรให้น�ำ้ อย่างพอเพียง
ตามสภาพดิน

45 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษามะเขือเทศ

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคทีส่ �ำ คัญ มะเขือเทศมีการระบาดมากเมือ่ มีความชืน้ สูงและอากาศเย็น ส่วนใหญ่เกิดจาก เชือ้ รา ได้แก่ โรคโคนเน่า โรคเหี่ยวเขียว โรคใบจุดวง โรคใบจุด โรคแห้งดำ� โรคใบใหม้
โรครากำ�มะหยี่ โรคราเขม่า และโรคราแป้ง ก่อนปลูกทำ�การเขตกรรมตากดินในสภาพแดดจัดให้นานกว่าปกติ ใช้พันธุ์ต้านทาน หากพบการระบาดให้ถอนต้นเผาทำ�ลายหรือ
พ่นด้วยสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดเชือ้ ราโรคพืชตามคำ�แนะนำ� นอกจากนีย้ งั มีโรคทีเ่ กิด เชือ้ ไวรัส ได้แก่ โรคใบด่างเรียวเล็ก และโรคใบหงิกเหลือง ทำ�ให้ต้นแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต ระบาด
โดยแมลงเป็นพาหะ หากพบการระบาดให้ถอนต้นเผาทำ�ลายและกำ�จัดแมลงพาหะ โดยใช้สารเคมีกำ�จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�
แมลงทีส่ �ำ คัญ แมลงหวีข่ าว และ เพลีย้ อ่อน เป็นตัวนำ�และแพร่กระจายโรคไวรัส หากมีการระบาดให้ก�ำ จัดโดยใช้สารเคมีก�ำ จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ� หนอนเจาะผลมะเขือเทศ
เพลีย้ ไฟ ไรแดง แมลงเหล่านีห้ ากมีการระบาดกำ�จัดโดยใช้สารเคมีก�ำ จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�

การเตรียมดิน
-ไถพลิกดินลึก 30-40 ซม.
-ตากดิน 3-4 สัปดาห์
-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ตัน/ไร่
-ใส่ปูนขาว 200-300 กก./
ไร่
-ยกแปลงกว้าง 1 เมตร
-รองก้นหลุมด้วยปุย๋ คอก
10-20 กรัม/หลุม และปุย๋
สูตร 15-15-15 อัตรา2-4
กรัม/ต้น

การเตรียมการ

มะเขือเทศ

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษามะเขือเทศ
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
		 1) ไถเตรียมดินให้ลกึ 30 40 เซนติเมตร โดยไถ 2 - 3 ครัง้ และตาก
ดินให้แห้ง 3 - 4 สัปดาห์
		 2) ย่อยดินอย่าให้ละเอียด
เกินไป ใส่ปยุ๋ อินทรียอ์ ตั รา 2,000
กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าหากดินเป็นกรดให้ใช้
ปูนขาวหว่านในอัตราตามทีไ่ ด้รบั คำ�แนะนำ�จากผลการวิเคราะห์ดนิ หากไม่ได้วเิ คราะห์ดนิ
ให้ใส่ปูนขาวประมาณ 200 - 300 กิโลกรัมต่อไร่
1.2 การเตรียมพันธุ์
		 1) พันธุม์ ะเขือเทศทีน่ ยิ มปลูก มี 2 ประเภท ได้แก่มะเขือเทศพันธุอ์ ตุ สาหกรรม
ลักษณะเป็นพุ่มไม่เลื้อย และพันธุม์ ะเขือเทศบริโภคสด ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์เลื้อย ได้แก่พนั ธุ์
เชอรี่ ราชินี สีดา เป็นต้น
		 2) การเพาะกล้าแล้วย้ายปลูก มี 3 วิธี คือ
		 - ใช้กระบะเพาะ เลือกกระบะที่มีขนาดประมาณ 45 x 60 เซนติเมตร
ลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร มีรูระบายน้ำ� ใส่ดินที่ร่อนแล้ว 3 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน ทราย
หรือแกลบ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรับผิวหน้าดินให้เรียบ โรยเมล็ดเป็นแถว ระยะห่าง
ระหว่างแถว 5 - 7 เซนติเมตร รดน้ำ�ให้ชุ่ม
		 - ใช้ถาดเพาะกล้า ������������������������������������������������
ขนาด 72 หลุม������������������������������������
นำ�ดินทีใ่ ช้เพาะกล้าใส่ในถาดหลุมให้
เต็ม เพาะหลุมละ 1 เมล็ด
		 - ใช้แปลงเพาะ ขุดหรือไถดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ใส่ปนู ขาว
ประมาณ 125 กรัมต่อตารางเมตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน ย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปยุ๋ สูตร 15 - 15
- 15 อัตรา 80 - 100 กรัมต่อตารางเมตร ยกแปลงเพาะกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 10 เมตร
เกลีย่ หน้าดินให้เรียบ หยอดเมล็ดเป็นแถวห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตร
กลบด้วยดินผสมปุย๋ หมักและคลุมแปลงด้วยฟางข้าวบางๆ รดน้�ำ อย่างสม่�ำ เสมอ เมือ่ ต้นกล้า
อายุ 17 - 22 วัน ลดปริมาณน้�ำ ทีใ่ ห้ลง และให้ได้รบั แสงแดดเต็มที่ ต้นกล้าจะแข็งแรง เหนียว
ไม่อวบฉ่�ำ น้�ำ ทำ�ให้รอดตายสูง ย้ายปลูกเมือ่ อายุตน้ กล้าอายุ 21 - 25 วัน หรือมีใบจริง 3 - 4 ใบ
2. การปลูก
2.1 ยกแปลง สูงประมาณ 30 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ระหว่างร่องกว้าง 50
เซนติเมตร ปลูกเป็นแถวคู่ระยะระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร
2.2 จำ�นวนต้น ประมาณ 4,200 -4,400 ต้นต่อไร่
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2.3 รองก้นหลุมปลูกด้วยปุย๋ คอก 10 - 20 กรัมต่อหลุม และปุย๋ สูตร 15 - 15 - 15
อัตรา 2 - 4 กรัมต่อต้น ใช้ปุ๋ยอัตรา 12 - 15 กิโลกรัมต่อไร่ คลุกให้เข้ากัน
2.4 วิธีการปลูก
		 1) การย้ายกล้าปลูก เลือกต้นกล้าทีแ่ ข็งแรง มียอด และปราศจากโรค
และแมลงรบกวน ขุดหลุมลึก 4 - 5 เซนติเมตร หลุมละ 1 - 2 ต้น ให้ยอดตัง้ ตรง กลบดินรอบต้น
ให้แน่นเสมอระดับผิวดิน รดน้�ำ ตามทันที
		 2) ปลูกโดยการหยอดเมล็ดลงแปลงปลูกโดยตรง ใช้ในกรณีที่สามารถ
ให้น้ำ�ได้ง่าย แต่จะเสียเวลาและแรงงานในการดูแลรักษามากกว่า อีกทั้งต้องใช้เมล็ดพันธุ์
มากขึ้นเป็น 80 - 100 กรัมต่อไร่ หยอด 2 - 3 เมล็ดต่อหลุม เมื่องอกอายุ 15 - 20 วัน
ควรเลือกต้นที่แข็งแรงเพียง 1 ต้นต่อหลุม
		 ถ้าใช้ระยะปลูกแคบจะได้ผลผลิตต่อพื้นที่มากขึ้น แต่การปฏิบัติงานดูแล
รักษายาก ในฤดูแล้งควรปลูกถี่ ส่วนในฤดูฝนควรใช้ระยะปลูกห่าง เนื่องจากมะเขือเทศ
เจริญเติบโตดี มีทรงพุ่มสูงใหญ่กว่าฤดูอื่นๆ
3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย
		 1) ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 7-10 วัน หลังจากย้ายปลูก ใช้ปุ๋ย 46 - 0 - 0 อัตรา
10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 21 - 0 - 0 หรือ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าแปลงปลูกที่เคยปลูกผักกินใบ
มาก่อนควรใช้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ แทน
		 2) ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 20 25 วัน หลังจากย้ายปลูก ใช้ปุ๋ย 15 - 15
- 15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งต่อไป
อายุ 40 และ 60 วัน ใช้ปุ๋ย 13 - 13 - 21
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่่
		 3) ถ้าต้นมะเขือเทศไม่ค่อย
สมบูรณ์ หรือมีอาการเฝือใบ ควรฉีดพ่น
ปุ๋ยทางใบสูตรต่างๆ ตามระยะการเจริญ
เติบโต เช่น ระยะยังไม่ออกดอกใช้ปุ๋ย
ใบสูตรเสมอ เช่น 25 - 25 - 25 ระยะ
ออกดอกแล้วควรใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและ
โปแตสเซี่ยมสูง เช่น 10 - 23 - 20 หรือ
10 - 30 - 20 นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยทางใบที่
มีธาตุอาหารรองหลายชนิดอยู่ด้วย เช่น
แมงกานีส เหล็ก สังกะสี โบรอน จะช่วย
ให้ต้นมะเขือเทศสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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3.2 การให้น�้ำ
		 ระยะแรกของการเติบโตควรให้น้ำ�อย่างพอเพียง และช่วงที่กำ�ลังออกดอก
และติดผล อายุ 20 - 35 วัน หลังย้ายกล้าไม่ต้องการน้ำ�มาก เนื่องจากจะมีผลทำ�ให้การ
ติดผลน้อยจากความชื้นสูง ทำ�ให้ละอองเกสรตัวผู้จะจับตัวยึดติดกันแน่น ภายหลังการติด
ผลแล้วช่วงที่ผลกำ�ลังขยายขนาด อายุ 35 - 50 วัน หลังจากย้ายกล้า ต้องการน้ำ�อย่าง
เพียงพอระวังอย่าให้ขาด ถ้าให้น้ำ�แบบเข้าตามร่องแปลงจนชุ่ม แล้วปล่อยน้ำ�ออกควรให้
ทุก 7 - 10 วัน หรือตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ
3.3 การคลุมแปลงปลูก
		 คลุมด้วยผ้าพลาสติกสีเงินหรือฟางข้าว เพือ่ รักษาความชืน้ ของดินและเป็นการ
ป้องกันการชะล้างผิวหน้าดินเมือ่ ฝนตกหรือให้น�ำ้ นอกจากนีย้ งั ช่วยลดเปอร์เซ็นต์ผลเน่าและ
การระบาดของโรคทางใบ ซึง่ จะช่วยให้ผลผลิตเพิม่ สูงขึน้ ประมาณ 20 - 40% ควรคลุมให้
ห่างโคนต้นเพือ่ ไม่ให้โคนต้นมีความชืน้ สูงเกินไป
3.4 การพรวนดินและการกำ�จัดวัชพืช
		 การพรวนดินพูนโคน เป็นการกระตุน้ ให้รากเจริญเติบโตลงไปได้ลกึ และกระจาย
ทางด้านข้าง สามารถทำ�ไปพร้อมกับการกำ�จัดวัชพืชพร้อมการใส่ปยุ๋ ทีอ่ ายุ 20 และ 40 วัน
ถ้ามีการพรวนดินก็ไม่จำ�เป็นต้องใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช
3.5 การปักค้าง
		 จะทำ�เมื่อมะเขือเทศมีอายุ 20 - 25 วันหลังย้ายปลูก และมัดค้างเรื่อยๆ
ตามความเหมาะสม
4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
4.1 โรคที่สำ�คัญ
		 1) โรคโคนเน่า เกิดจากเชื้อรา
เกิดได้ทง้ั ระยะกล้าและในแปลงปลูก สามารถ
ป้องกันโดยการเขตกรรม ตากดินในสภาพ
แดดจัดให้นานกว่าปกติ ไม่เพาะกล้าแน่นเกินไป
และไม่ควรให้น�ำ้ มากเกินไป
		 2) โรคเหี่ยวเขียว เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย ป้องกันโดยการเขตกรรมตาก
ดินในสภาพแดดจัดให้นานกว่าปกติ ใช้พันธุ์
ต้านทาน หากพบการระบาดให้ถอนต้นเผา
ทำ�ลาย
		 3) โรคใบจุดวง เกิดจากเชื้อรา
มั ก ระบาดมากในสภาพที่ ค วามชื้ น และ
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อุณหภูมิสูง การแพร่ระบาดโดยเชื้อสาเหตุโรคติดมากับเมล็ดพันธุ์ ป้องกันกำ�จัดโดยการ
คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำ�จัดเชื้อราโรคพืช หากมีการระบาดในแปลงปลูก พ่นด้วยสาร
เคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อราโรคพืชตามคำ�แนะนำ�
		 4) โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา โรคนี้พบระบาดมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะ
ถ้ามีความชื้นสูงหรือมีฝนตก ใบที่เป็นโรคมากๆ จะร่วงหลุดไป ป้องกันกำ�จัดด้วยการ
รักษาความชื้นในแปลงปลูกอย่าให้สูงมากเกินไป เมื่อพบการระบาดของโรคพ่นด้วยสาร
เคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อราโรคพืชตามคำ�แนะนำ�
		 5) โรคแห้งดำ� เกิดจากเชื้อรา มีการระบาดรุนแรงและรวดเร็วเมื่อมี
ความชื้นและอุณหภูมิสูง เชื้อสาเหตุโรคนี้สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ ป้องกันกำ�จัดโดย
คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำ�จัดเชื้อราโรคพืช ถ้ามีการระบาดในแปลงปลูกพ่นด้วยสาร
เคมีป้องกันกำ�จัดเชื้อราโรคพืชตามคำ�แนะนำ�
		 6) โรคใบไหม้ เกิดจากเชือ้ รา พบระบาดมากทางภาคเหนือของประเทศไทย
ในฤดูหนาวและมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90% ป้องกันการระบาดได้ถ้าปลูกมะเขือเทศ
แบบยกค้าง ตัดแต่งใบล่างให้โปร่ง เมือ่ เริม่ พบโรคควรใช้สารเคมีปอ้ งกันกำ�จัดเชือ้ ราโรคพืช
ตามคำ�แนะนำ�
		 7) โรครากำ�มะหยี่ เกิดจากเชื้อรา ป้องกันการระบาดด้วยการตัดแต่งกิ่ง
มะเขือเทศเพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศในแปลงดีขึ้น เมือ่ เริม่ พบโรคพ่นด้วยสารเคมี
ป้องกันกำ�จัดเชือ้ ราโรคพืชตามคำ�แนะนำ�
		 8) โรคราแป้ง เกิดจากเชือ้ รา ป้องกันการระบาดโดยการลดความชืน้ บริเวณ
โคนต้นหรือในทรงพุม่ ด้วยการตัดแต่งกิง่ กำ�จัดวัชพืช เมือ่ พบการระบาดควรพ่นด้วยสารเคมี
ป้องกันกำ�จัดเชือ้ ราโรคพืชตามคำ�แนะนำ�
		 9) โรคราเขม่า เกิดจากเชื้อรา ระบาดทำ�ความเสียหายในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมากกว่าแหล่งอื่น ป้องกันการระบาดโดยการตัดแต่งใบล่างๆ ของมะเขือเทศ
ออกเพือ่ ให้มกี ารระบายอากาศดีขน้ึ เมือ่ เริม่ พบการระบาดในแปลงพ่นด้วยสารเคมีปอ้ งกัน
กำ�จัดเชื้อราโรคพืชตามคำ�แนะนำ�
		 10) โรคใบด่างเรียวเล็ก เกิดจากเชือ้ ไวรัส โรคนีส้ ามารถถ่ายทอดโดยเพลีย้ อ่อน
และการสัมผัสต้น ถ้ามีการระบาดกำ�จัดด้วยสารเคมีกำ�จัดแมลงประเภทดูดซึมที่สามารถ
กำ�จัดเพลี้ยอ่อนตามคำ�แนะนำ�
		 11) โรคใบหงิกเหลือง เกิดจากเชื้อไวรัส แมลงหวี่ขาวสามารถถ่ายทอด
โรคได้ถึง 88% ป้องกันการระบาดโดยการรักษาความสะอาดแปลงปลูก ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยคอกและปูนขาว ถ้าพบต้นมะเขือเทศที่เป็นโรคนี้ควรรีบถอนทำ�ลายด้วยการเผา และ
งดปลูกมะเขือเทศในพื้นที่เดิมไม่น้อยกว่า 4 ปี
4.2 แมลงศัตรูที่สำ�คัญ
		 1) แมลงหวีข่ าว เป็นตัวนำ�เชือ้ ไวรัสโรคใบหงิก ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมี
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ป้องกันกำ�จัดแมลงประเภทดูดซึมฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ� และกับดักกาวเหนียว
		 2) หนอนเจาะผลมะเขือเทศ ระบาดมากในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
กรณีมีการระบาดให้ใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�
		 3) เพลี้ยไฟ ป้องกันการระบาดด้วยการรดน้ำ�แปลงปลูกให้เพียงพออย่าง
สม่ำ�เสมอ กรณีมีการระบาดให้ใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�
		 4) เพลี้ยอ่อน เป็นพาหะนำ�โรคไวรัสที่สำ�คัญของมะเขือเทศ กรณีมีการ
ระบาดให้ใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดแมลงฉีดพ่นตามคำ�แนะนำ�
		 5) ไรแดง กรณีมีการระบาดให้ใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดแมลงฉีดพ่นตาม
คำ�แนะนำ�
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
1) การปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศ ควรงดการให้น้ำ� และงดการใช้สาร
เคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชตามระยะเวลาที่ปลอดภัย
2) การเก็บเกีย่ วผลผลิต อายุ 70 - 90 วัน และจะเก็บไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ เก็บเกีย่ วหมด
3) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
		 - กรณีสง่ เข้าโรงงานควรคัดเลือกผลสุกและมีสแี ดงจัดทัว่ ทัง้ ผล ไม่มรี อยเน่า
รอยถลอกหรือแตกช้ำ� เป็นมะเขือเทศพันธุ์เดียวกัน และขนาดรูปร่างใกล้เคียงกัน
		 - กรณีส่งตลาดขายสด เก็บผลเริ่มสุกและมีขั้วผลติด บรรจุมะเขือเทศ
ในภาชนะทีส่ ะอาด คัดขนาดตามมาตรฐานของผูร้ บั ซือ้ ภายหลังการเก็บเกีย่ วรีบนำ�เข้าทีร่ ม่
หรือโรงเรือนที่มีการระบายอากาศดี สถานที่เก็บชั่วคราวหรือปฏิบัติงาน ต้องอยู่หา่ งจาก
สิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อน ทำ�ความสะอาด บรรจุหีบห่อ และเก็บรักษาผลผลิต
ตามมาตรฐาน
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ความชื้นสัมพัทธ์
ความยาวช่วงแสง
ความเข้มของแสง
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

3.2 ความลึกของหน้าดิน
3.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดิน (pH)
3.4 อุณหภูมิดิน

2. สภาพพื้นที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
2.2 ความลาดชันของพื้นที่
3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะดิน

1.6 ความเร็วลม

1.2
1.3
1.4
1.5

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

15 - 20 ํC

เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินร่วนเหนียว
และดินร่วนปนทราย
30 – 120 เซนติเมตร
6.5 - 6.8

ไม่เกิน 800 เมตร
ที่เหมาะสม ประมาณ 5 - 15 %

ความเร็วของลม 1 เมตร : วินาที

60 – 70 %
8 – 16 ชั่วโมงต่อวัน
3,000 – 10,000 lux
300 - 1,000 ppm

20 - 21 ํC
- การเจริญเติบโตของต้นกล้า 25 ํC
- การออกดอกและติดผล 18 - 24 ํC

- สำ�หรับการงอกของเมล็ด

ความเหมาะสม

มีผลทำ�ให้มะเขือเทศมีต้นสูงใหญ่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถให้ผลผลิตมาก
ถ้าดินเป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปจะทำ�ให้ดินขาดธาตุอาหารบางอย่างได้

ในพื้นที่สูงอุณหภูมิจะต่ำ� อาจมีผลทำ�ให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ทำ�ให้ผลผลิตลดลง
ถ้าพื้นที่มีความลาดชันเล็กน้อยจะเหมาะสม เพราะจะช่วยให้ดินระบายน้ำ�ได้ดี

- ถ้าอุณหภูมิต่ำ�กว่า 20 ํC ทำ�ให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดต่ำ� แต่ถ้าอุณหภูมิสูง
กว่า 21 ํC ทำ�ให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดต่ำ� แต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป จะทำ�ให้ต้น
กล้าผิดปกติ ในช่วงเวลากลางคืนจะมีผลดีต่อกระบวนการผลิต และเก็บสะสมอาหาร
ของมะเขือเทศ อุณหภูมิที่เหมาะสมในช่วงออกดอกระหว่าง 15 - 25 ํC ถ้าอากาศ
ร้อนจะทำ�ให้ดอกร่วง ดังนั้นมะเขือเทศจึงเหมาะสมที่จะปลูกในฤดูหนาว
ละอองเกสรตัวผู้จะจับตัวยึดติดกันแน่น ถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 70%
เป็นพืชที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง
ความเข้มของแสงต่ำ� ทำ�ให้พืชสังเคราะห์แสงได้น้อย ทำ�ให้ผลผลิตตกต่ำ�
การเพิม่ ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะแรกของการเจริญเติบโต จะทำ�ให้มะเขือเทศ
มีลำ�ต้นใหญ่ขึ้น สามารถช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตมะเขือเทศได้
การหมุนเวียนของลมในอัตราที่สม่ำ�เสมอ จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมะเขือเทศ
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500 - 1,500 ลูกบาศ์เมตร.ต่อรอบการผลิต
ต่อไร่

2-4%
ธาตุอาหารหลัก
N = 38 - 45 กรัมต่อตารางเมตร
P = 3.48 - 5.16 กรัมต่อตารางเมตร
K = 134 กรัมต่อตารางเมตร
ธาตุอาหารรอง
Ca = 2.5 %
Mg = 0.5 %
S = 1.6 %

3.6 ปริมาณอินทรีย์วัตถุ
3.7 ปริมาณธาตุอาหารในดิน

4. สภาพน้�ำ
4.1 ปริมาณน้ำ�ที่ต้องการ

ความเหมาะสม
2 - 4 เดซิซีเมนต่อเมตร

สภาพแวดล้อม
3.5 ค่าการนำ�ไฟฟ้าของดิน (EC)

มะเขือเทศต้องการน้ำ�มาก ทุกระยะในการเจริญเติบโต

- ธาตุอาหารรองมีความสำ�คัญต่อคุณภาพของผล โดยเฉพาะถ้าขาด แคลเซียม (Ca)
จะทำ�ให้เกิดโรค ก้นผลเน่า หรือผลเน่าแห้งสีดำ� (Blossom end rot )

- หากมะเขือเทศได้รับธาตุอาหารหลักไม่พอเพียงและเหมาะสม จะมีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตมาก ซึ่งจะแสดงอาการผิดปกติออกมาให้เห็น

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม
ดินที่มีปริมาณเกลือในดินประมาณ 0.12 - 0.25 % พืชที่ไม่ทนเค็มจะมีการเจริญ
เติบโตลดลง ใบสีเข้มขึ้น หนาขึ้น ปลายใบไหม้ ปลายใบม้วนงอ ผลผลิตลดลง

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมะเขือเทศ (ต่อ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1) ควรใช้พนั ธุท์ เ่ี หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีภ่ มู อิ ากาศ และวัตถุประสงค์ของการนำ�ไปใช้
การปลูกเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ควรใช้พันธุ์ลูกผสมที่มีขนาดผลใหญ่ เนื้อแน่น สีสวย หาก
ปลูกมะเขือเทศเพือ่ บริโภคผลสด ควรใช้พันธุ์ที่ตรงกับความต้องการ
2) ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในที่ลุ่มมีน้ำ�ท่วมขัง การปฏิบัติดูแลรักษายากและอาจเกิด
โรคระบาดได้ง่ายหากความชื้นในดินสูงเกินไป
3) การปักค้างมะเขือเทศ ควรมัดค้างเรือ่ ยๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้ตน้ มะเขือเทศ
เจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตสูง การดูแลรักษาง่าย ทรงพุ่มโปร่งระบายอากาศดี ทนทานต่อการ
ระบาดของโรคและแมลง
4) ป้องกันการเกิดโรคผลเน่าสีด�ำ ทำ�ให้ผลผลิตมะเขือเทศเสียหาย โดยการฉีดพ่นธาตุ
แคลเซีย่ มแก่มะเขือเทศทางใบเมือ่ มะเขือเทศเริม่ ติดผล
เพือ่ ลดความเสียหายของผลมะเขือเทศที่
จะเป็นโรคผลเน่าสีด�ำ หรือโรคปลายผลเน่าดำ� จากการขาดธาตุแคลเซีย่ ม ใช้ปยุ๋ ไนโตรเจนในอัตราที่
เหมาะสม และปรับปรุงดินทีม่ สี ภาพเป็นกรดให้มคี า่ ความเป็นกลาง
5) ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดของแมลงหวีข่ าว ซึ่งเป็นตัวแพร่กระจายทำ�ให้เกิดการระบาด
ของโรคใบหงิก จะทำ�ให้ผลผลิตของมะเขือเทศลดต่�ำ ลงอย่างมาก เพือ่ เป็นการเพิม่ ผลผลิตมะเขือเทศ
ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดของแมลงหวีข่ าว กำ�จัดแมลงหวีข่ าวโดยการฉีดพ่นสารเคมีตามคำ�แนะนำ�
เริ่มตั้งแต่แปลงกล้าและแปลงปลูกอย่างสม่ำ�เสมอ สามารถป้องกันแมลงหวี่ขาวและโรคใบหงิก
ทำ�ให้ผลผลิตมะเขือเทศเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของแปลงที่ไม่ได้ป้องกัน
6) ตัดแต่งกิ่งให้บริเวณโคนต้นโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเก็บใบที่มีโรคเผา
ทำ�ลายนอกแปลงปลูก สามารถลดการระบาดของโรคลงได้
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2551. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร “มะเขือเทศ”,
กรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ.
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2551. ผักสวนครัวสานใยรักแห่งครอบครัว,
กรมส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ.
กรมวิชาการเกษตร. 2545. การจัดการคุณภาพพืชผัก, กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
ไฉน ยอดเพชร. 2542. พืชผักอุตสาหกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 		
วิทยาเขตบางพระ. สำ�นักพิมพ์รั้วเขียว. กรุงเทพฯ.
มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2538. มะเขือเทศ, โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์. กรุงเทพฯ.
สมภพ ฐตะวสันต์. 2530. การผลิตมะเขือเทศเพื่อการค้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.
http://www.doae.go.th/library/htm 14 กุมภาพันธ์ 2556.
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 14 กุมภาพันธ์ 2556.
http://blog.eduzones.com/offy/3964 14 กุมภาพันธ์ 2556.
http://www.thaikasetsart.com 14 กุมภาพันธ์ 2556.
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20 วัน

การปลูก
- ระยะปลูก 20 X 80 เซนติเมตร
- ใส่ปุ๋ยคอก 1 ตันต่อไร่ และปุ๋ยเคมี(15-15-15)
150 กิโลกรัมต่อไร่ ข้างหัวพันธุ์
- ใช้รถไถกลบหัวพันธุ์

การเตรียมพันธุ์
ปลูกทั้งหัว - ผึ่งหัวพันธุ์ 2 - 4 สัปดาห์
- หัวพันธุ์แตกหน่อ 1 - 2 เซนติเมตร
ใช้การผ่าหัว - ผ่าหัวเป็นชิ้นมี 1 ตาต่อชิ้น
- จุ่มชิ้นพันธุ์ในสารเคมีป้องกันกำ�จัด
		 เชื้อรา
เชื้อรา	
- ชำ�ในถุงพลาสติก 1 สัปดาห์ได้		
หน่อยาว 1 - 2 เซนติเมตร

การเตรียมดิน
- ไถดินลึก 20 เซนติเมตร
- ตากดิน 10 - 15 วัน
- ถ้าดินเป็นกรดสูงใช้โดโลไมท์ 200 - 500 กก.ต่อไร
-่ ไถพรวน 2 - 3 ครั้ง

การเตรียมการ

มันฝรั่ง
60 วัน

100 วัน

120 วัน

140 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. ไม่ทิ้งหัวมันฝรั่งที่ขุดแล้วไว้กลางแจ้งให้ถูกแสงแดดนานเกินไป
2. ระมัดระวังในการขนย้ายหัวมันฝรั่ง
3. ผึ่งหัวมันฝรั่งในที่ร่มระบายอากาศได้ดี
4. คัดแยกหัวที่เป็นแผลหรือเป็นโรคเน่า ผิดปกติ และหัวสีเขียว
ทิ้งก่อนส่งโรงงานหรือจำ�หน่าย

การเก็บเกี่ยว
- มันฝรั่งพร้อมเก็บอายุ 100 - 150 วัน
- ขุดมันฝรั่งเมื่อแก่จัด(ลำ�ตันและใบเริ่มแห้ง)
- ไม่เก็บขณะฝนตก

การให้น�้ำ
- ให้อย่างสม่ำ�เสมอ
- ระยะแรกให้แค่เพียงพอต่อการงอก
- ให้น้ำ�เพิ่มขึ้นเมื่อต้นเริ่มเจริญเติบโต
- งดน้ำ�ก่อนขุดหัว 2 สัปดาห์

80 วัน

ศัตรูที่ส�ำ คัญและการป้องกันกำ�จัด
1. โรคใบไหม้ ป้องกันและกำ�จัดโดย พ่นสารเคมี เช่น โพรพีเนบ เมตาแลกซิล แมนโคเซ็บ และคอปเปอร์ออ๊ กซีค่ ลอไรด์ เป็นต้น
2. โรคเน่า ถ้าพบต้นเป็นโรคให้ถอนทิ้งทันที แล้วนำ�ไปเผาทำ�ลายนอกแปลงปลูก
3. โรคใบด่าง ต้นแคระแกร็นจากไวรัส พ่นสารป้องกันแมลง เพื่อกำ�จัดเพลี้ยอ่อนที่เป็นพาหะของโรค เช่น สารคาร์บาริลสลับ
กับคาร์โบซัลแฟน ทุก 10 วัน
4. ไส้เดือนฝอยรากปม ทำ�ให้หัวมันฝรั่งเกิดปุ่มปมเหมือนหูด ป้องกันโดยดูแลรักษาแปลงให้สะอาด กำ�จัดวัชพืช เก็บหัวมัน
ฝรั่งที่เป็นโรคหูดออกจากแปลง

การใส่ปุ๋ย
- หลังปลูก 15 - 20 วัน ใส่ยูเรีย
25กิโลกรัมต่อไร่ และ 13-13-21 25
กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างต้นและไถกลบ

40 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษามันฝรั่ง

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษามันฝรั่ง
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
		 1) ไถดินลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
		 2) ตากดินก่อนปลูก 10 – 15 วัน
		 4) หากดินเป็นกรดมากใช้โดโลไมท์ จำ�นวน 200 – 500 กิโลกรัม/ไร่
		 5) ทำ�การไถพรวนอีก 2 – 3 ครั้ง ให้ดินร่วนซุย
1.2 การเตรียมพันธุ์
		 1) กรณีปลูกทั้งหัว
			 - ถ้าหัวพันธุ์มีหน่อยอดงอกออกมาให้ปลิดทิ้ง
			 - นำ�หัวพันธุ์ไปวางผึ่งเป็นชั้นๆ ทับซ้อนกันไม่เกิน 2 – 3 ชั้น
			 - ผึ่งในที่ร่มที่มีแสงสว่าง อย่าให้ถูกแดดโดยตรง 1 – 2 สัปดาห์
			 - เมื่อหัวพันธุ์เริ่มแตกหน่อจากตาต่างๆ 1 - 2 เซนตติเมตร สามารถ
นำ�ไปปลูกได้

การผ่าหัวพันธุ์
		 2) กรณีการผ่าหัวพันธุ์

			 - หัวพันธุ์ที่พร้อมจะผ่าหัวคือ หัวพันธุ์ที่เริ่มแตกตาข้างพอสังเกตเห็น
			 - ผ่าหัวพันธุ์ก่อนปลูกอย่างน้อย 1 สัปดาห์
			 - ใช้มีดคมชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำ�ยาฆ่าเชื้อโรค ผ่ากลางหัวแบ่งครึ่ง
ตามยาว ผ่าจากด้านท้ายไปด้านหัว
			 - ตัดแบ่งชิ้นส่วนที่ผา่ เป็นชิ้นๆ ตามแนวยาว และแนวตั้ง ให้ 1 ชิ้นมี
ตาอย่างน้อย 1 ตา
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			 - หลังผ่าเสร็จแต่ละหัวจุม่ ใบมีดในแอลกอฮอล์ 70% หรือน้�ำ ยาฆ่าเชือ้ โรค
อื่นๆ ก่อนนำ�ไปผ่าหัวอื่น
			 - นำ�หัวพันธุ์ที่ผา่ เป็นชิ้นๆ ไปแช่ยาฆ่าเชื้อรา เช่น สารละลาย
เมตาเล็กซิล (10 เอพรอน) อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ� 20 ลิตร นาน 5 นาที
และนำ�ไปผึ่งให้แห้ง
			 - นำ�หัวพันธุ์ที่ผึ่งแห้ง ใส่ในถุงตาข่ายพลาสติกบรรจุพอประมาณ
มัดปากถุงให้แน่น วางในทีร่ ม่ และนำ�กระสอบป่านชืน้ คลุมทับ เพือ่ รักษาความชืน้ ประมาณ
1 สัปดาห์
			 - ดูแลให้ชื้นเสมอ อย่าให้เปียกแฉะหรือน้ำ�ขัง
			 - ประมาณ 1 สัปดาห์ ชิ้นพันธุ์จะงอก พร้อมนำ�ไปปลูก

หัวพันธุ์ที่ชำ�แล้ว 1 สัปดาห์
2. การปลูก
2.1 ฤดูปลูกที่เหมาะสม
		 ช่วงเดือนทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการปลูกมันฝรัง่ คือช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
2.2 วิธีปลูก
		 1) การปลูกแบบในร่อง
			 - ขุดร่องยาวตามแนวแปลงลึกประมาณ 20 เซนติเมตร ระยะระหว่าง
ร่อง 80 เซนติเมตร
			 - วางหัวพันธุ์ในร่องห่างกัน 20 เซนติเมตร
			 - กลบดินหนาประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร 		
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การปลูกในร่องโดยใช้เครื่องจักร

		 2) การปลูกแบบยกร่อง
			 - ขุดยกร่องให้สูงขึ้น สันร่องสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ระยะห่าง
ระหว่างร่อง 80 เซนติเมตร
			 - ขุดหลุมบนสันร่องห่างหัน 20 เซนติเมตร วางหัวพันธุ์ในหลุม
			 - กลบดินหนาประมาณ 5 -10 เซนติเมตร

การปลูกแบบยกร่อง
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		 3) การปลูกแบบยกแปลง
			 - ยกแปลงปลูกขนาดกว้าง 1 - 1.2 เมตร
			 - ขุดหลุมปลูกแถวคู่บนหลังแปลง ระยะห่างระหว่างแถว 40 - 80
เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 30 - 40 เซนติเมตร วางหัวพันธุ์ในหลุม
			 - กลบดินหนาประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร
			 - ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา1,000 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมี 15 - 15 - 15
อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่่ ข้างหัวพันธุ์ ห่างจากหัวพันธุ์ประมาณ 10 เซนติเมตร

การปลูกแบบยกแปลง

3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย
		 หลังปลูก 15 – 20 วัน ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 25 กกิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับปุ๋ยสูตร
13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยเป็นแถวข้างต้น และไถกลบทันที
3.2 การให้น�้ำ
		 - ต้องให้น้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ
		 - ระยะแรกต้องการน้ำ�ไม่มาก ให้แค่เพียงพอต่อการงอก
		 - การให้น้ำ�เพิ่มขึ้น เมื่อต้นเจริญเติบโตคลุมดินเต็มที่จนถึงต้นมันฝรั่งแก่
		 - งดน้ำ�ก่อนขุดหัว ประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อให้ผิวสวยและไม่เน่า
4. การป้องกันกำ�จัดศัตรูพืช
4.1 โรคใบไหม้ เกิดจากเชื้อรา ป้องกันและกำ�จัดดังนี้
		 - หลีกเลี่ยงการปลูกพืชลงในแปลงเก่าที่เคยมีโรคระบาดหรือใกล้กับแปลง
ปลูกพริกและมะเขือเทศ
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		 - ไม่ควรปล่อยให้มวี ชั พืช หรือต้นทีง่ อกขึน้ เองหลังเก็บเกีย่ วแล้วหลงเหลือ
อยู่ในแปลง
		 - รักษาแปลงปลูกให้สะอาดอยู่เสมอ
		 - พ่นสารเคมี เช่น โพรพีเนบ เมตาแลกซิล แมนโคเซ็บ และคอปเปอร์
อ๊อกซี่คลอไรด์ เป็นต้น
4.2 โรคเน่า ถ้าพบต้นเป็นโรคให้ถอนทิง้ ทันที แล้วนำ�ไปเผาทำ�ลายนอกแปลงปลูก
4.3 โรคใบด่าง เกิดจากเชื้อไวรัส ป้องกันดังนี้
		 - ใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรค
		 - พ่นสารป้องกันแมลง เพื่อกำ�จัดเพลี้ยอ่อนที่เป็นพาหะของโรค เช่น
สารคาร์บาริลสลับกับคาร์โบซัลแฟน ทุก 10 วัน
		 - ทำ�ความสะอาดแปลงปลูก และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งกำ�จัดวัชพืช
4.4 ไส้เดือนฝอยรากปม เกิดจากไส้เดือนฝอย ทำ�ให้หัวมันฝรั่งเกิดปุ่มปม
เหมือนหูด ป้องกันดังนี้
		 - ดูแลรักษาแปลงให้สะอาด กำ�จัดวัชพืช เก็บหัวมันฝรั่งที่เป็นโรคหูดออก
จากแปลง
		 - ไถพรวนดินให้ดีและลึก
		 - ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยรากปมหมุนเวียน
เพื่อลดปริมาณของไส้เดือนฝอย

โรคไส้เดือนฝอยรากปม
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5. การเก็บเกี่ยว
1) ต้นมันฝรั่งแก่พร้อมเก็บเกี่ยว อายุประมาณ 100 – 150 วัน
2) ขุดมันฝรั่งเมื่อแก่จัดเต็มที่ เมื่อลำ�ต้นและใบเริ่มแห้งตายเท่านั้น
3) ไม่เก็บมันฝรั่งขณะที่มีฝนตก ทำ�ให้หัวเปียกชื้น เน่าเสียง่ายเพื่อเก็บรักษา

หัวมันฝรั่งที่พร้อมเก็บเกี่ยว
6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1) ไม่ทิ้งหัวมันฝรั่งที่ขุดแล้วไว้กลางแจ้ง ให้ถูกแสงแดดนานเกินไป
2) ระมัดระวังในการขนย้ายหัวมันฝรั่ง
3) ผึ่งหัวมันฝรั่งในที่ร่มระบายอากาศได้ดี
4) คัดแยกหัวที่เป็นแผล เป็นโรคเน่า หัวผิดปกติ และหัวสีเขียวทิ้ง ก่อนส่งโรงงาน
หรือจำ�หน่าย
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- เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย
- มีการระบายน้ำ�ได้ดี
- ระดับความเป็นกรดด่างของดิน(PH) 5.5 - 6.5

ไนโตรเจน 30 กิโลกรัม
ฟอสฟอรัส 11.5 กิโลกรัม
โปแตสเซียม 50 กิโลกรัม

- 400-500 มิลลิเมตร/ต้น/ฤดูปลูก
- ควรเลือกช่วงปลูกในระยะที่มีฝนตก
เพื่อให้มีน้ำ�เพียงพอตลอดฤดูปลูก

3. สภาพดิน

4. ธาตุอาหาร

5. สภาพน้�ำ

- ถ้าได้รับน้ำ�ไม่เพียงพอจะทำ�ให้หัวชะงักการเจริญเติบโต
- ถ้าได้รับน้ำ�มากเกินไปจนแฉะจะทำ�ให้เกิดโรคในดิน หัวมันฝรั่งเน่า
ผิวของหัวไม่สวย และเกิดเป็นรูเล็กๆ ทั่วบริเวณผิว

มันฝรั่งจะตอบสนองต่อโพแทสเซียมค่อนข้างสูง จากการขุดหัวมันฝรั่งมาวิเคราะห์จะ
พบว่าปริมาณโพแทสเซียมมากกว่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ดังนั้นถ้าหากในดิน
มีโพแทสเซียมต่ำ�ควรจะใส่เพิ่มให้มากกว่าที่

- ดินเหนียวไม่เหมาะแก่การปลูก เพราะการถ่ายเทอากาศในดินไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างหัวและการเจริญเติบโต

- ควรปลูกบนพื้นที่สูง ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล - พื้นที่ปลูกต้องไม่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับแปลงปลูกพืชตระกูลเดียวกับมันฝรั่ง เช่น
ตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป
พริก มะเขือเทศ มะเขือต่างๆ ยาสูบ เพราะเป็นพืชที่มีศัตรูพืชประเภท เดียวกัน

2. สภาพพื้นที่

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม
- อุณหภูมิสูงกว่า 21 C ในระยะเริ่มสร้างหัวจะทำ�ให้ผลผลิตลดลง
- อุณหภูมิสูงถึง 30 oC ผลผลิตจะต่ำ�ลง
o

ความเหมาะสม
- เจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดฤดูปลูก
ระหว่าง 15 - 18 oC
- อุณหภูมิในช่วงกลางคืนไม่เกิน 20 oC
จะทำ�ให้ผลผลิตสูงขึ้น

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมันฝรั่ง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. ในช่วงที่มันฝรั่งลงหัว ไม่ควรให้ขาดน้ำ�เพราะหลังจากลงหัวแล้วถ้าได้น้ำ�
ไม่สม่ำ�เสมอจะให้หัวที่มีลักษณะผิดปกติ การเตรียมดินสำ�หรับปลูกมันฝรั่งเป็นสิ่งสำ�คัญ
ต้องมีการเตรียมดินให้ดีเนื่องจากมันฝรั่งเป็นพืชหัว ถ้าหากเตรียมดินไม่ดีจะทำ�ให้การลง
หัวไม่ดี ผลผลิตที่ได้จะต่ำ�
2. การพูนโคน มีความสำ�คัญมากต่อผลผลิตมันฝรั่ง ต้องมีการพูนโคนต้นเพื่อ
ให้มีการลงหัวดี และป้องกันไม่ให้หัวมันฝรั่งถูกแสงแดด ทำ�ให้เกิดสีเขียว
3. การใช้วัสดุคลุมดิน เช่นฟางแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิดินร้อนเกินไป
มีผลให้หัวมันฝรั่งรูปร่างผิดปกติ
4. การปลูกแบบแถวเดี่ยวและนำ�เครื่องจักรกลขนาดเล็กมาใช้ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ ทำ�ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
ซึ่งเปรียบเทียบกับการปลูกแบบเก่าแล้ว ในพื้นที่ 10 ไร่จะใช้แรงงานเพียง 2 คน แล้วเสร็จ
ในระยะเวลาเพียง 1 วัน
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. http://www.doa.go.th
2. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2549. โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งโรงงาน.
รายงานการประชุม โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียม.(อัดสำ�เนา)
3. มาลินี พิทกั ษ์ และคณะ. 2541. การปลูกมันฝรัง่ . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุ นุม
สหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จำ�กัด.
4. สถาบันวิจัยพืชสวน. 2541. มันฝรั่งและศัตรูที่ส�ำ คัญ. กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
5. สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2549. มันฝรั่ง. (อัดสำ�เนา)
6. นายบุญศรี ใจเป็ง ปราชญ์ชาวบ้านโทร.0-5384-8572, 08-1992-5510.
7. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และคณะ .2553.รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ เรื่องการจัดการธาตุอาหารในระบบการปลูกพืชในนาข้าวที่มีมันฝรั่งเป็นพืชหลัก .
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10 วัน
การใส่ปุ๋ย

30 วัน

40 วัน

การให้น�้ำ
- ตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึง
- อายุ 14 วัน หลังปลูก
40 วัน หลังปลูกให้รดน้ำ�
ใส่ปุ๋ย 46-0-0 หรือ 21-0-0
สม่ำ�เสมอทุกวัน
อัตรา 20 - 25 กก./ไร่
- 40 วันหลังปลูก
- อายุ 35 - 40 วัน หลัง
ลดน้ำ�ลง โดยให้น้ำ�
ปลูก
วันเว้นวัน
ใส่ปุ๋ย 15-15-15
อัตรา 20-25 กก./ไร่

20 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาหอมแดง

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
- โรคใบจุ
�����������������������������������������������������������������
ดสีม่วง���������������������������������������������������
เกิ
��������������������������������������������������
ดจากเชื้อรา������������������������������������
พ่�����������������������������������
นด้วยสารเคมีตามอัตราที่แนะนำ�����
- โรคหั
������������������������������������������������������������������������
วและรากเน่า เกิดจากเชื้อรา�����������������������������������������
การกำ
����������������������������������������
�จัดต้องรีบทำ�ลายต้นที่เป็นโรคทันที
- โรคราน้
������������������������������������������������������������������������
ำ�ค้าง เกิดจากเชื้อรา��������������������������������������������
ป้�������������������������������������������
องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมีตามอัตราที่แนะนำ�
- โรคหอมเลื
�����������������������������������������������������������������������
้อย เกิดจากเชื้อรา��������������������������������������������
ป้�������������������������������������������
องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมีตามอัตราที่แนะนำ�
- หนอนกระทู
��������������������������������������������������������������������
้หอม�������������������������������������������������������
ป้������������������������������������������������������
องกันกำ�จัดโดยฉีดพ่นด้วยเชื้อ�����������������������
Bt หรื
�������������������
อ เชื้อไวรัส����
NPV
- หนอนชอนใบ������������������������
���������������������������������
กำ�����������������������
�จัดโดยพ่นด้วยสารเคมี
- เพลี
������������������������������������������������������
้ยไฟ����������������������������������������������
ใช้
���������������������������������������������
สารเคมีในการป้องกันกำ�จัดตามอัตราที่กำ�หนด

การปลูก
- ใช้ส่วนโคนจิ้มลง
ในดินครึ่งหัว
ใช้เวลา 7 -10 วัน
ในการงอก

การเตรียมพันธุ์
- ใช้หัวพันธุ์ 200-300 กก./ไร่
- ควรแขวนหัวพันธุ์ก่อนปลูก
3 เดือน เพื่อให้พ้นระยะพักหัว
- ก่อนปลูกฉีดพ่นหรือจุ่มสาร
ป้องกันกำ�จัดเชื้อรา
- ควรผึ่งลมหัวพันธุ์ให้แห้งก่อน
ปลูก

การเตรียมดิน
- หว่านปุ๋ยคอก 3 - 5 ตัน
ต่อไร่ แล้วไถก่อนปลูก
- หว่านปุ๋ย 15-15-15
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

การเตรียมการ

หอมแดง
65 - 80 วัน

การเก็บเกี่ยว
- งดน้
�������������������������������
ำ� 5������������������������
- 7 วั������������������
น ก่อนเก็บเกี่ยว
- อายุเก็บเกี่ยว 65 - 85 วัน
- สังเกตใบเริ่มเหลือง
- ถอนหัวออกจากแปลง โดยเก็บหัวที่แห้ง
สีแดง เป็นมัน ใบแห้ง

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- หลังเก็บเกี่ยวต้องแขวนภายในโรงเรือนที่มี
การระบายอากาศดี 10 -12 วัน
- ควรมัดจุก ตัดราก ในการเก็บรักษา

50 วัน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาหอมแดง
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 ฤดูปลูก ส่วนใหญ่ปลูกหลังฤดูทำ�นา ช่วงที่ปลูกได้ผลดีคือ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน - มีนาคม
		 ฤดูกาลเพาะปลูก แบ่งได้ดังนี้
		 1. ฤดูฝน มี 2 ช่วง คือ

			 - ปลูกเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม เก็บเกีย่ วเดือนกรกฎาคม - กันยายน
			 - ปลูกเดือนสิงหาคม - กันยายน เก็บเกีย่ วเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
		 2. ฤดูแล้ง เพาะปลูกเดือนธันวาคม - มกราคม เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม
1.2 พันธุ์ การปลูกด้วยหัวพันธุ์ ใช้หัวพันธุ์ 200 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ หัวพันธุ์
ก่อนนำ�มาปลูก ควรแขวนไว้ประมาณ 3 เดือน เพื่อให้พ้นระยะพักหัวก่อนจึงนำ�มาใช้ปลูก
ก่อนปลูกควรฉีดพ่นหรือจุ่มสารละลายป้องกันกำ�จัดเชื้อราในอัตราที่กำ�หนด และผึ่งลม
ให้แห้งก่อนนำ�ไปปลูก ปัจจุบันมีพันธุ์หอมแดงที่ใช้ปลูกโดยทั่วไป 4 พันธุ์ ได้แก่
1. พันธุ์ศรีสะเกษ มีเปลือกนอกหนาสีม่วงแดง หัวกลมป้อม กลิ่นฉุน
รสหวาน ใบสีเขียวมรกต มีนวลจับเล็กน้อย
		 2. พันธุ์เชียงใหม่ มีเปลือกบาง สีส้มอ่อน หัวกลมรี กลิ่นไม่ฉุนจัด มีส่วนสูง
มากกว่า ส่วนกว้าง รสหวาน หัวจะแยกเป็นกลีบชัดเจน ไม่มีเปลือกหุ้ม ใบสีเขียว มีนวล
จับเล็กน้อย
		 3. พันธุ์บางช้าง มีเปลือกนอกสีม่วงแดง แต่มีสีจางกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ
หัวกลมโต กลิ่นฉุน
		 4. พันธุ์สีขาว (พันธุ์พื้นเมือง) มีเปลือกสีขาวหรือขาวอมเหลือง กลิ่นไม่ฉุน
รสหวาน
1.3 การเตรียมดิน ไถแล้วหว่านด้วยพืชตระกูลถั่ว ไถกลบเพื่อเพิ่มปุ๋ยในดิน
คราดเพื่อกลบหน้าดิน ไถตากแดดให้แห้ง หว่านปุ๋ยอินทรีย์ รอให้ปุ๋ยที่หว่านเข้ากันให้เป็น
เนื้อเดียวกันแล้วไถ เมื่อไถเสร็จหว่านปุ๋ย 15 - 15 - 15 อัตรา 1 กระสอบต่อ 1 ไร่ คราด
ให้เสมอกันให้ดูราบเรียบแต่อย่าคราดจนดินแน่นเกินไป เพราะทำ�ให้หอมลงหัวยาก
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก แบ่งส่วนของหัวซึ่งเป็นลำ�ต้นดัดแปลง (modified stem) มีรอยแบ่ง
อยู่แล้วตามธรรมชาติ ดึงจะแยกออกได้ หัวพันธุ์ที่ดีต้องผ่านการพักตัวไม่น้อยกว่า 3
เดือน การปลูกให้ใช้ส่วนโคนหรือที่เคยเป็นที่ออกรากเก่า จิ้มลงในดินประมาณครึ่งหัว
ระวังอย่าให้กดแรงนักจะทำ�ให้ลำ�ต้นหรือหัวช้ำ� ส่งผลให้ไม่งอก หรืองอกช้า หลังจากนั้น
หอมจะงอกภายใน 7 - 10 วัน หากหัวใดไม่งอกควรรีบทำ�การปลูกซ่อม
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2.2 ระยะปลูก ระยะปลูก 15 x 15 เซนติเมตร ความกว้างของร่อง 80 - 100
เซนติเมตร
3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่เป็นระยะ ดังนี้
		 - พืชอายุ 14 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ย 46 - 0 - 0 หรือ 21 - 0 - 0 อัตรา
20 - 25 กิโลกรัมต่อไร่
		
		 - พืชอายุ 35-40 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ย 15 - 15 - 15 อัตรา 20 - 25 กิโลกรัม
ต่อไร่
3.2 การให้นํ้า
		 - พืชอายุ 7 - 14 วัน ให้น้ำ�อัตราที่พอดี แต่ให้สม่ำ�เสมอ เพราะหอมแดง
ไม่ต้องการน้ำ�มากนัก ให้พอชื้นเท่านั้น
		 - พืชอายุ 15 - 28 วัน หอมแดงกำ�ลังจะเจริญเติบโต ต้องการน้ำ�มาก
- พืชอายุ 29 - 35 วัน เป็นช่วงหอมแดงเจริญเติบโตและต้องการอยู่ใน
ระหว่างการปรุงอาหารทางใบ และอาจมีดอกเกิดขึ้น หากมีการให้น้ำ�ปริมาณมากขึ้น
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		 - พืชอายุ 42 - 49 วัน ให้ปริมาณน้ำ�ลดลงเพราะใกล้เก็บเกี่ยว อาจให้น้ำ�
วันเว้นวัน ทั้งนี้การให้น้ำ� ต้องสังเกตความชื้นในดิน สภาพอากาศ และอุณหภูมิ เพราะ
จะมีผลต่อการให้น้ำ�หอมแดงที่ปลูกในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ซึ่งแทบจะไม่มีการให้
น้ำ�เพราะฝนตกชุก แต่ถา้ เป็นช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม ไม่มีฝน อากาศเย็น แห้ง
ต้องให้น้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ
ถ้าช่วงปลูกช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ต้องรดน้ำ�มาก
เนื่องจากอากาศร้อน แห้ง น้ำ�ในดิน ระบายเร็ว และการให้น้ำ�จะมีผลต่อการเจริญเติบโต
อย่างมาก หากรดน้ำ�ในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอ หากรดน้ำ�มากเกินไป น้ำ�จะไม่มีที่ระบาย
หรือการดูดซับลงดินช้า มีน้ำ�ขัง รากจะเน่า อ่อนแอ และง่ายต่อการเข้าทำ�ลายของโรค
3.3 การคลุมดิน วัสดุที่ใช้คือ ฟางแห้ง หญ้าแห้ง เปลือกถั่วลิสง หรือแกลบดิบ
เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ� และรักษาความชื้นของผิวดินไว้
4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ

1) โรคใบจุดสีม่วง เกิดจากเชื้อรา ป้องกันกำ�จัด ดังนี้

		 - ปรับปรุงดินในการเตรียมแปลงปลูก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปูนขาว
ปรับสภาพความเป็นกรด
		 - ดูแลรักษาแปลงปลูกให้สะอาด เก็บซากพืชที่เป็นโรคทั้งใบและหัวไปเผา
ทำ�ลาย อย่าทิ้งไว้ในแปลงจะเป็นที่สะสมโรค
		 - เลือกพันธุ์ปลูกที่ปราศจากโรค ก่อนปลูกควรชุบหัวพันธุ์ด้วยสารป้องกัน
กำ�จัดโรคพืช
		 - หมั่นตรวจดูแปลงในช่วงที่มีอากาศเย็น มีหมอกและน้ำ�ค้างลงจัด จะพบ
การระบาดรุนแรงและรวดเร็วมาก เมื่อพบอาการของโรค พ่นด้วยสารเคมี
		 - เพื่อป้องกันการดื้อยา ควรหยุดพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน
2) โรคหัวและรากเน่า สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ป้องกันกำ�จัดโดยนำ�พืชที่เป็นโรคไป
เผาทำ�ลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดราแพร่ระบาดไปยังที่อื่นๆ และราดดินบริเวณที่พบโรค
และบริเวณใกล้เคียง ด้วยสารเคมี หยุดใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยว 14 วัน ในปีต่อไปควรปรับ
ดินด้วยปูนขาว และเพิ่ม ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ปลูกซ้ำ�ที่เดิม และควรทำ�ลายต้นที่เป็นโรคทิ้งเสีย
3) โรคราน้�ำ ค้าง เกิดจากเชื้อรา ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมีตามอัตราที่แนะนำ�
ฉีดพ่นทุก 7 - 14 วัน
4) โรคหอมเลื้อย เกิดจากเชื้อรา ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารเคมีตามอัตราที่แนะนำ�
ฉีดพ่นทุก 7 - 10 วัน
5) หนอนกระทู้หอม ป้องกันกำ�จัดโดยพ่นด้วยเชือ้ แบคทีเรียบาซิลลัสทูรงิ เยนซิส (Bt)
อัตรา 60 - 80 กรัม หรือ เชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซิส (NPV) อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ�
20 ลิตร หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 วัน หรือสารเคมีตามคำ�แนะนำ� พ่นทุก 5 - 7 วัน
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จำ�นวน 3 ครั้งติดต่อกันหรือจนกว่าการทำ�ลายจะลดลงต่ำ�กว่า 10% ของจำ�นวนต้นใน
แปลง หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน
6) หนอนชอนใบ การป้องกันกำ�จัดเมื่อพบใบถูกทำ�ลายมากกว่า 10% โดยพ่น
ด้วยสารเคมี หยุดพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน หรือจะใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง
ดักจับหนอนตัวเต็มวัย ในแปลงปลูก อัตรา 60 - 80 กับดักต่อไร่
7) เพลี้ยไฟ ระบาดในช่วงท้ายของการปลูก ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
ป้องกันกำ�จัดโดยการตรวจแปลงบ่อยๆ ถ้าพบเพลี้ยไฟใช้สารเคมีในการป้องกันกำ�จัด
ตามอัตราที่กำ�หนด
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 อายุการเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยว 65 - 85 วัน ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ
โดยเฉพาะช่วงอุณหภูมิต่ำ� จะทำ�ให้อายุการเก็บเกี่ยวยืดยาวออกไป และมีอิทธิพลต่อ
การลงหัวของหอมแดงด้วย ต้องงดน้ำ� 5 - 7 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว สังเกตใบจะเริ่มมีสีเหลือง
งดการรดน้ำ�แล้วถอนหัวออกจากแปลงปลูก
5.2 วิธีเก็บเกี่ยว เก็บหอมแดงที่หัวแห้ง แดงมัน ใบแห้ง พ่อค้าที่รับซื้อหอมแดง
จะดูรายละเอียดความสมบูรณ์ของหัวหอม และจะให้ราคาสูงคือ หอมที่มีลักษณะ
หัวสีแดงเข้ม หัวโดด ไม่มีแง่ง คอเล็ก หอมที่ใบแห้ง รากไม่เน่า จะเก็บได้นาน รากตัดสั้น
5.3 เก็บรักษา
		 - การเก็บรักษาเพื่อรอการขนส่งหรือเพื่อรอการจำ�หน่าย หลังจากเก็บ
เกี่ยวหอมแดงมาแล้ว จะต้องนำ�หอมแดงมาแขวนภายในโรงเรือนที่มีการระบายอากาศดี
10 - 12 วัน อย่าแขวนให้ชิดกันเกินไป เพราะจะทำ�ให้เกิดความชื้น ทำ�ให้หอมแดงเน่า
เสียได้ นำ�มามัดจุกให้เป็นระเบียบ ตัดรากออกให้สวยงาม การเก็บรักษาหอมแห้งที่ดี
สามารถเก็บในห้องเย็น ความชืน้ สัมพัทธ์ 65 - 70 % ระยะเวลาการเก็บรักษา 1 - 8 เดือน
		 - การเก็บรักษาเพื่อทำ�พันธุ์ มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 การแขวน มัดใบเพื่อ
แขวน ฉีดยาป้องกันแมลงให้ทั่ว รอให้แห้งนำ�ขึ้นแขวนในที่ที่เตรียมไว้ และวิธีที่ 2 การคลุก
สารเคมี ตัดใบออก คลุกหอมแดงด้วยปูนขาวให้ทั่ว นำ�ไปใส่ถุงกระดาษ อย่าใส่ให้แน่น
จนเกินไป และอย่าวางทับกัน
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3.2 ความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH)

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน

2. สภาพน้�ำ

1.2 ความเร็วลม

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

- ดินร่วนซุย�����������������������
มี����������������������
การระบายน้ำ�และระบาย
อากาศได้ดี ความชื้นในดินสูง
- ความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH) 5.0 - 6.5

- หอมแดงในภาคเหนื
�����������������������������������
อ ต้องการน้ำ�ใช้ตลอด
อายุพืช 477 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
- หอมแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต้องการน้�ำ ใช้ตลอดอายุพชื 515 ลูกบาศก์เมตร
ต่อไร่

- ขณะเริ่มปลูก 23 - 27 ๐C
- อุณหภูมิเฉลี่ย 20 - 35 ๐C ตลอด 1 - 2
เดือน
- ความเร็วลม ควรมีลมเคลื่อนที่พัดผ่าน

ความเหมาะสม

- พื้นที่ที่ปฏิกิริยาดินเป็นกรด (ดินเปรี้ยว) ใส่ปูนมาร์ลหรือปูนขาว
ก่อนปลูกอย่างน้อย 15 วัน โดยหว่านหลังการไถดิน
ครั้งแรก พรวนกลบทิ้งไว้

- ควรปลูกในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศเย็น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ถ้าค่อยๆ เปลี่ยนแปลงสม่ำ�เสมอโดยไม่ขึ้นลงแตกต่างกันมาก จะทำ�ให้ผลผลิตสูงขึ้น�
- ถ้าหัวเริ่มแก่ สภาพอากาศต้องแห้ง

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของหอมแดง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การเตรียมหัวพันธุ์การก่อนปลูก หากต้องการจะให้หอมออกรากเร็ว ควร
นำ�ไปจุ่มน้ำ�แล้วห่อผ้าที่ชื้นไว้ 2 - 3 วันจึงค่อยนำ�ไปปลูก
- การเตรียมดินก่อนปลูก หอมแดงมีระบบรากตื้น ชอบดินร่วน มีการ
ระบายน้ำ�ดี แปลงปลูกควรไถพรวน หรือขุดด้วยจอบ พลิกดินตากแดดไว้ก่อน 2 - 3 วัน
แล้วย่อยดินให้เป็นก้อนเล็ก แต่อย่าให้ละเอียดมาก จะทำ�ให้ดินแน่น หอมลงหัวยาก
- การเก็บเกี่ยว ควรงดน้ำ�ก่อนเก็บเกี่ยว 5 - 7 วัน เพื่อให้หอมแดงแห้งจะ
ช่วยในการเก็บรักษาได้นานขึ้น
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ชมรมการเกษตร .การปลูกหัวหอมแดง. แหล่งที่มา : http://myveget.com. 1 			
กุมภาพันธ์ 2556.
ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์. การผลิตหอมแดงให้ปลอดภัยจากสารพิษ. ศูนย์วิจัยพืชสวน		
ศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร.
สุกัญญา ตู้แก้ว และสมภูมิ พรรณอภัยพงศ์. 2551. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 		
หอมแดง. สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.
ห้องสมุดความรู้การเกษตร. กรมส่งเสริมการเกษตร. กระเทียม.
แหล่งที่มา : http://www.doae.go.th/library/ 15 กุมภาพันธ์ 2556.
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25 วัน
การกำ�จัด
วัชพืช
- พรวนดิน 1-2 ครั้ง
ขณะลำ�ต้นเล็ก�������
เพื
�����่อ
กำ�จัดวัชพืช�

50 วัน
การใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย 15-15-15
จำ�นวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 อัตรา 25
กก./ไร่ เมื่ออายุ 20-25
วันนับจากย้ายปลูก
- ครั้งที่ 2 อัตรา 30
กก./ไร่ เมื่ออายุ 40-45
วัน
- ครั้งที่ 3 อัตรา 30

75 วัน

150 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- บรรจุใส่กระสอบหรือถุงตาข่าย
เพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อรอการจำ�หน่ายและสะดวกใน
การขนส่ง

การเก็บเกี่ยว
- เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 150 วันนับจาก
เพาะเมล็ด
- สังเกตใบจะเริ่มถ่างออก และใบ
เปลี่ยนเป็นสีเขียวปนเทา และ เริ่ม
มีสีเหลือง สีของเปลือกหุ้มหัวเป็นสี
น้ำ�ตาล�

125 วัน

การให้น�้ำ
- ระยะแรก �������������������
ให้
������������������
น�ำ้ วันเว้นวัน�
- หลังจากตั้งตัว��������������
ให้
�������������
น้ำ� ทุก �
3-5 วัน

100 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาหอมหัวใหญ่

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
- โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย ป้องกันโดยปรับปรุงดินด้วยปูนขาวก่อนปลูก 1 - 2 สัปดาห์ และใส่ปุ๋ยคอก
เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน
- โรคใบไหม้ กำ�จัดโดยฉีดพ่นสารเคมี และรดแปลงกล้าด้วยน้ำ�ปูนใสจะช่วยให้กล้าแข็งแรงทนทานโรค
- เพลี้ยไฟ ให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น

การเตรียมพันธุ์
- แช่
��������������������������������
เมล็ดพันธุ์������
ในน้ำ�������������
อุ่น 50 ํC
ไว้ 1 คืน
- คลุ
����������������������������
กด้วยสารป้องกันกำ�จัดโรค
ทิ้งให้หมาดแล้วนำ�ไปหว่านใน
แปลงเพาะ เมล็ดจะงอกภายใน
4-5 วัน เมื่อกล้าอายุ 40-45 วัน
จึงจะย้ายปลูกได้

การเตรียมดิน
การปลูก
ย้
า
ยกล้
า ลงแปลง
- ไถพลิกดินตากแดด
ปลูก ระยะปลูก
- รองพื้น โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 15 × 20 ซม.
อัตรา 2 - 3 ตันต่อไร่

การเตรียมการ

หอมหัวใหญ่

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาหอมหัวใหญ่
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมดิน หอมหัวใหญ่เป็นพืชผักประเภทหัว ดินทีจ่ ะปลูกหอมหัวใหญ่
ควรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ควรไถพลิกดินตากแดดไว้อย่างน้อย 7 วัน และใส่
ปุย๋ อินทรีย์ 1.5 - 3 ตันต่อไร่ และใส่ปยุ๋ เคมี 15 - 15 - 15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองพืน้
คลุกเคล้าไปกับปุ๋ยอินทรีย์ ขนาดของแปลงกว้าง 1 - 1.20 เมตร
1.2 การเพาะกล้า
		 - การเตรียมเมล็ดพันธุ์ โดยนำ�เมล็ดพันธุแ์ ช่น�ำ้ ไว้ 1 คืน เพือ่ ให้เมล็ดพันธุ์
งอกอย่างสม่ำ�เสมอ คลุกด้วยสารป้องกันกำ�จัดโรคแมลง ทิ้งให้หมาดแล้วนาไปหว่านใน
แปลงเพาะ
		 - การเตรียมแปลงเพาะกล้า พืน้ ทีแ่ ปลงเพาะกล้าควรใกล้บริเวณทีม่ แี หล่งน้ำ�
ไม่มนี �ำ้ ขังแปลงกล้าจะต้องเตรียมให้ดี เพราะกล้าหอมหัวใหญ่จะต้องอยูใ่ นแปลง 40 - 45 วัน
จึงจะย้ายปลูกได้ กำ�จัดวัชพืชและย่อยดินให้ละเอียด ตากดินไว้ 7 - 10 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
อัตรา 1 - 2 ตันต่อไร่ และปุ๋ยเคมี 15 - 15 - 15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วคลุกเคล้าดิน
กับปุ๋ยให้เข้ากันปรับและเกลี่ยดินให้เรียบ
		 - การเพาะกล้าและดูแลรักษา ทำ�ร่องขวางตามแปลงแต่ละร่องห่างกัน
10 เซนติเมตร หยอดเมล็ดโดยให้เมล็ดในแต่ละร่องห่างกัน 1 - 2 เซนติเมตร เพือ่ ไม่ให้ตน้ กล้า
ขึ้นแน่นและแย่งอาหารกัน จากนั้นกลบด้วยดินหนา 1 เซนติเมตร ฉีดพ่นด้วยสารป้องกัน
กาจัดโรคและแมลงใช้ฟางหรือหญ้าแห้งทีส่ ะอาดคลุมแปลง รดน้�ำ พอชุม่ ควรทำ�หลังคาผ้า
หรือพลาสติกคลุมแปลงเพาะ เพือ่ ช่วยรักษาดินให้ชมุ่ ชืน้ และป้องกันแดดและฝน หมัน่ รดน้�ำ
ให้ชุ่มอยู่เสมอ เมล็ดจะงอกภายใน 4 - 5 วัน
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
		 ฤดูปลูก เขตภาคเหนือ ปลูกช่วง เดือนกันยายน – ธันวาคม ช่วงเก็บเกี่ยว
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
		 ฤดูปลูก เขตจังหวัดกาญจนบุรี เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ช่วงเก็บเกี่ยว
พฤศจิกายน – ธันวาคม เมือ่ ต้นกล้าอายุ 40 - 45 วัน สามารถย้ายลงแปลงปลูก ใช้ฟางข้าว
คลุมแปลง รดน้ำ�แล้วจึงปลูกคัดขนาดต้นกล้าเท่ากันปลูกในแปลงเดียว เพื่อสะดวกต่อการ
ดูแลรักษา
2.2 ระยะปลูก ระยะปลูกระหว่างหลุมและแถว 15 × 20 เซนติเมตร
3. การดูแลรักษา
3.1 การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยหลังจากที่หอมหัวใหญ่มีอายุ 20 - 25 วัน นับจากวัน
ย้ายปลูกอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 30 กิโลกรัม
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ต่อไร ครั้งแรกเมื่อหอมหัวใหญ่มีอายุ 80 - 85 วัน และครั้งที่สองเมื่อหอมหัวใหญ่มีอายุ
95 - 100 วัน
3.2 การให้น�้ำ การให้น้ำ�กล้าหอมหัวใหญ่ที่ยา้ ยลงปลูกในแปลงใหญ่ โดยปกติ
จะให้น้ำ�วันเว้นวัน และหลังจากตั้งตัวได้แล้วให้น้ำ� 3 - 5 วันต่อครั้ง แต่ทั้งนี้ให้ดูความชื้น
ของดินประกอบไปด้วย การให้น้ำ�สามารถทำ�ได้หลายวิธี คือ ใช้สายยางรด ใช้สปริงเกลอร์
หรือปล่อยน้ำ�เข้าตามร่อง แต่ต้องจัดระบบการระบายน้ำ�ให้ดีอย่าให้ขังแฉะ เพราะถ้าน้ำ�
ขังแฉะมากเกินไปจะทำ�ให้หอมหัวใหญ่เน่าได้งา่ ย และเมื่อสังเกตเห็นว่าดินเริ่มแห้งจึงเริ่ม
ให้น้ำ�สำ�หรับแปลงที่ใช้ฟางคลุมอยู่แล้วอาจจะให้น้ำ�เพียงสัปดาห์ละครั้ง วิธีการที่ให้น้ำ�ดี
ที่สุดคือปล่อยน้ำ�ให้เข้าตามร่อง เพื่อให้น้ำ�ซึมเข้าแปลงอย่างเพียงพอ แล้วจึงระบายน้ำ�
ออกอย่าให้ขังแฉะ จะลดปัญหาการระบาดของโรคได้
3.3 การกำ�จัดวัชพืช ในขณะทีห่ อมหัวใหญ่ยงั มีขนาดลำ�ต้นเล็กอยู่ ควรพรวนดิน
1 - 2 ครั้ง เพื่อกำ�จัดหญ้าและวัชพืชอื่นที่ไม่ต้องการออกไป และเมื่อหอมหัวใหญ่มีอายุ
70 วันไปแล้ว ควรหยุดพรวนดิน เพราะรากของหอมหัวใหญ่จะแผ่เต็มแปลง การพรวนดิน
ระวังอย่าให้บริเวณลำ�ต้นหอมหัวใหญ่เป็นแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้โรคเข้าไปทำ�ลาย
และจะทำ�ให้หอมหัวใหญ่เน่าได้ นอกจากนี้หากเกษตรกรมีการใช้ฟางหรือหญ้าแห้ง
คลุมแปลง จะช่วยป้องกันกำ�จัดวัชพืชได้
4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ

- โรคแอนแทรคโนส หรือ โรคหอมเลื้อย สาเหตุเกิดจากเชื้อรา โรคนี้ทำ�ให้

หัวลีบยาว ระบบรากสั้น เก็บเกี่ยวไม่ได้ มักจะพบระบาดรุนแรงในฤดูฝน หรือภายหลัง
ฝนตกในฤดูหนาวสามารถป้องกันได้ โดยก่อนปลูกทุกครัง้ ควรปรับปรุงดินด้วยการใส่ปนู ขาว
ก่อนปลูก 1 - 2 สัปดาห์ และใส่ปุ๋ยคอก เพื่อฟื้นฟูสภาพดิน
- โรคใบไหม้ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ใบหอมหัวใหญ่จะเป็นแผลฉ่ำ�น้ำ�
ถ้าเป็นมากแผลจะมีขนาดใหญ่ ทำ�ให้ใบหักพับลง ใบเหี่ยวมีสีเขียวอมเทาเหมือนถูก
น้ำ�ร้อนลวกและเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ตาล แห้งตายในที่สุด ป้องกันกำ�จัดโดยพ่นสารเคมี อัตรา
ตามฉลากทุก 7 - 10 วัน ถ้าระบาดมากให้พ่นทุก 3 - 5 วัน และรดแปลงกล้าด้วยน้ำ�ปูนใส
จะช่วยให้กล้าแข็งแรงทนทานต่อโรค
- เพลี้ยไฟ การเข้าทำ�ลายของเพลี้ยไฟมักจะเป็นช่องทางให้เกิดโรคราสีม่วง
เพลีย้ ไฟมักจะระบาดช่วงท้ายของการปลูกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน การป้องกัน
กำ�จัดควรตรวจแปลงบ่อย ถ้าพบเพลี้ยไฟมากให้ใช้สารเคมีอัตราใช้ตามฉลากที่กำ�หนด
ควรผสมสารเคมีกำ�จัดโรคราสีม่วงในการพ่นแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันโรคราสีม่วงระบาดไป
พร้อมกัน
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- หนอนกระทู้หอม จะเข้าทำ�ลายโดยกัดกินใบยอด กาบใบ การป้องกันกำ�จัด

ควรใช้สารเคมีกำ�จัดแมลง เช่น สารไพรีทรอยด์ ออร์แกนโนฟอสเฟต หรือคลอไพรีฟอส
ซึ่งจะออกฤทธิ์ถูกตัวตาย ควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นหรืออุณหภูมิสูงไม่เกิน 28 - 30 องศา
เซลเซียส จะให้ได้ผลดี
5. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 การเก็บเกี่ยว
		 - เก็บเกี่ยวเมื่อแก่จัด อายุประมาณ 150 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด
หรือสังเกตว่าเมื่อหอมหัวใหญ่เริ่มแก่ใบจะเริ่มถ่างออก และใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวปนเทา
และเริม่ มีสเี หลือง สีของเปลือกหุม้ หัวเป็นสีน�ำ้ ตาล แสดงว่าหอมหัวใหญ่เริม่ แก่จดั สามารถ
เก็บเกี่ยวได้ สาเหตุที่ต้องเก็บหอมหัวใหญ่ที่มีอายุแก่จัดนั้น เพราะจะทำ�ให้เก็บรักษาได้
นานรากจะไม่งอก และมีการแทงยอดขึ้นมาเร็วกว่าปกติ
5.2 วิธีเก็บเกี่ยว
		 - การเก็บเกี่ยวให้ใช้มือถอนหัวขึ้นจากดินในช่วงฤดูแล้ง แล้ววางไว้บน
แปลงปลูกเป็นเวลา 4 - 5 วัน จนกระทั่งใบเหี่ยว แล้วจึงตัดใบทิ้ง จากนั้นจึงบรรจุใส่
กระสอบหรือถุงตาข่ายเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
5.3 การเก็บรักษา
		 - อุณหภูมิที่เหมาะสำ�หรับการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่ คือ 2 - 5 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 75% เนื่องจากนํ้าในเซลล์หอมจะแข็งตัวในอุณหภูมิหนึ่ง
ถ้าหากอุณหภูมิในห้องเก็บรักษาเปลี่ยนแปลง จะทำ�ให้หัวหอมใหญ่มีอาการแผลชํ้าได้
ควรควบคุมอุณหภูมิให้สมํ่าเสมอ
		 - หลังจากนำ�ออกจากห้องเก็บรักษา หอมหัวใหญ่จะคายนํ้าสูง ซึ่งจะ
เน่าเสียง่าย ควรเป่าลมที่มีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 - 36 ชั่วโมง
		 - การบรรจุในภาชนะหรือห้องทีค่ วบคุมบรรยากาศ (controlled atmosphere
storage: CA) จะช่วยให้เก็บรักษาได้นาน โดยใช้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 5 %
และออกซิเจน 3 % หรือ บรรจุในระบบสูญญากาศ
5.4 การขนส่ง
		 - การขนส่งโดยรถห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48
ชั่วโมง หรือ 21 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนถึงตลาดหรือนำ�ออกจำ�หน่าย

109

110

1.3 ความยาวช่วงแสง

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

- ต้องการพื้นที่ปลูกที่มีสภาพอากาศเย็นและชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสม
คือ 13 - 24 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18.3
องศาเซลเซียส แต่นิยมปลูกกันในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากการปลูกใน
ฤดูฝนนั้นจะทำ�ให้มีการเน่าเสียของใบและลำ�ต้นเกิดขึ้นได้งา่ ย�
- การเพาะเมล็ดเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง ต้องการอุณหภูมิ 20 - 30
องศาเซลเซียส
- ระยะเก็บเกี่ยว : ต้องการอุณหภูมิสูง
- ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 70 เปอร์เซ็นต์ ในเพาะเมล็ด
- ระยะเก็บเกี่ยว : ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ตํ่าเพื่อให้สามารถเก็บ
รักษาได้นาน
- ระยะเจริญเติบโต : ระยะที่หอมหัวใหญ่มีการเจริญเติบโตทางใบ
ควรอยู่ในที่มีอากาศหนาวและช่วงแสงสั้นเป็นเวลานาน ช่วงแสงที่
เหมาะสำ�หรับการเจริญเติบโต จะอยู่ระหว่าง 8��������������������
- 16 ชั�������������
่วโมงต่อวัน
ขึ้นอยู่กับพันธุ์ (ส่วนพันธุ์เบาหรือพันธุ์ที่มีอายุสั้น เก็บเกี่ยวเร็ว
ซึ่งนิยมปลูกในเขตร้อน ต้องการช่วงแสง 8 - 10 ชั่วโมงต่อวัน)
- หอมหัวใหญ่ต้องการช่วงแสงยาวในการลงหัวไปจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยว

ความเหมาะสม

- การใช้หอมที่ต้องการช่วงแสงสั้น ปลูกในระยะที่มีช่วงแสงยาวจะ
ลงหัวเร็ว หัวมีขนาดเล็กเหมาะสำ�หรับผลิตเป็นหัวเล็กสำ�หรับปลูก
ในฤดูต่อไป

- อุณหภูมิสูงกว่า 30������������������������������
องศาเซลเซี
�����������������������������
ยส จะจำ�กัดการเจริญ

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของหอมหัวใหญ่
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ความเหมาะสม

4. สภาพน้�ำ
4.1 ปริมาณน้ำ�ที่ต้องการ

2.3 ปริมาณอินทรีย์วัตถุ

หอมหัวใหญ่ต้องการนํ้า 700 - 750
มิลลิเมตร ตลอดฤดูปลูก หรือให้นํ้าประมาณ
14 - 15 ครั้ง แต่ละครั้งให้นํ้า 50 มิลลิเมตร
โดยรักษาให้มีความชื้นอยู่ที่ระดับ
35 - 59 เซนติเมตร จากหน้าดิน

ดินปลูกควรมีคา่ ธาตุอาหารในปริมาณที่มาก
เพียงพอ

ดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย มีความอุดม
สมบูรณ์������
มี�������������������
การระบายน้
����������������
ำ�ได้ดี
2.2 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 5.8 - 6.5

สภาพแวดล้อม
2. สภาพดิน
2.1 ลักษณะของเนื้อดิน

- การให้นํ้าน้อยเกินไปจะทำ�ให้ชะงักการเจริญเติบโต����������������������������
และให้
���������������������������
มากเกินไป������������
จะทำ
�����������
�ให้หอม
เน่าตาย

pH ตํ่ากว่า 5.8 หอมจะไม่สมบูรณ์
pH����������������������������������������������������������������������������
สูงกว่า 6.5
�������������������������������������������������������������������
จะให้
���������������������������������������������������������������
ผลผลิตลดลง������������������������������������������������
ดิ�����������������������������������������������
นที่มี���������������
pH สู�����������������������������������
ง พืชไม่สามารถนำ
������������������������
�ธาตุทองแดง������
(cu)
แมกนีเซี่ยม (mg) และ สังกะสี (Zn) ขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของหอมหัวใหญ่ (ต่อ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การย้ายปลูก ควรคัดขนาดต้นกล้าให้มีขนาดเท่ากันปลูกในแปลงเดียวกัน
เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษา
- การปฏิบัติหลังการปลูกในการควบคุมวัชพืช สามารถใช้ฟางหรือหญ้าแห้ง
คลุมแปลงจะช่วยป้องกันการเกิดวัชพืชได้
- เทคนิคการให้น้ำ� วิธีให้น้ำ�ดีที่สุดคือปล่อยน้ำ�ให้เข้าตามร่อง ให้น้ำ�ซึม
เข้าแปลง ระบายน้ำ�ออกอย่าให้ขังแฉะ จะช่วยลดการระบาดของโรค
- เทคนิคการพรวนดิน ขณะพรวนดินพยายามอย่าให้ล�ำ ต้นเป็นแผล เนือ่ งจาก
จะเป็นช่องทางให้โรคเข้าลาย และทำ�ให้หอมเน่า
- การป้องกันกำ�จัดโรคกล้าเน่า สามารถใชนํ้าปูนใสรดตนกลาหอมหัวใหญ
จะชวยปองกันโรคกลาเนาตาย โดยใชปูนขาว 5 กิโลกรัม ละลายในนํ้า 60 ลิตร กวนให
เขากันทิ้งไว 1 คืน ตักสวนเปนนํ้าใสมา 1 สวน นําไปผสมกับนํ้า 5 สวน นําไปใชรดกลา
ทุก 7 วันเพื่อปองกันกันกลาเนา
- การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุควรมีคุณภาพดี ถูกสุขลักษณะ
มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง
และรักษาคุณภาพหอมหัวใหญ่ได้
- การเก็บรักษา หากต้องการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน สามารถทำ�ได้โดย
การฉายรังสีแล้วเก็บรักษาในห้องเย็น จะช่วยชะลอการงอกลดอัตราการสูญเสียน้ำ�หนัก
อัตราการเน่าเสีย และได้หอมคุณภาพดีกว่า
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ฉัตร ช่ำ�ชอง และ เยาวลักษณ์ รัตนะเพียรธรรมมะ. ไม่ระบุปีพิมพ์.
แนวทางในการรักษาเสถียรภาพหอมหัวใหญ่. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นรินทร์ สมบูรณ์สาร และสุภาพ หลิมอัตระ. 2542. หอมหัวใหญ่. กรมส่งเสริมการเกษตร.
นิพนธ์ ไชยมงคล. ไม่ระบุปีพิมพ์. หอมหัวใหญ่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2552.
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ : หอมหัวใหญ่. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
สำ�นักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.2556. หอมหัวใหญ่.
แหล่งที่มา : http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/hom_
hua.pdf. 8 กุมภาพันธ์ 2556.

112

การเตรียมพันธุ์
- แช่เมล็ดในน้ำ�อุ่น 50 –
55oC นาน 30 นาที
- แช่ในน้ำ�อุณหภูมิปกติ
นาน 1 คืน
- นำ�ไปผึ่งลม
- เมื่อเมล็ดปริ นำ�ไปเพาะ

การเตรียมดิน
ในถุงดำ� ดินร่วนผสมปุ๋ย
อินทรีย์ อัตรา 1 : 1
ในแปลงเพาะ 1 ไร่
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 30 กก.
- ปุ๋ย 15-15-15 จำ�นวน
0.5 กก.
- ปูนขาว 1 กก.
ในแปลงปลูก 1 ไร่
- ไถดินลึก 50 ซม.
- ใส่ปูนขาว 200 กก.
- ตากดิน 10-15 วัน
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2-3 ตัน

การเตรียมการ

หน่อไม้ฝรั่ง

2 เดือน

3 เดือน

4 เดือน

6 เดือน

9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน

ปีที่ 2

การเก็บเกี่ยว
และการพักต้น
- อายุ 8 เดือนหลังเพาะกล้า
สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยการ
จับโคนหน่อที่ติดกับดินแล้ว
ดึงขึ้น
- สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน
เป็นเวลา 60 วัน
- หลังเก็บผลผลิตนาน 60 วัน
การให้น�้ำ
ควรทำ�การพักต้น โดยถอน
- ให้ทุก 3 - 5 วัน ขึ้นอยู่ แยกต้นที่เหลือง โทรมออก
กับความชื้นในดิน
เหลือต้นแม่ไว้ 4 - 5 ต้นต่อกอ
- ระวังอย่าให้แฉะ
- ช่วงพักต้นควรงดการเก็บ
ผลผลิต
- พักต้นนาน 1 เดือน

8 เดือน

การทำ�ราวค้�ำ ต้น
- ปักเสาที่หัว ท้ายแปลง
ตรงกับแถวที่ปลูก
- ขึงเชือกไนล่อนเป็น
ระยะ 1 - 2 แถว
การไว้ต้นแม่
- ตัดแต่งกิ่ง และไว้ต้น
แม่ 4 - 5 ต้นต้นกอ

7 เดือน

การใส่ปุ๋ย
- กล้าอายุ 2 เดือน
ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา
30 กก.ต่อไร่
- อายุ 3 เดือน ใส่
ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา
30 กก.ต่อไร่
- ใส่ทุก 1 เดือน จน
ครบ 9 เดือน
ในช่วงพักต้น
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 0.5
– 1 ตันต่อไร่
- ปุ๋ย 12-24-12
อัตรา 50 กก.ต่อไร่

5 เดือน

ศัตรูที่ส�ำ คัญและการป้องกันกำ�จัด
1. โรคลำ�ต้นไหม้ เกิดจากเชือ้ รา ระบาดในฤดูฝน 2. โรคใบเทียมร่วง เกิดจากเชือ้ รา ระบาดมากในทีม่ คี วามชืน้ สูง
3. โรคเน่าเปียก เกิดจากเชื้อรา ระบาดรุนแรงในฤดูฝน และที่มีความชื้นสูง 4. โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา
ระบาดมากในฤดูฝน ป้องกันกำ�จัดโรค1-4 โดย ตัดแต่งทรงพุ่ม ควบคุมการให้น้ำ� 5. หนอนเจาะสมอฝ้าย
6. หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม และ 7. เพลี้ยไฟ ระบาดช่วงฤดูร้อน และช่วงหนาวเข้าร้อน ป้องกันกำ�จัด
โดยใช้กับดักกาวเหนียว

การกำ�จัดวัชพืช
ช่วงเตรียมดิน และช่วง
ที่ทำ�การพักตัว ควรกำ�จัด
วัชพืช

การปลูก
- หลังปลูก 2-3 เดือน
ย้ายปลูก
- เลือกกล้าที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีรากมาก
- ย้ายปลูกช่วงที่มีแดด
อ่อนๆ
- ระวังอย่าให้รากขาด

1 เดือน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่ง
ปีที่ 4

ปีที่ 5

การปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว
- การขนย้าย เก็บผลผลิต
ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้
สะดวก
- การทำ�ความสะอาด
ทำ�ความสะอาดเฉพาะ
ส่วนโคนด้วยน้ำ�สะอาด
- การคัดเกรด ก่อนคัด
เกรดต้องตัดโคนหน่อ
ด้วยมีดสะอาดให้หน่อ
มีความยาวเท่ากันที่ 25
ซม.
- การบรรจุ และขนส่ง
รัดผลผลิตด้วยหนังยาง
เรียงผลผลิตให้ยอดตั้ง
ขึ้นในตะกร้าพลาสติก
ที่รองด้วยแผ่นฟองน้ำ�
คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือ
ฟองน้ำ�

ปีที่ 3

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่ง
1. การเตรียมการก่อนปลูก
1.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ์
แช่เมล็ดในน้ำ�อุ่น
อุณหภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที นำ�ไปแช่น้ำ�
อุณหภูมิปกติ 1 คืน นำ�มาผึ่งลมให้หมาด อย่าให้เมล็ดแห้ง
เมื่อเมล็ดปริ จึงนำ�ไปเพาะ
1.2 การเพาะกล้า สามารถทำ
����������������
�ได้โดย
		 1) เพาะในถุงดำ�ขนาด 4 x 6 นิ้ว ใส่ดินร่วน
ผสมปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1:1 หยอดเมล็ดลงถุง ถุงละ 1-4 เมล็ด
นำ�ไปวางในทีร่ ม่ รำ�ไร หรือคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง 50% รดน้�ำ ทุกวัน
		 2) เพาะในแปลงเพาะ ควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง
ใกล้แหล่งน้ำ� ไม่มีน้ำ�ขังแฉะหรือท่วมขัง พื้นที่ปลูก 1 ไร่ จะต้องเตรียมแปลงเพาะกล้า 80
ตารางเมตร กำ�จัดวัชพืชออกให้หมด ย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 30 กิโลกรัม
ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 จำ�นวน 0.5 กิโลกรัม และปูนขาว 1 กิโลกรัมต่อแปลงเพาะ
คลุกเคล้าให้ทั่ว เกลี่ยดินให้เรียบ และทำ�ร่องลึก 1 – 2 เซนติเมตร ตามแนวขวางของแปลง
แต่ละร่องห่างกัน 20 – 25 เซนติเมตร หยอดเมล็ดเป็นจุดๆ ละ 1 เมล็ด ห่างกัน จุดละ
10 - 15 เซนติเมตร กลบเมล็ดบางๆ ใช้ฟางคลุมทับบนแปลง รดน้ำ�ตามให้ชุ่ม
1.3 การเตรียมแปลงปลูก ขุดหรือไถดินลึก 50 เซนติเมตร เก็บวัชพืชออกให้หมด
ใส่ปูนขาว 200 กิโลกรัมต่อไร่ รดน้ำ� ตากดิน 10 - 15 วัน และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2 - 3 ตันต่อไร่
ย่อยดินให้ละเอียด ยกแปลงลูกฟูกสูง 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลูกฟูกอย่างน้อย
120 เซนติเมตร ปรับระดับดินลูกฟูกและร่องระบายน้ำ�ให้อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งนี้
ความลาดเอียงต้องไม่เกินร้อยละ 5
2. การย้ายกล้าและการปลูก
เมื่อกล้าอายุ 3 เดือน ให้ยา้ ยปลูกโดยเลือกกล้าที่แข็งแรง สมบูรณ์ ต้นใหญ่
มีรากมาก และมีขนาดใกล้เคียงกัน ระวังอย่าให้รากขาด ควรตัดยอดด้านบนออกให้ต้น
กล้าสูง 15 เซนติเมตร แล้วแช่ส่วนรากและโคนในน้ำ�สะอาดผสมสารป้องกันกำ�จัดเชื้อรา
อัตรา 1 ช้อนชาต่อน้ำ� 20 ลิตร นาน 15 นาที
3. การดูแลรักษา
3.1 การให้น�้ำ ช่วงแรกที่ยา้ ยกล้าลงแปลงปลูกจะให้น้ำ�วันเว้นวัน หลังจาก
กล้าตั้งตัวได้แล้วให้น้ำ�ทุก 3 - 5 วัน ขึ้นอยู่กับความชื้นในดิน วิธีการให้น้ำ�ขึ้นกับสภาพ
แวดล้อม และทุนของเกษตรกร ที่สำ�คัญต้องให้น้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ และต้องจัดระบบการ
ระบายน้ำ�ให้ดี ผิวหน้าดินควรมีความชุ่มชื้น แต่อย่าให้ขังแฉะ
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3.2 การใส่ปุ๋ย
		 1) ปุ๋ยอินทรีย์
ใส่ทุก 2 เดือน อัตรา 0.5 – 1 ตัน
ต่อไร่ ในช่วงพักต้น
		 2) ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ย
21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อกล้าอายุ 2 เดือนหลังปลูก ปุ๋ย
15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อกล้าอายุ 3 เดือน หลังปลูก
และใส่ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้งจน
ครบ 9 เดือน และใส่ปุ๋ย 12-2412 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วง
พักต้น โดยใส่ทุก 2 เดือน
3.3 การทำ � ราวค้ำ � ต้ น
หลังย้ายปลูก 4 เดือน ทำ�ราว
ค้ำ�ต้น โดยปักเสาที่หัวและท้าย
แปลงตรงกั บ แถวที่ ป ลู ก หน่ อ ไม้
ฝรั่ง และขึงเชือกไนล่อนเป็นระยะ
จำ�นวน 1 - 2 แถว
3.4 การไว้ต้นแม่เหนือดิน หลังย้ายปลูก 3 เดือน และก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน
ต้องตัดแต่งยอดและกิ่งแขนงเพื่อไว้ต้นแม่ การไว้ต้นแม่จะไว้ 4 - 5 ต้นต่อกอ เพื่อให้
ผลผลิตสูงสุดทั้งในแง่จำ�นวนหน่อและน้ำ�หนักหน่อ
3.5 การพักต้น เมื่อเก็บผลผลิตได้ประมาณ 60 วัน ต้องพักต้น 1 เดือน
โดยการถอนแยกต้นที่เหลืองและโทรม เป็นโรคหรือถูกแมลงรบกวนทิ้ง เลือกต้นที่แข็งแรง
ต่อกอไว้ 4 - 5 ต้น เลี้ยงไว้เป็นต้นแม่ ช่วงพักต้นควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราไร่ละ 0.5 - 1 ตัน
ต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 12 - 24 - 12 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
4. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ

1) โรคลำ�ต้นไหม้ เกิดจากเชือ้ รา ระบาดช่วงฤดูฝน โดยอาศัยลมและน้�ำ ป้องกันโดย

สำ�รวจแปลงปลูกทุก 7 วัน หากพบการระบาดของโรคให้ตัดแต่งทรงพุ่มโดยลดต้นแม่หรือ
ตัดกิง่ แขนงออกให้โปร่ง ควบคุมการให้น�ำ้ และการระบายน้�ำ ออกจากแปลง อย่าให้ขงั แฉะ
และให้น้ำ�ก่อน 16.00 น. เก็บต้นเป็นโรคเผาไฟ
2) โรคใบเทียมร่วง เกิดจากเชื้อรา ระบาดมากในพื้นที่ที่มีสภาพความชื้นสูง
ป้องกันโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการป้องกันกำ�จัดโรคลำ�ต้นไหม้
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3) โรคเน่าเปียก เกิดจากเชื้อรา

ระบาดรุนแรงในฤดูฝน และในสภาพที่มี
ความชื้นสูงป้องกันโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การป้องกันกำ�จัดโรคลำ�ต้นไหม้
4) โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชือ้ รา
ระบาดมากในฤดูฝน ป้องกันโดยปฏิบตั เิ ช่นเดียว
กับการป้องกันกำ�จัดโรคลำ�ต้นไหม้
5) หนอนเจาะสมอฝ้าย ป้องกันโดย
ใช้กับดักกาวเหนียว
6) หนอนกระทูผ้ กั หนอนกระทูห้ อม

ป้องกันโดย ใช้กับดักกาวเหนียว
7) เพลี้ยไฟ ระบาดช่วงฤดูร้อน
และช่วงหนาวเข้าร้อน ป้องกันโดยใช้กับดัก
กาวเหนียว
5. การเก็บเกี่ยว
เริม่ เก็บผลผลิตเมือ่ อายุ 6 - 8 เดือน โดยเก็บ 2 เดือน และพักต้น 1 เดือน สลับกัน
การเก็บเกี่ยวทำ�ได้ 2 วิธี คือ
1. วิธีถอน จับบริเวณโคนหน่อทีต่ ดิ กับดินให้ถนัดแล้วดึงหน่อขึน้ หากดินแข็งมาก
หรือหน่อขนาดใหญ่ให้คุ้ยดินก่อนแล้วจึงถอน ระวังไม่จับหน่อแรงเกินไป เพราะหน่อจะ
ช้ำ�หรือหักได้
2. วิธีตัด ใช้มีดคุ้ยดินแล้วสอดลงเพื่อตัดหน่อ
6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
หลังจากที่เก็บผลผลิตมาแล้วให้รีบนำ�ผลผลิตไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก
เพื่อนำ�มาทำ�ความสะอาดโคนหน่อด้วยน้ำ�สะอาด ระวังอย่าให้ส่วนปลายหน่อเปียก แล้ว
ทำ�การคัดเกรด โดยเรียงให้ปลายหน่อเสมอกันและตัดส่วนโคนให้ยาวเสมอกัน ยาว 25
เซนติเมตร แล้วนำ�มาคัดแยกขนาดตามมาตรฐานของบริษัทรับซื้อ หลังจากนั้นรัดหน่อ
ด้วยหนังยาง เรียงผลผลิตให้ตั้งยอดหน่อขึ้น เพื่อป้องกันหน่องอ บรรจุในตะกร้าพลาสติก
ที่รองด้วยแผ่นฟองน้ำ�ที่สะอาด คลุมด้วยผ้าขาวบางหรือฟองน้ำ�อีกชั้นด้านบน และขนส่ง
มายังจุดรวบรวมผลผลิตอย่างรวดเร็ว
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ไม่เกิน 600 เมตร
ไม่เกิน 5 %

ดินร่วน หรือร่วนปนทราย
ลึกมากกว่า 6 ฟุต
6.5 – 7.0
สำ�หรับการงอกของเมล็ด ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส
ต้องการในปริมาณอย่างน้อย 3 %

3. สภาพดิน
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ความลึกของหน้าดิน
- ความเป็นกรด-เป็นด่างของดิน (pH)
- อุณหภูมิดิน
- ปริมาณอินทรียวัตถุ

70 - 90%
ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน
สำ�หรับการงอกของเมล็ด ต้องการประมาณ 5 ลักซ์

20 - 30 องศาเซลเซียส เหมาะสำ�หรับการเจริญเติบโต

ความเหมาะสม

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล
- ความลาดเอียงของพื้นที่

- ความชื้นสัมพัทธ์
- ความยาวช่วงแสง
- ความเข้มของแสง
- ความเร็วลม (การเคลือ่ นทีข่ องลม)

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

ดินที่ขาดอินทรียวัตถุหรือมีไม่พอ ทำ�ให้แทงหน่อได้ยาก

- ไม่ทนต่อสภาพน้ำ�ขัง และดินที่แฉะหรือมีความชื้นในดินสูง
- ถ้าหน้าดินตื้นต้องเพิ่มอินทรียวัตถุ
- ไม่ทนต่อดินที่เป็นกรดจัด ทำ�ให้ลำ�ต้นมีขนาดเล็ก ปลายใบสีน้ำ�ตาล

- ความลาดเอียงสูงกว่า 5 % ทำ�ให้การระบายน้ำ�ดีเกินไป ส่งผลให้ดิน
ไม่สามารถเก็บกักน้ำ�ได้

ความเร็วลมที่แรง ทำ�ให้ลำ�ต้นหัก ต้องทำ�การค้ำ�ยันลำ�ต้น

- ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และแตกต่างกันมาก
- อุณหภูมิต่ำ�กว่า 18 องศาเซลเซียส จะพักตัว ทำ�ให้ผลผลิตลดลง
- อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส หน่อจะมีเส้นใยมากและกาบใบ
ที่ลำ�ต้นอ่อน (Spear) จะเปิดเร็ว ทำ�ให้คุณภาพลดลง
- อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส จะพักตัว

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่ง
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- ธาตุอาหารหลัก

สภาพแวดล้อม
4. ปริมาณธาตุอาหารในดิน

ความเหมาะสม
ควรตรวจวิเคราะห์สภาพดิน เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยต้องมีปริมาณธาตุอาหารอย่างน้อยที่สุด
ดังนี้
อินทรียวัตถุ
ต่ำ�
ปานกลาง
สูง
ปริมาณไนโตรเจน (กก./ไร่)
ปีที่ 1
22
18
15
ปีที่ 2 เป็นต้นไป
15
11
7
ปริมาณโพแทสเซียม
ปริมาณ K2O
ปริมาณ K2O
ในดิน (กก./ไร่)
(กก./ไร่) ในปีที่1
(กก./ไร่) ในปีที่ 2 +
0-50
45
18
51-75
36
14
75-100
27
9
101-150
18
5
151-200
9
0
200+
0
0
ปริมาณฟอสฟอรัส
ปริมาณ P2O5
ปริมาณ P2O5
ในดิน (ppm)
(กก./ไร่) ในปีที่ 1 (กก./ไร่) ในปีที่ 2 +
0-10
36
14
11-20
27
9
21-30
18
5
31-40
9
0
41 +
5
0

- ปีที่ 1 เป็นช่วงการเจริญเติบโต ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากกว่า
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
- ปีที่ 2 เป็นต้นไป ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมให้มีปริมาณและสัดส่วนที่พอเหมาะ

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่ง (ต่อ)
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ปริมาณน้ำ�ที่ต้องการ

5. สภาพน้�ำ
- คุณภาพน้ำ�

สภาพแวดล้อม
- ธาตุอาหารรอง/ธาตุอาหารเสริม

0.4 - 0.5 ppm
0.15 - 0.20 ppm
50 – 100 ppm
6 – 11 ppm
20 – 60 ppm
20 – 160 ppm

ใช้น้ำ�ที่มั่นใจว่าไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน เช่น
ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ปนเปื้อนโลหะหนักหรือวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร
- ปริมาณน้ำ�ใต้ดินต้องเพียงพอกับระดับที่รากเจริญเติบโต
คือ 15 - 60 ซม.
- ปริมาณน้ำ�ในดินที่หน่อไม้ฝรั่งใช้ /ต้น /วัน คือ 0.10 – 0.20 นิ้ว
- 1 ไร่ ~ 2,500 ต้น ใช้ปริมาณน้ำ�เท่ากับ 250 – 500 นิ้ว

Ca
Mg
B
Cu
Zn
Mn

ความเหมาะสม

- ควรทำ�การส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่อไม้ฝรั่งจะแสดงอาการขาดธาตุ B เมื่อต่ำ�กว่า 43-45 ppm
แต่หากสูงกว่า 175 – 288 ppm จะทำ�อันตรายต่อหน่อไม้ฝรั่ง
ได้

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่ง (ต่อ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การปรับปรุงบำ�รุงดิน ควรมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์
และโครงสร้างของดิน และควรจัดการระบายน้�ำ ให้ดี โดยเฉพาะในช่วงทีฝ่ นตกต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน
เนื่องจากจะทำ�ให้ระบบรากเสียหาย หากสภาพน้ำ�ในแปลงปลูกแฉะ หรือน้ำ�ขังมากเกินไป
- การใช้พันธุ์ที่ดี เกษตรกรที่เก็บเมล็ดพันธุ์เอง ควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้น
ที่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตสูง ไม่มีโรค และแมลงรบกวน ในปัจจุบันนิยมใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- การพักต้น บำ�รุงดิน และการเลี้ยงต้นแม่ สามารถช่วยให้ระยะเวลาการเก็บ
ผลผลิตนานขึ้น
- การป้องกันการเกิดโรค ควรนำ�ต้นหน่อไม้ฝรั่งที่ตัดทิ้งในช่วงที่ทำ�การพักต้น
ทิ้งให้ไกลจากบริเวณแปลงปลูก เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค
- การชะลอการบานของกาบใบ ใช้พลาสติกสีขาว ทำ�เป็นกรวยเล็กๆ ครอบที่ปลาย
ยอดหน่อ ในช่วงฤดูร้อน เพื่อป้องกันแสงแดดและลดอุณหภูมิที่ปลายหน่อ ควรระมัดระวังเรื่อง
การรักษาความสะอาดของกรวยที่ครอบ
- การลดต้นทุนการผลิต และได้ผลตอบแทนสูงสุด ควรวิเคราะห์ปริมาณธาตุ
อาหารในดินก่อนปลูก เพื่อใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
จิราภา จอมไธสง. 2548. “การศึกษาการผลิตหน่อไม้ฝรั่งรูปแบบเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรจังหวัดสระแก้ว”. รายงานการวิจัย. สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้า		
เกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์และคณะ. 2545. โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการเกษตร
ในเขตชานเมืองใหญ่: โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาและจัดการระบบการผลิต		
หน่อไม้ฝรั่ง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นรินทร์ สมบูรณ์สาร. 2544. หน่อไม้ฝรั่ง. กองส่งเสริมพืชสวน, กรมส่งเสริมการเกษตร.
นรินทร์ สมบูรณ์สาร. 2545. การส่งเสริมการปลูกหน่อไม้ฝรั่งครบวงจร.
รายงานผลการศึกษา. กองส่งเสริมพืชสวน, กรมส่งเสริมการเกษตร.
David F. Graper and Rhoda Burrows. 2001. “ Growing Asparagus ”. Extension Extra.
Retrieved April, 25 2007 http://ces.uwyo.edu/PUBS/b-1109.pdf
William D. Hutchison and Other. 2006. “Growing Asparagus in Minnesota”. Retrieved April,
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2 สัปดาห์

การเปิดดอก
ทำ�ได้ 3 วิธี คือ
- โดยการดึงคอขวดออก พร้อม
กับม้วนปากถุงลงไปจนถึงก้อน
เชื้อ
- การกรีดปากถุงโดยใช้มีด
คม ๆ กรีดข้างถุงเป็น 4 แนว
แล้วนำ�ไปวางตั้งหรือแขวนใน
แนวตั้ง
- ดึงจุกสำ�ลีออก แล้วกรีดข้าง
ถุงสัก 2 รอย นำ�ก้อนเชื้อมา
วางเรียงซ้อนกัน ให้เห็ดเจริญ
ออกมาทางปากถุงทางเดียว

1 สัปดาห์
การดูแลรักษา
- ให้
����������������������
น้ำ�สม่ำ�เสมอวันละ
2-3 ครั้ง ระวังไม่ให้น้ำ�ขัง
ในถุงก้อนเชื้อเด็ดขาด
- หมั่นสำ�รวจ ดูแล
ภายในโรงเรือน ว่ามี
ก้อนเชื้อมีความผิดปกติ
หรือไม่
- ดูแลรักษาความชื้นและ
อุณหภูมิให้เหมาะสม

3 สัปดาห์

5 สัปดาห์

6 สัปดาห์

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคทีส่ �ำ คัญ โรคราดำ� ,โรคราเขียว ,โรคราส้ม,โรคราเมือก
,โรคเน่าน้ำ�ตาล ,โรคเน่าเหลือง�����������������������������
ป้����������������������������
องกันด้วยการรักษาความสะอาด
ทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ หากพบก้อนเชือ้ ทีเ่ ป็นโรคให้น�ำ ออกไปทำ�ลาย
แมลงทีส่ �ำ คัญ หนอนแมลงวัน, หนอนผีเสือ้ ไร ป้องกันด้วยการ
ทำ�ความสะอาดโรงเรือนและฉีดพ่นเชื้อราไมโตฟากัส พบก้อนเชือ้ ที่
ถูกทำ�ลายให้น�ำ ออกจากโรงเรือนไปทำ�ลาย

การเก็บเกี่ยว
- เมื่อเปิดดอกเห็ดประมาณ
1-3 สัปดาห์จะเกิดดอกเห็ด
เล็กๆ นับไปอีก 4 วันเห็ด
จะเจริญเต็มที่สามารถเก็บ
ผลผลิตได้
- เก็บเมื่อดอกบานเต็มที่
แต่ขอบหมวกยังไม่บานย้อย
และเก็บในช่อเดียวกันให้หมด
ไม่ให้มีเศษเหลือติดค้างอยู่กับ
ก้อนเชื้อ
- นิยมเก็บช่วงเช้ามืด
ก่อนรดน้ำ�

4 สัปดาห์

ขั้นตอนการเพาะและการดูแลรักษาเห็ดนางรม-นางฟ้า

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- ใช้มีดคมๆ ตัดโคนดอกเอาเศษวัสดุเพาะที่ติดมาออก
- คัดขนาดและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ตามที่ตลาดต้องการ เช่น บรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่
ทำ�ให้พองลมป้องกันการกระทบทำ�ให้ดอกช้ำ� เป็นต้น
- หากไม่สามารถจำ�หน่ายได้ทันทีให้เก็บในที่เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

- เตรียมโรงเรือนเปิด
ดอกที่สะอาด อากาศถ่ายเท
ได้ดี
- นำ�ก้อนเชื้อที่ผ่านการฆ่า
เชื้อและทิ้งไว้ให้เย็นแล้ว
ใส่หัวเชื้อเห็ดที่เลี้ยงในเมล็ด
ข้าวฟ่างถุงละประมาณ
10-15เมล็ด ปิดสำ�ลี นำ�ไป
วางที่สำ�หรับการบ่มเชื้อ
ใช้เวลาประมาณ 1-1.5
เดือน จึงนำ�ไปเปิดดอกได้

การเตรียมการ

เห็ดนางรม - นางฟ้า

เทคนิคการเพาะและดูแลรักษาเห็ดนางรม-นางฟ้า
1. การเตรียมการเพาะ
1.1 การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
		 สู ต รอาหารที่ นิ ย มในการผลิ ต
เห็ดนางรม - นางฟ้า คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
100 กิโลกรัม รำ�ละเอียด 5 กิโลกรัม ดีเกลือ
0.2 กิโลกรัม ปูนขาว(แคลเซี่ยมคาร์บอเนต)
หรือหินปูน 1 กิโลกรัม หรือเติมด้วยน้ำ�ตาล
ทราย 2 - 3 กิโลกรัม ผสมน้ำ�ให้มีความชื้น
60 - 70% มีวิธีการดังนี้
		 1) นำ�ส่วนผสมต่าง ๆ มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
		 2) เติมน้ำ�ลงไปผสม ควรผสมให้ความชื้นกระจายให้ทั่วสม่ำ�เสมอ ทดสอบ
ให้ได้ความชื้นประมาณ 60 – 70 %
		 3) บรรจุใส่ถุงพลาสติกทนร้อนที่ใช้เพาะเห็ดหนักถุงละประมาณ 8 – 10 ขีด
อัดให้แน่นพอประมาณ ใส่คอขวดพลาสติก หุ้มด้วยสำ�ลีและกระดาษ
		 4) นำ�ไปนึง่ ด้วยหม้อนึง่ ลูกทุง่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 90 - 100 องศาเซลเซียส (น้�ำ เดือด )
นาน 3 – 4 ชั่วโมง (เริ่มจับเวลาเมื่ออุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส) แล้วทิ้งไว้ให้เย็น
1.2 การบ่มก้อนเชื้อเห็ด
		 การบ่มเชื้อ เมื่อก้อนเชื้อเย็นแล้ว ใส่เชื้อเห็ดที่ขยายในเมล็ดข้าวฟ่างลงไป
นำ�ก้อนเชื้อไปบ่มในที่มืด อุณหภูมิประมาณ 28 – 35 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งการเจริญ
เติบโตของเส้นใย เส้นใยเห็ดจะเจริญเต็มถุงประมาณ 1-1.5 เดือน เมื่อเส้นใยเดิน
เต็มถุงแล้ว ให้พักก้อนเชื้อระยะหนึ่ง เพื่อให้เส้นใยสะสมอาหารและพร้อมจะเจริญ
เป็นดอกเห็ด แล้วนำ�ไปเปิดดอกในโรงเรือนเปิดดอกต่อไป
1.3 โรงเรือนเปิดดอกเห็ด
		 โรงเรือนควรเป็นสถานที่สะอาด เก็บรักษาความชื้น และถ่ายเทอากาศได้ดี
ไม่ร้อน ภายในทำ�ชั้นวางก้อนเชื้อเห็ดหรือใช้ราวสำ�หรับแขวนก้อนเชื้อ ขนาดของโรงเรือน
สัมพันธ์กับจำ�นวนก้อนเชื้อ เพื่อรักษาความชื้นและการถ่ายเทอากาศภายในโรงเรือน
เช่น ขนาดโรงเรือน 3 x 4 x 2.5 เมตร สามารถบรรจุก้อนเชื้อได้ประมาณ 1,500 ก้อน
2. การเพาะ
2.1 การเปิดดอก นำ�ก้อนเชื้อที่ผา่ นการบ่มและมีเส้นใยเจริญเต็มถุงไปไว้ใน
โรงเรือนเปิดดอก จากนั้นดึงจุกสำ�ลีออก แล้วกรีดข้างถุง 2 รอย เพื่อป้องกันน้ำ�ขัง แล้วนำ�
ก้อนเชื้อมาวางเรียงซ้อนกันภายในโรงเรือน ให้เห็ดเจริญออกมาทางปากถุงทางเดียว
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3. การดูแลรักษา
1) รดน้ำ�ทุกวัน วันละ 2 – 3 ครั้ง โดยใช้หัวฉีดพ่นฝอยในโรงเรือน ให้ละอองน้ำ�
อยู่เหนือถุงเห็ด ไม่ให้น้ำ�เข้าในคอขวด และรักษาความชื้นในโรงเรือนไม่น้อยกว่า 85 %
เวลาให้น้ำ� ระวังอย่าให้น้ำ�ขังในก้อนเชื้อ
2) ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าประมาณ
25 องศาเซลเซียส เห็ดนางรมอยู่ระหว่าง 24 - 33.5 องศาเซลเซียส
4. ศัตรูเห็ด
4.1 โรคเห็ด
		 1) เกิดจากเชื้อรา
			 - เชื้อราดำ�กลุ่มแอสเพอร์จิลลัส บางส่วนของก้อนเชื้อจะมีสีเขียวเข้ม
เกือบดำ� อาจเกิดที่ส่วนบนใกล้ปากถุงแล้วลามลงไปข้างล่าง หรืออาจเกิดจากด้านล่างขึ้น
ไปก็ได้ บางส่วนของถุงเห็ดมีสีน้ำ�ตาลดำ�เกิดขึ้นติดกับบริเวณที่มีสีเขียวเข้ม
			 - เชื้อราดำ�โบโอดิฟโพลเลีย ขี้เลื่อยในถุงมีสีน้ำ�ตาลเข้มเกือบดำ�
เริ่มแรกเชื้อราสีขาว ต่อมาเชื้อราสีขาวจะขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทิ้งไว้นานๆ จะสังเกต
เห็นก้อนเล็กๆ สีดำ�นูนออกมาที่ผิวของถุงพลาสติก
			 - เชื้อรากลุ่มราเขียว เป็นหย่อมสีเขียวมะกอกหรือเขียวเข้มในถุงเห็ด
			 - เชื้อราสีส้มหรือราร้อน มักเกิดเป็นกระจุกบริเวณปากถุง มีลักษณะ
เป็นแผลสีชมพูอมส้มหรือเป็นก้อนติดกันสีชมพู บางถุงอาจมีราสีส้มเกิดที่ก้นถุงได้
การระบาดของราสีส้มจะทำ�ให้เส้นใยเห็ดเจริญไม่ได้ เนื่องจากรานี้เจริญอย่างรวดเร็ว
ปกคลุมเส้นใยเห็ดเสียก่อน
			 - เชื้อราเมือก จะเกิดกับถุงเห็ดที่เปิดถุงเก็บดอกไปแล้วหลายรุ่นและ
เป็นถุงที่อยู่ด้านล่างสุด ปกติจะสังเกตเห็นสีเหลืองชัดเจนที่บริเวณด้านข้างๆ ถุง
และบริเวณปากถุง โดยมากมักจะเกิดกับถุงเห็ดภูฐานที่หมดรุ่นแล้ว แต่ยังไม่มีการขนย้าย
เพื่อทำ�ความสะอาดโรงเรือน
		 2) เกิดจากเชื้อบักเตรี
			 - โรคเน่าน้ำ�ตาลของเห็ดภูฐาน หมวกเห็ดด้านบนเป็นจุดสีเหลือง
อ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�ตาลขยายไปทั่วหมวก ส่วนแผลที่ด้านดอกเป็นปื้นสีเหลือง
หรือสีน้ำ�ตาล แผลนี้ยุบตัวได้ ถ้าเกิดอาการของโรคนี้ดอกเห็ดจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ
ผิวหมวกสีน้ำ�ตายอ่อนช้ำ�ง่าย
			 - โรคเน่าเหลืองของเห็ดนางรม เกิดจากเชื้อบักเตรีกลุ่มเรืองแสง
สังเกตได้จากดอกเห็ดไม่โผล่พ้นคอขวด บางดอกสีเหลืองซีดๆ บางดอกมีลักษณะม้วน
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งอกไม่สมบูรณ์ ดอกไม่พัฒนา ส่วนดอกที่เจริญออกมาได้ หมวกดอกไม่บานเต็มที่
กลุ่มของช่อดอกมีตั้งแต่ 2 - 4 ดอก ก้านลีบเป็นกระจุก หมวกดอกด้านบนและล่าง
รวมทั้งก้านดอกมีจุดน้ำ�ตาลอ่อนประปราย
วิธีป้องกันกำ�จัด

- ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธิ์ของหัวเชื้อก่อนซื้อ
- การถ่ายเชื้อหรือใส่เชื้อ ควรทำ�ในห้องที่สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองหรือ
เชื้อโรคอื่นๆ หรือบริเวณที่ไม่มีลมพัด
- คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงที่มีจุกสำ�ลีชื้น นำ�ไปนึ่งใหม่ หรือเผาเพื่อ
ลดการระบาด
- รักษาความสะอาดโรงเพาะและบริเวณโดยทั่วรอบๆ ฟาร์ม
- เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว ควรพักโรงเพาะเห็ดประมาณ 2 - 3 สัปดาห์
เพื่อทำ�ความสะอาดและฉีดยาฆ่าแมลง หรือเชื้อราที่อาจซ่อนตามพื้น และเสา ก่อนนำ�
ถุงเห็ดชุดใหม่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้ควรแยกโรงบ่มกับโรงเปิดดอกต่างหาก
4.2 แมลงศัตรูเห็ด
		 - หนอนแมลงวัน พบระบาดมากในการเพาะเลีย้ งเห็ดในปีท่ี 2 โดยแมลงวัน
มักชอบของเน่าเหม็น และกลิ่นแอมโมเนียจากก้อนเชื้อเห็ด เมื่อเข้าทำ�ลายจะพบส่วน
ของก้อนเชือ้ ในถุงเปลีย่ นเป็นสีน�ำ้ ตาลหรือสีด�ำ และส่วนมากก็พบโรคเน่าเกิดขึน้ ด้วยทุกครัง้
		 - หนอนผีเสื้อ จะพบตัวแก่ในตอนกลางวัน เกาะอยู่ตามฝาผนังโรงเรือน
และปากถุงก้อนเชื้อเห็ด มักวางไข่บนจุกสำ�ลีปิดถุงก้อนเชื้อ ไข่เป็นกลุ่มมีเส้นใยสีครีม
ปกคลุม โดยตัวหนอนกินบริเวณปากถุงหรือชอนไชตามผิวของก้อนเชื้อที่มีเส้นใยเห็ด
ทำ�ให้เส้นใยขาดไม่เจริญหรือออกดอก
		 - ไรศัตรูเห็ด มีขนาดตัวเล็กมากจนต้องอาศัยแว่นขยายเข้าช่วยจึงเห็นได้
ไรสามารถเกิดการระบาดทำ�ลายอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระยะที่เส้นใยเห็ดกำ�ลังแผ่ออก หากมีการระบาดจะทำ�ให้เส้นใยขาดไม่สามารถ
เจริญเติบโตไปได้
วิธีป้องกันกำ�จัด

- กำ�จัดไรโดยใช้เชื้อราไมโตฟากัส ฉีดพ่นด้วยการหมักน้ำ�มะพร้าวอ่อน 1 ผล
เติมเชื้อ หมักไว้ 24 - 38 ชั่วโมง ผสมน้ำ�เปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นทั้งที่ก้อนเห็ด ผนังโรงเรือน
เสาแขวนถุง ทำ� 5 - 7 วันครั้ง หากระบาดมากช่วงแรกฉีดพ่นวันเว้น 2 วัน แล้วเว้น 3 วัน
แล้วเว้นทุก 5 วัน อีก 2 ครั้ง
- พักโรงเรือน ใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดไรศัตรูพืช อัตราส่วนตามที่ระบุไว้ใน
ฉลาก ฉีดพ่นให้ทั่วโรงเห็ด
- ช่วงบ่มเชื้อ ให้ฉีดพ่นที่ถุงที่จุกสำ�ลี หากผสมน้ำ�ยาจับใบจะช่วยให้ติดภาชนะ
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ดีขึ้น ทั้งนี้ การฉีดพ่นที่ถุงและจุกสำ�ลีนั้นจะสามารถป้องกันการเข้าทำ�ลายของศัตรูเห็ดได้
ประมาณ 10-14 วันเป็นอย่างน้อย
- ดอกเห็ดและก้อนเชื้อเห็ดที่พบ ไรเป็นเม็ดกลมๆ หรือพบหนอนแมลงให้รีบ
นำ�ออกจากโรงเรือนไปทำ�ลายเสียเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์
5. การเก็บผลผลิต
เมื่อเอาถุงก้อนเชื้อมาเปิดดอก รดน้ำ� ในเวลาประมาณ 1 – 3 สัปดาห์ จะเกิด
ดอกเห็ดเล็กๆ ดอกเห็ดจะโตเต็มที่ภายใน 4 - 5 วัน ควรเก็บช่วงเช้ามืดก่อนรดน้ำ�
เก็บเห็ดที่ดอกเริ่มบาน แต่ขอบหมวกยังไม่บานย้วย โดยดึงดอกเห็ดในช่อเดียวกันออกมา
ทั้งหมดไม่ให้มีเศษดอกเห็ดเหลือค้างในก้อนเชื้อเพราะจะทำ�ให้เน่า เชื้อโรคและแมลงจะ
เข้าทำ�ลายได้ โดยมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 3 เดือนหลังจากเปิดดอก
6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1) ใช้มีดคมๆ ตัดโคนดอกเพื่อเอาเศษวัสดุเพาะที่อาจติดมาออก ควรเก็บก่อน
รดน้ำ�
2) คัดขนาดและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ โดยเลือกบรรจุภัณฑ์ตามตลาดที่จำ�หน่าย
เช่น หากจำ�หน่ายตลาดขายส่งอาจบรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ทำ�ให้พองลมป้องกัน
การกระทบทำ�ให้ดอกเห็ดช้ำ� หากจำ�หน่ายปลีกควรบรรจุในถาดโฟมปิดด้วยพลาสติกใส
เพื่อสะดวกในการวางจำ�หน่าย ส่งจำ�หน่ายทันที
3) หากยังไม่สามารถจำ�หน่ายในวันนั้น ควรนำ�ไปเก็บไว้ในที่เย็น (อาจเป็นตู้
เย็นก็ได้) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยจัดวางไม่ให้โดนแสงแดดหรือลมโกรก เพื่อรอ
จำ�หน่ายต่อไป
4) พักโรงเรือนทำ�ความสะอาด 2 - 3 สัปดาห์
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2. วัสดุเพาะ
2.1 ความเป็นกรด-เป็น
ด่าง(pH)

1.4 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

1.3 แสง

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

pH 7

- เห็ดนางฟ้า หากได้รับอุณหภูมิต่ำ�กว่า 15 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 35
องศาเซลเซียส จะไม่ออกดอก หากให้อุณหภูมิต่ำ�กว่า 20 องศาเซลเซียสใน
ช่วงเวลาสั้นหรือรับอุณหภูมิต่ำ�ตอนกลางคืน จะช่วยให้การออกดอกดีขึ้น

เห็ดนางรม
- บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 28 – 35 องศาเซลเซียส
- เปิดดอกที่อุณหภูมิ 26 – 30 องศาเซลเซียส
- ให้ผลผลิตดี ในช่วงอุณหภูมิ 24 – 33.5 องศาเซลเซียส
เห็ดนางฟ้า
- เปิดดอกที่อุณหภูมิ 25 - 35 องศาเซลเซียส
- เห็ดนางรม ประมาณ 70 – 80 %
- เห็ดนางฟ้า ประมาณ 80 - 85 %
- ควรให้เห็ดได้รับแสงอย่างน้อย 15 – 20 นาทีต่อวัน

- ถ้าเชื้อเห็ดได้รับแสงน้อยจะทำ�ให้หมวกดอกมีขนาดเล็กลงและก้านดอก
ยาวขึ้น และถ้าแสงน้อยมาก ๆ จะทำ�ให้ดอกเห็ดมีลักษณะผิดปกติไป
- ระยะพัฒนาเป็นดอก หากภายในโรงเรือนมีปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูง จะทำ�ให้ดอกมีลักษณะผิดปกติ

- ในระยะเปิดดอกควรรดน้ำ� 2 – 3 ครั้งต่อวัน

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ความเหมาะสม

ข้อมูลสภาพ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ปัจจุบันการเพาะเห็ดนางรม - นางฟ้าผู้เพาะเห็ดโดยมากซื้อก้อนเชื้อจากฟาร์มเห็ดที่
ผลิตก้อนเชื้อเห็ดจำ�หน่าย ไม่มีการผลิตแบบครบวงจร ดังนั้นควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดดังนี้
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพสำ�หรับผู้ผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อจำ�หน่าย
1. เลือกหัวเชือ้ ในเมล็ดข้าวฟ่างทีม่ เี ส้นใยเชือ้ เห็ดเดินเต็มถุง ไม่มกี ารปนเปือ้ นจากโรค
และแมลง
2. คัดเลือกวัสดุเพาะที่มีคุณภาพ มีส่วนผสมของวัสดุเพาะที่ถูกต้อง สะอาด ไม่มีการ
ปนเปื้อนของโรคและแมลง
3. นึ่งฆ่าเชื้อโรคและแมลงในก้อนเชื้อเห็ดอย่างถูกต้องและทั่วถึงทุกก้อน
4. เขย่าเมล็ดข้าวฟ่างให้กระจายออกจากกัน เพือ่ ให้เชือ้ กระจายทัว่ เมล็ดข้าวฟ่าง
5. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานกรอกหัวเชื้อลงถุงก้อนเชื้อ และต้อง
เป็นสถานที่ถ่ายเทอากาศแต่ไม่มีลม เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
6. บ่มก้อนเชื้อในโรงบ่มที่สะอาด มีอากาศถ่ายเท
7. ตรวจสอบและคัดก้อนเชือ้ ทีม่ กี ารปนเปือ้ นโรคและแมลงออกจากโรงบ่มเสมอ
8. นำ�ก้อนเชื้อที่มีการปนเปื้อนไปทำ�ลาย หรือนึ่งฆ่าเชื้อโรคและแมลง ก่อนนำ�ไปทำ�
ปุ๋ยหมัก ไม่ควรนำ�มากองรวมกันในบริเวณฟาร์ม เพราะเป็นการสะสมของโรคและแมลง
และไม่ควรนำ�ก้อนเชื้อที่ปนเปื้อนแล้วกลับมาใช้ใหม่ถึงแม้วา่ จะนึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็ตาม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพสำ�หรับผู้เพาะเห็ด
1. ซื้อก้อนเชื้อเห็ดจากฟาร์มที่ไว้ใจได้ เพื่อให้ได้เชื้อเห็ดตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการ
มีการใช้วัสดุเพาะที่ถูกต้องไม่มีการปนเปื้อนจากโรคและแมลง มีสารอาหารเพียงพอ เพราะสาร
อาหารจากวัสดุที่ผสมในก้อนเชื้อ เป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดดอกที่มีคุณภาพและน้ำ�หนักดี
2. คัดเลือกก้อนเชื้อที่มีการเจริญของเส้นใยเต็มก้อน เส้นใยแข็งแรง ไม่มีการปนเปื้อน
จากโรคและแมลง
3. ดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือนเปิดดอกและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำ�เสมอ
4. หมั่นตรวจสอบก้อนเชื้อที่เปิดดอกแล้ว หากพบการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
หรือแมลง ให้นำ�ออกจากโรงเรือนไปทำ�ลายด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อ
5. น้ำ�ที่ใช้รดควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นกลาง (pH 7) และควรเป็นน้ำ�สะอาด
หากไม่แน่ใจควรกรองน้ำ�ก่อนนำ�ไปใช้
6. ควรเรียงก้อนเชื้อเห็ดให้พอดีไม่ควรเรียงแน่นเกินไป
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. กรมส่งเสริมการเกษตร.2543.เทคนิคการเพาะเห็ดถุง
2. กรมส่งเสริมการเกษตร.2542.การบริหารศัตรูเห็ด
3. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย.2537.คู่มือการผลิตเห็ดภูฐานตาม
แนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)
4. กรมส่งเสริมการเกษตร.2543.คู่มือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
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การเตรียมเชื้อเห็ด
เลือกเชื้อเห็ดฟางที่ดี
มีเส้นใยสีขาวเจริญเต็มถุง
ไม่มีกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์
และศัตรูเห็ดปนเปื้อน
มีความชื้นพอเหมาะ

การเตรียมโรงเรือน
และวัสดุเพาะ
- เตรียมโรงเรือนและชั้น
วาง โดยโรงเรือนมีขนาด
5.8x6.8x2.5 ม. และชั้น
วางกว้าง 80-90 ซม. ยาว
5 ม.
- การหมักวัสดุเพาะ
ประกอบด้วย ตอซังหรือ
ฟางข้าวหมักกับปูนขาว
รำ�ละเอียด ปุ๋ยยูเรีย รดน้ำ�
ให้ชุ่มคลุมด้วยพลาสติก
2 วัน

การเตรียมการ

เห็ดฟาง

2 วัน

4 วัน

วันที่ 2
- เปิดพลาสติก
คลุมกองกากฝ้าย
และเปลือก
ถั่วเหลือง
นำ�ส่วนผสม
อาหารเสริมอื่นๆ
คลุกเคล้าให้ทั่ว
รวมกองเป็นรูป
ฝาชี คลุมด้วย
พลาสติกหมักทิ้ง
ไว้ 1-2 คืน
- นำ�วัสดุเพาะ
(ตอซังหรือฟาง
ข้าว)ขึ้นเรียงบนชั้น
เพาะในโรงเรือน

3 วัน

6 วัน

วันที่ 3
นำ�อาหารเสริม
ที่หมักไว้เกลี่ยบน
ฟางที่เรียงไว้ใน
โรงเรือน กระจาย
ให้ทั่วห่างจากริม
ฟางด้านละ
1 ฝ่ามือ กดให้
แน่นพอประมาณ
ปิดโรงเรือน
ควบคุมอุณหภูมิ
ให้ได้ประมาณ
40-45 องศา
เซลเซียส

5 วัน

วันที่ 5
โรยเชื้อเห็ดฟางให้
ทั่ว 15-20 ถุง/ชั้น
ควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 35-36 องศา
เซลเซียส

วันที่ 4
อบไอน้ำ�ในโรง
เรือนที่อุณหภูมิ
60-65
องศาเซลเซียส
ประมาณ 5-6
ชั่วโมง แล้วพัก
โรงเรือน 1 คืน

7 วัน

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคทีส่ �ำ คัญ โรคราเม็ดผักกาด พบมากในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย โรคราเขียว
ราเห็ดหมึกหรือเห็ดขี้ม้า และโรคเน่าเละของเห็ดฟาง ป้องกันโดยการรักษาความ
สะอาดและการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างสม่ำ�เสมอ
แมลงศัตรูทส่ี �ำ คัญ มด ปลวก แมลงสาบโดยใช้สารกำ�จัดแมลงหยดใส่ตรงปาก
ทางเข้ารังมดหรือปลวก มดและปลวกจะตายหรือย้ายหนีไป หรือจะใช้ขี้เถ้าแกลบ
ผสมผงซักฟอกโรยบนพื้นดินก็ได้

วันที่ 1
ทำ�อาหารเสริม
โดยนำ�กากฝ้าย
ผสมเปลือก
ถั่วเหลืองเกลี่ยใน
กระบะคลุกให้เข้า
กันรดน้ำ� ตบกอง
ให้แน่นคลุมด้วย
พลาสติก 1 คืน

1 วัน

9 วัน

12 วัน

17 วัน

การเก็บเกี่ยว
เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อเพาะเห็ด
ได้ 12-17 วัน โดยเก็บในช่วง
ใกล้เย็น และเก็บขึ้นทั้งกระจุก
โดยเลือกกระจุกที่มีดอกใหญ่
มากกว่าดอกเล็ก และเก็บได้
ประมาณ 5 วัน จึงพักเส้นใย
2-3 วัน แล้วเก็บรุ่นที่ 2

10 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- ใช้มดี คมๆ ตัดโคนดอกเห็ดมีเศษวัสดุเพาะออกและ
คัดขนาด บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ตรงตามความต้องการของ
ตลาดทีจ่ �ำ หน่าย
- นำ�ส่งจำ�หน่ายทันที หรือนำ�ไปเก็บไว้ในที่เย็น
(อาจเป็นตู้เย็นก็ได้) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

วันที่ 10
ปิดวัสดุบังแสง
ควบคุมอุณหภูมิ
ที่ 30-32 องศา
เซลเซียส

วันที่ 9
เปิดประตูหน้าต่าง
ระบายก๊าซ
แอมโมเนีย 3-5
นาที/ครั้ง

วันที่ 8
เปิดวัสดุบังแสง

8 วัน

ขั้นตอนการเพาะและการดูแลรักษาเห็ดฟางโรงเรือน

2 วัน

3 วัน

4 วัน

5 วัน

6 วัน

การเพาะ
- วางแม่พิมพ์ลงบนดินและเริ่ม
ใส่วัสดุเพาะ อาหารเสริมและ
โรยเชื้อเห็ดเป็นชั้นๆ ประมาณ
3 ชั้น จึงยกไม้แบบออก
- ทำ�กองต่อไป โดยห่างกัน
ประมาณ 1 คืบ
- โรยเชื้อผสมอาหารเสริมรอบ
กอง
- ทำ�โครงไม้ไผ่ก่อนคลุมด้วยผ้า
พลาสติก

8 วัน

9 วัน

10 วัน

12 วัน

17 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- ใช้มดี คมๆ ตัดโคนดอกเห็ดมีเศษวัสดุเพาะ
ออกและคัดขนาด บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ตรงตาม
ความต้องการของตลาดทีจ่ �ำ หน่าย
- นำ�ส่งจำ�หน่ายทันที หรือนำ�ไปเก็บไว้ในที่
เย็น (อาจเป็นตู้เย็นก็ได้) เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษา

การเก็บเกี่ยว
เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อเพาะเห็ดได้ 9-10
วัน โดยเก็บในช่วงใกล้เย็นและเก็บ
ขึ้นทั้งกระจุก โดยเลือกกระจุกที่มี
ดอกใหญ่มากกว่าดอกเล็ก

7 วัน

การดูแลระหว่างเพาะ
- ตรวจดูความร้อนในกองเห็ด โดยเปิดผ้า
พลาสติกประมาณ 5-10 นาที แล้วปิดตามเดิม
ทุกวันเช้าเย็น ถ้าแดดจัดอุณหภูมิสูงมาก ควรเปิด
ชายผ้าให้นานขึ้นเพื่อระบายความร้อน
- ตรวจดูความชื้นโดยดึงฟางออกจากกองเพาะ
แล้วลองบิดดูถา้ น้ำ�ไหลออกมาเป็นสายแสดง
ว่าแฉะไป ถ้าน้ำ�ไม่ซึมแสดงว่าแห้งไป ควรเพิ่ม
ความชื้นโดยพรมน้ำ�เบาๆ

วันที่ 1-3
วันที่ 8
วันที่ 4-5
ควบคุมอุณหภูมิ
ริ
ม
กองและด้
าน
เปิดพลาสติก
ให้อยู่ประมาณ
ตรวจดูความชื้น ถ้า บนเริ่มปรากฎเป็น
35 - 38 องศา
ตุ่มเล็กๆ
ข้างกองและหลัง
เซลเซียส
กองแห้งให้พรมน้ำ�
เบาๆ

1 วัน

ศัตรูที่ส�ำ คัญ
โรคทีส่ �ำ คัญ โรคราเม็ดผักกาด พบมากในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย โรคราเขียว ราเห็ดหมึก หรือเห็ดขี้มา้ และโรคเน่าเละของเห็ดฟาง ป้องกันโดยการรักษาความ
สะอาดและการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างสม่ำ�เสมอ
แมลงศัตรูทส่ี �ำ คัญ มด ปลวก แมลงสาบ ป้องกันกำ�จัดโดยใช้สารกำ�จัดแมลงหยดใส่ตรงปากทางเข้ารังมดหรือปลวก มดและปลวกจะตายหรือย้ายหนีไป หรือจะใช้
ขี้เถ้าแกลบผสมผงซักฟอกโรยบนพื้นดินก็ได้

การเตรียมเชื้อเห็ด
เลือกเชื้อเห็ดฟางที่ดีมี
เส้นใยสีขาวเจริญเต็มถุง
ไม่มีกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์
และศัตรูเห็ดปนเปื้อน
มีความชื้นพอเหมาะ

การเตรียมวัสดุเพาะ
และพื้นที่เพาะ
- นำ�วัสดุเพาะรวมทั้งอาหาร
เสริมแช่น้ำ�ให้ชุ่ม
(ยกเว้นมูลสัตว์)
- ปรับดินให้เรียบ รดน้ำ�
- ทำ�แม่พิมพ์ไม้ บนกว้าง
30 ซม. ล่างกว้าง 35 ซม.
ยาว 80-120 ซม. สูง 30 ซม.

การเตรียมการ

ขั้นตอนการเพราะและการดูแลรักษาเห็ดฟางกลางแจ้ง (กองเตี้ย)

เทคนิคการเพาะและดูแลรักษาเห็ดฟาง
1. การเพาะเห็ดฟาง
สามารถแบ่งวิธีการเพาะเห็ดฟางได้เป็น 2 วิธี คือ การเพาะกลางแจ้ง ที่นิยม
เพาะเป็นการค้า คือการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยจากฟางข้าว และการเพาะเห็ดฟางโดยใช้
ทะลายปาล์ม อีกวิธีคือการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
1.1 การเพาะเห็ดฟางกลางแจ้ง มีวิธีการดังนี้
		 1) การเตรียมการก่อนเพาะ
			 - นำ�วัสดุเพาะ ได้แก่ ฟางข้าวหรือตอซังข้าว แช่น้ำ� 1 - 2 วัน ส่วน
ทะลายปาล์ม รดน้ำ�ให้เปียก 1 ½ วัน วันละ 1 ครั้งคลุมพลาสติกสีดำ�ให้มิดชิดทำ�อย่างนี้
4 วัน แล้วคลุมพลาสติกทิ้งไว้ 12 - 15 วัน อาหารเสริมทุกชนิด ได้แก่ ไส้ฝ้าย ไส้นุ่น
ผักตบชวาสับตากแห้ง ไปแช่น้ำ�ให้ชุ่มนาน 1 - 2 ชั่วโมง ส่วนอาหารเสริมที่ได้จาก
มูลสัตว์ ได้แก่ มูลไก่ มูลวัว หรือมูลม้า ผสมดินร่วนในอัตราส่วน 2 : 1 ไม่ต้องแช่น้ำ�
			 - ปรับดินให้เรียบ รดน้ำ�ให้ชุ่ม วางแบบพิมพ์ลงบนดิน แบบพิมพ์ทำ�
จากไม้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านบนกว้าง 30 เซนติเมตร ด้านล่างกว้าง 35
เซนติเมตร ยาว 80 - 120 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร
		 2) วิธีการเพาะ
			 - หากเพาะด้วยฟางข้าว ให้ใส่ฟางลงไปในแบบพิมพ์ให้หนา 8 - 12
เซนติเมตร ใช้มอื กดให้แน่น หรืออาจะเหยียบซัก 1 - 2 เทีย่ ว ถ้าเป็นตอซังให้วางโคนตอซัง
หันออกด้านนอก ใส่อาหารเสริมบริเวณขอบโดยรอบ กว้าง 5 - 7 เซนติเมตร หนา 2.5
เซนติเมตร
			 - หากเป็นทะลายปาล์มต้องเทขี้เลื่อยลงไปในแบบพิมพ์เกลี่ยให้เรียบ
ก่อนนำ�ทะลายปาล์มทีแ่ ช่น�ำ้ แล้ววางให้เต็ม และรดน้�ำ ให้ชมุ่ แล้วโรยเชือ้ ไม่ตอ้ งใส่อาหารเสริม
			 - โรยเชื้อเห็ดโดยรอบบนอาหารเสริม เชื้อเห็ดที่ใช้ควรบี้ให้แตกออก
จากกันเสียก่อนเป็นอันเสร็จชั้นที่ 1 เมื่อเสร็จแล้วก็ทำ�ชั้นต่อไปโดยทำ�เช่นเดียวกับการทำ�
ชั้นแรกคือ ใส่ฟางลงในแบบไม้อัดหนา 8 - 12 เซนติเมตร กดให้แน่น ใส่อาหารเสริม โรย
เชื้อในช่วงฤดูหนาวหรืออุณหภูมิต่ำ�กว่า 25 องศาเซลเซียส ควรทำ� 4 - 5 ชั้นหรือสูง 35
- 40 เซนติเมตร ส่วนในฤดูร้อน ควรทำ� 3 ชั้น หรือสูง 28 - 30 เซนติเมตร หากเพาะด้วย
ทะลายปาล์มสามารถโรยเชื้อเห็ดฟางบนทะลายปาล์มได้เลย
			 - เมื่อทำ�กองเสร็จแล้ว ชั้นสุดท้ายคลุมฟางหนา 2 - 3 เซนติเมตร รดน้ำ�
บนกองให้โชกอีกครั้ง ถอดแบบพิมพ์ เพื่อนำ�ไปใช้เพาะกองต่อไป
			 - เมื่อโรยเชื้อเสร็จแล้ว ใช้เชื้อเห็ดฟางผสมกับอาหารเสริมโรยรอบกอง
ทั้งนี้จะทำ�ให้ได้ดอกเห็ดเกิดระหว่างกอง เป็นการเพิ่มปริมาณดอกเห็ด นอกเหนือจาก
ดอกเห็ดที่ได้จากกองเห็ด การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยมักจะทำ�กองใกล้ๆ กันห่างกัน
ประมาณ 1 คืบ โดยกองขนานกันไป 10 - 20 กอง เพื่อทำ�ให้อุณหภูมิและความชื้น
ของกองไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก
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			 - คลุมด้วยผ้าพลาสติกใสหรือทึบ การคลุมกองให้คลุมทั้งหมดด้วยผ้า
พลาสติก 2 ผืน โดยให้ขอบด้านหนึ่งทับกันบริเวณหลังกอง จากนั้นใช้ฟางแห้งคลุมทับ
พลาสติกอีกทีหรืออาจทำ�แผงจากปิดไม่ให้แสงแดดส่องถึง ก่อนการคลุมด้วยพลาสติก
อาจทำ�โครงไม้เหนือกองเพื่อไม่ให้พลาสติกติดหลังกอง แล้วปิดด้วยฟางหลวมๆ ก่อน
ในฤดูร้อนแดดจัด ระยะ 3 วันแรกควรเปิดผ้าพลาสติกหลังกองกว้างประมาณ 1
ฝ่ามือ เวลากลางวันถึงตอนดวงอาทิตย์ตก ส่วนกลางคืนปิดไว้อย่างเดิม ส่วนฟางคลุมเอา
ไว้เหมือนเดิม วันที่ 1 - 3 เห็ดฟางต้องอุณหภูมปิ ระมาณ 35 - 38 องศาเซลเซียส ในวันที่
4 - 5 ให้ตรวจดูความชืน้ ถ้าเห็นว่าข้างและหลังกองแห้งให้ใช้บัวรดน้ำ�รดน้ำ�เบาๆ ให้ชื้น
แล้วปิดไว้อย่างเดิม เห็ดฟางต้องการอุณหภูมิต่ำ�กว่าวันแรกๆ จนกระทั่งวันที่ 8 - 10 ช่วง
เก็บผลผลิตได้เห็ดฟางต้องการอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส
1.2 การเพาะในโรงเรือน
		 ปัจจุบันนิยมทำ�การเพาะเห็ดฟางในลักษณะนี้กันมากจนถึงเป็นอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ เพราะสามารถเพาะได้ตลอดทั้งปี มีขั้นตอนวิธีเพาะดังนี้
		 1) การเตรียมการก่อนเพาะ
			 โรงเรือนและชั้นวาง
			 - โรงเรือนขนาด 5.80 X 6.80 X 2.50 เมตร และสูงจากพื้นถึงยอดบน
สุดหลังคา 3.50 เมตร
			 - ประตู หน้า-หลัง ขนาด 0.75 X 1.75 เมตร บนประตูทั้ง 4 บาน
ทำ�หน้าต่างกว้างเท่ากับประตู สูง 30 เซนติเมตร ทั้งประตูและหน้าต่างกรุด้วยผ้าพลาสติก
แล้วกรุทับด้วยแฝกด้านนอกอีกชั้นหนึ่ง
			 - กรุภายในโรงเรือนรวมทัง้ หลังคาด้วยพลาสติกทนร้อนอย่างหนาให้มดิ ชิด
			 - ด้านนอกโรงเรือน กรุด้วยแฝกจนถึงชายคาไม่ให้แสงเข้าได้
			 - พื้นโรงเรือน อาจเทคอนกรีตหรือหินคลุกอัดให้แน่น ถ้าเป็นพื้น
คอนกรีตจะต้องเว้นเป็นช่องใต้ชั้นไว้เพื่อให้โรงเรือนได้รับอุณหภูมิและความชื้นจากดิน
			 - ชั้นวางวัสดุเพาะกว้าง 80 - 90 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร ชั้นแรกสูง
จากพื้น 30 เซนติเมตร ชั้นต่อๆ ไปสูงห่างกันชั้นละ 60 เซนติเมตร ตั้งห่างจากฝาผนังโรง
เรือนโดยรอบ 80 - 90 เซนติเมตร โดยใช้เสาคอนกรีต ไม่ควรใช้ท่อประปาและท่อ PVC
เพราะอาจจะเคลือบสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อการเกิดดอกเห็ดได้ พืน้ ของชัน้ ปูดว้ ยไม้ไผ่
(ไม้รวก) ห่างกันประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร
			 - ทำ�ความสะอาดโรงเรือนและชั้นวางก่อนเพาะด้วยน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ
			 การหมักวัสดุเพาะ ประกอบด้วย ฟางข้าว 250 กิโลกรัม หมักกับปูน
ขาว 2 กิโลกรัม รำ�ละเอียด 5 กิโลกรัม ปุ๋ยยูเรีย 0.5 กิโลกรัม รดน้ำ�ให้ชุ่มคลุมปิดด้วย
พลาสติก 2 วัน
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		 2) วิธีการเพาะ
			 - วันที่ 1 หมักอาหารเสริมประกอบด้วย กากฝ้าย 250 กิโลกรัม ผสม
เปลือกถั่วเหลือง 30 - 50 กิโลกรัม รดน้ำ�จนชุ่มให้ทั่ว กองเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง
70 เซนติเมตร คลุมด้วยพลาสติก หมัก 1 คืน
			 - วันที่ 2 กลับกองอาหารเสริมผสมกับรำ�ละเอียด 15 กิโลกรัม ยิปซัม
3 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 16 - 20 - 0 400 กรัม ตั้งกองรูปฝาชี คลุมพลาสติก ทิ้งไว้ 1 - 2 คืน
และนำ�วัสดุเพาะที่หมักไว้ขึ้นชั้นเพาะ
			 - วันที่ 3 กระจายกองวัสดุอาหารเสริมแบ่งออกเป็น 12 กองเท่าๆ
กัน (เท่ากับจำ�นวนชั้นเพาะ) แล้วขนไปเกลี่ยบนฟางที่เรียงไว้ในโรงเรือน ชั้นละ 1 กอง
กระจายให้ทั่ว แต่ให้ห่างจากริมฟางที่เรียงด้านละ 1 ฝ่ามือ ใช้มือกดให้แน่นพอประมาณ
เสร็จแล้วปิดโรงเรือนให้มิดชิด ควบคุมอุณหภูมิให้ได้ประมาณ 40 - 45 องศาเซลเซียส
นาน 24 ชั่วโมง ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงให้ใช้ไอน้ำ�ที่ได้จากการต้มน้ำ�ในถังน้ำ�ขนาด 200 ลิตร
ต่อท่อเหล็กเข้าไปยังโรงเรือนเพือ่ เพิม่ อุณหภูมิ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ต้องการเพาะเลีย้ งเชือ้ ราทีเ่ ปลีย่ น
วัสดุเพาะให้เป็นธาตุอาหารที่เห็ดฟางสามารถนำ�ไปใช้ได้
			 - วันที่ 4 หลังจากเลี้ยงเชื้อราไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำ�การอบไอน้ำ�
ในโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อราและเชื้ออื่นๆ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง
แล้วพักโรงเรือนไว้ 1 คืน
			 - วันที่ 5 โรยเชื้อเห็ดฟางให้ทั่วทุกชั้น โดยใช้เชื้อเห็ดฟางชั้นละประมาณ
15-20 ถุง ผสมกับแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี 1 ช้อนโต๊ะต่อเชื้อเห็ดฟางถุงปอนด์ 1 ถุง
เมื่อโรยเชื้อเห็ดเสร็จแล้ว ปิดโรงเรือนให้มิดชิดอย่าให้แสงเข้าได้ ควบคุมอุณหภูมิใน
โรงเรือนไว้ประมาณ 35-36 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 วัน ใยเห็ดจะเดินทั่วแปลง
			 - วันที่ 8 เมื่อเห็นว่าใยเห็ดเดินทั่วแปลงแล้ว ให้เปิดวัสดุบังแสงออกให้
หมดทุกด้าน รักษาอุณหภูมิที่ 35 - 36 องศาเซลเซียส
			 - วันที่ 9 เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อไล่แก๊สแอมโมเนียและแก๊สอื่นๆ
ที่เป็นอันตรายแก่การเกิดดอกเห็ด และเป็นอันตรายแก่คนออกจากโรงเรือนให้หมด
โดยเปิดโรงเรือนไว้ประมาณ 3 - 5 นาทีต่อครั้ง รักษาอุณหภูมิที่ 35 - 36 องศาเซลเซียส
			 - วันที่ 10 หลังจากเปิดแสงไว้ 2 - 3 วัน พ่นสเปรย์น้ำ�ให้เส้นใยเห็ดยุบ
ตัวลง ช่วยลดอุณหภูมิ และมีการสะสมอาหารที่จะนำ�ไปสร้างเป็นดอกเห็ด ช่วงนี้ต้องลด
อุณหภูมิให้เหลือประมาณ 30 - 32 องศาเซลเซียส เมื่อเห็นว่าเกิดดอกเห็ดเล็กๆ ขึ้นเป็น
จำ�นวนมากพอสมควรแล้วจึงปิดแสงหลังจากนี้อีก 2 - 3 วัน ก็สามารถเก็บดอกเห็ดได้
			 - วันที่ 12 - 17 เริ่มเก็บดอกเห็ดได้และเก็บได้ประมาณ 5 วัน แล้วพัก
เส้นใย 2-3 วัน เริ่มเก็บรุ่นที่ 2
		 3) การปฏิบัติอื่นๆ
			 - ถ้าอากาศร้อน ภายในโรงเรือนร้อนจัด ให้เปิดประตูระบายอากาศ
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และความร้อน แต่ถ้าต้องการระบายไม่มากนัก ให้เปิดเฉพาะหน้าต่าง โดยเปิดเป็นช่วงๆ
วันละ 4 - 5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 3 - 5 นาที ห่างกันประมาณ 2 ชั่วโมง จะช่วยให้อากาศ
ภายนอกเข้าไปไล่อากาศเสียในโรงเรือนออกมา และยังเป็นการช่วยให้ดอกเห็ดได้รับแสง
บ้างเป็นครั้งคราวด้วย
			 - ตรวจดูความชื้นภายในโรงเรือน ถ้าหน้ากองเพาะแห้งเกินไป
ให้พ่นน้ำ�เป็นฝอยที่ผิวหน้าให้ฝ้ายชุ่มพอสมควร แต่อย่าให้แฉะ
			 - เมื่อเห็ดออกดอก ควรเปิดหน้าต่างไว้ตลอด เพื่อไล่อากาศเสีย
แต่ต้องคอยควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต่ำ�กว่า 28 องศาเซลเซียส
2. ศัตรูพืชที่สำ�คัญ
2.1 มด ปลวก แมลงสาบ สามารถป้องกัน โดยใช้สารกำ�จัดแมลงหยดใส่ตรง
ปากทางเข้ารังมดหรือปลวก มดและปลวกจะตายหรือย้ายหนีไป หรือจะใช้ขี้เถ้าแกลบ
ผสมผงซักฟอกโรยบนพื้นดินก็ได้
2.2 ไร การทำ�ลายจะกัดกินเส้นใยเห็ดฟางหรือดอกเห็ดที่มีขนาดเล็ก สามารถ
ป้องกันโดยทำ�ความสะอาดหลังจากเพาะเห็ดแต่ละรุ่นแล้ว ควรดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ให้
สะอาดอยู่เสมอ การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนควรมีการพักทำ�ความสะอาดโรงเรือน
ส่วนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ไม่ควรเพาะเชื้อซ้ำ�ที่ในระยะเวลา 1 - 2 เดือน
2.3 โรคราเม็ดผักกาด เกิดจากเชื้อรา มักเกิดกับกองเห็ดฟางกองเตี้ยที่ใช้ฟาง
เก่าเก็บค้างปี และถูกแดดฝนมาก่อน ลักษณะที่พบ เริ่มเกิดขึ้นได้ในวันที่ 3 หรือ 4
ของการเพาะเห็ด สามารถป้องกัน โดยการใช้ฟางข้าวใหม่ไม่คา้ งปี
2..4 โรคราเขียว เกิดขึ้นได้ทั้งขี้ฝา้ ย ฟางข้าว บนดินและดอกเห็ด ทั้งในการเพาะ
เห็ดฟางแบบกองเตี้ยและการเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม สามารป้องกันได้ด้วยการใช้
ฟางข้าวใหม่ไม่คา้ งปี
2.5 ราเห็ดหมึกหรือเห็ดขี้ม้า เกิดจากเชื้อรา ซึ่งเกิดจากการใช้ฟางเก่าหรือวัสดุ
เพาะที่มีเชื้อเห็ดหมึกอยู่ ป้องกันกำ�จัดโดยอบไอน้ำ�ให้อุณหภูมิในกองฟางหรือโรงเรือน
2.6
โรคเน่าเละของเห็ดฟาง เกิดจากเชื้อบักเตรี เกิดเฉพาะการเพาะเห็ดฟางในโรง
เรือน
เนื่องจากเห็ดฟางมีระยะเวลาตั้งแต่เพาะถึงเก็บเกี่ยวเพียง 13 - 17 วัน จึงไม่มี
การใช้สารเคมีป้องกันกำ�จัดโรค ดังนั้น วิธีการป้องกันที่ทำ�ได้ คือ การรักษาความสะอาด
และการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างสม่ำ�เสมอ
3. การเก็บเกี่ยว
เมือ่ เส้นใยยุบตัวลงและมีดอกเห็ดเล็กๆ ในอีก 2 - 3 วันสามารถเก็บดอกเห็ดรุน่ แรก
ได้และเก็บได้ประมาณ 5 วัน แล้วพักเส้นใย 2 - 3 วัน จึงเริม่ เก็บรุน่ ที่ 2 โดยมีวธิ เี ก็บ ดังนี้
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1) ควรใช้ความระมัดระวังเก็บเฉพาะกระจุกที่มีดอกเห็ดขนาดใหญ่มากกว่าดอก
เล็ก เพราะจะทำ�ให้ได้ผลผลิตน้อยลง เนื่องจากเห็ดดอกเล็กจะเจริญเติบโตเป็นเห็ดขนาด
ที่ต้องการในวันต่อไป
2) เวลาเก็บดอกเห็ดที่เหมาะสมควรเป็นเวลาบ่ายใกล้เย็น
เพราะอุณหภูมิ
ภายนอกกับภายในโรงเรือนจะใกล้เคียงกัน แต่ถ้าท้องถิ่นใดมีความจำ�เป็นจะต้องเก็บ
เวลาอื่นก็สามารถทำ�ได้
4. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
หลังจากเก็บดอกเห็ดแล้ว ควรใช้มีดคมๆ ตัดโคนดอกที่มีเศษวัสดุเพาะออก
ให้หมดมิฉะนัน้ ดอกเห็ดที่เก็บมาจะเจริญเติบโตต่อและเห็ดจะบานเร็วขึ้น ทำ�ให้เสียราคา
คัดขนาดและบรรจุในบรรจุภัณฑ์ โดยเลือกบรรจุภัณฑ์ตามตลาดที่จำ�หน่าย เช่น
หากจำ�หน่ายตลาดขายส่งอาจบรรจุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยม
แบบยกวางซ้อนได้ หรือบรรจุในถาดโฟมปิดด้วยพลาสติกใส เพื่อสะดวกในการวาง
จำ�หน่ายก็ได้ตามความต้องการของตลาดปลายทาง หากจำ�หน่ายปลีกควรบรรจุใน
ถาดโฟมปิดด้วยพลาสติกใสเพื่อสะดวกในการวางจำ�หน่าย ส่งจำ�หน่ายทันทีหากยังไม่
สามารถจำ�หน่ายในวันนั้นควรนำ�ไปเก็บไว้ในที่เย็น (อาจเป็นตู้เย็นก็ได้) เพื่อป้องกันไม่ให้
ดอกเห็ดฟางบานและยืดอายุการเก็บรักษา
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4. สภาพน้�ำ
4.1 คุณภาพน้ำ�/ความเป็น
กรด เป็นด่าง (pH)

ข้อจำ�กัด / รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะงอกของสปอร์ pH 7.5
ระยะการเจริญเติบโต pH 7.2 - 8.0

ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ� ต้องเป็นกลาง (pH 7)

ไทอามีน เร่งการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง

- การเจริญเติบโตทางด้านเส้นใย 35 - 38 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิต่ำ�กว่า 20 องศาเซลเซียส จะไม่มีดอกเกิดขึ้น
- ออกดอกที่ 30 - 35 องศาเซลเซียส
80 - 90 %
ปริมาณแสงที่มีความเข้มแสงเหมาะสมในการกระตุ้นให้ เห็ดฟางถ้าไม่ให้แสงตลอดการเพาะจะไม่มีดอกเกิดขึ้น การเกิดดอกไม่ได้ขึ้น
ออกดอกอยู่ที่ 15 ft-candles
อยู่กบั ระยะเวลาของการให้แสงแต่ขึ้นกับปริมาณแสง

ความเหมาะสม

3. ความต้องการธาตุอาหาร
ของเห็ดฟาง
สารประกอบคาร์บอน ได้แก่ แป้ง กลูโคส น้ำ�ตาล ซูโคส
3.1 ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน ได้แก่ เปปโตน

2. สภาพวัสดุปลูก
2.1 ความเป็นกรด-เป็นด่าง
(pH)

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์
1.3 แสง

สภาพแวดล้อม
1 สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของเห็ดฟาง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟาง
1. การเลือกเชื้อเห็ดฟางเพื่อให้ได้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพดีและเหมาะสม
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบดังนี้
		 1.1 จับดูที่ถุงเชื้อเห็ด จะต้องมีลักษณะเป็นก้อนแน่น มีเส้นใยของเชื้อเห็ด
เดินเต็มก้อนแล้ว
		 1.2 ไม่มีเชื้อราชนิดอื่นๆ หรือมีแมลง หนอน หรือไร เจือปน และไม่ควร
มีน้ำ�อยู่ที่ก้นถุง ซึ่งแสดงว่าชื้นเกินไป
		 1.3 ไม่มดี อกเห็ดอยูใ่ นถุงเชือ้ เห็ดนัน้ เพราะนัน่ หมายความว่าเชือ้ เริม่ แก่เกินไป
		 1.4 ควรผลิตจากปุ๋ยหมักของเปลือกเมล็ดบัวผสมกับขี้ม้า หรือไส้นุ่นกับขี้มา้
		 1.5 เส้นใยไม่ฟูจัดหรือละเอียดเล็กเป็นฝอยจนผิดปกติ ลักษณะของเส้นใย
ควรเป็นสีขาวนวล เจริญคลุมทั่วทั้งก้อนเชื้อเห็ดนั้น
		 1.6 ต้องมีกลิ่นหอมของเห็ดฟางด้วย จึงจะเป็นก้อนเชื้อเห็ดฟางที่ดี
		 1.7 เชื้อเห็ดฟางที่ซื้อต้องไม่ถูกแดด หรือรอการขายไว้นานจนเกินไป
		 1.8 เชื้อเห็ดฟางที่ซื้อมานั้น ควรจะทำ�การเพาะภายใน 7 วัน
		 1.9 อย่าหลงเชื่อคำ�โฆษณาใดๆ ของผู้ขาย ควรสอบถามจากผู้ที่เคยทดลอง
เพาะมาก่อนจะดีกว่า นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบเชื้อเห็ดฟางจากหลายเจ้า เชื้อเห็ด
ฟางยี่ห้อใดให้ผลผลิตสูงก็ควรเลือกใช้เจ้านั้นมาเพาะ
		 1.10 ราคาของเชื้อเห็ดฟางไม่ควรจะแพงจนเกินไป ควรสืบราคาจากเชื้อเห็ด
หลายๆ เจ้า เพื่อเปรียบเทียบ
2. การเพาะเห็ดฟางกลางแจ้ง (กองเตี้ย)
		 2.1 การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การขุดดินตากแดด 1 สัปดาห์ ย่อยดินร่วน
ละเอียด จะทำ�ให้ผลผลิตเห็ดได้มากกว่าเดิม 10 - 20 % เพราะเห็ดเกิดบนดินรอบๆ
กองฟางได้
		 2.2 การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การใช้ขี้มา้ เป็นอาหารเสริมจะช่วยให้ย่อย
สลายฟางได้ดีขึ้น เพราะในขี้มา้ มีจุลินทรีย์ช่วยย่อย และทำ�ให้กองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิสูง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีสารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อื่น
		 2.3 หากต้องการให้ดอกเห็ดฟางมีสีขาว ต้องควบคุมไม่ให้แสงเข้าในกอง
เพาะหรือโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
3. การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
		 3.1 หากเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนในช่วงอากาศหนาว สามารถเพิ่มอุณหภูมิ
ได้ด้วยการติดตั้งหลอดไฟในโรงเรือน หรืออบไอน้ำ�เพิ่มอุณหภูมิในเวลากลางคืน ระหว่าง
02.00 – 04.00 น. โดยควบคุมให้อุณหภูมิสูงประมาณ 32 - 34 องศาเซลเซียส จะช่วยให้
ดอกเห็ดเจริญได้อย่างเต็มที่ และมีขนาดใหญ่
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		 3.2 การทำ�ปุย๋ อินทรียน์ �ำ้ เพิม่ ผลผลิตเห็ดฟาง เพือ่ ให้ดอกเห็ดมีขนาดใหญ่ขน้ึ
(ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน) โดยมีส่วนผสมและวิธีดังนี้
			 - นำ�เศษวัสดุเหลือใช้ที่ได้จากการตัดแต่งเห็ดก่อนออกจำ�หน่าย
30 กิโลกรัม คลุกเคล้ากากน้ำ�ตาล 10 กิโลกรัม ให้เข้ากัน
			 - ละลายสารเร่ง พด.2 จำ�นวน 1 ซอง (25 กรัม) ในน้ำ� 10 ลิตร คนให้
เข้ากันนาน 5 นาที
			 - นำ�เศษวัสดุและพด.2 ที่เตรียมไว้คลุกเคล้ากันในถังหมักขนาด 10 ลิตร
คนนาน 10 นาที ปิดฝาไม่ต้องสนิททิ้งไว้ 7 วัน
			 - นำ�ปุย๋ อินทรียท์ ห่ี มักเรียบร้อยไปรด หลังจากโรยเชือ้ เห็ดฟางในชัน้ เพาะ
และรดอีกครั้งหลังจากโรยเชื้อ 3 วัน เพื่อให้เส้นใยเห็ดรวมตัวเป็นดอกเห็ด (ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ�
5 ซีซี.หรือ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ� 10 ลิตร)
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2543. เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง. กรุงเทพฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2542. การบริหารศัตรูเห็ด. กรุงเทพฯ
สำ�นักพัฒนาทีด่ นิ เขต 1 กรมพัฒนาทีด่ นิ . การผลิตเห็ดฟางปลอดสารพิษด้วยสารเร่ง พด.
1,2,3 http://mordin.ldd.go.th/nana/hed/page02.htm วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
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ต่ำ�กว่า
60%

ปริมาณ
ลม
CO2		

อุณหภูมิ pH
ดิน		

ธาตุอาหาร

สภาพดิน		

ดินร่วนซุยหรือ
5.5 -6.8
ดินร่วนปนทราย				

ระดับน้�ำ 		ความลาด
เนื้อดิน
ทะเล		 เอียง		

สภาพพื้นที่

9 ชั่วโมง
-		 ต่อวัน						

ความ แสง
ชื้น		
สัมพัทธ์

สภาพภูมิอากาศ

เพียงพอ
ตลอดปี

สภาพน้�ำ 		

กะหล่ำ�ปลี
15-20 C
			

10-14
-		 ชัว่ โมงต่อวัน 						

ดินที่ระบายน้ำ�ดี
6.0 - 6.8 ไนโตรเจนสูง 300-450 ลบม./
อินทรียวัตถุสูง				
ไร่/ฤดูปลูก

กลางวัน
12 ชั่วโมง
-		 5%
ดินร่วนปนทราย
6.5 - 7.5 N = 38.4 กก./ไร่ 8 มิลลิลิตร
18 - 35 C		
หรือ									
P=27.5 กก./ไร่
/ต้น/วัน
กลางคืนมากกว่า 		
น้อยกว่า									
K=46 กก./ไร่
19 C
การงอกของ
เมล็ด
30 - 35 C
			
กะหล่ำ�ดอก
15.5 - 18.3 C
10-14
-		 ดินร่วนเหนียว
6.0 -6.8
ไนโตรเจน
ไม่ต้องการ		
			 ชัว่ โมงต่อวัน 									
สูงช่วงแรก
น้ำ�มากแค่ดิน
												
เมื่อสร้างดอก
มีความชื้น
												
ต้องการ
สม่�ำ เสมอ
												
ฟอสฟอรัสสูง

กระเจี๊ยบเขียว

กระเทียม
9 - 28 C
		

อุณหภูมิ
		
ชนิดพืช
		

Crop
Requirement

สรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชผัก เห็ด
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ความ แสง
ชื้น		
สัมพัทธ์

สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณ
ลม
CO2		

ระดับน้�ำ 		ความลาด
เนื้อดิน
ทะเล		 เอียง		

สภาพพื้นที่
อุณหภูมิ pH
ดิน		

ธาตุอาหาร

สภาพดิน		
สภาพน้�ำ 		

แคนตาลูป
18 - 28 oC
300 - 800		 ดินร่วนหรือดินร่วน
6-5
ไนโตรเจน.
						
เมตร 			
ปนทราย			
15-20 กก
												
ฟอสฟอรัส
												
5-7 กก.
												
โปแตสเซียม
												
20-25 กก.
แตงกวา
กลางวัน
22 - 28 C
-		 ไม่เกิน
ดินร่วน
5.5-6.5
กลางคืน							 800 ม.
				
17 - 25 C												
													

สะอาด		
ปราศจากสาร
อินทรีย์และ
อนินทรีย์ที่มีพิษ

		

250-375
มิลลิเมตร/ต้น

คะน้า
20 - 30 C 60 - 80 % 10 ชั่วโมง
ไม่เกิน		 5 - 20 % ดินร่วนปนทราย
5.5-6.8 N = 2.8-3 % 300-450 ลบม.
			
ต่อวัน			
800 ม.						
P=0.17-0.29 % /ไร่/ฤดูปลูก
												
K=1.8-2.30 %

ขิง
20 - 35 C 60 - 80 % แสงเต็มวัน
ไม่เกิน		 ดินร่วนปนทราย
6.0-6.5 ไนโตรเจนสูง 2,000-2,500
						
1,500 ม. 						
ในระยะแรก
ลบม./ไร่/
												
เมื่อเริ่มสะสม
ฤดูปลูก
												
อาหารต้องการ
												
โปรแตสเซียมสูง

อุณหภูมิ
		
ชนิดพืช
		

Crop
Requirement

สรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชผัก เห็ด
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กลางวัน
20 - 30 C			
กลางคืน
16 - 24 C

ความ แสง
ชื้น		
สัมพัทธ์

สภาพภูมิอากาศ

-

		

ปริมาณ
ลม
CO2		
ไม่เกิน		 5-15%
800 ม.			

ดินร่วน
ปนทราย

ระดับน้�ำ 		ความลาด
เนื้อดิน
ทะเล		 เอียง		

สภาพพื้นที่

20-30 C

5.5-6.8

อุณหภูมิ pH
ดิน		
-

ธาตุอาหาร

สภาพดิน		

ผักชี
25 - 35 C
ไม่เกิน		 ดินร่วน
6.5-7
				
		
800 ม.			
ปนทราย
					
พริกทั่วไป
การติดผล
0.08-5
800
ไม่เกิน		 ดินร่วน
การงอก
6-6.8 N = 20 กก./ไร่
25 - 35 C		
ลักซ์			
1,500 ม.			
ปนทราย
25 - 30 ํC		
P = 13 กก./ไร่
												
K = 18 กก./ไร่
พริกหวาน
					
ตั้งแต่
						
500 ม.
						
ขึ้นไป
													
มะเขือเปราะ
21 - 29.5 C
5.5 - 6.8
-

ถั่วฝักยาว

อุณหภูมิ
		
ชนิดพืช
		

Crop
Requirement

สรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชผัก เห็ด

ภาคผนวก

-

ปริมาณ
น้ำ�ฝน 600-		
1,250 มม./ปี

-		

-		

สภาพน้�ำ 		
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ความ แสง
ชื้น		
สัมพัทธ์

สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณ
ลม
CO2		

ระดับน้�ำ 		ความลาด
เนื้อดิน
ทะเล		 เอียง		

สภาพพื้นที่
อุณหภูมิ pH
ดิน		

ธาตุอาหาร

สภาพดิน		
สภาพน้�ำ 		

20 - 35 C

-

-

-

-

-		

-

ดินร่วนซุย

-

5.5-6.5

-

หอมหัวใหญ่
13 - 34 C
ช่วงวันยาว
1,000 ม.		 ดินร่วนหรือ
5.0-6.5
			
และความ						
ดินร่วนปนทราย				
			
เข้มแสง										
			
สูง										
													

หอมแดง

ให้น้ำ�วันเว้น
วันในระยะ
กล้าและให้
3-5 วัน/ครั้ง
หลังจากตั้งตัว

-

มันฝรั่ง
15 - 18 C
800 ม. 		 ดินร่วนปนทราย
5.5-6.5 N = 3 กก./ไร 400-500 มม./
						
ขึ้นไป						
P = 11.5 กก./ไร่
ต้น
												
K = 50 กก./ไร่

การงอก 60 - 70% 3,0003001 ม./
ไม่เกิน		 5-15% ดินร่วนเหนียว และ 15-20 C 6.5-6.8 N = 35-45 กรัม/ 500-1,500
20 - 21 C		
10,000
1,000
วินาที
800 ม.			
ดินร่วนปนทราย			
ตรม.
ลบม./รอบ		
ระยะกล้า 25 C		
ลักซ์
ppm.								
P = 3.48-5.16 รอบการผลิต
ออกดอกและติด											
กรัม/ ตรม.
ผล 18 - 24 C											
K = 134 กรัม/
												
ตรม

มะเขือเทศ

อุณหภูมิ
		
ชนิดพืช
		

Crop
Requirement

สรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชผัก เห็ด

ภาคผนวก

142

ความ แสง
ชื้น		
สัมพัทธ์

สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณ
ลม
CO2		

ระดับน้�ำ 		ความลาด
เนื้อดิน
ทะเล		 เอียง		

สภาพพื้นที่
อุณหภูมิ pH
ดิน		

สภาพน้�ำ 		

ปีที่ 1 เป็นช่วง 0.10 - 0.20
การเจริญเติบโต
นิ้ว/ต้น
ควรใส่ปุ๋ยไนโตร
เจน มากกว่าธาตุ
อาหารอื่นปีที่ 2
เป็นต้นไป ควร
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม
ในปริมาณและ
สัดส่วนที่
พอเหมาะ

ธาตุอาหาร

สภาพดิน		

หน่อไม้ฝรั่ง
20 - 30 C 70 - 90% ไม่น้อย
ไม่เกิน		 ไม่เกิน
ดินร่วนหรือ
25 - 30 C 6.5 - 7.0
			
กว่า 6			
600 ม.		 5%
ดินร่วนปนทราย			
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												

อุณหภูมิ
		
ชนิดพืช
		

Crop
Requirement

สรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชผัก เห็ด
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-

-

-

-

-

-

อุณหภูมิ pH
ดิน		

- การเจริญ 80 - 90% 15
-		 7.2 - 8
เติบโตด้าน											
เส้นใย											
35 - 38 C
- ออกดอก
30 - 35 C

-

ระดับน้�ำ 		ความลาด
เนื้อดิน
ทะเล		 เอียง		

สารประกอบ
คาร์บอนและ
ไนโตรเจน

-

ธาตุอาหาร

สภาพดิน		

เห็ดฟาง

เห็ดนางฟ้า

-

ปริมาณ
ลม
CO2		

สภาพพื้นที่

บ่มเชื้อ		
อย่างน้อย
28 - 35 C		
15 - 20
เปิดดอก 70 - 80% นาที/วัน
26 - 30 C
เปิดดอก 80 - 85%
25 - 35 C

ความ แสง
ชื้น		
สัมพัทธ์

สภาพภูมิอากาศ

เห็ดนางรมนางฟ้า
เห็ดนางรม

อุณหภูมิ
		
ชนิดพืช
		

Crop
Requirement

สรุปข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชผัก เห็ด

ภาคผนวก

-

-

สภาพน้�ำ 		

ที่ปรึกษา
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายนำ�ชัย พรหมมีชัย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายวิทยา อธิปอนันต์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุรพล จารุพงศ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายพรชัย พีระบูล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสงกรานต์ ภักดีคง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นางอรสา ดิสถาพร

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

		

และพืชสมุนไพร สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นางนิดา สักกทัตติยกุล

ผู้อำ�นวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่

ประสานงาน
นางสาวภัทรมาศ พานพุ่ม

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการ

				

สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

จัดทำ�
นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์
นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์
นายพงษ์เพชร วงศ์โสภา
นางสาวอำ�ไพพงษ์ เกาะเทียน
นางสาวรัฐฐา ศรีญาณลักษณ์
กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
สำ�นักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
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เรียบเรียง
1. การปลูกและการดูแลรักษากระเทียม

นางสุกัญญา ตู้แก้ว

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการ

2. การปลูกและการดูแลรักษากระเจี๊ยบเขียว

นางปดารณี ธรรมธร

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

3.		 การปลูกและการดูแลรักษากะหล่�ำ ดอก

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

4. การปลูกและการดูแลรักษากะหล่�ำ ปลี

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

5. การปลูกและการดูแลรักษาขิง

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

6. การปลูกและการดูแลรักษาคะน้า

นางสาวจุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธิ์

				

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

7. การปลูกและการดูแลรักษาแคนตาลูป

นางสาวจิราภา จอมไธสง

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

8. การปลูกและการดูแลรักษาแตงกวา

นายปิยณัช วงษ์วิสิทธิ์			

				

นักวิชาการเกษตร

9. การปลูกและการดูแลรักษาถั่วฝักยาว

นายปิยณัช วงษ์วิสิทธิ์			

				

นักวิชาการเกษตร

10. การปลูกและการดูแลรักษาผักชี

นางปดารณี ธรรมธร

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

11. การปลูกและการดูแลรักษาพริก

นางปดารณี ธรรมธร

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

12. การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเปราะ

นางสาวจุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธิ์

				

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

13. การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเทศ

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ
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14. การปลูกและการดูแลรักษามันฝรั่ง

นางสาวจิราภา จอมไธสง

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

15. การปลูกและการดูแลรักษาหอมแดง

นางสุกัญญา ตู้แก้ว

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการ

16. การปลูกและการดูแลรักษาหอมหัวใหญ่

นางสุกัญญา ตู้แก้ว

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการ

17. การปลูกและการดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่ง

นางปดารณี ธรรมธร

				

นักวิชาการเกษตรชำ�นาญการพิเศษ

18. การปลูกและการดูแลรักษาเห็ดนางรม-นางฟ้า นางสาวจุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธิ์
				

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

19. การปลูกและการดูแลรักษาเห็ดฟาง

นางสาวจุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธิ์

				

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
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