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การผลิต
พืชผักปลอดภัย
ค�าน�า

 เป็นที่ทรำบกันว่ำ ปัจจุบันตลำดและผู ้บริโภค 
มีควำมต้องกำรพืชผักปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น ด้วยเพรำะ 
กระแสในเรื่องรักสุขภำพ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เกษตรกร
จึงจ�ำเป็นต้องผลิตพืชผักให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำร
ของตลำดและผู้บริโภค กำรผลิตพืชผักปลอดภัยจะช่วย
ลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร เชื่อ
มั่นได้ว่ำผลผลิตมีสำรเคมีตกค้ำงไม่เกินค่ำมำตรฐำน ส่งผล
ให้เกษตรกรเพิ่มรำยได้ มีสุขภำพดี มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
ผู ้บริโภครับประทำนผลิตผลที่ปลอดภัย และมีส่วนร่วม 
ในกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ยังเป็นกำรสร้ำงโอกำสและ
เพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกผลผลิตพืชผัก
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 กลุ ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด ส�ำนักส่งเสริมและ
จัดกำรสินค้ำเกษตร จึงได้เรียบเรียงเอกสำรค�ำแนะน�ำ 
เรื่อง กำรผลิตพืชผักปลอดภัย โดยมีเนื้อหำเพื่อมุ ่งเน้น 
ให้เกษตรกรสำมำรถน�ำไปปรับใช้กับกำรผลิตของตนเอง  
ในเนื้อหำน�ำเสนอทั้งหมด 5 บท โดยบทที่ 1- 3 ให้ควำมรู้ 
ในเรื่องประเภทของพืชผัก กำรปลูกพืชผัก ดูแลรักษำ  
และกำรจัดกำรศัตรูพืชผัก บทที่ 4 - 5 มุ ่งเน้นในเรื่อง 
กำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวพืชผัก  
พร ้อมทั้งควำมรู ้ ในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและ 
แนวคิดกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตพืชผัก
 ขอขอบคุณ คุณจุฬำภรณ์ นกสกุล กลุ่มส่งเสริม 
กำรวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมกำรอำรักขำและจัดกำร 
ดินปุ๋ย ในกำรเรียบเรียง บทที่ 3 กำรจัดกำรศัตรูพืชผัก 
ขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่อ�ำนวยควำมสะดวกในกำร 
ค้นหำข้อมูลและรูปภำพประกอบในเอกสำรเล่มนี้ ผู้จัดท�ำ 
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรค�ำแนะน�ำนี้สำมำรถสร้ำง 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงกำรผลิตพืชผักปลอดภัย
แก่เกษตรกร ซึง่เป็นผูผ้ลติแหล่งอำหำรของประเทศให้สมกบั 
ค�ำว่ำ “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด

ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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	 พืชผัก	หมำยถึง พืชที่สำมำรถน�ำส่วนต่ำงๆ 
เช่น ใบ ล�ำต้น ดอก ผล และรำก มำบริโภคได้ไม่ว่ำบริโภคสดหรือท�ำให้สุก 
ก่อนรับประทำน อำจใช้เป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบรอง หรือเป็น 
เครื่องเคียงช่วยให้น่ำรับประทำนยิ่งขึ้น 
 พืชผักส่วนใหญ่จะเป็นพืชล้มลุกมีลักษณะอวบน�้ำ อ่อนนุ ่ม ไม่แข็ง  
มีรสค่อนข้ำงหวำน และที่ส�ำคัญต้องไม่มีพิษต่อร่ำงกำย พืชผักหลำยชนิด 
ในประเทศไทย อำจได้มำจำกพืชประเภทอื่นๆ เช่น กำรใช้ใบอ่อนและผลอ่อน 
ของมะม่วง ชมพู่ มะขำม กำรใช้ดอกของต้นแค ต้นอ่อนหรือกล้ำอ่อนของ 
พืชตระกูลถั่วต่ำงๆ เช่น ถั่วงอก ต้นอ่อนของถั่วลันเตำหรือโต้วเหมี่ยว เป็นต้น
 ดังนั้น กำรจ�ำแนกพืชใดเป ็นพืชผักหรือไม ่นั้นขึ้นกับกำรใช ้ของ 
ผู ้บริโภค อำจแตกต่ำงกันในแต่ละแหล่งหรือแต่ละประเทศ พืชบำงชนิด 
อำจถือเป็นพืชผักในประเทศหนึ่ง แต่อีกประเทศอำจจัดเป็นผลไม้ วัชพืช  
หรือไม้ประดับก็ได้

บทที่	1
บทน�า
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1.1	การจ�าแนกประเภทพืชผัก

 พืชผักสำมำรถจ�ำแนกได้หลำยลักษณะด้วยกัน อำจแบ่งได้ ดังนี้
 1.1.1 การจ�าแนกตามหลักพฤกษศาสตร ์ได้แก่
  ✤ พืชผักตระกูลกะหล�่ำ ตัวอย่ำงเช่น กะหล�่ำปลี กะหล�่ำปม  
ผักกำดเขียว ผักกำดขำว คะน้ำ บร็อคโคลี่ และกวำงตุ้ง เป็นต้น
  ✤ พืชผักตระกูลถั่ว ตัวอย่ำงเช่น ถั่วลันเตำ ถั่วแขก และ 
ถั่วฝักยำว เป็นต้น
  ✤ พืชผักตระกูลแตง ตัวอย่ำงเช่น แตงกวำ ต�ำลึง แตงโม  
บวบ ฟัก แฟง และมะระ เป็นต้น
  ✤ พืชผักตระกูลหอม-กระเทียม ตัวอย่ำงเช่น กุ่ยฉ่ำย กระเทียม 
หอมแดง หอมหัวใหญ่ และหอมแบ่ง เป็นต้น
  ✤ พืชผักตระกูลพริก-มะเขือ ตัวอย่ำงเช่น พริกหวำน พริกขี้หนู 
มะเขือเปรำะ และมะเขือยำว เป็นต้น
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 1.1.2 การจ�าแนกตามฤดูปลูกของประเทศไทย ได้แก่
  ✤ ผักฤดูหนำว ตัวอย่ำงเช่น 
กะหล�่ำปลี กระเทียม คะน้ำฮ่องเต้ ปวยเหล็ง 
แครอท บร็อคโคลี่ ถั่วลันเตำ และมันฝรั่ง  
เป็นต้น
  ✤ ผักฤดูร ้อน ตัวอย่ำงเช ่น 
ข ้ำวโพดหวำน มะเขือเทศ พริก ฟ ักทอง  
แตงกวำ แตงโม และมะเขือยำว เป็นต้น
 1.1.3 การจ�าแนกตามหลักโภชนาการ 
ได้แก่
  ✤ พืชผักคำร ์ โบไฮเดรตสูง  
เช่น เผือก มันเทศ มันฝรั่ง กลอยต่ำงๆ
  ✤ พืชผักน�้ำมันสูง เช่น ถั่วต่ำงๆ
  ✤ พืชผักที่มีวิตำมินเอสูง เช่น แครอท ถั่วกินฝักและเมล็ดอ่อน
ต่ำงๆ ผักใบเขียว ฟักทอง มันเทศเนื้อส้มหรือเหลือง
  ✤ พืชผักที่มีวิตำมินซีสูง เช่น ถั่วงอก แตงเทศ พริก มะเขือเทศ 
ผักตระกูลกะหล�่ำและผักกำด
 1.1.4 การจ�าแนกตามส่วนที่รับประทานได้ ได้แก่
  ✤ รำก เช่น แครอท บีท แรดิช มันเทศ และผักกำดหัว เป็นต้น
  ✤ ล�ำต้น เช่น กะหล�่ำปม หน่อไม้ฝรั่ง กลอย เผือก และมันฝรั่ง 
เป็นต้น
  ✤ ใบ เช่น หอม กระเทียม ผักกะหล�่ำ-ผักกำดต่ำงๆ คะน้ำ  
ผักปวยเหล็ง และผักบุ้ง เป็นต้น
  ✤ ดอก เช่น บร็อคโคลี่ กะหล�่ำดอก เป็นต้น
  ✤ ผล เช่น กระเจี๊ยบเขียว แตงกวำ ถั่วลันเตำ ฟัก มะเขือ บวบ 
พริก เป็นต้น
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 1.1.5 การจ�าแนกตามแหล่งอาศัย ได้แก่
  ✤ ชอบควำมชุ่มชื้นสูง หรืออยู ่ในน�้ำ เช่น บัว ผักบุ ้ง เผือก  
วอเตอร์เครส เป็นต้น
  ✤ ชอบอยู่บนบกและมีน�้ำเพียงพอ เช่น ผักทั่วๆ ไป
  ✤ สำมำรถอยูบ่นทีแ่ห้งแล้งหรอืขำดน�ำ้ได้นำน เช่น ฟัก แฟงต่ำงๆ 
 1.1.6 การจ�าแนกตามระดบัความทนทานต่อความเป็นกรดในดนิได้แก่
  ✤ ทนต่อดินเป็นกรดได้เล็กน้อย (pH ระหว่ำง 6.8 - 6) คือ  
กะหล�่ำดอก กะหล�่ำปลี กระเจี๊ยบเขียว กระเทียม เซเลอรี่ สปินำซ แตงเทศ  
บร็อคโคลี่ ปวยเหล็ง ผักกำดขำว ผักกำดหอม หน่อไม้ฝรั่ง หอมหัวใหญ่
  ✤ ทนต่อดินเป็นกรดได้ปำนกลำง (pH ระหว่ำง 6.8 - 5.5) คือ 
กะหล�่ำดำว กะหล�่ำปม กระเทียมหัว ขำ้วโพดหวำน คะน้ำ แครอท ถั่วฝักยำว  
ถั่วลันเตำ ผักกำดเขียวปลี ผักชีฝรั่ง แตงกวำ พริก ฟักทอง มะเขือ มะเขือเทศ
  ✤ ทนต่อดินเป็นกรดได้มำก (pH ระหว่ำง 6.8 - 5) คือ แตงโม 
มันเทศ มันฝรั่ง แรดิช สควอช หอมแดง 

การผลิตพืชผักปลอดภัยการผลิตพืชผักปลอดภัย6



 1.1.7 การจ�าแนกตามความทนทานต่อระดับความเค็มของดิน
  ✤ ทนต่อควำมเค็มมำก คือ คะน้ำ บีท สปินำซ หน่อไม้ฝรั่ง
  ✤ ทนต่อควำมเค็มปำนกลำง คือ กะหล�่ำดอก กะหล�่ำปลี  
ข้ำวโพดหวำน แครอท ถั่วพี แตงกวำ แตงเทศ บร็อคโคลี่ ผักกำดหอม พริก  
มะเขือเทศ มันเทศ มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่
  ✤ ทนต่อควำมเค็มน้อย คือ ถั่วบีน แรดิช 
 1.1.8 การจ�าแนกตามระดับความลึกของรากพืชผัก
  ✤ ระบบรำกตื้น คือ กะหล�่ำดอก กะหล�่ำปลี กระเทียม  
ข้ำวโพดหวำน เซเลอรี่ บร็อคโคลี่ ปวยเหล็ง ผักกำดขำว ผักกำดหอม ผักชีฝรั่ง 
หอมหัวใหญ่
  ✤ ระบบรำกลึกปำนกลำง คือ แครอท แตงกวำ แตงเทศ บีท  
พริก มะเขือ
  ✤ ระบบรำกลึกมำก คือ แตงโม แตงเทศ ฟักทอง มะเขือเทศ  
มันเทศ หน่อไม้ฝรั่ง อำร์ติโช้ค
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1.2	คุณประโยชน์พืชผัก

 พืชผักเป็นพืชที่อุดมด้วยคุณค่ำทำงอำหำร ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย ดังนี้
 ✤ มีวิตำมินและเกลือแร่ที่จ�ำเป็นต่อร่ำงกำย โดยเฉพำะแคลเซียมและ 
เหล็ก และมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ เช่น ลูทีน ช่วยลดกำรเกิดควำมเสื่อม 
ของจอประสำทตำ เบต้า-แคโรทีน ฟลาโวนอย ช่วยดูแลรักษำสุขภำพหัวใจ  
หลอดเลือด และระบบภูมิคุ้มกันในร่ำงกำย ลดโอกำสกำรเกิดมะเร็ง กระตุ้น 
กำรก�ำจัดเซลล์มะเร็งของร่ำงกำย ไลโคปีน ช่วยลดกำรเกิดมะเร็งต่อมลูกหมำก  
และลดปริมำณไขมันแอลดีแอลในเลือด แอนโทไซยานิน มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ  
ช่วยเพิ่มควำมยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลือด ลดโอกำสกำรเกิดกำรอุดตันในเส้นเลือด
และโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว เป็นต้น
 ✤ แป้งและน�้ำตำล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงำน และให้ควำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำย
 ✤ เซลลูโลสและไฟเบอร์ ช่วยในกำรย่อยอำหำรและกำรขับถ่ำยของ
ร่ำงกำย
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บทที่	2
การปลูกพืชผักและดูแลรักษา

	 ในการผลิตพืชผักเพื่อให้ได้ผลผลิต
ต่อไร่และมีคุณภำพนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องให้ควำมส�ำคัญ ตั้งแต่กำรเลือกเมล็ดพันธุ์  
กำรปลูก กำรใส่ปุ๋ย กำรให้น�้ำ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ เป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต

2.1	เมล็ดพันธุ์พืชผัก

 เมล็ดพันธุ์ คือ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อน�ำไปปลูก หรือน�ำไปขยำยพันธุ์ 
แล ้วจะได ้ต ้นที่ เจริญงอกงำมตรงตำมพันธุกรรมของพืชนั้น เมล็ดพันธุ  ์
เสื่อมคุณภำพได้เมื่อเก็บรักษำเมล็ดพันธุ ์เป็นเวลำนำนเกินไป หรือไม่ถูกวิธี  
ดังนั้น ในกำรใช้เมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อน�ำมำปลูกต้องค�ำนึงถึง
 2.1.1 ตรงตำมพันธุ ์ที่ต ้องกำร คือให้ผลผลิตที่มีลักษณะตรงตำม 
ควำมต้องกำรของผู้ปลูกโดยค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำด
 2.1.2 เหมำะสมต่อสภำพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก เช่น กำรปลูกในฤดูร้อน
ต้องใช้พันธุ์ที่ทนร้อน เป็นต้น
 2.1.3 เมล็ดพันธุ์ที่น�ำมำใช้ควรม ี
อัตรำควำมงอกสูงและไม่หมดอำยุ  
โดยสังเกต วัน เดือน ปีที่เก็บและ 
วันหมดอำยุ อยู่ในภำชนะที่ปิดสนิท 
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 2.1.4 ควรเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์จำกแหล่งที่เชื่อถือได้

เมล็ดพันธุ์พืชผักที่บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท

เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน

ฉลากแสดงอายุการท�าพันธุ์
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2.3	การเพาะเมล็ด	

2.3.1	วัสดุเพาะและอุปกรณ์
 กำรเพำะเมล็ดพันธุ์พืชผัก ที่นิยมมี 2 วิธี ซึ่งใช้วิธีที่แตกต่ำงกัน ดังนี้

 ✤ การเพาะในแปลงเพาะ	 เป็นที่นิยมของเกษตรกร โดยเลือก 
บริ เวณใกล ้ที่ อยู ่ อำศัย  สะดวกต ่อกำรดูแล ดินมีควำมอุดมสมบูรณ ์ดี  
น�้ ำไม ่ท ่วม และไม ่ควรมีต ้นไม ้ ใหญ ่หรือบ ้ำนเรือนบังแสงแดด เพื่อให ้ 
ต้นกล้ำได้รับแสงแดดเพียงพอ กำรเตรียมแปลงเพำะกล้ำควรมีขนำดกว้ำง 
1 เมตร ควำมยำวตำมต้องกำร และสะดวกต่อผู้ดูแลแปลง ขุดดินตำกแดด
ประมำณ 10-15 วัน ย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ยกแปลง
สูงประมำณ 10 เซนติเมตร เกลี่ยหน้ำแปลงให้เรียบ หว่ำนเมล็ดกระจำย 
ให้ทั่วแปลงหรือโรยเป็นแถว ให้แต่ละแถวห่ำงกันประมำณ 15-20 เซนติเมตร  
เกลี่ยดินกลบบำงๆ แล้วรดน�้ำ ควรคลุมดินด้วยแกลบหรือฟำงแห้งเพื่อรักษำ
ควำมชื้น

การเพาะกล้าพริกในแปลงเพาะกล้า
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 ✤ การเพาะกล้าในภาชนะ
  • การเพาะในถาดเพาะ เป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบัน เหมำะส�ำหรับ 
เมล็ดพันธุ์ที่มีรำคำแพง และขนำดเล็ก เพรำะสะดวกในกำรดูแลกล้ำ ใช้พื้นที่ 
ไม่มำกนัก ทั้งกำรให้น�้ำและจัดกำรศัตรูพืช เคลื่อนย้ำยง่ำย ทรำบจ�ำนวน 
ต้นกล้ำแน่นอน โดยถำดเพำะมีหลำยขนำด เช่น 50, 60, 72, 104 และ  
200 หลุม เป็นต้น เกษตรกรควรเลือกถำดเพำะให้เหมำะสม โดยพิจำรณำจำก 
ระยะเวลำที่ต้นกล้ำอยู่ในถำดเพำะนั้น เช่น กำรเพำะกล้ำผักสลัด ที่ใช้เวลำ 
ตั้งแต่งอกถึงย้ำยปลูกประมำณ 15-20 วัน ใช้ถำดเพำะที่มีจ�ำนวนหลุมมำก เช่น 
ถำดเพำะขนำด 104 หลุม เพรำะถำดเพำะมีขนำดที่พอเหมำะต่อกำรเจริญเติบโต
ของต้นกล้ำ 

การเพาะกล้า 
ในถาดเพาะ
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  • การเพาะในกระบะเพาะ นิยมใช้ในกรณีที่ต ้องกำรต้นกล้ำ 
จ�ำนวนไม่มำก เพรำะใช้ดินจ�ำนวนน้อย โดยน�ำดินมำอบฆ่ำเชื้อโรคก่อนท�ำ 
กำรเพำะ หรือ เลือกดินในบริเวณที่ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคแมลง กระบะเพำะ 
ควรมีขนำดประมำณ 45 x 60 ซม. หรือขนำดใกล้เคียง ลึกไม่เกิน 10 ซม.  
มีรูระบำยน�้ำได้ ใส่วัสดุเพำะแล้วใช้ไม้กดเป็นร่องห่ำงประมำณ 3-4 ซม.  
ลึก 1 ซม. โรยเมล็ดในร่องแล้วกลบดินเบำๆ ใช้กระดำษหนังสือพิมพ์คลุมปิดไว้  
จึงรดน�้ำเพื่อเพิ่มควำมชื้น และควำมเสียหำยจำกกำรรดน�้ำ จนกระทั่งเมล็ด 
เริ่มงอก จึงเปิดกระดำษออก
  • การเพาะในถุงพลาสติกเพาะ นิยมใช้เพรำะมีขนำดเพียงพอ 
ต่อกำรเจริญเติบโต รำกได้รับกำรกระทบกระเทือนน้อย ต้นกล้ำฟื้นตัวได้เร็ว  
แต่ค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง เพรำะไม่สำมำรถน�ำกลับมำใช้อีกครั้ง 
 ส�ำหรับวัสดุส�ำหรับเพำะกล้ำควรใช้ ดินละเอียด ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก  
ทรำยละเอียด ขุยมะพร้ำว ในอัตรำส่วนเท่ำๆ กัน และเกษตรกรควรค�ำนวณ 
ระยะเวลำในกำรเตรียมแปลง เพื่อย้ำยปลูกให้สอดคล้องกันกับกำรเจริญเติบโต
ของต้นกล้ำ

การเพาะกล้า 
ในถุงพลาสติก
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2.3.2	เทคนิคและวิธีการดูแลกล้าผัก
 ✤ กำรรดน�้ำ ควรใช้บัวฝอยรดวันละ 2 ครั้ง เช้ำ-เย็น ระวังไม่ให้แฉะเกินไป
 ✤ กำรท�ำร่ม หำกบริเวณที่เพำะกล้ำได้รับแสงแดดตลอดวันควรท�ำร่ม 
ให้ในระยะแรก ให้ได้รับแสงแดดในช่วงเช้ำก่อน 8.00 น. และช่วงบ่ำยหลัง  
16.00 น. แล้วค่อยเพิ่มกำรรับแสงแดดจนกล้ำมีอำยุ 2 สัปดำห์และแข็งแรง 
มำกพอ จึงให้รับแสงแดดได้ตำมปกติ
 ✤ กำรถอนแยก และถอนต้นกล้ำที่เป็นโรคทิ้ง โดยเฉพำะกำรเพำะ 
ในแปลงเพำะที่ต้นกล้ำอำจจะชิดกันเกินไป ท�ำให้เป็นโรค ควรถอนต้นที่อ่อนแอ
และเป็นโรคออก เพื่อให้เกิดระยะห่ำงสำมำรถรับแสงแดดอย่ำงสม�่ำเสมอ  
จะท�ำให้ต้นกล้ำแข็งแรงทนทำนต่อโรค
 ✤ ควรรดน�้ำปูนใสผสมน�้ำ อัตรำส่วน 1:5 เพื่อป้องกันโรค (กำรท�ำ 
น�้ำปูนใส ให้ใช้ปูนขำว 5 กก.ผสมน�้ำ 20 ลิตร กวนให้เข้ำกัน ทิ้งไว้ 1 คืน  
ให้ตกตะกอน น�ำน�้ำส่วนที่ใสผสมน�้ำรดผัก)

การถอนแยกต้นกล้า
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2.4	การเตรียมแปลงปลูก

 ปัจจุบันพื้นที่กำรเกษตรในประเทศไทยมีกำรปลูกพืชซ�้ำในพื้นที่เดิม 
และมีกำรใช้ปุ ๋ยเคมีอยู ่เป็นประจ�ำ ท�ำให้บำงพื้นที่ ดินมีสภำพเป็นกรดหรือ 
ด่ำงเกินกว่ำพืชผักจะเจริญเติบโตได้ ดังนั้น ก่อนเตรียมแปลงปลูกควรน�ำดิน 
ส่งให้กรมพัฒนำที่ดินตรวจวิเครำะห์คุณภำพดิน เพื่อเลือกใช้วิธีปรับปรุงดิน 
ให้เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืชผักอย่ำงเหมำะสม โดยทั่วไปสำมำรถ
ปรับปรุงดินก่อนปลูก ดังนี้
 ✤ ไถพรวนดิน ตำกแดดประมำณ 7-10 วัน เพื่อฆ่ำเชื้อโรค ไข่แมลง 
และเมล็ดวัชพืชบำงชนิดในดิน 
 ✤ ปรับปรุงสภำพดินด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรำส่วน 2-4 ตัน/ไร่ 
พร้อมปูนขำวอัตรำ 200-400 กก./ไร่
 ✤ พรวนดินอีกครั้งให้ดินละเอียด ยกแปลงกว้ำงประมำณ 120 ซม. 
ควำมยำวของแปลงตำมควำมต้องกำรของผู้ปลูก ยกแปลงให้สูงตำมควำมลึก 
ตำมระบบรำกพืชที่ปลูกต้องกำร
 ✤ ปรับผิวหน้ำแปลงให้เสมอกัน ป้องกันกำรขังของน�้ำ เมื่อรดน�้ำ
 ✤ ขุดหลุมปลูกตำมระยะปลูกที่เหมำะสมของแต่ละชนิดพืช และ 
รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก 

การเตรียมแปลงปลูก
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2.5	การปลูก

2.5.1	 การปลูกลงแปลงโดยตรง

	 การหว่าน	หรือโรยเป็นแถว	นิยมใช้กับผักกินใบ เช่น ผักชี คะน้ำ 
กวำงตุ้ง ผักบุ้ง เป็นต้น ซึ่งมีวิธีกำร ดังนี้
 ✤ ย่อยหน้ำดินให้ละเอียดก่อนเสมอ
 ✤ หว่ำนให้กระจำยทั่วแปลงมำกที่สุด หำกเมล็ดพันธุ์มีขนำดเล็กมำก 
ควรผสมกับทรำยละเอียดก่อนหว่ำน เพื่อเพิ่มกำรกระจำยตัวของเมล็ดพันธุ์ 
 ✤ โรยเป็นแถวห่ำงกันประมำณ 10 ซม. 
 ✤ เมื่อหว่ำนหรือโรยเมล็ดพันธุ์แล้วกลบเมล็ดด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 
ที่สลำยตัวดีแล้ว หนำประมำณ 1 ซม. คลุมด้วยฟำงหรือหญ้ำแห้งที่สะอำด  
รดน�้ำให้ชุ ่มด้วยบัวฝอย เมื่อต้นกล้ำเจริญเติบโตอำจเบียดกันแน่นเกินไป  
ให้ถอนต้นที่เป็นโรคและอ่อนแอไม่สมบูรณ์ทิ้ง

การหว่านเมล็ด
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	 การหยอดเมล็ด	 นิยมหยอดเมล็ดพันธุ ์ประเภทผักเลื้อยกินผล 
ลงในแปลงปลูกโดยตรง เช่น มะระ บวบ แฟง เป็นต้น ซึ่งมีวิธีกำรดังนี้
 ✤ ขุดหลุมตำมระยะและควำมลึกที่เหมะสมส�ำหรับพืชผักชนิดนั้นๆ 
 ✤ หยอดเมล็ดพันธุ ์หลุมละ 2-3 เมล็ด กลบด้วยดินผสมปุ ๋ยคอก 
หรือปุ๋ยหมัก อัตรำส่วน 1:1 
 ✤ เมื่อต้นกล้ำงอกมีใบจริงประมำณ 2-3 ใบ จึงคัดต้นที่ไม่สมบูรณ์และ
เป็นโรคออก เหลือเพียงหลุมละ 1 ต้น

การหยอดเมล็ด

การผลิตพืชผักปลอดภัยการผลิตพืชผักปลอดภัย20



2.5.2	การย้ายกล้า
 ✤ เลือกต้นกล้ำที่แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลง ล�ำต้นตรง ไม่คดงอ  
ใบสมบูรณ์ มีใบจริง 3-5 ใบ
 ✤ ขุดหลุมตำมระยะปลูกและลึกตำมชนิดของพืชผักนั้นๆ
 ✤ ก่อนย้ำยต้นกล้ำควรงดน�้ำ 1 วัน และก่อนปลูก 1 ชั่วโมงให้รดน�้ำ 
ให้ชุ่ม 
 ✤ ต้นกล้ำที่เพำะในถุงพลำสติก ใช้มีดกรีดถุงพลำสติกให้ขำดเพื่อไม่ให้
กระทบกระเทือนรำกของต้นกล้ำ หำกเป็นถำดเพำะกล้ำให้บีบด้ำนล่ำงสุดของ 
ก้นถำด ต้นกล้ำจะถูกดันขึ้นมำเหนือถำดเพำะพร้อมดินเพำะ ท�ำให้ต้นกล้ำ 
ไม่ได้รับควำมกระทบกระเทือนมำกนัก
 ✤ ต้นกล้ำที่เพำะในกระบะหรือแปลงเพำะ ให้ใช้เสียมหรือไม้แบนๆ  
แซะด้ำนข้ำงของแถวต้นกล้ำ ระมัดระวังไม่ให้รำกต้นกล้ำขำด และให้ดินติดมำ 
กับรำกมำกที่สุด เพรำะต้นกล้ำจะตั้งตัวได้เร็ว และเมื่อถอนต้นกล้ำมำแล้วควร 
ปลูกทันที
 ✤ ควรย้ำยกล้ำปลูกในช่วงเช้ำหรือเย็นที่มีแดดอ่อนและรดน�้ำตำมทันที

ต้นกล้าผักที่พร้อมย้าย การย้ายกล้าลงแปลงปลูก
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2.5.3	การท�าค้าง
 ✤ กำรท�ำค้ำงส�ำหรับพืชผักเลื้อย เช่น แตงกวำ มะเขือเทศ และ 
พืชผักตระกูลถั่วต่ำงๆ ใช้ไม้ไผ่กลมหรือไม้อื่นๆ ที่หำได้ง ่ำยและรำคำถูก  
ยำวประมำณ 1.5 เมตร ปักข้ำงต้นกล้ำในดินลึก 30 ซม. โดยท�ำเป็นแถวคู่  
เอนปลำยหำกันผูกเป็นกระโจม แล้วใช้ไม้พำดขวำง 3-4 อัน ที่ด้ำนบนและ 
ด้ำนข้ำง ผูกเชือกให้แน่น เป็นกำรช่วยพยุงล�ำต้นและง่ำยต่อกำรจัดกำรแปลง 
 ✤ กำรท�ำร ้ำนส�ำหรับพืชผักเลื้อย จ�ำพวกบวบ มะระ และแฟง  
ท�ำเสำหลักด้วยกำรน�ำไม้ไผ่ขนำดกลำงปักข้ำงต้นผักทุกหลุม ให้สูงจำกพื้น 
ประมำณ 1.5-2 เมตร ตำมควำมสะดวกในกำรเข้ำท�ำงำนภำยในแปลงได้ แล้วใช้
ไม้ไผ่พำดด้ำนบนไม้ไผ่แต่ละด้ำนใช้ลวดมัดให้แน่นเพื่อท�ำเป็นคำน แล้วจึงใช้เชือก
ไนลอนขึงทับ ห่ำงกันประมำณ 70 ซม. หรือใช้แบบส�ำเร็จรูปแล้วก็ได้ มัดกับไม้ไผ่
ทีท่�ำเป็นเสำและคำนให้แน่น เมือ่พชืเลือ้ยและออกผลด้ำนบนจะสะดวกในกำรดแูล
รักษำและเก็บเกี่ยว มำกกว่ำปลูกให้เลื้อยบนพื้นดิน

การท�าร้านส�าหรับปลูกมะระจีน

การท�าค้างส�าหรับ 
การปลูกแคนตาลูป
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2.6	การให้ปุ๋ย

 2.6.1 ปุ ๋ยรองพื้น จะใช้ในช่วงเตรียมดินหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก  
ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เพื่อท�ำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย อุ้มน�้ำ รักษำควำมชื้น  
และช่วยดูดซับปุ๋ยเคมีที่ใส่ภำยหลัง ไม่ให้สลำยเร็วเกินไป และท�ำให้ต้นกล้ำ 
ตั้งตัวได้เร็ว
 2.6.2 ปุ๋ยบ�ำรุง อำจเป็นปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยชีวภำพ ตำมระบบมำตรฐำน 
กำรผลิตพืชที่ใช้ แต่ควรแบ่งใส่ โดยครั้งแรกควรใส่เมื่อยำ้ยกล้ำจนต้นกล้ำตั้งตัว 
ได้แล้ว และใส่อีกครั้งหลังจำกใส่ครั้งแรกประมำณ 2-3 สัปดำห์ โดยโรยปุ๋ย 
ระหว่ำงแถวพรวนดินกลบ ไม่ควรใส่ชิดต้นเพรำะจะท�ำให้ต้นผักตำยได้ เมื่อ 
ใส่ปุ๋ยแล้วรดน�้ำตำม
 2.6.3 กำรเลือกใช้ปุ๋ย ควรเลือกปุ๋ยที่มีธำตุอำหำรตรงตำมควำมต้องกำร
ของผักชนิดนั้นในช่วงระยะเวลำกำรเจริญเติบโต เช่น ผักกินผล ที่มีอำยุกำร 
เก็บเกี่ยวนำน โดยมำกนิยมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ แต่หำกเป็นผักบุ้งจีนหรือผักกินใบ  
ที่อำยุกำรเก็บเกี่ยวสั้น ให้ปุ๋ยสูตรที่มีไนโตรเจนสูง เป็นต้น

การใส่ปุ๋ยรองพื้น
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2.7	การให้น�้า

 พืชผักส่วนใหญ่เป็นพืชอวบน�้ำจึงต้องกำรน�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอเพียงพอ  
และไม่ชอบน�้ำขัง ดังนั้น
 ✤ ควรรดน�้ำ เช้ำ-เย็น ไม่ควรรดตอนแดดจัด รดให้ชุ่มแต่ไม่ควรรด 
จนแฉะและมีน�้ำขัง เพรำะอำจก่อให้เกิดกำรระบำดของโรคพืชได้
 ✤ หำกปลูกพืชผักตระกูลแตงในช่วงหน้ำหนำว และกลำงคืนมีหมอก 
ลงจัด ในตอนเช้ำควรโชยน�้ำล้ำงใบ เพื่อป้องกันโรครำน�้ำค้ำงได้

การให้น�้า
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บทที่	3
การจัดการศัตรูพืชผัก

	 การผลิตพืชผักให้ปลอดภัย	 ต้อง
ให้กำรใส่ใจดูแลอย่ำงใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึง 
เก็บเกี่ยว ซึ่งอำจถูกรบกวนจำกทั้งโรคและแมลง 
ศัตรูพืชผักหลำกหลำยชนิด ดังนั้นเกษตรกรจึงควร
รู้จักศัตรูพืชผักชนิดต่ำงๆ เพื่อเลือกวิธีกำรป้องกัน 
และก�ำจัดที่ถูกต้อง เหมำะสม โดยเฉพำะหำกมี 
กำรใช้สำรเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช ก็ควรใช้
อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย จึงจะสำมำรถผลิตพืชผักที่ 
มีคุณภำพ ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อเกษตรกรผู้ผลิต  
ผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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3.1	 แมลงศัตรูพืชผักและการป้องกันก�าจัด

3.1.1	 หนอนใยผัก
ชื่ออื่น:	 หนอนใย ตัวจรวด

ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย: 
สร ้ำงควำมเสียหำยกับพืชตระกูลกะหล�่ ำ 
ทุกชนิดทั่วประเทศ หนอนใยผักมีวงจรชีวิตสั้น 
ขยำยพันธุ์เร็ว วำงไข่ได้ตลอดชีวิต ระยะหนอน 
สำมำรถท�ำลำยพืชโดยกินใบ กำบใบ และ 
ยอดได้ ท�ำให้ใบผักเป็นรูพรุนคล้ำยร่ำงแห  
เมื่อถูกตัวหนอนจะดิ้นอย ่ำงแรงและสร ้ำง 
เส ้นใยพำตัวขึ้นลงระหว ่ำงพื้นดินกับใบพืช  
เต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืนขนำดเล็ก ชอบบิน 
มำเล่นแสงไปช่วงหัวค�่ำ

พืชอาหาร:	 ผักตระกูลกะหล�่ำ 

การป้องกันก�าจัด:	
 1. ติดกับดักกำวเหนียวสีเหลือง 80  
กับดัก/ไร่
 2. ใช้โรงเรือนตำข่ำยไนล่อน หรือปลูกผักกำงมุ้ง
 3. ใช้แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่ำ อัตรำ 60,000 ตัว/ไร่ ทุก 10 วัน
 4. ใช้แบคทีเรียบำซิลลัส ทูริงเยนซิส (บีที) 60-80 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่น ทุก 4-7 วัน
 5. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ สปินโนแซด หรือ 
คลอร์ฟินำเพอร์ หรือ อินด๊อกซำคำร์บ 

ลักษณะการท�าลาย

ลักษณะตัวเต็มวัย 
และดักแด้
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3.1.2	หนอนกระทู้หอม
ชื่ออื่น:	 หนอนหลอดหอม หนอนหอม หนอนหนังเหนียว

ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 สร้ำงควำมเสียหำยกับพืชตระกูล
กะหล�่ำทุกชนิดทั่วประเทศ ระบำดรุนแรงช่วงฤดูร้อน ระยะหนอนสำมำรถ 
ท�ำลำยพืชโดยกัดกินผิวใบตำมส่วนต่ำงๆ เข้ำดักแด้ใต้ผิวดิน ตัวเต็มวัยเป็น 
ผีเสื้อกลำงคืนขนำดกลำง

พืชอาหาร:	 ผักคะน้ำ กะหล�่ำปลี กะหล�่ำดอก ผักกำดขำวปลี ผักกำดเขียวปลี 
ผักกำดหัว หอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริก องุ่น ข้ำวโพด 
ถั่วเหลือง กุหลำบ ดำวเรือง และกล้วยไม้

การป้องกันก�าจัด:	
 1. หมั่นตรวจแปลง ถ้ำพบหนอนไม่มำกให้เก็บท�ำลำย 
 2. ใช้โรงเรือนตำข่ำยไนล่อน หรือปลูกผักกำงมุ้ง
 3. ใช้แบคทีเรียบำซิลลัส ทูริงเยนซิส (บีที) 60-80 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่น 
 4. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ คลอร์ฟินำเพอร์  
หรือ อินด๊อกซำคำร์บ หรือ สปินโนแซด 

ระยะไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย ลักษณะการท�าลาย
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3.1.3	หนอนกระทู้ผัก
ชื่ออื่น:	 หนอนกระทู้ยำสูบ หนอนกระทู้ฝ้ำย หนอนเผือก

ความส�าคัญและลักษณะการ
ท�าลาย:	 หนอนสำมำรถกัดกิน
ใบ ก้ำน หรือเข้ำท�ำลำยในหัวกะหล�่ำ  
กำรเข้ำท�ำลำยมักเกิดเป็นหย่อมๆ 
สำมำรถแพร่ระบำดได้ทั้งปีโดยเฉพำะ
ช่วงฤดูฝน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน 
ขนำดกลำง

พืชอาหาร:	 คะน ้ำ กะหล�่ ำปลี 
กะหล�่ำดอก ผักกำดขำวปลี ผักกำด
เขียวปลี ผักกำดหัว หอมแดง หอมหัวใหญ่  
หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว พริก องุ่น ขำ้วโพด  
ถั่วเหลือง กุหลำบ ดำวเรือง และกล้วยไม้

การป้องกันก�าจัด:	
 1. หมั่นตรวจแปลง ถ ้ำพบหนอน 
ไม่มำกให้เก็บท�ำลำย 
 2. ใช ้โรงเรือนตำข่ำยไนล่อน หรือ 
ปลูกผักกำงมุ้ง
 3. ใช้แบคทีเรียบำซิลลัส ทูริงเยนซิส  
(บีที) 60-80 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 4 -7 วัน
 4. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ คลอร์ฟินำเพอร์  
หรือ อินด๊อกซำคำร์บ หรือ สปินโนแซด หรือ อีมำเมคตินเบนโซเอท หรือ  
ลูเฟนนูรอน หรือคลอฟลูอำซูรอน

ลักษณะการท�าลาย

ระยะไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย
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3.1.4	หนอนคืบกะหล�่า
ชื่ออื่น:	 หนอนเขียว หนอนคืบ หนอนคืบเขียว 

ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 เป็นหนอนขนำดกลำง กินจุ กัดกิน
ที่ผิวใบ จนถึงกัดกินเนื้อใบท�ำให้เป็น
รอยแหว่งเหลือแต่ก้ำนใบ ส่วนใหญ่ 
พบระบำดในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - 
มีนำคม ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน
ขนำดกลำง

พชือาหาร:	 กะหล�ำ่ปล ีผกักำดขำวปลี  
กะหล�่ ำดอก คื่ นฉ ่ ำย บีท คะน ้ำ  
มันฝรั่ง ผักกำดเขียวปลี ผักกำดหอม  
ผักกวำงตุ้ง และผักกำดขำว

การป้องกันก�าจัด:	
 1. หมั่นตรวจแปลง ถ ้ำพบ
หนอนไม่มำกให้เก็บท�ำลำย 
 2. ใช้โรงเรือนตำข่ำยไนล่อน 
หรือปลูกผักกำงมุ้ง 
 3. ใช้แบคทีเรียบำซิลลัส ทูริง-
เยนซิส (บีที) 60-80 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร 
ฉีดพ่น ทุก 4 -7 วัน
 4. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ แลมบ์ดำโซฮำโลทริน 
หรือ เดลทำเมทริน หรือ คลอฟลูอำซูรอน

ระยะไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็มวัย

ลักษณะการท�าลาย
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3.1.5	หนอนเจาะยอดกะหล�่า
ชื่ออื่น:	 หนอนใยกะหล�่ำ 
ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 หนอนเจำะเข้ำไปกัดกินส่วนยอด 
ที่ก�ำลังเจริญเติบโต หรือกัดกินในส่วนของก้ำน และล�ำต้นเป็นทำง ตัวหนอน 
มักสร้ำงใยคลุม และมีขุยมูลที่ถ ่ำยออกมำบริเวณที่เจำะ ท�ำให้กะหล�่ำปล ี
แตกแขนง พบระบำดอยู่เสมอ และระบำดมำกในฤดูแล้ง
พืชอาหาร:	 คะน้ำ กะหล�่ำปลี กะหล�่ำดอก กวำงตุ ้ง ผักกำดขำวปลี  
ผักกำดเขียวปลี ผักกำดหัว

การป้องกันก�าจัด:	
 1. หมั่นตรวจแปลง ถ้ำพบหนอนไม่มำกให้เก็บท�ำลำย 
 2. ใช้โรงเรือนตำข่ำยไนล่อน หรือปลูกผักกำงมุ้ง 
 3. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ โพรฟีโนฟอส หรือ 
โพรไทโอฟอส หรือ แลมบ์ด้ำไซฮำโลทริน 

ระยะไข่ หนอน
ดักแด้ ตัวเต็มวัย

ลักษณะการท�าลาย
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3.1.6	หนอนแมลงวันชอนใบกะหล�่า
ชื่ออื่น:	 หนอนชอนใบ 

ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 ตัวเต็มวัยวำงไข่ใต้ใบ ตัวหนอน 
หัวแหลมท้ำยป้ำน ชอนไช 
อยู ่ในใบ ท�ำให้เกิดเส้นขำว 
คดเคี้ยวไปมำ หำกระบำด
รุ น แ ร ง จ ะ ท� ำ ใ ห ้ ใ บ ร ่ ว ง  
พืชตำยได้

พืชอาหาร:	 ตระกูลกะหล�่ำ 
หอม มะเขือเทศ มะเขือเปรำะ มะระ พริก บวก กระเจี๊ยบเขียว โหระพำ  
แมงลัก พืชตระกูลถั่ว ดำวเรือง เบญจมำศ กุหลำบ และเยอบีร่ำ

การป้องกันก�าจัด:	
 1. เผำท�ำลำยเศษใบพืชที่ถูกท�ำลำยเนื่องจำกหนอนแมลงวันชอนไช 
ตำมพื้นดิน 
 2. ใช้สำรสกัดสะเดำ 
 3. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ เบตำไซฟลูทริน 

ระยะหนอน และ ตัวเต็มวัย

ลักษณะการท�าลาย
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3.1.7	เพลี้ยไฟ
ความส�าคญัและลกัษณะการท�าลาย:	
ดูดกินน�้ำเลี้ยงจำกพืช ท�ำให้เกิดรอยด้ำน
หรือรอยแผลสีน�้ำตำล ท�ำให้ใบแห้ง หรือ
หงิกงอม้วนขึ้นด้ำนบนยอด ดอก และ 
ตำอ่อนไม่เจรญิเตบิโต ในระยะทีพ่ชืขำดน�ำ้ 
อำจท�ำให้พืชตำยได้ พบท�ำลำยพืชได ้
ตลอดทั้งปี มักพบระบำดรุนแรงช่วงฤดูร้อน  
ฝนทิ้งช่วง

ลักษณะการท�าลาย

พืชอาหาร:	 แตงโม มะเขือเปรำะ มะเขือยำว แตงกวำ มะระ ฟักเขียว  
ถั่วฝักยำว หน่อไม้ฝรั่ง พริก ไม้ผล พืชไร่ และไม้ดอกหลำยชนิด

การป้องกันก�าจัด:	
 1. เพิ่มควำมชื้นโดยกำรให้น�้ำแก่พืช 
 2. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ อิมิดำโคลพริด  
หรืออิมำเม็กติน เบนโซเอต หำกพบกำรระบำดในช่วงแล้ง ควรปรับหัวฉีดสำรเคมี
ให้เป็นฝอยที่สุด 

ตัวเต็มวัย
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3.1.8	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย
ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 ดูดกินน�้ำเลี้ยงจำกใบพืช ท�ำให้ 
ใบเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลและงอลง ใบจะเหี่ยวแห้ง และกรอบ 
พืชอาหาร:	 มะเขือเปรำะ มะเขือยำว ถั่ ว เหลือง ถั่ ว เขียว ถั่ วลิสง  
กระเจี๊ยบเขียว ฝ้ำย และปอแก้ว

การป้องกันก�าจัด:	
 1. ใช้สำรสกัดสะเดำ 
 2. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ อิมิดำโคลพริด  
หรือไดโนทีฟูแรน หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 

ตัวเต็มวัย

ลักษณะการท�าลาย
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3.1.9	แมลงหวี่ขาวยาสูบ
ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	
ดูดกินน�้ำเลี้ยงจำกใบพืช ท�ำให้ใบหงิกงอ 
และเหี่ยวแห้ง ต้นแคระแกร็น นอกจำกนี้ 
ยังเป ็นพำหะน�ำเชื้อไวรัสสำเหตุโรคพืช 
หลำยชนิด พบระบำดมำกในฤดูแล้ง 

พืชอาหาร:	 ฝ้ำย ยำสูบ พริก มันเทศ  
มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปรำะ กะเพรำ โหระพำ แมงลัก ผักชี  
ปอแก้ว ถั่วเหลือง และถั่วต่ำงๆ 

การป้องกันก�าจัด:	 ใช ้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได ้แก่  
อิมิดำโคลพริด หรือ ฟิโปรนิล 

3.1.10	 หนอนเจาะผลมะเขือ
ชื่ออื่น:	 หนอนเจำะยอดมะเขือ

ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	
หนอนเจำะเข้ำไปกินในล�ำต้นห่ำงจำกยอด
ประมำณ 10 เซนติเมตร ท�ำให้ยอดเหี่ยว 
เวลำแดดจัด ถ้ำมะเขือก�ำลังติดผลหนอน 
จะเจำะเข้ำไปกินภำยในผล

พืชอาหาร:	 มะเขือทุกชนิด ยกเว้นมะเขือเทศ 

การป้องกันก�าจัด:	
 1. หมั่นตรวจแปลง เก็บยอดและผลที่ถูกท�ำลำยทิ้ง
 2. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ เบตำไซฟลูทริน  
หรือ ซีตำไซเพอร์เมทริน หรือ ไพรไทโอฟอส 

ลักษณะการท�าลาย

ลักษณะการท�าลาย
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3.1.11	 เพลี้ยอ่อนฝ้าย
ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 ดูดกินน�้ำเลี้ยงจำกใบและยอด  
ท�ำให้ต้นพืชชะงักกำรเจริญเติบโต เป็นพำหะน�ำเชื้อไวรัสสำเหตุโรคหลำยชนิด 
มำสู่พืช พบระบำดมำกในช่วงอำกำศแห้งแล้ง หรือในฤดูหนำว

พืชอาหาร:	 ฝ้ำย ยำสูบ พริก มันฝรั่ง มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปรำะ 
ถั่วฝักยำว ถั่วต่ำงๆ และพืชตระกูลกะหล�่ำ 

การป้องกันก�าจัด:	
 1. ก�ำจัดวัชพืชบริเวณแปลงปลูกเพรำะเป็นแหล่งอำศัยของเพลี้ยอ่อน
 2. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ อิมิดำโคลพริด  
เป็นต้น 

ลักษณะตัวเต็มวัย

ลักษณะการท�าลาย
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3.1.12	 หนอนเจาะสมอฝ้าย
ชื่ออื่น:	 หนอนเจำะสมออเมริกัน หนอนเจำะผลมะเขือเทศ

ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 หนอนกัดกินทุกส่วนของต้นพืช  
ทั้งใบ ดอก หรือเจำะฝัก หนอนขนำดใหญ่จะมีควำมทนทำนต่อสำรเคมีสูง

พืชอาหาร:	 มะเขือเทศ ถั่วฝักยำว ถั่วลันเตำ พริก มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว  
กระเพรำ หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ผลและไม้ดอกหลำยชนิด

การป้องกันก�าจัด:	
 1. หมั่นตรวจแปลง หำกพบกลุ่มไข่ กลุ่มหนอนให้เก็บท�ำลำย
 2. ใช้แบคทีเรียบำซิลลัส ทูริงเยนซิส (บีที) 100 กรัม/น�้ำ 20 ลิตร  
ฉีดพ่น 
 3. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ อิมำเม็กตินเบนโซเอท 
หรือ คลอร์ฟลูอำซูรอน หรือ เมทท็อกซี่ฟีโนไซด์ หรือ แลมบ์ดำโซฮำโลทริน

ระยะไข่ หนอน 
และตัวเต็มวัย

ลักษณะการท�าลาย
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3.1.13	 หนอนเจาะฝักถั่วลายจุด
ชื่ออื่น:	 หนอนเจำะฝักถั่วเขียว หนอนเจำะฝักถั่วมำรูค่ำ

ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 เป็นศัตรูส�ำคัญของถั่วฝักยำว  
โดยหนอนเจำะกินดอกอ่อนและเกสร ท�ำให้ดอกร่วง และหนอนยังกัดกิน 
ภำยในฝักถั่วที่เป็นเมล็ดอ่อน ท�ำให้ฝักและเมล็ดลีบ ระบำดรุนแรงช่วงฤดูแล้ง

พืชอาหาร:	 พืชตระกูลถั่ว

การป้องกันก�าจัด:	
 1. ไถพรวนดินก่อนปลูกเพื่อก�ำจัดดักแด้ในดิน 
 2. ใช้สำรเคมีตำมค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำร ได้แก่ เบต้ำไซฟลูทริน  
หรือ เดลทำเมทริน หรือ ไซเพอร์เมทริน

ลักษณะการท�าลาย

หนอนและตัวเต็มวัย
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3.1.14	 แมลงวันทองพริก
ชื่ออื่น:	 หนอนดีด หนอนน�้ำปลำ

ความส�าคัญและลักษณะการท�าลาย:	 เป ็นศัตรูส�ำคัญของพริกและ 
พืชตระกูลมะเขือ ตัวเต็มวัยวำงไข่ในระยะพริกเปลี่ยนสี หรือผลใกล้สุก  
หนอนกัดกินภำยในผล เข้ำดักแด้ในดิน

พืชอาหาร:	 ผักตระกูลพริกและมะเขือต่ำงๆ 

การป้องกันก�าจัด:	
 1. รักษำควำมสะอำดในแปลง เก็บผลพริกที่ถูกท�ำลำยไปเผำหรือฝัง 
 2. พ่นด้วยน�้ำมันปิโตเลียม สำรเคมีมำลำไธออน 

ลักษณะการท�าลาย

ตัวเต็มวัย
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3.2.1	 โรคเน่าเละ
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย

ลักษณะอาการ:	 เกิดมำกในพืชตระกูลกะหล�่ำ พบแผลช�้ำ ฉ�่ำน�้ำ แผลเละ 
เป็นเมือกเยิ้ม ส่งกลิ่นเหม็น อำกำรลุกลำมอย่ำงรวดเร็วในสภำพอำกำศร้อนจัด  
มีควำมชื้นสูง

การแพร่ระบาด	 : ถูกพัดพำไปโดยน�้ำ ติดไปกับแมลงและเครื่องมือทำงกำร
เกษตร เศษซำกพืชที่เป็นโรค

การป้องกันและก�าจัด	:
 1. กำรเตรียมแปลงปลูก ให้ก�ำจัดเศษซำกพืชที่เป็นโรคออกจำกแปลง  
ไถดินตำมแดดจัดนำนๆ
 2. ระวังอย่ำให้น�้ำท่วมขังในแปลงเป็นเวลำนำน
 3. ควบคุมหนอนและแมลงปำกกัดในแปลง

3.2	 โรคพืชผักและการป้องกันก�าจัด

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.2	 โรคเน่าด�า
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย
ลักษณะอาการ:	 เกิดกับพืชตระกูลกะหล�่ำและผักกำด พบขอบใบแห้งเข้ำไป 
เป็นรูปสำมเหลี่ยม ปลำยแหลมชี้ไปที่เส้นกลำงใบ ท�ำให้ใบเหลืองและแห้ง  
อำกำรใบแห้งจะลำมลงไปถึงเส้นกลำงใบและลุกลำมลงไปถึงก้ำนใบและใบอื่นๆ 
ทั่วทั้งต้น เมื่อตัดตำมขวำงของล�ำต้น รำก และก้ำนใบพบว่ำส่วนที่เป็นท่อน�้ำ  
ท่ออำหำรมีสีด�ำ ท�ำให้เกิดอำกำรใบเหี่ยวและแห้งตำยไป

การแพร่ระบาด: ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ และอยู่ในดินหรือเศษซำกพืช

การป้องกันและก�าจัด:
 1. ท�ำลำยต้นเป็นโรคโดยกำรขุดไปเผำทิ้ง ไม่ควรสับกลับลงไปในดิน
 2. ควรปลูกพืชหมุนเวียนเป็นเวลำ 2 ปี เพื่อตัดวงจรกำรเกิดโรค
 3. แช่เมล็ดพันธุ์ในน�้ำอุ่นอุณหภูมิ 50-55 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ  
15-30 นำที เพื่อก�ำจัดเชื้อโรคที่ติดมำกับเมล็ด
 4. ไม่ควรใช้สำรเคมีในกำรควบคุมโรคเนื่องจำกใช้ไม่ได้ผล

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.3	 โรคเหี่ยวเขียว
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย

ลักษณะอาการ:	 พบมำกในพืชตระกูลพริกและมะเขือ เริ่มแรกใบเหี่ยวสลด 
ลู่ลง ในขณะที่ต้นและใบยังเขียวอยู่ ต่อมำทั้งต้นมีอำกำรเหี่ยว ยืนต้นตำยในที่สุด 

การแพร่ระบาด	 : เชื้ออยู ่ตำมพื้นดินและสำมำรถอยู่ข้ำมฤดูในดินได้โดย 
ปรำศจำกพืชปลูกและเมื่อท�ำกำรปลูกพืชในครั้งถัดไปเชื้อก็จะเข้ำท�ำลำยพืช 
อีกเช่นเคย

การป้องกันและก�าจัด	:
 1. ปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เคยมีกำรระบำดของโรคมำก่อน
 2. ไถดินตำกแดดจัด และปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
 3. หำกพบต้นเป็นโรคในแปลง ให้รีบถอนออกไปเผำท�ำลำยนอกแปลง
 4. น�ำปูนขำวใส่ลงในหลุมปลูกเดิม เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อ

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.4	 โรคเหี่ยวเหลือง
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อรำ
ลักษณะอาการ:	 พบมำกในพืชตระกูลพริกและมะเขือ บริเวณโคนต้นพบ 
เส้นใยสีส้มหรือขำวฟู ท่อน�้ำท่ออำหำรเสียหำยเป็นสีน�้ำตำล ใบบริเวณรอบ 
ทรงพุ่มเหลือง ร่วง พืชเหี่ยวช่วงแดดร้อนจัด ฟื้นตอนเช้ำ ต่อมำเหี่ยวถำวร  
ยืนต้นตำย
การแพร่ระบาด	 : เชื้อสำเหตุลอยไปกับน�้ำ ปลิวไปกับลม ติดไปกับดิน และ 
เครื่องมือกำรเกษตร สำมำรถมีชีวิตอยู่ในเศษซำกพืชได้นำน 

การป้องกันและก�าจัด	:
 1. เมื่อพบโรค ควรขุดล้อมต้นเป็นโรคออกไปเผำท�ำลำยนอกแปลง
 2. ดูแลรักษำควำมสะอำดของแปลง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล ้ว 
ควรเก็บเศษซำกพืชและวัชพืชออกจำกแปลงเพื่อลดกำรสะสมของโรค 
 3. ไถดิน ตำกแดดจัด และปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกและปูนขำว

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.5	 โรคแอนแทรคโนส
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อรำ

ลักษณะอาการ:	 ใบพืชเป็นแผลแห้งสีน�้ำตำล เห็นเชื้อสำเหตุจุดด�ำๆ ม ี
ลักษณะเรียงเป็นวงซ้อนกันค่อนข้ำงชัดเจน โรคนี้เกิดได้ทั้งบนใบ กิ่ง และผล  
พบระบำดมำกในช่วงฤดูฝน 

การแพร่ระบาด	: ปลิวไปกับลม และน�้ำฝน 

การป้องกันและก�าจัด	:
 1. เว้นระยะปลูกพืชให้เหมำะสม อำกำศถ่ำยเทได้ และหมั่นส�ำรวจ 
แปลง เมื่อพบโรคเก็บเผำท�ำลำยทิ้ง 
 2. ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันและก�ำจัดโรคพืชตำมค�ำแนะน�ำของทำง 
รำชกำร เช่น แมนโคเซบ หรือ โปรคลอรำช หรือ คำร์เบนดำซิม เป็นต้น

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.6	 โรคเน่าคอดิน
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อรำ
ลักษณะอาการ:	 พบมำกในผักตระกูลกะหล�่ำ ผักแสดงอำกำรเหี่ยวตำย  
ถ้ำถอนต้นดูที่รำกและโคนจะเน่ำเป็นสีน�้ำตำล บริเวณโคนต้นอำจพบเส้นใย 
ของเชื้อรำสีขำว หรืออำจเห็นเม็ดรำสีน�้ำตำลด�ำเท่ำขนำดเมล็ดผักกำด 
การแพร่ระบาด	: ลอยไปกับน�้ำ ติดไปกับดิน ระบำดได้ดีในสภำพดินเป็นกรด

การป้องกันและก�าจัด	:
 1. ถอนต้นที่เป็นโรคและขุดดินบริเวณที่เป็นโรคไปเผำเพื่อป้องกัน 
โรคระบำด โดยหลุมที่ขุดไปแล้วให้ใส่ปูนขำวและปุ ๋ยอินทรีย์ หรือเชื้อรำ 
ไตรโคเดอร์ม่ำ เพื่อก�ำจัดเชื้อสำเหตุ
 2. ปรับปรุงดินโดยใส่ปูนขำวอัตรำ 100 - 300 กิโลกรัมต่อไร่ และ 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้มำกเพื่อช่วยลดกำรเกิดโรค
 3. ใช้สำรเคมีป้องกันและก�ำจัดเชื้อรำรำดโคนต้นตำมค�ำแนะน�ำของ 
ทำงรำชกำร

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.7	 โรคราน�้าค้าง
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อรำ

ลักษณะอาการ:	 พบมำก 
ในผักตระกูลกะหล�่ ำ  และ
ตระกูลแตง จะพบกลุ ่มของ
เชื้อรำเป็นผงสีขำวหรือสีเทำ 
บนใบ ต่อมำด้ำนหลังใบจะ
เกิดแผลสี เหลืองและกลำย
เป็นสีน�้ำตำล แผลค่อนข้ำง
เป็นสี่เหลี่ยมขอบไม่แน่นอน  
ถ ้ ำ เป ็ นรุ นแรง  แผลจะม ี
จ�ำนวนมำก ใบจะเหลืองและแห้งตำย 

การแพร่ระบาด	: ลอยไปกับลม อยู่ข้ำมฤดูได้นำนในซำกพืช ติดไปกับเมล็ดพันธุ์

การแพร่ระบาด	: 
 1. ใช้เมล็ดพันธุ์ปรำศจำกเชื้อ หรือแช่เมล็ดในน�้ำอุ่นอุณหภูมิ 50-55  
องศำเซลเซียส นำน 20-30 นำที ก่อนปลูก หรือคลุกเมล็ดด้วยสำรป้องกัน 
และก�ำจัดโรคพืช เมตำแลกซิล หรือ เมตำแลกซิลผสมแมนโคเซบ ก่อนปลูก
 2. ไม่ปลูกผักซ�้ำที่ที่เคยเกิดโรค โดยปลูกหมุนเวียนอย่ำงต�่ำ 3 - 4 ปี 
 3. ควรปลูกพืชให้มีระยะห่ำงพอสมควรอย่ำให้แน่นเกินไป
 4. หลังจำกเก็บเกี่ยวควรท�ำลำยเศษซำกพืชให้หมด และท�ำควำมสะอำด
แปลงเพื่อลดแหล่งสะสมโรค
 5. เมื่อพบอำกำรบนใบควรพ่นด้วยสำรป้องกันและก�ำจัดโรคพืช  
ได้แก่ เมตำแลกซิลผสมแมนโคเซบ หรือไซบ็อกซำมิลผสมแมนโคเซบ หรือ  
ออกซำไดซิลผสมแมนโคเซบ หรือโพรพิเนบผสมไซมอกซำม็อกซำมิล เป็นต้น

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.8	 โรคใบจุด
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อรำ

ลักษณะอาการ:	 พบในผักทั่วไป ถ้ำเกิดกับต้นกล้ำจะพบจุดแผลเล็กๆ สีน�้ำตำล 
ที่โคนต้น ถำ้พืชโต ใบจะเป็นแผลวงกลมซ้อนกันหลำยๆชั้น เนื้อเยื่อรอบๆ แผล
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขนำดของแผลมีทั้งเล็กและใหญ่ บนแผลมักจะมีเชื้อรำ 
ชั้นบำงๆ มองเห็นเป็นผงสีด�ำ อำกำรโรคมักพบที่ใบแก่

การแพร่ระบาด	 : ลอยไปกับน�้ำ ปลิวไปกับลม ติดไปกับแมลง สัตว ์  
เครื่องมือกำรเกษตร มนุษย์ และสำมำรถติดไปกับเมล็ดพันธุ์หรืออำศัยอยู่กับ 
วัชพืชในแปลง

การป้องกันและก�าจัด	:
 1. ขุดถอนต้นเป็นโรคไปเผำท�ำลำยนอกแปลง และปลูกพืชหมุนเวียน
 2. ไม่ควรให้น�้ำแบบฉีดพ่นฝอย
 3. ใช้เมล็ดพันธุ ์ปรำศจำกเชื้อ หรือแช่เมล็ดในน�้ำอุ ่นอุณหภูมิ 50-55  
องศำเซลเซียส นำน 20-30 นำที (ยกเว้นกะหล�่ำดอก) หรือคลุกเมล็ดด้วยสำร 
ป้องกันและก�ำจัดโรคพืชก่อนปลูก
 4. ฉีดพ่นสำรป้องกันและก�ำจัดเชื้อรำ เช่น แมนโคเซบ, โปรฟิโคนำโซล, 
ไดฟีโนโคนำโซล 

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.9	 โรคราแป้ง
สาเหตุ:	 เกิดจำกเชื้อรำ
ลักษณะอาการ:	 พบในผักทั่วไป จะเห็นเป็นกลุ ่มรำสีขำวหรือเทำบนใบ  
แต่พริกพบที่ใต้ใบ จะดูดน�้ำเลี้ยงจำกใบท�ำให้ใบหงิกงอ ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
และน�้ำตำลระบำดง่ำยในช่วงอำกำศแห้งหรือหนำว
การแพร่ระบาด	 : ลอยไปกับลม ติดไปกับแมลง เครื่องมือทำงกำรเกษตร  
เสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งที่เคลื่อนไหวทุกชนิด

การป้องกันและก�าจัด	:
 1. หลังเก็บเกี่ยวแล้วให้ท�ำลำยเศษซำกพืชที่เคยเป็นโรคหรือไถกลบ 
ให้หมด
 2. ท�ำลำยวัชพืชในบริเวณใกล้เคียงหรือแปลงปลูก อย่ำให้มีหลงเหลืออยู่ 
เพื่อลดแหล่งสะสมโรค
 3. ปลูกพืชหมุนเวียน 2 - 3 ปี
 4. ใช้สำรเคมีฉีดพ่น เช่น ก�ำมะถันผง ตำมที่รำชกำรแนะน�ำ

ลักษณะอาการของโรค
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3.2.10	 โรคใบหงิก
สาเหตุ:	 เกิดจำกไวรัส

ลกัษณะอาการ:	 พบมำกในพชืตระกลู
พริกและมะเขือ ใบยอดหงิกเหลือง ม้วน
งอ ใบอ่อนที่แตกใหม่มีขนำดเล็ก ใบมีสี
เหลือง ยอดเป็นพุ่ม และต้นแคระแกร็น 
ดอกร่วง 

การแพร่ระบาด	: มีแมลงเป็นพำหะน�ำโรค 

การป้องกันและก�าจัด	:
 1. เมื่อพบโรค ถอนออกไปเผำท�ำลำยนอกแปลงทันที
 2. ป้องกันและก�ำจัดแมลงที่เป็นพำหะน�ำโรค เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ 
แมลงหวี่ขำว เป็นต้น

3.2.11	 โรคใบด่าง
สาเหตุ:	 เกิดจำกไวรัส
ลักษณะอาการ:	 ส่วนที่มีสีเขียว เช่น 
ใบ ผล เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสลับเขียว  
เนื้อใบเป็นคลื่น ใบมีรูปร่ำงผิดปกติ 
การแพร่ระบาด	 : โดยกำรสัมผัส  
มีเพลี้ยอ่อนเป็นพำหะน�ำโรค 
การป้องกันและก�าจัด	 : เมื่อพบโรค ถอนออกไปเผำท�ำลำยนอกแปลงทันที 
ท�ำกำรป้องกันและก�ำจัดแมลงที่เป็นพำหะน�ำโรค

ลักษณะอาการของโรค

ลักษณะอาการของโรค

การผลิตพืชผักปลอดภัยการผลิตพืชผักปลอดภัย48



3.2.12	 โรครากปม
สาเหตุ:	 เกิดจำกไส้เดือนฝอย

ลักษณะอาการ:	 รำกพืชมีอำกำรบวมพองออก เป็นปุ่มปม อำกำรพองหรือ 
ปุ่มปมจะเกิดจำกภำยในรำกออกมำ 

การแพร่ระบาด	: ติดไปกับดิน 

การป้องกันและก�าจัด	 : ปล่อยน�้ำท่วมแปลง ก�ำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งอำศัย 
และปรับปรุงดินโดยใส่ปุ ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูธรรมชำติ 
ของไส้เดือนฝอย

ลักษณะอาการของโรค
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หลักการใช้สารเคมี
 ขั้นตอนแรกในกำรเลือกใช้สำรเคมีป ้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช คือ  
ตรวจสอบดูว่ำสำรเคมีประเภทใดที่ต้องกำรใช้ เช่น สำรเคมีชนิดดูดซึมสำมำรถ
เคลื่อนย้ำยจำกบริเวณที่ถูกสำรเคมีไปยังส่วนต่ำงๆ ของพืชได้ ดังนั้นจึง 
สำมำรถใช้ขนำดละอองของสำรเคมีที่ใหญ่กว่ำได้ และใช้เครื่องฉีดพ่นที่มีแรงดัน
ต�่ำกว่ำได้ ส�ำหรับสำรเคมีชนิดสัมผัส ต้องกำรให้อนุภำคสำรเคมีปกคลุมผิวพืช 
มำกที่สุด จึงต้องกำรขนำดของละอองสำรเคมีที่เล็กกว่ำ จึงใช้เครื่องพ่นที่มี 
แรงดันสูงกว่ำ เพื่อให้สำมำรถปกคลุมผิวพืชได้ดีกว่ำจึงกล่ำวได้ว่ำปัจจัยที่มีผล 
ต่อประสิทธิภำพในกำรใช้สำรเคมี ได้แก่ 

3.3.1	แรงดันของเครื่องฉีดพ่น	และขนาดของละอองสารเคมี
 1. แรงดันที่สูงกว่ำจะลดขนำดของละอองสำรเคมี แต่จะไปเพิ่ม 
กำรปลิวของละอองสำรเคมี
 2. ขนำดของละอองสำรเคมีที่เล็กกว่ำจะปกคลุมผิวพืชได้ดีกว่ำ ดังนั้น 
จึงเหมำะส�ำหรับสำรเคมีชนิดสัมผัส เช่น สำรเคมีก�ำจัดเชื้อรำ และสำรเคมี 
ก�ำจัดแมลง
 3. ขนำดละอองของสำรเคมีที่เล็กมำกๆ จะง่ำยต่อกำรถูกลมพัดปลิว
 4. เครื่องฉีดพ่นระบบเครื่องกลให้แรงดันที่มำกกว่ำเครื่องฉีดพ่นแบบ 
สูบโยกสะพำยหลัง

3.3	 การใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช 
	 อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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3.3.2	สภาพแวดล้อมขณะฉีดพ่นสารเคมี
 1. ช่วงเวลำกำรฉีดพ่นสำรเคมีที่ดีที่สุด คือ เวลำเช้ำ เวลำเที่ยงวัน 
ถึงเวลำบ่ำยๆ แต่มีปัญหำเรื่องกระแสลม

ประมาณค่า
ความเร็วลม	
(เมตร/วินาที)

รายละเอียด สิ่งที่สังเกตเห็น การฉีดพ่น

< 0.3 ลมสงบ ควันบุหรี่ลอยขึ้นในแนวดิ่ง หลีกเลี่ยงกำรฉีดพ่น 
ในขณะที่อำกำศอบอ้ำว  
มีแดดจ้ำ

0.6 - 0.9 อำกำศ
เบำบำง

ทิศทำงลมสังเกตจำก 
กำรปลิวของควันบุหรี่

หลีกเลี่ยงกำรฉีดพ่นในขณะ
ที่อำกำศร้อน มีแสงแดดจ้ำ

0.9 - 1.81 มีลมอ่อนๆ มีเสียงใบไม้ไหวเบำๆ  
มีลมผ่ำนมำที่ใบหน้ำ

เป็นเวลำที่เหมำะสม 
ในกำรฉีดพ่นสำรเคมี

1.81 - 2.7 มีลมพัดเบำๆ ใบไม้และกิ่งไม้มีกำรไหว
เอนคงที่

หลีกเลี่ยงกำรฉีดพ่นสำรเคมี
ก�ำจัดวัชพืช

2.7 - 4.0 มีลมพัด 
ปำนกลำง

กิ่งไม้ขนำดเล็กไหว มีฝุ่นฟุ้ง 
เศษกระดำษปลิว

เป็นเวลำที่ไม่เหมำะสม 
ที่จะฉีดพ่นสำรเคมี

 2. ควรตระหนักไว้ว่ำ สำรเคมีบำงชนิดต้องกำรแสงอำทิตย์ในกำร 
ก่อให้เกิดปฏิกิริยำ ดังนั้นจึงควรตรวจดูค�ำแนะน�ำบนฉลำกเกี่ยวกับข้อก�ำหนด 
ที่เฉพำะเจำะจงก่อนกำรฉีดพ่นสำรเคมี
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3.3.3	หัวฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช	

	 1.	 หัวฉีดชนิดแรงดันของเหลว	 มี 3 ประเภท คือ แบบ 
รูปกรวย แบบรูปพัด และแบบแรงปะทะ

	 	 1)	 หัวฉีดแบบรูปกรวย	 เป็นหัวฉีดที่ 
ใช้กันมำกในกำรพ่นสำรเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช 
ประกอบด้วยชิ้นส่วนส�ำคัญ 2 ชิ้นคือ รูฉีด ท�ำด้วย 
โลหะบำงๆ มีรูขนำดเล็กตรงกลำงและแผ่นท�ำให้เกิด
กระแสวนท�ำด้วยโลหะหรือวัสดุแข็งเป็นแผ่นบำงๆ หรือ
เป็นแท่งกลม มีรูหรือร่องเอียงให้ของเหลวผ่ำนเพื่อเกิด 
กำรหมุนวนด้ำนหลังของรูฉีดและผ่ำนออกไปเป็นรูปกรวยกลม ถ้ำพื้นที่ตรงกลำง
ของรูปกรวยนั้นว่ำงเรียกว่ำหัวฉีดแบบกรวยกลวง แต่ถ้ำรูปกรวยนั้นมีละอองสำร
เต็มเรียกว่ำ หัวฉีดแบบกรวยทึบ โดยทั่วๆ ไปนิยมใช้หัวฉีดแบบกรวยกลวงมำกกว่ำ
กรวยทึบ เนื่องจำกสิ้นเปลืองสำรที่ใช้พ่นน้อยกว่ำ หัวฉีดแบบนี้มีขนำดของรูฉีด 
และแผ่นซึ่งท�ำให้เกิดกระแสวนให้เลือกหลำยขนำด เพื่อให้ได้อัตรำกำรไหลและ
ขนำดของละอองสำรที่ต้องกำร มักใช้กับเครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง

	 	 2)	 หัวฉีดแบบรูปพัด	 หัวฉีดแบบนี ้
ท�ำด้วยวัตถุชิ้นเดียว มีลักษณะกลม แบนตรงกลำง  
เจำะเป็นรูปวงรีเล็กๆ ให้ของเหลวไหลผำ่น ของเหลว 
ที่ ไหลผ ่ำนรูฉีดด ้วยควำมดันสูงจะแผ ่เป ็นรูปพัด  
มีควำมกว้ำงของมุมที่ของเหลวออกมำต่ำงๆ กัน 
ระหว่ำง 65-80 องศำ อัตรำกำรไหลจะมำกหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับขนำดของรูฉีดและควำมดัน หัวฉีดชนิดนี้ใช้ในงำนป้องกันก�ำจัดวัชพืช 
โดยใช้เครื่องฉีดพ่นแรงดันต�่ำ เพื่อบังคับให้ละอองมีขนำดใหญ่จะได้ไม่ปลิวไป 
ถูกพืชข้ำงเคียง หัวฉีดชนิดนี้เหมำะส�ำหรับน�ำไปประกอบท�ำคำนและหัวฉีด 
หลำยหัวได้ดีที่สุด

กรวยกลวง กรวยทึบ

หัวฉีดรูปพัด
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	 	 3)	 หัวฉีดแบบแรงปะทะ	 เป็นหัวฉีด
ส�ำหรับใช้พ่นสำรก�ำจัดวัชพืชโดยเฉพำะ ท�ำด้วยโลหะ 
หรือพลำสติกแข็งเป ็นชิ้นเดียวกัน มีรูขนำดเล็ก 
ตรงกลำง ของเหลวที่ไหลผ่ำนรูนี้จะปะทะกับแผ่นกั้น 
แล้วกระจำยตัวออกเป็นละอองสำรในลักษณะรูปพัด  
มีมุมระหว่ำง 25-180 องศำขึ้นอยู ่กับควำมดันที่ ใช ้  
แต่โดยทั่วๆ ไปหัวฉีดแบบนี้ใช้เครื่องฉีดพ่นแรงดันต�่ำ เพื่อละอองสำรที่มี 
ขนำดใหญ่จะได้ไม่ปลิวไปถูกพืชชนิดอื่นที่อยู่ข้ำงเคียง พื้นที่ที่ละอองสำรตกลงไป
จะเป็นรูปวงรีแคบๆ บริเวณปลำยทั้ง 2 ข้ำงจะกว้ำงเล็กน้อย

	 2.	 หัวฉีดแบบใช้แรงลม	 เป็นหัวฉีดของเครื่องพ่นสำรเคมี 
ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชประเภทเครื่องยนต์แบบใช้แรงลมสะพำยหลัง มีพัดลม 
เป่ำตำมท่อด้วยควำมเร็วสูง ของเหลวที่ไหลจำกถังบรรจุสำรถูกบังคับให้ 
ไหลน้อยลงตรงหัวฉีด และพ่นลงสู่กระแสลมที่ผ่ำนมำในท่อ ของเหลวนั้นจะ 
แตกตัวเป็นละอองสำรขนำดเล็กและถูกพัดพำไปกับกระแสลมของเครื่อง 
ไปยังเป้ำหมำย ขนำดของละอองสำรจะละเอียดหรือหยำบขึ้นอยู ่กับควำม  
เร็วลมปลำยท่อและอัตรำกำรไหลของของเหลว ถ้ำควำมเร็วลมสูงและอัตรำ 
กำรไหลของสำรเคมีน้อย ละอองของสำรเคมีที่ได้จะละเอียด ถ้ำควำมเร็วลมต�่ำ  
แต่อัตรำกำรไหลของสำรเคมีมำก ละอองของสำรเคมีที่ได้จะมีขนำดใหญ่

	 3.	 หัวฉีดชนิดใช้แรงเหวี่ยง	 เป็นหัวฉีดที่ให้ละอองละเอียด 
ขนำดสม�่ำเสมอดีกว่ำหัวฉีดต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวมำ มีหลักกำร คือ ให้ของเหลว  
จ�ำนวนน้อยหยดลงบนจำนที่หมุนด้วยควำมเร็วสูงของเหลวจะถูกสลัดออก 
โดยรอบขอบจำนซึ่งมีฟันคมรอบขอบจำน หัวฉีดนี้ใช้กับเครื่องพ่นแบบจำนหมุน 
หรือเครื่องพ่นสำรแบบ ยู.แอล.วี ขนำดละอองจะหยำบหรือละเอียดขึ้นอยู่กับ 
จ�ำนวนรอบของหัวฉีด ถ้ำจ�ำนวนรอบสูงละอองจะละเอียด แต่ถ้ำจ�ำนวนรอบต�่ำ
ละอองสำรเคมีจะมีขนำดใหญ่

หัวฉีดแบบแรงปะทะ
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3.3.4	 วิธีการฉีดพ่นสารเคมี
 หลักกำรฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชในรูปของเหลวผสมน�้ำ 
โดยคิดปริมำณที่ใช้ต่อพื้นที่ที่ท�ำกำรฉีดพ่นสำมำรถแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ 

	 1.	 การพ่นสารแบบใช้น�้ามาก	 ปริมำณสำรที่ใช้ผสมน�้ำ 20- 
80 ลิตรต่อไร่ เครื่องพ่นสำรที่ใช้พ่นวิธีนี้ คือ เครื่องพ่นสำรแบบใช้แรงคน 
ชนิดท�ำงำนด้วยระบบแรงดันของเหลว เครื่องยนต์พ่นสำรแบบใช้แรงดันของเหลว 
เครื่องยนต์พ่นสำรแบบใช้แรงลมสะพำยหลัง 

	 2.	 การพ่นสารแบบใช้น�้าน้อย	 ปริมำณสำรที่ใช้ผสมน�้ำ 5- 
16 ลิตรต่อไร่ เครื่องพ่นสำรที่ใช้พ่นน�้ำน้อย ได้แก่ เครื่องยนต์พ่นสำรแบบ 
ใช้แรงลมสะพำยหลัง แต่ต้องติดตั้งอุปกรณ์บังคับปริมำณสำรให้ไหลในปริมำณ 
ต�่ำกว่ำปกติ

	 3.	 การพ่นสารแบบใช้แรงเข้มข้น	 ปริมำณสำรที่ใช้ผสมน�้ำ  
0.3-1.4 ลิตรต่อไร่ เครื่องพ่นสำรที่ใช้พ่นสำรแบบนี้ ได้แก่ เครื่องพ่นสำรแบบ 
จำนหมุน เครื่องยนต์พ่นสำรแบบใช้แรงลมสะพำยหลังที่ติดตั้งอุปกรณ์พ่นสำร 
เข้มข้น และเครื่องพ่นหมอกควัน

 วิธีการเดินพ่นสารที่ถูกต้อง	 เกษตรกรส่วนมำกยังขำดควำมรู ้
ในกำรเดินพ่นสำรเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง ซึ่งท�ำให้ละอองสำรเคม ี
ปลิวเข้ำหำตัวและเป็นอันตรำยอยู่เสมอ วิธีกำรเดินพ่นสำรที่ถูกวิธีไม่ว่ำจะใช้ 
เครื่องพ่นสำรชนิดใดก็ตำม ถ้ำพ่นพืชเตี้ยๆ ที่ปลูกเป็นเนื้อที่กว้ำงใหญ่ จ�ำเป็นต้อง
ตรวจดูทิศทำงลมเสียก่อน กำรเดินพ่นสำรจะต้องเดินขวำงลมโดยให้ลมพัดจำก 
ซ้ำยไปขวำหรือขวำไปซ้ำยก็ได้ จุดเริ่มต้นที่จะเดินพ่นสำรจะต้องอยู่ริมขอบแปลง
ด้ำนใต้ลม เว้นระยะจำกขอบแปลงเท่ำกับแนวควำมกว้ำงของละอองสำรเคม ี
ที่ก�ำหนดไว้หรือได้จำกกำรค�ำนวณ เมื่อจะเริ่มเดินพ่นสำรเคมี ให้หันหัวฉีดไป 
ด้ำนใต้ลมด้ำนเดียว ห้ำมส่ำยหัวฉีดไปข้ำงหน้ำหรือทำงด้ำนเหนือลมเป็นอันขำด 
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เมื่อเดินสุดแนวจนถึงขอบแปลงอีกด้ำนหนึ่งแล้วจึงปิดกำรไหลของสำรเคมีแล้ว
เดินตำมแนวทิศทำงกับรอบแรก แต่หันหัวฉีดไปทำงด้ำนใต้ลมเสมอ ท�ำเช่นนี้ไป
ตลอดจนหมดพื้นที่

ข้อควรระวังในการใช้สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช
 เนื่องจำกสำรเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชทุกชนิด เป็นวัตถุมีพิษที่อำจ 
ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของผู้ใช้และผู้อยู่ใกล้เคียงได้ถ้ำใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น 
เพื่อควำมปลอดภัย ผู้ใช้ควรปฏิบัติดังนี้ คือ
 1. เลือกซื้อแต่สำรเคมีป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืชที่บรรจุอยู่ในภำชนะมี 
ฉลำกติดไว้เรียบร้อย
 2. อ่ำนและปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำในฉลำกก่อนใช้สำรเคมีป้องกันและ 
ก�ำจัดศัตรูพืชทุกครั้ง
 3. เมื่อผสมสำรเคมีให้ใช้ไม้คน เมื่อน�้ำยำถูกร่ำงกำยต้องรีบล้ำงด้วยน�้ำ 
และสบู่ทันที
 4. ปิดฝำเครื่องพ่นสำรเคมีให้สนิทและตรวจสอบอย่ำให้เครื่องพ่นสำรเคมี 
มีรอยรั่ว
 5. ไม่ควรพ่นสำรเคมีตลอดทั้งวัน โดยเฉพำะตอนกลำงวัน เมื่อแดด 
ร้อนจัด ควรท�ำกำรพ่นสำรเคมีในตอนเช้ำหรือตอนบ่ำยๆ
 6. ขณะพ่นสำรเคมีต้องยืนอยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมหน้ำกำก 
ป้องกันละอองสำรเคมี
 7. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือรับประทำนอำหำรขณะพ่นสำร ก่อนดื่มน�้ำ 
รับประทำนอำหำร หรือสูบบุหรี่ ต้องล้ำงมือและหน้ำให้สะอำดทุกครั้ง
 8. เมื่อหัวฉีดอุดตันอย่ำใช้ปำกเป่ำ ควรใช้ไม้หรือเส้นลวดเล็กๆ แคะ
ท�ำควำมสะอำดหรือล้ำงด้วยน�้ำ
 9. เมื่อท�ำกำรพ่นสำรเคมีหลำยคน ผู้ฉีดควรยืนในแนวทแยง ไม่ควรยืน 
ในแนวเดียวกัน
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 10. ทุกครั้งที่พ่นสำรเคมีควรพ่นให้หมดถังฉีด ไม่ควรเหลือน�้ำยำไว้พ่น 
ในครำวต่อไป
 11. ภำยหลังพ่นสำรเคมีเสร็จ ควรล้ำงเครื่องพ่นสำรด้วยน�้ำสะอำดทุกครั้ง  
ห้ำมล้ำงถังฉีดในคลองและบ่อน�้ำ
 12. เมื่อพ่นสำรเคมีเสร็จ รีบเปลี่ยนเสื้อผ้ำ อำบน�้ำและฟอกสบู่ทันที
 13. เก็บสำรเคมีไว้ในที่มิดชิด ห่ำงไกลจำกอำหำร เด็ก และเปลวไฟ
 14. ภำชนะบรรจุสำรเคมี เมื่อใช้หมดแล้วต้องล้ำงด้วยน�้ำ 3 ครั้ง แล้ว
ท�ำลำยทิ้ง
 15. เมื่อเกิดอำกำรแพ้สำรเคมี ควรรีบน�ำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที พร้อมทั้ง 
น�ำภำชนะที่มีฉลำกไปด้วย

3.3.5	การล้างภาชนะบรรจุสารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	 
	 3	ครั้ง

	 ประโยชน์:	 เพื่อประหยัดค่ำใช ้จ ่ำย ใช ้สำรเคมีได ้อย ่ำงคุ ้มค ่ำ  
ลดอันตรำยจำกกำรปนเปื้อนของสำรเคมีต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และ 
เป็นไปตำมข้อปฏิบัติของระบบเกษตรดีที่เหมำะสม (GAP)

	 ขั้นตอนการล้าง
 1. เทน�้ำสะอำดลงในภำชนะบรรจุสำรเคมี ประมำณ 1 ใน 4 ของ 
ภำชนะบรรจุ
 2. ปิดฝำให้แน่น แล้วเขย่ำแรงๆ ประมำณ 30 วินำที
 3. เปิดฝำ แล้วเทลงในถังพ่น โดยคว�่ำไว้ประมำณ 30 วินำทีจนน�้ำ 
ในภำชนะไหลลงถังพ่นจนหมด
 4. ท�ำซ�้ำขั้นตอน 1-3 อีก 2 ครั้ง และภำชนะบรรจุสำรเคมีที่เป็น 
พลำสติก หลังจำกท�ำกำรล้ำง 3 ครั้ง แล้วให้เจำะท�ำลำย เพื่อป้องกันกำรน�ำกลับ
มำใช้ใหม่
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 เมื่อพืชผักมีกำรเจริญเติบโต
จนถึงระยะเวลำเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกร
ต้องมีกำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม ซึ่งกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
จ�ำเป็นต้องใช้ควำมรู้ เทคนิคและวิธีกำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสมกับชนิดพืชผัก ทั้งนี้  
ในพืชผักบำงชนิด เช่น มะเขือเทศ สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ตำมระยะควำมสุกแก ่
ที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งจะไม่แน่นอน ดังนั้น ควำมสุกแก่  
ทำงกำรค้ำ จะไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมสุกแก่ทำงสรีระวิทยำ และอำจเกิดขึ้น 
ที่ช่วงระยะกำรเจริญเติบโตช่วงใดก็ได้ ตั้งแต่ระยะเริ่มมีกำรเจริญเติบโตจนถึง 
ระยะเสื่อมสภำพ

4.1	 เทคนิคและวิธีการเก็บเกี่ยว

 กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต จะขึ้นอยู่กับควำมสุกแก่ ซึ่งแตกต่ำงกันตำมชนิด  
และพันธุ ์ของพืชผัก เพื่อให้ได ้ผลผลิตที่มีคุณค่ำทำงอำหำร รสชำติและ 
ลักษณะรูปร่ำง สีสัน ควำมสด ฯลฯ ดีที่สุด เมื่อถึงมือผู้บริโภค ควรท�ำด้วย 
ควำมระมัดระวัง ไม่ให้เกิดรอยช�้ำ รอยขีดข่วน 
เพื่อรักษำคุณภำพให้ดีที่สุด กำรบรรจุ และ
ขนย้ำยควรท�ำด้วยควำมระมัดระวัง ไม่ให้
บอบช�ำ้ ซึง่เป็นสำเหตหุนึง่ทีท่�ำให้เชือ้โรค
เข้ำท�ำลำยได้ง่ำย พืชผักเสียหำย 

บทที่	4
การเก็บเกี่ยวและ

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
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 โดยเฉพำะในสภำพอำกำศร้อนของประเทศไทย จะมีผลต่อกำรสูญเสีย 
ของพืชผักหลังกำรเก็บเกี่ยว โดยเฉพำะผักใบ จึงควรเก็บเกี่ยวให้มีประสิทธิภำพ  
เช่น เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมำะสม เก็บเกี่ยวได้รวดเร็ว เก็บเกี่ยวให้เกิด 
กำรเสียหำยน้อยที่สุด และสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด ซึ่งวิธีกำรเก็บเกี่ยว 
แบ่งได้ ดังนี้
 1. กำรเก็บเกี่ยวด้วยมือ กำรเก็บเกี่ยววิธีนี้ ต้องใช้แรงงำนจ�ำนวนมำก  
เหมำะกับกำรเก็บเกี่ยวที่ต้องกำรเก็บผลผลิตที่มีคุณภำพสูงเพื่อส่งตลำดสด  
กำรเก็บเกี่ยวด้วยวิธีนี้ มีข้อดีคือ เก็บเกี่ยวได้รวดเร็ว อย่ำงระมัดระวัง เกิด 
ควำมเสียหำยน้อย สำมำรถสร้ำงควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำคัดเลือกเก็บเกี่ยว
เฉพำะผลผลิตที่แก่พอดีเท่ำนั้น แต่มีข้อเสียคือ แรงงำนอำจเกิดกำรขำดแคลน 
ค่ำแรงสูง และหำกเป็นแรงงำนที่ไม่มีทักษะ ประสบกำรณ์ จะต้องมีกำรฝึกอบรม 
ให้มีควำมรู้ควำมช�ำนำญเพียงพอเสียก่อน 

การเก็บเกี่ยวด้วยมือ
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 2. กำรเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องมือ กำรเก็บเกี่ยววิธีนี้  เหมำะสมกับ 
กำรผลิตพืชผักเพื่อส ่งโรงงำนมำกกว่ำส ่งตลำดสด วิธีนี้จะช่วยประหยัด 
ในเรื่องเวลำ แรงงำน แต่ข้อจ�ำกัดคือ ผักต้องมีขนำดสม�่ำเสมอและสุกแก ่
พร้อมๆ กัน เช่น มันเทศ แครอท และมันฝรั่ง เป็นต้น

การเก็บเกี่ยว
ด้วยเครื่องมือ
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วิธีการเก็บเกี่ยวพืชบางชนิดเพื่อให้ได้ผลผลิตพืชผักที่มีคุณภาพ

ชนิดพืชผัก วิธีการเก็บเกี่ยว

เซลารี่ ใช้มีดคมและสะอำดตัดบริเวณโคนต้น 

ผักกาดหอม ใช้มีดคมและสะอำดตัดโคนต้น ใกล้ผิวดิน โดยให้พิจำรณำจำก
คุณภำพของต้นผักที่ก�ำลังตัด

กะหล�่าปลี ใช้มีดคมและสะอำด ตัดเช่นเดียวกับผักกำดหอม 

กะหล�่าดอก ใช้มีดคมและสะอำด ตัดโคนก้ำนให้ต�่ำจำกฐำนดอกประมำณ  
1 นิ้ว และใช้ใบที่ติดมำด้วยคลุมดอกกะหล�่ำไม่ให้ช�้ำ

ถั่วชนิดต่างๆ ถั่วที่ขำยในรูปฝักสด นิยมเก็บเกี่ยวด้วยมือ โดยใช้มือเด็ด
บริเวณขั้วของฝักถั่ว

มะเขือเทศ มะเขือเทศสุก ส�ำหรับขำยสดจะเก็บเกี่ยวด้วยมือ โดยปลิดก้ำน
ขั้วให้หลุดออกจำกกัน ควรเก็บด้วยควำมระมัดระวังเพื่อไม่ให้
ชอกช�้ำ แต่ถ้ำส่งเข้ำโรงงำน จะเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือ 
เมื่อผลมะเขือเทศสุกเต็มที่มีสีแดงทั้งผล

มะเขือ ถ้ำเป็นมะเขือผลเล็ก อำจใช้มือปลิดก้ำนตรงที่ติดกับล�ำต้น 
ให้หลุด แต่ถ้ำเป็นมะเขือเทศผลใหญ่และมีก้ำนขนำดใหญ่  
ต้องใช้มีดคมๆ ตัดโคนก้ำน 

พริก ใช้มือเก็บเกี่ยว โดยกำรปลิดโคนก้ำน 

แตงชนิดต่างๆ เก็บเกี่ยวด้วยมือ เพื่อไม่ให้ล�ำต้นเสียหำย คนเก็บต้องม ี
ควำมช�ำนำญในกำรเลือกว่ำผลใดเหมำะที่จะเก็บเกี่ยวได้  
หรือเลือกผลที่มีควำมสุกแก่ตำมที่ต้องกำร ส่วนใหญ่แตงที่แก่  
ขั้วจะหลุดออกจำกต้นได้ง่ำย
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4.2	 ดัชนีการเก็บเกี่ยว

 ควำมสุกแก่ของผลผลิตเป็นปัจจัยหลักในกำรเก็บเกี่ยว ที่มีผลต่อ 
คุณภำพของผลผลิต กำรเก็บเกี่ยวพืชผักที่มีอำยุเกินอำยุเก็บเกี่ยวจะท�ำให ้
พืชผักมีอำยุกำรเก็บรักษำสั้น ไม่เหมำะสมต่อกำรขนส่ง หรือหำกเก็บเกี่ยว 
ก่อนอำยุกำรเก็บเกี่ยวจะมีผลท�ำให้พืชผักคุณภำพไม่ดี ในพืชผักแต่ละชนิด 
มีดัชนีกำรเก็บเกี่ยวที่แตกต่ำงกัน และในพืชเดียวกัน อำจต้องใช้กำรสังเกต 
ลักษณะของผลผลิตเป็นดัชนีเก็บเกี่ยวด้วย เช่น กำรเคำะฟังเสียง กำรดูขั้วผล 
เป็นต้น รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 ดัชนีกำรเก็บเกี่ยวของพืชผักบำงชนิด

ชนิดพืชผัก
ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ระยะเวลา ดัชนีอื่นๆ
กระเจี๊ยบเขียว 3-5 วันหลังดอกบำน กลีบเลี้ยงยังไม่ร่วง ฝักตรง 

ควำมยำวฝัก 7 - 10 ซม.  
รูปทรง 5 เหลี่ยม สีเขียวเข้ม
สม�่ำเสมอ

กระเทียม 70 - 140 วันหลังปลูก ใบเริ่มแห้ง คอนิ่ม

กะหล�่าดอก 50 -125 วันหลังปลูก ดอกแน่น มีขำวนวล ไม่เหลือง

กะหล�่าปลี 60 -120 วันหลังปลูก หัวแน่น

ข้าวโพดฝักอ่อน 42 -60 วันหลังปลูก ควำมยำวของไหม ควำมแน่น
ของฝัก

คื่นฉ่าย 90 -125 วันหลังปลูก ใบมีสีเขียวสด

คะน้า 45-55 วันหลังปลูก ใบออกนวล

แคนตาลูป 85-110 วันหลังปลูก ผิวบริเวณขั้วผลเกิดรอยแตก
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ชนิดพืชผัก
ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ระยะเวลา ดัชนีอื่นๆ
แครอท 50-95 วันหลังปลูก เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ ¾ นิ้ว 

และขนำดไม่ใหญ่เกินไป

แตงกวา 30-40 วันหลังปลูก ผลยังมีหนำม ผิวผลยังไม่เปลี่ยน
เป็นสีเหลือง

แตงโม 22-30 วันหลังผสมเกสร มือเกำะแห้ง,เคำะฟังเสียง

ถั่วแขก 12-14 วันหลังดอกบำน สีเขียวอ่อน ฝักยังไม่พอง  
หรือมีรอยคอด

ถั่วฝักยาว 7-10 วันหลังดอกบำน ฝักไม่พอง 

ถั่วลันเตา 5-7 วันหลังดอกบำน ฝักอ่อนนุ่ม กรอบ ไม่พอง 

บร๊อคโครี่ 55-78 วันหลังปลูก ดอกแน่น และยังไม่บำน  
กลีบดอกไม่มีสีเหลือง 

บวบเหลี่ยม 40-60 วันหลังปลูก ปลำยผลยังไม่พอง

ปวยเหล็ง 37-45 วันหลังปลูก

ผักกาดขาว 40-45 วันหลังปลูก

ผักกาดขาวปลี 60-80 วันหลังปลูก

ผักกาดเขียว
กวางตุ้ง

35-45 วันหลังปลูก

ผักกาดเขียวปลี 55-75 วันหลังปลูก หัวแน่น

ผักกาดหอม 40-50 วันหลังปลูก ต้นสูงประมำณ 20-25 ซม และ
ใบยังอ่อนอยู่

ผักกาดหอมห่อ 70-85 วันหลังปลูก หัวแน่น รูปร่ำงค่อนข้ำงกลม

ผักกาดหัว 50-70 วันหลังปลูก

ตารางที่ 2 (ต่อ)
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ชนิดพืชผัก
ดัชนีการเก็บเกี่ยว

ระยะเวลา ดัชนีอื่นๆ
ผักบุ้งจีน 25-30 วันหลังปลูก สูงประมำณ 30 ซม.

ผักบุ้งไทย 30-40 วันหลังปลูก

พริกขี้หนู 60-90 วันหลังปลูก สีเขียวเข้ม เริ่มออกสี

พริกชี้ฟ้า 70-95 วันหลังปลูก สีเขียวเข้ม เริ่มออกสี

ฟักทอง 100-120 วันหลังปลูก

มะเขือเทศ 60-90 วันหลังปลูก เมล็ดหลบคมมีดเมื่อผ่ำ  
เริ่มเปลี่ยนสีที่ก้นผล

มะระ 45-50 วันหลังปลูก

มันฝรั่ง 90-120 วันหลังปลูก

หน่อไม้ฝรั่ง ควำมสูงของหน่อ 20-25 ซม. ปลำยหน่อต้องไม่แยกจำกกัน

หอมแดง 70-110 วันหลังปลูก ใบเริ่มแห้ง คอนิ่ม

หอมแบ่ง 45-60 วันหลังปลูก

หอมหัวใหญ่ 90-150 วันหลังปลูก ใบเริ่มแห้ง คอนิ่ม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลผลิตพืชผักพร้อมเก็บเกี่ยว
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4.3	 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

 ผลผลิตพืชผักเก็บเกี่ยวแล้ว ควรรีบน�ำเข้ำที่ร่ม ไม่ควรให้ถูกแสงแดด  
แล้วรีบระบำยควำมร้อนภำยในผลผลิต โดยกำรแผ่ออก อย่ำวำงผลผลิต 
ทับซ้อนกัน พืชผักที่เก็บเกี่ยวจะถูกขนย้ำยไปยังจุดคัดแยก เพื่อท�ำกำรล้ำง  
ตัดแต่ง คัดเกรด และบรรจุต่อไป โดยมีขั้นตอนในกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว  
ดังนี้

4.3.1	การล้าง	
 พืชผักบำงชนิด ควรล ้ำงผลผลิตก ่อนน�ำส ่งตลำด เพื่อล ้ำงเอำ 
ส่วนของดินที่ติดมำกับรำกและใบออก ท�ำให้ดูสะอำด ได้รำคำดีขึ้น และท�ำให้ 
ผักอยู ่ในสภำพสดและชื้น เพรำะผักกินใบจะเหี่ยวอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกที่ 
ถูกแสงแดดแม้เพียงเล็กน้อย น�้ำที่ใช้ควรสะอำด น�้ำไหล หรือควรเปลี่ยนน�้ำ 
บ่อยๆ เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อจุลินทรีย์ท�ำลำยคุณภำพของพืชผัก อย่ำงไรก็ตำม  
พืชผักบำงชนิดไม ่จ�ำเป ็นต ้องล ้ำง เช ่น พืชผักตระกูลกะหล�่ ำ-ผักกำด  
และพวกผักสลัด ซึ่งช่วยลดระยะเวลำ และในผักสลัด ยังช่วยลดกำรเน่ำ 
ที่รอยตัดได้ด้วย
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 โดยลักษณะกำรล้ำงท�ำควำมสะอำด อำจจะท�ำได้ 3 วิธีคือ

 ✤	 การแช่	 คือกำรน�ำผลผลิตแช่ในน�้ำสะอำด หรือน�้ำที่มีสำรประกอบ
อื่นที่ช่วยในกำรท�ำควำมสะอำด หรือช่วยฆ่ำเชื้อ กำรแช่ในน�้ำที่มีกำรไหลเวียน  
จะช่วยชะล้ำงให้ผลผลิตสะอำดได้ดียิ่งขึ้น 

 ✤	 การแหว่ง	 คือกำรล้ำงโดยมีกำรเคลื่อนไหวผลผลิตในน�้ำหรือ 
มีกำรเคลื่อนของน�้ำ ส�ำหรับกำรเคลื่อนไหวของผลผลิตอำจท�ำได้หลำยรูปแบบ 
เช่น ผลผลิตวำงอยู่บนสำยพำน เลื่อนผ่ำนลงไปในน�้ำ รวมทั้งมีกำรเคลื่อนไหว
ของผลผลิต หรืออำจมีกำรบรรจุผลผลิตลงไปในตะแกรงที่มีรูรอบหมุนลงไป 
ในน�้ำ เป็นต้น กำรแกว่งเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรช�ำระล้ำงสิ่งสกปรก 
ให้หลุดออกไป

 ✤	 การฉีด	 หรือพ่นด้วยน�้าที่มีความแรง	 ลงไปบนผลผลิต  
ควำมแรงที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลผลิต ทั้งนี้ กำรท�ำควำมสะอำดด้วยวิธีใด 
วิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียว จะไม่สำมำรถท�ำควำมสะอำดได้หมด กำรใช้วิธีท�ำควำมสะอำด
ร่วมกันจะท�ำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

การล้างผักสลัด การท�าความสะอาดกระเจี๊ยบเขียว
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4.3.2	 การตัดแต่ง	
 กำรตัดแต่งนี้อำจจะเริ่มตั้งแต่ก่อนกำรล้ำง  
ซึ่งมักตัดแต่งแยกส่วนที่ไม ่ดี หรือเน ่ำเสียออก  
จะแยกส่วนที่ไม ่ต ้องกำรออกให้มำกที่สุด ใบที่ 
ติดมำกับผลจะต้องเอำออก ก้ำนหรือขั้วก็จะตัด 
ให้เหลือน้อย
 ในผักบำงชนิด เช่น ต้นหอม กะหล�่ำปลี ผัก
กินรำกต่ำงๆ ควรได้รับกำรตัดแต่งส่วนที่เน่ำเสีย 
ส่วนที่ผิดปกติในขณะเก็บเกี่ยว เพื่อให้ผลผลิตที่ได้  
มีลักษณะน่ำดูขึ้น และเป็นกำรตรวจสอบคุณภำพ
ก่อนกำรบรรจุ กำรคัดส่วนที่ไม่ดีทิ้ง ยังช่วยลด 
ค่ำใช้จ ่ำยในกำรขนส่งและกำรขนย้ำย ลดกำร 
เสียหำยเพิ่มขึ้นจำกส่วนที่เน่ำเสียเดิมก่อนกำรขนส่ง 
โดยเฉพำะกำรขนส่งทำงไกล

การตัดแต่งพืชผัก

การตัดแต่งกระเจี๊ยบเขียว
การคัดเกรด
หน่อไม้ฝรั่ง
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4.3.3	การคัดเกรด	
 ผั ก ทุ ก ช นิ ด ค ว ร ไ ด ้ รั บ ก ำ ร คั ด ข น ำ ด 
และคุณภำพพืชผั กที่ มี คุณภำพอยู ่ ใน เกรดดี  
ย่อมได้รำคำสูงกว่ำผักที่เกรดรองลงมำ หำกได ้
แยกเกรดไว้นั้น จะช่วยให้ผู ้บริโภคสำมำรถเลือก 
ซื้อผลผลิตตำมเกรดต่ำงๆ ได้ตำมวัตถุประสงค์  
กำรแบ่งเกรดนั้น ขึ้นอยู ่กับลักษณะ ขนำด และ
คุณภำพ เช่น สี รูปร่ำง ควำมสม�่ำเสมอ ควำมสุกแก่ 

การคัดเกรด
กระเจี๊ยบเขียว

การคัดเกรด
หน่อไม้ฝรั่ง
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4.3.4	 การบรรจุ
 ภ ำ ช น ะ บ ร ร จุ ผั ก  ต ้ อ ง 
ไม่ท�ำให้ผักเสียหำย โดยทั่วไปนิยม 
ใช้ถุงพลำสติกในกำรบรรจุขนย้ำย 
พืชผัก หรืออำจจะใช้ตะกร้ำ เข ่ง  
เพรำะสะดวก หำง่ำย สำมำรถบรรจุ 
ได้ในปริมำณมำก

4.3.5	 การขนย ้ายและการ 
	 เก็บรักษา
 ผ ล ผ ลิ ต พื ช ผั ก ส ด  ค ว ร 
ขนย ้ ำยและเก็บรักษำด ้วยควำม 
เหมำะสม และถูกต้อง เพื่อรักษำ
คุณภำพไว ้ ให ้ยำวนำนที่สุด ควร 
ขนย้ำยด้วยควำมระมัดระวัง ให้เกิด
รอยช�้ำหรือฉีกขำดน้อยที่สุด

การบรรจุพืชผัก

การขนย้ายพืชผัก
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	 เป็นที่ทราบดีว่ำในปัจจุบัน ต้นทุนกำรผลิตพืชผักปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น 
ทั้งมำจำก เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช แรงงำน เป็นต้น ดังนั้น  
หำกเกษตรกรสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต เกษตรกรก็จะได้ผลตอบแทนมำกขึ้น 
พร้อมทั้งหำกผลิตผลนั้น สำมำรถท�ำกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่ตัวสินค้ำได้ ก็เป็นอีก 
ทำงเลือกหนึ่งให้เกษตรกร ได้รับผลก�ำไรที่มำกขึ้น

บทที่	5
เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน

และเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชผัก
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5.1	 เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต

 ในกำรลดต้นทุนกำรผลิตพืชผัก มีกำรใช้เทคนิค ควำมรู้ใหม่ เทคโนโลยี 
หรือนวัตกรรมต่ำงๆ มำใช้ในกำรผลิตพืชผัก ได้แก่

5.1.1	 การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชผักไว้ใช้เอง
 ในพืชผักบำงชนิดเกษตรกรสำมำรถเก็บเมล็ดพันธุ ์ เพื่อน�ำไปใช้ได ้
ในรุ่นถัดไป โดยเฉพำะเมล็ดพันธุ์พืชผักที่สำมำรถผลิตได้แบบผสมเปิด (open  
pollination) เช่น ผักสลัด พริก แฟง ฟัก บวบ ฟักทอง เป็นต้น โดยเกษตรกร 
ควรต้องมีควำมรู้ในเรื่องหลักกำรเก็บเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น 
 นอกจำกนั้น กำรที่เกษตรกรเก็บเมล็ดจำกพืชผักที่ปลูกในพื้นที่ตนเองนั้น 
จะท�ำให้สำยพันธุ์พืชผักมีกำรปรับตัวให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย 

5.1.2	จัดการดินดี	
 กำรเตรียมดินเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรผลิตพืชผัก เพรำะเมล็ดผักโดยส่วนใหญ่ 
มีขนำดเล็ก มีระบบรำกตื้น หำกเตรียมดินไม่ดีจะส่งผลต่อกำรงอกและกำร 
เจริญเติบโต โดยปกติให้ท�ำกำรไถผำน และไถดะ ลึก 15- 20 ซม. แล้วตำกดินไว้  
7 -10 วัน เพื่อท�ำลำยไข่แมลงและศัตรูพืชในดิน ท�ำกำรไถพรวนพร้อมใส่ 
ปุ๋ยอินทรีย์ผสมคลุกเคล้ำไปกับดิน จะท�ำให้ดินร่วนซุย และเหมำะสมกับกำร 
เจริญเติบโต 
 ในกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มีประสิทธิภำพสูงนั้น ควรปฏิบัติดังนี้
 1. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก) ในแปลงเพำะกล้ำผักให้ใช ้
อัตรำ 2.4 กก.ต่อตำรำงเมตร คลุกเคล้ำกับดินให้ทั่วพื้นที่
 2. ใส่ปุ ๋ยหมักหรือปุ ๋ยคอกในพื้นที่แปลงปลูก อัตรำ 4-6 ตันต่อไร่  
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 ส�ำหรับพื้นที่ดินเปรี้ยว ซึ่งมักพบในพื้นที่ลุ่มต�่ำ น�้ำท่วมขัง ให้ด�ำเนินกำร
แก้ไขดังนี้
 1. ให้ยกร่องกว้ำงประมำณ 5-6 เมตร มีคูน�้ำกว้ำง 2 เมตร ลึก 80-  
100 ซม. 
 2. ตรวจสอบควำมเป็นกรดของดิน ถ้ำมีระดับกรดสูง ให้ใส่หินปูนฝุ่น  
2-3 ตันต่อไร่ โดยคลุกเคล้ำปูนให้เข้ำกับดินและทิ้งไว้ 2-3 สัปดำห์
 3. ไถพรวนดิน และตำกดินทิ้งไว้ 3-5 วัน 
 4. ท�ำแปลงย่อยบนสันร่องโดยยกแปลงให้สูงประมำณ 25-30 ซม.  
กว้ำง 1- 2 เมตร เพื่อช่วยในกำรระบำยน�้ำบนสันร่อง และเพื่อป้องกันไม่ให้ใน 
แปลงย่อยแฉะเมื่อรดน�้ำหรือเมื่อฝนตก
 5. ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ อัตรำ 3-5 ตันต่อไร่ โดยใส่ก่อนปลูก  
1 วัน เพื่อปรับปรุงดินให้ร่วนซุย 
 ทั้งนี้ จ�ำเป็นต้องท�ำคันดินล้อมรอบพื้นที่ด้วยเพื่อป้องกันน�้ำท่วมใน 
ฤดูน�้ำหลำก และสำมำรถเก็บกักน�้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี พร้อมมีประตูเปิด-ปิด 
ระบำยน�้ำ เพื่อระบำยน�้ำล้ำงกรดออกจำกพื้นที่และปล่อยน�้ำใหม่เข้ำสู ่พื้นที ่
ได้ตำมควำมต้องกำร 

การยกร่องแปลงปลูก
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 ส�ำหรับดินเค็ม ส่งผลให้พืชผักมักตำยเป็นหย่อมๆ ต้นแคระแกร็น  
ขนำดใบผิดปกติ ใบสีเขียวเข้มกว่ำปกติ ผิดลักษณะไปจำกเดิม นอกจำกนั้น  
ยังท�ำให้เกิดอำกำรขำดน�้ำ ถึงแม้มีน�้ำเพียงพอ และเกิดควำมเป็นพิษของธำตุ 
ที่เป็นส่วนประกอบของเกลือที่ละลำยออกมำ หำกสำมำรถหลีกเลี่ยงพื้นที่ได้ 
จะเป็นกำรแก้ไขที่ดีที่สุด หรือเลือกชนิดพืชผักที่สำมำรถทนเค็มได้ เช่น 

ชั้นคุณภาพ
ของดิน เค็มน้อย เค็มปำนกลำง เค็มมำก

อาการของพืช บำงชนิด 
แสดงอำกำร

พืชทั่วไปมีอำกำร
พืชทนเค็มบำงชนิด

เท่ำนั้นที่เติบโต 
ให้ผลผลิตได้

ชนิดพืชที่
ปลูกได้*

ถั่วฝักยำว  
คื่นฉ่ำย  
พริกไทย  
แตงร้ำน 
แตงไทย

บวบ ถั่วลันเตำ หอมหัวใหญ่ 
ข้ำวโพดหวำน พริกหวำน  
ผักกำดหอม กะหล�่ำดอก  
มันฝรั่ง หอมแดง แตงโม  

แคนตำลูป

ผักกำดหัว ถั่วพุ่ม 
ชะอม คะน้ำ  

ผักบุ้งจีน กระเพรำ 
มะเขือเทศ

หมายเหตุ * = พืชที่สำมำรถปลูกได้ในช่วงชั้นคุณภำพของดิน และให้ผลผลิตลดลงไม่เกิน 50 % 
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5.1.3	เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม เครื่องมือที่แนะน�ำได้แก่ 

	 1.	 จอบหมุนส�าหรับเตรียมดินแปลงผัก	 ในประเทศไทย 
นิยมใช้จอบหมุนเพื่อเตรียมดินปลูก จอบหมุนส�ำหรับเตรียมดินแปลงพืชผัก 
มีหน้ำกว้ำงในกำรท�ำงำน 1.4 เมตร ใช้กับรถแทรกเตอร์ 30 - 50 แรงม้ำ 

  ข้อดี 
  ✤ จอบหมุนช่วยลดระยะเวลำในกำรเตรียมดินลงเกือบสองเท่ำ  
เมื่อเทียบกับกำรใช้ไถชนิดอื่น โดยได้ปริมำณงำนออกมำเท่ำกัน ก้อนดินที่ได ้
จำกจอบหมุนจะร่วนละเอียด และยังช่วยสับย่อยวัชพืชผสมลงไปในดินเป็นกำร 
เพิ่มอินทรียวัตถใุห้แก่ดิน 
  ✤ ใช้ก�ำลังน้อยมำกหำกเทียบกับ ไถหัวหมู ไถจำน และไถอื่นๆ ซึ่ง 
ท�ำให้ประหยัดน�้ำมัน เพรำะขณะจอบหมุนท�ำงำนจะเกิดแรงผลักขึ้น ซึ่งจะช่วย 
ดันแทรกเตอร์ไปข้ำงหน้ำ ส่งผลให้รถแทรกเตอร์ใช้แรงฉุดลำกน้อยมำก หำกเทียบ
กับไถชนิดอื่น ซึ่งต้องใช้แรงฉุดลำกของรถแทรกเตอร์ในกำรท�ำงำน ซึ่งมักจะเกิดกำร
สูญเสียก�ำลังของรถแทรกเตอร์จำกล้อลื่นไหล และมีผลให้เกิดกำรอัดตัวของชั้นดิน
  ✤ สำมำรถตีดินพร้อมยกร่องเตรียมเพำะปลูกได้ในขั้นตอนเดียว 

  ข้อจ�ากัด
  ✤ ไม่เหมำะกับสภำพดินที่มีหินก้อนใหญ่ปนอยู่
  ✤ ไม่เหมำะกับสภำพดินทรำย เพรำะจอบหมุนจะย่อยดินจนละเอียด 
ท�ำให้เวลำเกิดฝนตกแล้วดินจับตัวกันแน่นเกินไป
  ✤ รำคำค่อนข้ำงสูงหำกเทียบกับไถประเภทอื่นๆ ดังนั้น เหมำะสม
กับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมำกพอสมควร 
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	 2.	 เครื่องปูพลาสติก
  เครื่องปูพลำสติกสำมำรถติดตั้งได้กับรถแทรกเตอร์ขนำด 35- 
50 แรงม้ำ โดยเครื่องสำมำรถยกร่อง ใส่ปุ๋ย โรยสำยน�้ำหยด และปูพลำสติกได้ 
ในกำรวิ่งเพียงครั้งเดียว เหมำะกับกำรปลูกพืชที่ใช้พลำสติกคลุมดิน เช่น 
แตงโม มะเขือเทศ แคนตำลูป ลดกำรสูญเสียดินและปุ๋ย ลดปัญหำดินอัดแน่น 
เนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ฝนหรือเครื่องจักร 

  ข้อดี
  ✤ สะดวก รวดเร็ว
  ✤ ใช้แรงงำนในกำรปฏิบัติงำน 2 คน ช่วยลดปัญหำกำรขำดแคลน
แรงงำนช่วงเพำะปลูก

  ข้อจ�ากัด
  ✤ ต้องเตรียมดินให้ละเอียด วำงผังปลูกให้ดี เพื่อให้เครื่องจักร
สำมำรถเข้ำไปท�ำงำนได้
  ✤ เหมำะกับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพำะปลูกมำก
 

เครื่องปูพลาสติก

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/agriculture/14578/
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	 3.	 อุปกรณ์ระบบให้น�้าในแปลงพืชผัก	

	 	 3.1	 แบบสปริงเกอร์ขนาดเล็ก	
   แบบเหวี่ยงน�้ำ มีรัศมีกำรกระจำยน�้ำ 4 -5 เมตร มีอัตรำกำร 
จ่ำยน�้ำ 600 - 1,200 ลิตรต่อชั่วโมง ติดตั้งที่ระยะห่ำงประมำณ 4x4 เมตร  
มีค่ำใช้จ่ำยต�่ำ 

   ข้อดี 
   ✤ ให้น�้ำเปียกในพื้นที่วงกว้ำง มีกำรกระจำยน�้ำได้ทั่วถึง  
เหมำะส�ำหรับพื้นที่ปลูกผักและแถวชิด
   ✤ ติดตั้งง่ำย อุปกรณ์ไม่ซับซ้อน 
   ✤ ใช้เวลำในกำรให้น�้ำไม่นำน 
   ✤ อุดตันน้อย

   ข้อจ�ากัด
   ✤ เหมำะกับพื้นที่ที่มีแหล่งน�้ำพอเพียง
   ✤ พื้นที่ให้น�้ำกว้ำง ท�ำให้วัชพืชเจริญเติบโตได้ดี
   ✤ จ�ำเป็นต้องมีเครื่องสูบน�้ำ
   ✤ ไม่เหมำะกับพืชที่ปลูกแบบมีพลำสติกคลุมดิน
   ✤ ในกำรให้ปุ๋ยเคมีทำงระบบน�้ำ ควรระวังเรื่องควำมเข้มข้น 
เกินระดับเป็นอันตรำยโดยเฉพำะพืชผักกินใบ 

การให้น�้าด้วยระบบสปริงเกอร์
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	 	 3.2	 แบบน�้าหยด
   รูปแบบน�้ำหยดที่เหมำะส�ำหรับให้น�้ำในแปลงพืชผัก ได้แก่  
เทปน�้ำหยด มีระยะหยด 10, 20, 30 ซม. อัตรำกำรหยด 1.4 -2.5 ลิตร 
ต่อชั่วโมงวำงไปตำมแถวพืชผัก ซึ่งส ่วนใหญ่เป็นพืชผักประเภทผักกินผล  
ได้แก่ มะเขือเทศ แตงกวำ พริก แตงโม เป็นต้น มีค่ำใช้จ่ำยไม่แพง 

   ข้อดี 
   ✤ เหมำะส�ำหรับพื้นที่ที่มีแหล่งน�้ำจ�ำกัด
   ✤ พื้นที่ให้น�้ำเปียกเฉพำะส่วน ท�ำให้วัชพืชเจริญเติบโตใน 
พื้นที่จ�ำกัด
   ✤ เหมำะกับกำรปลูกพืชแบบคลุมดินด้วยพลำสติก
   ✤ ต้องกำรแรงดันน�้ำต�่ำ
   ✤ เหมำะส�ำหรับกำรให้ปุ๋ยทำงระบบน�้ำ

   ข้อจ�ากัด
   ✤ ต้องกำรน�้ำที่มีคุณภำพ ส�ำหรับกำรเกษตรและจ�ำเป็นต้องมี
ระบบกรองน�้ำควำมละเอียด 120 เมซ
   ✤ เหมำะสมกับพืชที่มีระยะปลูกแน่นอน
   ✤ ใช้เวลำให้น�้ำแต่ละครั้งนำน
   ✤ มีควำมจ�ำเป็นต้องบ�ำรุงรักษำ
อย่ำงสม�่ำเสมอ เช่น ล้ำงตะกอน กำรซ่อมแซม
สำยน�้ำหยดที่ช�ำรุด
   ✤ มักพบปัญหำกำรอุดตันบ่อย

การให้น�้าด้วยระบบน�้าหยด
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	 4.	 การใช้พลาสติกกันฝน
  กำรใช้พลำสติกคลุมโรงเรือน หรือ คลุมแปลงผัก มีวัตถุประสงค์ 
ส�ำคัญเพื่อป้องกันควำมแรงจำกน�้ำฝน โดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนมักจะพบปัญหำ 
ในผักประเภทกินใบ เช่น ผักชี ผักปวยเหล็ง ผักสลัดชนิดต่ำงๆ ซึ่งมักพบว่ำ 
ผลผลิตจะมีรำคำสูงขึ้น ดังนั้น หำกเกษตรกรลองใช้พลำสติกกันฝน ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีแบบง่ำย ก็จะช่วยเพิ่มปริมำณผลผลิตในช่วงที่ผลผลิตขำดแคลนได้

	 5.	 จัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ
  กำรจดักำรศตัรพูชืควรด�ำเนนิกำรป้องกนัก�ำจดัศตัรพูชืแบบผสมผสำน 
คือ ระบบกำรจัดกำรศัตรูพืชที่รวมเทคนิคในกำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชตั้งแต่ 2 วิธี 
มำใช้ร่วมกัน กำรป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชมีหลำยวิธีได้แก่ 
  1) วิธี เขตกรรม ซึ่งเป ็นระบบกำรปลูกพืชที่ เหมำะสม เช ่น  
กำรปลูกพืชในช่วงเวลำที่เหมำะสมกับชนิดพืชเพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกท�ำลำยจำก 
ศัตรูพืช กำรดูแลแปลงปลูกให้สะอำด กำรปลูกพืชหมุนเวียน
  2) วิธีกล เป็นวิธีที่ง่ำยและปลอดภัย เช่น กำรใช้กับดักกำวเหนียว 
กำรห่อผล กำรใช้มุ้งหรือตำข่ำย

พลาสติกคลุมโรงเรือน
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5.2	 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชผัก

 ปัจจุบันตลำดพืชผัก ไม่เพียงแต่เป็นกำรจ�ำหน่ำยผลผลิตเพียงอยำ่งเดียว  
แต่เป็นกำรจ�ำหน่ำยในลักษณะขำยคุณค่ำ คุณภำพของผลผลิตพืชผักด้วย  
กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำจึงเป็นกำรจะท�ำให้สินค้ำมีรำคำและมูลค่ำมำกกว่ำที่เคยมี  
โดยเลือกหำวิธีกำรที่จะมำเพิ่มรำคำสินค้ำในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งกำรเพิ่มมูลค่ำของ
ผลผลิตพืชผักอย่ำงง่ำย เช่น

	 การแปรรูปผลผลิตพืชผัก	 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์อำหำรในรูปแบบอื่นๆ โดย 
ใช้เทคโนโลยีอย่ำงง่ำย สำมำรถเก็บได้นำน
และมูลค่ำก็เพิ่มขึ้น เช่น กำรท�ำชำจำกผัก 
ชนิดต่ำงๆ เช่น ชำตะไคร้ ชำมะรุม หรือ แทนที่
จะทำนแบบชง ก็จะน�ำมำใส่แคปซูล เพื่อให้
สำมำรถรับประทำนได้ง่ำยขึ้น 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป

  3) วิธีธรรมชำติ เป็นวิธีที่ใช้สิ่งมีชีวิตในกำรป้องกันก�ำจัดหรือ 
ควบคุมศัตรูพืช เช่น กำรใช้ตัวห�้ำ ตัวเบียน จุลินทรีย์
  4) วิธีฟิสิกส์ เป็นกำรลดศัตรูพืชโดยใช้แสง เสียง ไฟฟ้ำ เช่น  
กำรใช้หลอดไฟสีดักจับแมลง
  5) ใช้สำรเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช เป็นทำงเลือกสุดท้ำยในกำร 
จดักำรศตัรพูชื โดยต้องค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัต่อตนเอง ผูบ้รโิภค และสิง่แวดล้อม
เป็นส�ำคัญ
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	 การพฒันารปูแบบพชืผกั	หรอื	
ผลิตภัณฑ์	 เช่น แตงโม หรือพืชตระกูล
แตงอื่นๆ กำรเปลี่ยนรูปร่ำงเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ 
ในกำรซื้อ เช่น แตงโมผลสี่เหลี่ยมหรือแครอท
ทรงลูกเต๋ำ ถึงแม้ว่ำวิธีกำรเหล่ำนี้ไม่ได้ส่งผล 
ต่อคุณค่ำทำงอำหำรแต่ก็มีผลในกำรดึงดูด 
ควำมสนใจของผู ้ซื้อ หำกผลิตภัณฑ์นั้นเน้น 
ให้สินค้ำทำงกำรเกษตรนั้นๆ สะอำด แปลกตำ
และน่ำรับประทำน การพัฒนารูปแบบพืชผัก
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✤ ✤ ✤

	 การมี เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพ	 เช่น มีกำรผลิตแบบเกษตรดีที่ 
เหมำะสม GAP หรือ พืชผักนั้นมีกำรผลิต
แบบสินค้ำเกษตรอินทรีย์ มีมำตรฐำน มกท.  
สิ่งเหล่ำนี้เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำในสินค้ำนั้นว่ำ 
ผู ้บริโภคจะได้รับประทำนพืชผักที่มีคุณภำพ 
ปลอดภัยต่อตนเอง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เครื่องหมายรับรอง

อัตลักษณ์ของผลิตผล
จาก อ.ซ�าสูง จ.ขอนแก่น

	 สร้างอัตลักษณ์ในผลิตผล	 
หรือผลิตภัณฑ ์ 	 โดยมีฉลำกที่ แจ ้ ง 
แหล่งผลิต หรือที่มำของผลิตภัณฑ์ว่ำ วัตถุดิบ
มำจำกแหล่งจังหวัดใด สิ่งเหลำ่นี้เป็นกำรสร้ำง
ควำมภำคภูมิใจว่ำ ผู ้บริโภคได้รับประทำน
ผลผลิตจำกแหล่งผลิตที่มีคุณภำพหรือเป็น 
แหล่งภูมิล�ำเนำของตน เป็นกำรสร้ำงส�ำนึก 
รักบ้ำนเกิด หรือแสดงสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
(GI) จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำแหล่งผลิตนี้ เป็น
แหล่งผลิตที่สำมำรถผลิตพืชผักได้รสชำติดีกว่ำ
แหล่งอื่น
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