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ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต (Crop requirement) ของผักกาดกวางตุง 

 

รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

1. สภาพภูมิอากาศ 

1.1 อุณหภูมิ 

 

 

20-25 องศาเซลเซียส 

 

 

-  ผักกาดกวางตุงสามารถปรับตัวใหทนความหนาวเย็นไดที่  

อุณหภูมิ 16-18  องศาเซลเซียส 

1.2  ความชื้นสัมพัทธ   60-80 % -  ความชื้นในอากาศต่ําทําใหการเจริญเติบโตชา 

1.3  ความยาวชวงแสง  10  ชั่วโมงตอวัน - ผักกาดกวางตุงเจริญเติบโตไดดีตองไดรับแสงแดดเต็มที่  

ตลอดวัน 

1.4  ฝน 

 

ปริมาณน้ําฝน มากกวา 2,000 มิลลิเมตร/ป  

 

- 

2. สภาพพื้นที่ 

2.1 ความสูงจากระดับน้ําทะเล 

 

 

ควรมีความสูงจากระดับน้ําทะเล ไมเกนิ 800  เมตร 

 

 

- 

2.2  ความลาดเอียงของพื้นที่  มีความลาดเอียงที่เหมาะสม  5-20 % - 

3. สภาพดิน 

3.1 ลักษณะของเนื้อดิน  

 

 ดินรวนปนทรายมีการระบายน้ําด ี

 

-  ดินรวนอุมน้ําไดดี มีความอุดมสมบูรณสูง   

3.2  ความลึกของหนาดิน 

 

 หนาดนิลึก 18-24 นิ้ว ระดบัน้ําใตดนิลึก 1.00 เมตร 

 

- ระดับน้าํใตดนิลึกมากกวา 1.00 เมตร ทําใหมีความชืน้เพียงพอ 

เหมาะแกการเจริญเติบโต 
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รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

3.3 ความเปนกรด-เปนดางของดิน pH    6.0- 6.5 - ทนทานดินเปนกรดปานกลาง ถาpH สูงหรือต่ําเกินไป พืชไม

สามารถใชประโยชนจากธาตุอาหารพืชในดินได 

3.4 อุณหภูมิดนิ  

 

25- 33   องศาเซลเซียส 

 

 

3.5 ความเค็มของดิน (คา EC) 

 

6,399-2,600  พีพีเอ็ม  หรือ    

  EC x 103   =  9.9 – 4 

 

- ผักกาดกวางตุง ทนทานความเค็มปานกลาง ถาความเค็มสูง

หรือต่ําเกินไป ผักกาดกวางตุงจะชะงักการเจริญเติบโต 

 

3.6 ปริมาณอินทรียวัตถุ 

 

2.6 - 3.5 % 

 

 

3.7 ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน 

    (ปริมาณธาตุอาหารหลัก %) 

 

ไนโตรเจน    = 2.80 - 3.00 

ฟอสฟอรัส   = 0.17- 0.29 

โปแตสเซี่ยม = 1.80 - 2.30 
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รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

4. สภาพน้าํ 

4.1 คุณภาพน้ํา/ความเปนกรด-เปนดาง/คา EC 

 

 

คาความเปนกรดเปนดางของน้ํา ระหวาง 6.0 -7.0  

 

- เปนน้ําจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดการ

ปนเปอนจุลินทรีย สารเคมีและโลหะหนัก  

 

4.2  อุณหภูมิน้ํา  

 

24-28 องศาเซลเซียส  

4.3 ปริมาณน้ําที่ตองการในแตละชวงระยะ

ของพืช 

- ปริมาณน้ําที่ตองการตอตนตอวัน 

- ปริมาณน้ําที่ตองการตอไรตอป 

 

 

 

 

ใชน้ํา 300-500 ลูกบาศกเมตร/ไร/ฤดูปลูก (300-450 

คิว/ตอไร/ฤดปูลูก) 

 

 

- ผักกาดกวางตุง ตองการน้ํามาก และมีการเจริญเติบโตอยาง

รวดเร็ว  ตองมีน้ําเพียงพอสําหรับใชตลอดฤดูปลูก ตองใหน้ํา

อยางนอย วันละ 1 ครั้ง อยาใหผักกาดกวางตุงขาดน้ําในระยะ

การเจริญเติบโต  จะเกิดอาการเหี่ยวถาขาดน้ําเกินรอยละ  25  

ของปริมาณน้ําทั้งหมดที่มีในลําตน 

 

 



การจัดการการผลิต พชืตระกูลกะหลํ่า 

ผักกาดกวางตุง 

1. พันธุ 

         พันธุผักกาดกวางตุงท่ีนยิมปลูกคือพันธุดอกและพนัธุใบ  แตท่ีนิยมบริโภคกันมากคือ ผักกาดกวางตุง 

พันธุใบ สําหรับผักกวางตุงพนัธุดอก เปนพนัธุออกดอกเร็ว อายุเก็บเกีย่ว 30-40 วัน เชน พันธุกวางตุงดอกสอง

ฝงโขง  พันธุใบมีหลายพันธุ ลักษณะจะแตกตางกัน มีท้ังพันธุกานใบแบน เชนผักกาดฮองเต  พันธุกวางตุง

ฮองเตเซ่ียงไฮ พันธุกานใบมน  และพันธุกานใบกลม ซ่ึงเปนพันธุท่ีนยิมบริโภค ไดแก พันธุกวางตุงทศกัณฑ  

สําหรับเมล็ดพันธุมีจําหนายตามรานคาเมล็ดพันธุท่ัวไป ผักกวางตุงสวนใหญมีอายุเกบ็เกี่ยว 40-50 วัน ควร

เลือกปลูกพันธุท่ีใหผลผลิตสูง มีคุณภาพตามที่ตลาดตองการ เจริญเติบโตดี เหมาะสมกับสภาพดนิฟาอากาศ 

 

2. การปลูก 

2.1 การเตรียมดิน  ไถตากดินไวประมาณ 7 วัน แลวไถ พรวนอีก 1-2  คร้ัง เพื่อกําจัดโรคแมลง และวัชพืช ยก

รองแปลงปลูกกวางประมาณ 1.5 เมตร เวนทางเดิน 30  เซนติเมตร กอนปลูกหวานปุยคอกหรือปุยหมักที่ยอย

สลายดีแลว   โดยท่ัวไปควรใสอัตรา 2 ตัน/ไร/ป  เพื่อเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน  

2.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ  กอนปลูกแชเมล็ดพันธุในน้ําอุน 50-55  องศาเซลเซียส นาน 15-20  นาที 

2.3  วิธีปลูก 

 -  ปลูกแบบหวานเมล็ด : เหมาะสําหรับพันธุดอก วิธีนี้นยิมใชในการปลูกแปลงท่ียกรอง   พื้นที่มีการ

เตรียมอยางดี และเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ เนื่องจากเมล็ดพันธุผักกาดกวางตุงมีขนาดเล็กมาก ใชเมล็ด 

อัตรา 2  กิโลกรัม/ไร  กอนหวานควรผสมกับทราย โดยใชเมล็ดพันธุ 1 สวนผสมกับทรายสะอาด 3 สวน หวาน

ใหกระจายท่ัวแปลงสมํ่าเสมอ แลวหวานกลบดวยปุยคอกหรือปุยหมัก หนาประมาณ 1/2 -1.0  เซนติเมตร    

หลังจากนัน้คลุมดวยฟางขาวบางๆ เพื่อชวยเก็บรักษาความชุมช้ืนในดนิ เสร็จแลวรดน้ําใหชุมหลังจากงอกได

ประมาณ 20 วนั ควรทําการถอนและจัดใหมีระยะระหวางตน 20-25 เซนติเมตร 

       -  การปลูกแบบโรยเมล็ดเปนแถว : เหมาะสําหรับพันธุใบ การปลูกวิธีนี้หลังจากเตรียมดิน 

ทํารองปลูกลึกประมาณ 1.5-2.0  เซนติเมตรใหเปนแถว โดยใหระยะระหวางแถวหางกัน 20-25 เซนติเมตรนํา

เมล็ดพันธุผสมกับทราย โรยหรือหยอดเมล็ดเปนแถวตามรอง แลวกลบดวยปุยคอกหรือปุยหมักบางๆ คลุมดวย

ฟางขาวบางๆ รดน้ําใหชุมดวยสม่ําเสมอ หลังจากปลูกไดประมาณ 20 วัน หรือตนกลามีใบ 4-5 ใบ จึงทําการ

ถอนแยกในแถว โดยพยายามจัดระยะระหวางตนใหหางกันประมาณ 20-25 เซนติเมตรใหเหลือหลุมละ 1 ตน 

 

3. การดูแลรักษา 

3.1 การใสปุย   เนื่องจากผักกาดกวางตุงเปนผักกินใบและกานใบ ดังนั้นการใสปุยควรใชปุยยูเรีย (46-0-0) หรือ

แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร เปนการเรงการเจริญเติบโตทางใบและ 
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3.2  การใหน้ํา    ผักกาดกวางตุงเปนผักท่ีตองการนํ้ามาก และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้นเกษตรกร

จะตองใหน้ําอยางเพยีงพอและสมํ่าเสมอ อยางนอยวันละ 1 คร้ัง โดยใชระบบพนฝอย (Sprinkler) 

หรือใชสายยางติดหวัฝกบัว ตองระวังไมใหผักกาดกวางตุงขาดน้ําในระยะการเจริญเติบโต เพราะจะทําให

ชะงักการเจริญเติบโตได และควรใหน้ําทันทีหลังการปลูกและใสปุยทุกคร้ัง    

 

4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

4.1 โรคพืชท่ีสําคัญ 

4.1.1  โรคเนาคอดิน  ( Damping off )  

สาเหตุ เกิดจากเช้ือรา Pythium sp. หรือ Phytophthora sp. เปนโรคท่ีเกดิข้ึนในแปลงปลูกผักกาดกวางตุงท่ี
หวานเมล็ดแนนเกินไป อับลม และตนเบียดกันแนน  แสงแดดสองไมถึงโคนตน หรือในแปลงมีเช้ือโรคอยู

แลว 

ลักษณะอาการ ตนกลาจะเกิดอาการเปนแผลช้ําท่ีโคนตนระดับดิน  เนื้อเยื่อตรงแผลจะเนาและแหง 

ไปอยางรวดเร็ว ถาถูกแสงแดดทําใหตนกลาหักหรือพับเพราะมีแผลช้ําท่ีโคนตนระดับดิน ตนจะเหีย่วตายใน

เวลารวดเร็วบริเวณท่ีเปนโรคจะคอยๆ ขยายวงกวางออกไปเปนวงกลมกวางข้ึน ภายในวงกลมท่ีขยายออกไป

จะไมมีตนกลาเหลืออยูเลย สวนตนท่ีโตแลวจะคอยๆ เหีย่วตายไป 

การปองกันกําจัด  แปลงปลูกควรมีการระบายนํ้าท่ีดี  ไมควรหวานเมล็ดผักแนนเกนิไป ใชสารเคมีปองกัน

กําจัดเช้ือราละลายน้ําในในอัตราความเขมขนนอยๆ ราดลงไปบนผิวดนิบนแปลงใหท่ัวสัก 1-2  คร้ัง เชน 

เทอราคลอ  เบนฟอรด ซ่ึงเปนสารเคมีปองกันกําจัดเช้ือราในดินโดยตรงจะไดผลยิ่งข้ึน หรือจะใช  

ริคโดมิล  เอ็มแซด 72   ละลายนํ้ารดกไ็ด 

4.1.2  โรคใบจุดของผักกวางตุง  ( Leaf  spot )  

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือรา  Alternaria brasaiciala   

ลักษณะอาการ    อาการจะปรากฏท่ีใบลางของลําตน โดยเร่ิมแรกพบเปนจุดสีเหลืองซีดขนาดเล็ก ตอมาแผลจะ

ขยายใหญข้ึน และแหงเปนสีน้ําตาลออน มีลักษณะคอนขางกลม ท่ีบริเวณแผลจะพบเชื้อข้ึน 

เปนวงสีดําซอนกันอยู แผลเหลานี้เม่ือรวมกันกอใหเกิดอาการใบไหม 

การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมี ไธแรม  มาเน็บ 2-3  กรัมตอเมล็ด 1 กโิลกรัม  เก็บใบลาง 

ท่ีแสดงอาการไปเผาทําลายหรือฉีดพนดวยสารเคมีแมนโคเซป หรือไปโปรไดโอน ในอัตรา 20-30  กรัม  

ตอน้ํา 20 ลิตร เม่ือพบอาการโดยฉีดพนทุก 15 วัน 

4.1.3  โรคราน้าํคางของผักกวางตุง  ( Downy  mildew) 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือรา  Peronospora parasitica  
ลักษณะอาการ  อาการจะปรากฏเปนจุดสีขาวซีดบนใบ ตอมาแผลขนาดใหญข้ึนแผลซีดสีฟางขาว ยบุตัวลง 
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การปองกันกําจัด  คลุกเมล็ดดวยสารเมทาแลคซิล ในอัตรา 7  กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม เก็บใบลางท่ีแสดง

อาการของโรคใสถุงพลาสติกแลวนําไปเผาทําลาย หรือฉีดพนดวยสารเคมีซีเน็บ หรือแคปแทน  

ในอัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เม่ือพบอาการ 

4.2  แมลงและสัตวศัตรูท่ีสําคัญ 

4.2.1  เพล้ียออน  ( Aphid )  มีช่ือวิทยาศาสตรว  Lipaphis  erysimi    
 ตัวออนของเพล้ียออนออกจากทองแมไดโดยไมตองไดรับการผสมพันธุ ตัวออนเม่ือออกจากแมใหมๆ  

จะพบวามีลําตัวขนาดเล็กมาก ตองสองดูดวยกลองจุลทรรศน ระยะเปนตัวออนจะมีการลอกคราบ  4  คร้ัง  ตัว

ออนมีอายุประมาณ  5-6  วัน หลังจากนั้นก็จะเปนตัวเต็มวัย ตวัเต็มวัยมีชีวิตอยูไดประมาณ  6-18 วัน  สามารถ

ออกลูกได ประมาณ 75  ตัว  

ลักษณะการทาํลาย  เพล้ียออนสามารถเขาทําลายไดท้ังในระยะตัวออนและตัวเต็มวยั โดยการดูดกนิ 

น้ําเล้ียงจากพชื ลักษณะอาการท่ีเห็นไดชัดคือ สวนยอดและใบจะหงิกงอ เม่ือจํานวนเพล้ียออนเพิ่มมากข้ึน 

พืชจะเหี่ยว ใบท่ีถูกทําลายจะคอย  ๆมีสีเหลือง นอกจากนี้เพล้ียออนยังอยูตามซอกใบซ่ึงเปนท่ีรังเกียจของผูบริโภค 

การปองกันกําจัด  เม่ือพบเพลี้ยออนเขาทําลายควรใชสารเคมีกลุมมาลาไธออน เชน มาลาเทน,  

มาลาไธออน 83% ในอัตรา 30-55 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร พน 2 คร้ัง แตละคร้ังหางกนั 7 วัน นอกจากนี้อาจใช 

ในอัตรา  5 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน 

4.2.2  หนอนใยผัก  (Diamondback moth )   มีช่ือวิทยาศาสตรวา Plutella xylostella   

 ลักษณะตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืนขนาดเล็ก วางไขเปนฟองหรือกลุมเล็ก ๆ ท้ังบนใบและใตใบ ไขมี

สีเหลืองออน หนอนลําตัวยาวเรียวหวัทายแหลม สวนทายมีปุมยื่นออกเปน 2 แฉก สีเขียวออน  เทาออน หรือ

เขียวปนเหลือง เม่ือถูกตัว จะดิ้นและท้ิงตัวลงดินโดยการชักใย เขาดักแดตามใบพืช โดยมีใยปกคลุม   

ลักษณะการทําลาย หนอนใยผักกัดกินใบ และยอดผัก ตั้งแตเร่ิมงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว แหลงปลูกผักเปน

การคา มักพบการทําลาย อยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิง่ในแหลงปลูกผักในเขตภาคกลาง  หนอนใยผัก

สามารถสรางความตานทานยาไดรวดเร็ว  

การปองกันกําจัด 

 1. เม่ือเก็บเกีย่วผักจากแปลงแลวแลวใหนําเศษผักออกจากแปลงใหหมด หากท้ิงไวจะเปนแหลง

ขยายพนัธุของหนอนตอไป 

 2. ใชกับดกักาวเหนียว อัตรา 80 กับดักตอไร สูงเหนือระดับตน 10 เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก เพื่อ

กําจัดตัวเต็มวยั 

 3. ใชผงเมล็ดสะเดาบริสุทธ์ิแชน้ํา อัตรา 700 กรัม ตอนํ้า 20 ลิตร โดยการพนใหท่ัวท้ังตน บนและลาง

ของใบ ทุก 5-7 วัน เม่ือเร่ิมพบหนอนระบาด 
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โดยหยุดพนสารเคมีกอนการเก็บเกีย่วตามคําแนะนํา เพื่อปองกันการตกคางของสารเคมีในผลผลิต 

4.3 วัชพืชท่ีสําคัญ 

4.3.1  วัชพืชฤดูเดียว เปนวัชพืชท่ีขยายพนัธุดวยเมล็ดท่ีสําคัญมี 3 ประเภท คือ 

  - วัชพืชประเภทใบแคบ ไดแก หญาตีนนก หนานกสีชมพู และหญาตีนกา  

  - วัชพืชประเภทใบกวาง ไดแก ผักเบ้ียหนิ ผักเบี้ยใหญ ผักโขม และสาบแรงสาบกา เปนตน  

  - วัชพืชประเภทกก ไดแก กกทราย และหนวดปลาดกุ  

การปองกัน 

  - ไถและตากดนิกอนหวานเมล็ด 7 วัน  

  - คลุมดินดวยฟางหลังหวานเมล็ด  

  - ถอนกําจัดวัชพืชออกจากแปลง เม่ือถอนแยกตนกลา  

 4.3.2 วัชพืชขามป เปนวัชพชืท่ีขยายพนัธุดวยหวั เหงา ไหล ท่ีพบมากในแปลงผัก ไดแก แหวหมู 

การปองกัน 

  - คราดสวนขยายพันธุออกจากแปลงขณะพรวนยอยดิน  

  - ขุดทําลายหวัแหวหมูทุกคร้ังท่ีพบ  

    

5  การเก็บเก่ียว 

         อายุการเก็บเกีย่วของผักกาดกวางตุงคอนขางเร็ว ประมาณ 35-45 วัน เก็บเกีย่วโดยเลือกตนท่ีมีขนาด

ใหญตามตองการ แลวใชมีดคมๆ ตัดท่ีโคนตน แลวทําการตัดแตงใบนอกท่ีแกหรือใบท่ีถูกโรคหรือแมลง

ทําลายออก หลังจากตัดแตงแลวจึงบรรจภุาชนะเพื่อสงจาํหนายตลาดตอไป สําหรับการเก็บรักษา เนื่องจาก

ผักกาดกวางตุงเปนผักอวบนํ้า ดังนั้นการเก็บรักษาจึงควรเก็บไวในท่ีอุณหภูมิต่ํา   ความช้ืนสัมพัทธ  95 

เปอรเซ็นต จะสามารถเก็บรักษาไวไดนานขึ้น 
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6. การปฏิบตัหิลังการเก็บเก่ียว 

 หลังการเก็บเกีย่วการสูญเสียของผลผลิตพืชผักมีสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตรอนอยางประเทศ

ไทย  ผักกนิใบเสียหายไดงายมากในอุณหภูมิสูงและมีอัตราการระเหยนํ้าสูง เพราะทําใหการหายใจเพ่ิมข้ึน 

และนํ้าหนักแหงท่ีจะสูญเสียไปดวย นอกจากนี้อาจบอบชํ้า ฉีกขาด เปนแผลจากการเก็บเกีย่ว การขนยายไมดี 

ทําใหเช้ือโรคเขาทําลายไดงาย การสูญเสียเหลานี้สามารถลดลงไดถามีการปฏิบัติอยางถูกตองท้ังกอนและหลัง

การเก็บเกีย่ว   โดยท่ัวไปเม่ือเก็บเกีย่วผักกวางตุงแลวควรขนยายไปยังโรงบรรจุคัดเลือกผัก (Packing house ) 

เพื่อทําการลาง  ตัดแตง คัดขนาด  และบรรจุ   ข้ันตอนในการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่วผักกวางตุงมีดงันี้  

6.1  การตัดแตง  ตัดแตงสวนท่ีเนาเสียและผิดปกติท้ิงเพื่อใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพดี และเปนการตรวจสอบ

คุณภาพกอนการบรรจุ การตัดแตงสวนท่ีไมดีหรือเนาเสียท้ิงจะชวยลดคาใชจายในการขนสง ลดการเสียหายท่ี

จะขยายเพิ่มข้ึนจากสวนท่ีเนาเสียอยูเดมิ 

6.2  การคัดขนาดและคุณภาพหรือคัดเกรด หลังการตัดแตง   ทําความสะอาด ตองคัดเลือกขนาดและคุณภาพ

ดวยเพื่อใหสามารถแยกการบรรจุไดอยางเหมาะสม และเปนการเพิ่มมูลคาใหมากกวาการขายคละเกรด  

6.3 การบรรจุ  โดยท่ัวไปนิยมใชเขงแบบตางๆบรรจุขนยายผักเพราะสะดวก หางาย ราคาถูก แตมีขอเสียที่ทํา

ใหผักบอบชํ้า เนาเสียไดงาย ปจจุบันมีการใชถุงพลาสติกเจาะรูหรือตะกราพลาสติก เพื่อบรรจุขนยายผักท่ี

ไดรับการคัดเลือกขนาด และคุณภาพเพื่อการสงออกและสงตามซุปเปอรมารเก็ต  หรือตลาดขายสงตางๆ   

6.4  การขนยายและการเก็บรักษา   ควรขนยายและเก็บรักษาดวยความระมัดระวัง เพือ่รักษาคุณภาพไวใหดี

ท่ีสุด  ตั้งแตชวงขนยายผักออกจากแปลงสูโรงคัดบรรจุ และขนสงสูทองตลาด เพราะการเกิดรอยชํ้าฉีกขาดจะ

เพิ่มอัตราการหายใจและเช้ือโรคทําลายไดงายข้ึน การขนยายผักและการเก็บรักษาผักควรเก็บในหองเย็นหรือ

ใชรถหองเย็นจะทําใหสามารถรักษาคุณภาพผักใหยาวนานข้ึน  แตการลงทุนสูง  จึงอาจพิจารณาตามความ

เหมาะสม 

 

7. การเก็บรักษาผลผลิตสด 

 ผักกาดกวางตุงเปนผักกินใบซ่ึงมีอัตราการหายใจสูงหลังการเก็บเกีย่ว โดยจะเส่ือมสภาพโดยรวดเร็ว

ภายใน 1   ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิ 26   องศาเซลเซียส   หรือ 1วัน ท่ีอุณหภูมิ 12   องศาเซลเซียส  หรือ 1 สัปดาห  

ท่ีอุณหภูมิ  1  องศาเซลเซียส  การลดความรอนของผักกวางตุงหลังการเก็บเกีย่วจากแปลงและเก็บรักษา

ผลผลิตในหองเย็น  จะทําใหอายุการเก็บรักษายาวนานข้ึน  ท้ังนี้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาอยู

ระหวาง 0-1 องศาเซลเซียส  ความช้ืนสัมพทัธ รอยละ 90-95  จะสามารถเก็บรักษาผักกวางตุงไดประมาณ  

10-14 วัน 
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รายชื่อคณะทํางานจัดทําขอมูลความตองการของพชื (Crop Requirement) 

 

1. นางอรสา  ดิสถาพร    ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตพืชผักไมดอกไมประดับ  

    และสมุนไพร  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

2. น.ส. อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ   นักวิชาการเกษตร 8 ว  สํานกัสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

3. นางอารียพนัธ อุปนิสากร   นักวิชาการเกษตร 8 ว  สํานกัพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 

4. ดร.เศรษฐพงษ เลขะวัฒนะ  นักวิชาการเกษตร 8 ว  สํานกัสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

5. นางวันทนา  บัวทรัพย   นักวิชาการเกษตร 8 ว  สํานกัสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

6. นายไกวัล  กลาแข็ง     นักวิชาการเกษตร 7ว  สํานกัสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

7. นางจันจิรา  สุนทรภัทร   นักวิชาการเกษตร 7ว  สํานกัพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร 

8. นางพิสมัย  พึ่งวิกรัย  นักวิชาการเกษตร 7 ว  สํานกัสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

9. น.ส.นุชจรี วัชรวงษไพบูลย  นักวิชาการเกษตร 5  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 

 

 
 

 


