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ปัจจุบันต้นทุนกำรผลิตพืชสวนของเกษตรกรสูงขึ้นทุกปี ซึ่งต้นทุนกำรผลิตส่วนใหญ่เป็นค่ำปัจจัยกำรผลิตและค่ำจ้ำงแรงงำน และในปลำยปี 2558 จะเปิดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน สินค้ำเกษตรมีกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์เพิ่มมำกขึ้น ดังนั้นเกษตรกรต้องปรับตัวโดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต โดยปรับแนวทำงกำร
ผลิตเพื่อลดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต ลดกำรใช้แรงงำน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต รวมท้ังมกีำรรวมกลุ่มกำรผลิต ใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรร่วมกัน วำงแผนกำรผลิตและ
กำรตลำด และบริหำรจัดกำรท้ังกำรผลิตและกำรตลำดให้เกิดประสิทธิภำพมำกสุดเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

สถำบันวิจัยพืชสวน กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนท่ีด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำพืชสวนท่ีหลำกหลำย ท้ังไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอุตสำหกรรมและ
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรได้มีแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตพืชสวนท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
สถำบันวิจัยพืชสวนจึงได้จัดท ำเอกสำรค ำแนะน ำกำรลดต้นทุนกำรผลิตพืชสวนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรไทย โดยเอกสำรฉบับนี้จะเป็นค ำแนะน ำในส่วนของ
พืชผัก พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งได้เสนอแนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิตในภำพรวมที่เกษตรกรสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีและแนวทำงกำรลดต้นทุน
กำรผลิตระยะยำว รวมท้ังเทคโนโลยีกำรผลิตเป็นรำยพืชท่ีส ำคัญ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรผลิตพืชท่ีถูกต้องและเหมำะสม  มีกำรใช้
ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรค ำแนะน ำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ีจะน ำข้อเสนอแนะและเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีเหมำะสมของ
แต่ละพืชไปปรับใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต ท ำให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
                                
 
                                                          (นำยจ ำรอง  ดำวเรือง) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยพืชสวน 

       กรกฎำคม 2559 
  

Facebook : กลุม่งานวจิัยการใช้สารป้องกันกําจดัศัตรพูืช



 
 

สารบัญ 
  

 หน้ำ 
แนวทางการลดต้นทุนการผลิต 
กำรลดต้นทุนกำรผลิตทันที 1 
กำรลดต้นทุนกำรผลิตระยะยำว 2  
กิจกรรมสนับสนุนในกำรลดต้นทุนกำรผลิต 3 
การลดต้นทุนการผลิตพืชผัก 
ผักกินใบ  4 
พืชตระกูลแตง  8 
หอมแดง  13 
มันฝรั่งพันธุโ์รงงำน  17 
พริก  21 
การลดต้นทุนการผลิตพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ 
ดีปลี  26 
พริกไทย  31 
บัวบก  36 
มะระขี้นก  41 
การลดต้นทุนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
กล้วยไม้  46 
 

Facebook : กลุม่งานวจิัยการใช้สารป้องกันกําจดัศัตรพูืช



ลดต้นทุนการผลิตพืชสวน ผัก สมุนไพร ไม้ดอก 1 
 

 

แนวทางการลดต้นทุนการผลิต 
ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นค่ำปัจจัยกำรผลิตและค่ำแรงงำน ในด้ำนปัจจัยกำรผลิตท่ีส ำคัญ ได้แก่ ปุ๋ยและสำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช สำร

ควบคุมกำรเจริญเติบโตพืช สำรก ำจัดวัชพืชต่ำงๆ ปัจจัยกำรผลิตเหล่ำนี้สำมำรถลดลงได้ เช่น มีกำรใช้ปุ๋ยอย่ำงถูกต้องและตรงกับควำมต้องกำรของพืช หรือกำรใช้สำรเคมี
ป้องกันก ำจัดศัตรูพืชท่ีตรงกับโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นๆ และใช้ตำมอัตรำท่ีแนะน ำ โดยมีข้อสังเกต ค ำแนะน ำ และผลท่ีได้รับในกำรลดต้นทุนกำรผลิตทันที กำรลดต้นทุน
กำรผลิตระยะยำว และกิจกรรมท่ีสนับสนุนและมีส่วนช่วยให้ลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตดังนี้ 
 
การลดต้นทุนการผลิตทันที 

วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
1. การใช้ปุ๋ย 
1) ใช้ปุ๋ยเกินควำมจ ำเป็น ไม่เหมำะสมกับสภำพของดิน
และชนิดของพืชท่ีปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกำร
วิเครำะห์ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูก 

1) วิเครำะห์ดิน และให้ปุ๋ยสอดคล้องกับค่ำวิเครำะห์ 1) ทรำบแนวทำงในกำรปรับปรุงดินและกำรจัดกำรปุ๋ย
ได้อย่ำงเหมำะสมกับดินและพืชท่ีปลูก 

2) เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภำพเพียง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

2) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภำพ 2)ท ำให้ดินมีคุณสมบัติทำงกำรภำพดีและมีควำมอุดม
สมบูรณ์สูงขึ้น 

3) ใช้ปุ๋ยส ำเร็จท่ีมีขำยตำมท้องตลำด 3) ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 3) ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีได้ 30-50 % 
2. การใช้สารเคมี 
1) ไม่มีกำรส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยจำกกำร
ท ำลำยของศัตรูพืชก่อนตัดสินใจใช้สำรเคมี 

1) ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำย จำกกำรท ำลำย
ของศัตรูพืชก่อนตัดสินใจใช้สำรเคมี 

1) ลดกำรใช้สำรเคมี และควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ท ำควำม
เสียหำยในระดับวิกฤตเศรษฐกิจ 

2) ใช้สำรเคมีไม่ถูกต้อง และสูงกว่ำอัตรำแนะน ำ 2) ใช้สำรเคมีให้ถูกต้อง ตรงกับชนิดของศัตรูพืชและใช้
ตำมอัตรำท่ีแนะน ำของผลิตภัณฑ์ 

2) กำรควบคุมศัตรูพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพและลด
ปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
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วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
3) pH ของน้ ำท่ีใช้ผสมสำรเคมี หัวพ่นสำรและเวลำใน
กำรพ่นสำรไม่เหมำะสม 

3) ปรับ pH ของน้ ำท่ีใช้ผสมสำรเคมีให้อยู่ระหว่ำง 5.5-
6.5 เลือกหัวพ่นสำรและเวลำพ่นสำรท่ีเหมำะสม 

3) ประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชดีขึ้นและ
ประหยัดค่ำสำรเคมี 

3. การเลือกใช้พันธุ์พืช 
1) เลือกใช้สำยพันธุ์ด้ังเดิมหรือพันธุ์พื้นเมือง และไม่มี
กำรคัดพันธุ์ 

1) เลือกใช้พันธุ์แนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร หรือ
พันธุ์กำรค้ำ 

1) ได้ผลผลิตสูงและคุณภำพดี 

 
 
การลดต้นทุนการผลิตระยะยาว 

วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
1. เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรจัดกำรสวนแบบด้ังเดิม 1. ควรจัดกำรสวนตำมระบบเกษตรดีท่ีเหมำะสม 1. ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพและปลอดภัยต่อกำรบริโภค 
2. ไม่มีกำรวำงแผนกำรผลิตพืชให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด ท ำให้ผลผลิตเกินควำมต้องกำรของ
ตลำดและรำคำผลผลผลิตตกต่ ำ 

2. วำงแผนกำรผลิตและกระจำยกำรผลิตพืช ให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำด 

2. ผลผลิตกระจำยออกสู่ตลำดสม่ ำเสมอ ไม่เกินควำม
ต้องกำรของตลำดและรำคำผลผลิตสูงขึ้น 

3. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร
และไม่ลงทุนใช้ร่วมกัน 

3. ใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรท่ีเหมำะสมและรวมกลุ่ม
ใช้ร่วมกัน 

3. ลดกำรจ้ำงแรงงำน และมีกำรใช้เครื่อง จักรกล
กำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. กำรให้น้ ำตำมร่องหรือใช้สำยยำงรดน้ ำ 4. วำงระบบน้ ำและให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ 4. กำรให้น้ ำและปุ๋ยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ลดกำรใช้ปุ๋ย
และลดกำรใช้แรงงำน 
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กิจกรรมสนับสนุนในการลดต้นทุนการผลิต 
วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 

1. เกษตรกรส่วนใหญ่ เข้ำไม่ถึงแหล่งควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 

1. ศึกษำและติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำร
ผลิตพืชและเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง 

1. น ำควำมรู้ มำปรับใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
และผลผลิตมีคุณภำพเพิ่มมำกขึ้น 

2. เกษตรกรขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำดและขำดกำร
บริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำดอย่ำงเหมำะสม 

2. หมั่นติดตำมข่ำวสำรด้ำนกำรตลำดเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนกำรผลิตให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

2. ผลผลิตออกตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ท ำให้ผล
ผลิตไม่ล้นตลำดและได้รำคำดี 

3. เกษตรกรขำดกำรรวมกลุ่ม 3. เกษตรกรควรมีกำรรวมกลุ่มหรือเป็นสมำชิกสหกรณ์
กำรเกษตร หรือวิสำหกิจชุมชน 

3. มีอ ำนำจต่อรองในกำรซื้อปัจจัยกำรผลิตและสำมำรถ
ก ำหนดรำคำผลผลิตได้ 
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การลดตน้ทุนการผลติพืชผัก 

ผักกินใบ  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. การเลือก 
เมล็ดพันธุ ์
 

- เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงและมีควำมทนทำนต่อโรคและ
แมลง และสำมำรถปรับตัวกับสภำพแวดล้อมได้ดี เช่น พันธุ์ผักท่ีได้
กำรรับรอง/แนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร เช่น คะน้ำพันธุ์แม่โจ้ 1,2 
กวำงตุ้งพันธุ์น่ำน 1 ผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 หรือจำกบริษัทท่ีเช่ือถือได้ 
- ทดสอบควำมงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนจะน ำไปหว่ำนหรือเพำะใน
แปลงปลูก โดยกำรน ำเมล็ดพันธุ์ผักจ ำนวน 100 เมล็ด มำเพำะใน
กระดำษช ำระท่ีช้ืน  

เกษตรกรรำยย่อย 
- บำงส่วนยังไม่มีกำรเลือกเมล็ดพันธุ์ดี มำ
ปลูกและไม่ให้ควำมส ำคัญในกำร
เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ผัก  
- ไม่มีกำรทดสอบควำมงอกเมล็ด
พันธุ์ผักก่อนปลูก 
เกษตรกรรำยใหญ่ 
- ใช้เมล็ดพันธุ์จำกบริษัท 
- ค่ำเมล็ดพันธุ์สูง 

- สำมำรถคำดคะเนกำรใช้เมล็ดพันธุ์
ไ ด้อย่ ำ ง เหมำะสม เพื่ อลดกำร
ส้ินเปลืองของเมล็ดพันธุ์และเสีย
ค่ำใช้จ่ำยเกินควำมจ ำเป็น 
 

2. การเขตกรรม 
 
 

1) การวางแผนการผลิต  วำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำด กำรปลูกพืชผสมผสำน กำรผลิตพืชนอกฤดูเพื่อ
หลีกเล่ียงปัญหำผลผลิตล้นตลำด และเลือกระยะเวลำให้เหมำะสม
เพื่อลดกำรระบำดของโรคและแมลง 
2) การเตรียมดิน ใช้จอบหมุนในกำรไถพรวนและย่อยดินให้ละเอียด 
ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรำ 1,000 กิโลกรัม/ไร่ และหว่ำนปูนขำว
อัตรำ 300-500 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อปรับโครงสร้ำงดินให้ร่วนซุยและ
ปรับควำมเป็นกรดด่ำงของดินให้มีควำมเหมำะสม 

- บำงส่วนไม่มีกำรวำงแผนกำรผลิต
ก่อน ท ำให้เกิดปัญหำพืชผักล้นตลำด 
- ยังไม่มีกำรใช้ปุ๋ยคอกเนื่องจำกยังไม่
ทรำบว่ำปุ๋ยคอกมีประโยชน์อย่ำงไร 
และคิดว่ำมีควำมยุ่งยำกในกำรจัดหำ 
 
- บำงส่วนหว่ำนเมล็ดโดยตรง  
- บำงส่วนไม่มีกำรคลุมแปลง 

- สำมำรถลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมีใน
กำรป้องกันโรคและแมลงได้ 
- ถ้ำปฏิบัติตำมค ำแนะน ำจะท ำให้ลด
ก ำ ร ใ ช้ ส ำ ร เ ค มี เ พื่ อ เ ร่ ง ก ำ ร
เจริญเติบโต 
- ถ้ำปฏิบัติตำมค ำแนะน ำจะท ำให้ลด
กำรใช้สำรก ำจัดวัชพืช อีก ท้ังไม่
ส้ินเปลืองแรงงำน 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
3) การหว่านเมล็ด หว่ำนเมล็ดลงในแปลงปลูก ควรใช้ฟำงข้ำวคลุม
เพื่อรักษำควำมช้ืนในดิน และลดปัญหำวัชพืช 

3. การปลูกใน
โรงเรือน 

1) ขนาดพื้นที่ กำรสร้ำงโรงเรือนในพื้นท่ีน้อย จ ำเป็นต้องค ำนึงถึง
ประสิทธิภำพกำรใช้พื้นท่ีในล ำดับต้นๆ ของกำรตัดสินใจ ในขณะท่ี
กำรออกแบบโรงเรือนในพื้นท่ีกว้ำงสำมำรถพิจำรณำปัจจัยอื่นก่อน 
2) การระบาดของศัตรูพืช พื้นท่ีซึ่งมีกำรระบำดของศัตรูพืชรุนแรง 
จ ำเป็นต้องเข้มงวดในกำรป้องกัน หรือสลับไปปลูกพืชชนิดอื่นในฤดูท่ี
มีกำรระบำด จึงต้องออกแบบโรงเรือนให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
เหล่ำนี้ได้ เพื่อลดควำมเสียหำย 
3) การวางแผนการใช้น้ า วำงแผนกำรให้น้ ำ ปุ๋ย และสำรเคมีทำง
ระบบน้ ำ แต่ละชนิดจะแตกต่ำงกันบ้ำง แต่จะต้องให้ในปริมำณท่ี
พอเพียงกับท่ีพืชต้องกำร ในทุกระยะกำรเจริญเติบโต และช่วงกำร
ออกดอก 

- เกษตรกรปลูกพืชในสภำพธรรมชำติ 
เมื่อเกิดกำรระบำดของโรคและแมลง
มักใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดโรค
และแมลง จึงไม่ค่อยมีกำรจัดกำร
ด้ำนแมลงศัตรูพืช 
- ไม่มีกำรวำงแผนกำรใช้น้ ำในระยะ
ยำว ใช้สำยยำงรดน้ ำ และให้น้ ำตำม
ร่ อ ง  ท ำ ให้ ข ำดแคลนน้ ำ ใน ช่ว ง
หน้ำแล้ง และมีน้ ำไม่เพียงพอต่อกำร
เพำะปลูก ในรอบต่อ ไป และ ใ ช้
แรงงำนจ ำนวนมำก 

- สำมำรถป้องกันควำมเสียหำยจำก
สภำพแวดล้อมธรรมชำติ ป้องกันพืช
จำกกำรท ำลำยของสัตว์ โรค และ
แมลงศัตรู 
-  ส ำ มำ ร ถ ก ำ ห น ด ทิ ศท ำง ว ำ ง
แผนกำรผลิตได้ 
- ส ำหรับกำรวำงแผนกำรใช้น้ ำให้
ประหยัดแต่พอเพียง เป็นกำรลด
ต้นทุนแรงงำน 

4. การใช้ปุ๋ย - ควรมีกำรตรวจวิเครำะห์ดิน เพื่อทรำบแนวทำงกำรปรับปรุงดินให้
เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิด และควรใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่ำ
วิเครำะห์ดิน และเหมำะสมกับระยะกำรเจริญเติบโตของพืช 
- ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภำพ จะช่วยให้พืชได้รับ 
สำรอำหำรอย่ำงเต็มท่ี 
- ท ำปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อเพิ่มธำตุอำหำรให้แก่จุลินทรีย์ เช่น กำรเพิ่ม
ธำตุไนโตรเจนลงในกองปุ๋ย ซึ่งจะใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือปุ๋ยยู

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ควำมอุดมสมบูรณ์
ของดินก่อนปลูก 
- ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่ำงเดียวและให้ปุ๋ย
เกินควำมจ ำเป็นของพืช  
 
- มีกำรใช้ปุ๋ยหมักน้อยและเน้นกำรใช้
ปุ๋ยเคม ี

- หำกปฏิบัติตำมค ำแนะน ำสำมำรถ
ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยได้ถึง 30- 50 % 
- ลดต้นทุนกำรใช้ปุ๋ยเคมีและท ำให้
โครงสร้ำงดินดีขึ้น ส่งผลต่อกำรเพิ่ม
ผลผลิต 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
เรีย เพื่อเป็นแหล่งธำตุอำหำรให้แก่จุลินทรีย์ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรย่อย
สลำยซำกพืชในกองปุ๋ยหมัก โดยไนโตรเจนจำกปุ๋ยเคมีท่ีใส่ลงในกอง
ปุ๋ยจะถูกจุลินทรีย์น ำ ไปใช้และแปรสภำพให้ เป็นสำรอินทรีย์
ไนโตรเจน 

5. การใช้สารเคมี - มีกำรส ำรวจและประเมินกำรท ำลำยของแมลงว่ำเสียหำยท่ีระดับ
ไหนก่อนตัดสินใจใช้สำรเคมี 
- ใช้สำรเคมีให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืชและตำมอัตรำกำรแนะน ำของ
ผลิตภัณฑ์ 
- ใช้ชีววิธีร่วมกับกำรใช้สำรเคมี ผสมผสำนภูมิปัญญำในท้องถิ่น เพื่อ
ลดกำรใช้สำรเคมี 

- ไม่มีกำรส ำรวจและประเมินควำม
เสียหำยจำกกำรท ำลำยของศัตรูพืช
ก่อนตัดสินใจใช้สำรเคมี 
- ใช้สำรเคมีไม่ถูกต้องและอัตรำใน
กำรใช้สูงเกินก ำหนด 
-  ไม่ มี ก ำร ใ ช้วิ ธี ผสมผสำน  เ สี ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อสำรเคมีก ำจัดศัตรู
และวัชพืช 

- ลดกำรใช้สำรเคมีมำกเกินควำม
จ ำเป็น  

6. การเก็บเก่ียว - เก็บเกี่ยวเมื่อต้นเจริญเติบโตได้คุณภำพเต็มท่ี โดยใช้มีดคมๆ ตัดให้
ถึงโคนใกล้ชิดรำกมำกท่ีสุด และควรเก็บเกี่ยวให้เสร็จภำยในครั้งเดียว 
กำรเก็บเกี่ยวในตอนเช้ำตรู่ ต้องระมัดระวัง เพรำะจะเกิดปัญหำกำร
เปรำะหักของใบ และจะเป็นผลท ำให้เกิดโรคเน่ำระบำดได้อย่ำง
รวดเร็ ว รอยแผลตัดควรทำสำรป้องกันก ำรเข้ำท ำลำยของ
เช้ือจุลินทรีย์ เช่น ปูนแดง บอแรกซ์ คลอรอกซ์ และยำฆ่ำเช้ือชนิด
ต่ำงๆ  

- เก็บเกี่ยวในเวลำท่ีไม่เหมำะสม 
- บำงส่วนเก็บเกี่ยวไม่ถูกวิธี จึงท ำให้
สูญเสียผลผลิตและคุณภำพ 
 
- เมื่อเกิดรอยแผล ไม่มีกำรทำสำร
ป้องกันกำรเข้ำท ำลำยของเช้ือจุลินทรีย์ 
 

- ผลผลิตเสียหำยน้อย เกษตรกรมี
รำยได้เพิ่มขึ้น 
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                             กำรใส่ปุ๋ยคอก                                         กำรคลุมแปลง    กำรเพำะกล้ำผักกวำงตุ้งฮ่องเต้  

                   
     แปลงปลูก                  กำรเก็บผักคะน้ำ 
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พืชตระกูลแตง  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร การปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. การเลือกเมล็ด
พันธุ ์

- ควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูงและมีควำมทนทำนโรคและ
แมลง สำมำรถปรับตัวกับสภำพแวดล้อมได้ดี  
- ทดสอบควำมงอกของเมล็ดในอุณหภูมิท่ีเหมำะสม เพื่อหำจ ำนวน
เมล็ดท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรปลูก หรือในกรณีท่ีเมล็ดเส่ือมไม่สำมำรถ
งอกได้ จะสำมำรถเปล่ียนเมล็ดพันธุ์ใหม่ได้ทันกับแผนกำรปลูกและ
กำรตลำด  

- ไม่มีกำรเลือกเมล็ดพันธุ์ ดีมำปลูก
และไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรเลือกใช้
เมล็ดพันธุ์ดีเท่ำท่ีควร  
- มักไม่มีกำรทดสอบกำรงอกเมล็ด
พนัธุ์ก่อนปลูก 

- สำมำรถประมำณกำรใช้เมล็ดพันธุ์
ไ ด้อย่ ำ ง เหมำะสม เพื่ อลดกำร
ส้ิ น เ ป ลื อ ง เ ม ล็ ดพั น ธุ์ แ ล ะ เ สี ย
ค่ำใช้จ่ำยเกินควำมจ ำเป็น 

2.พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- ดินท่ีมีกำรระบำยน้ ำดี เช่น ดินร่วนปนทรำย อุณหภูมิประมำณ 25-
30 องศำเซลเซียสหรือสูงกว่ำ อำกำศแห้งและแสงแดดจัดตลอดท้ัง
วัน และดินมีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงประมำณ 5.5-7.5 ควรโรยปูนขำว
หรือปุ๋ยคอกปรับโครงสร้ำงของดินก่อนปลูก  
- พื้นท่ีปลูกอยู่ใกล้แหล่งชลประทำน 
- กำรคมนำคมสะดวก  

- ปลูกในพื้น ท่ีดิน เหนียวไม่มีกำร
ปรับปรุงดินก่อนปลูก หลังจำกท ำนำ  
- ไม่มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงดินก่อน
ปลูกท ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรใส่ปุ๋ย 
- หำกไกลจำกแหล่งน้ ำท ำให้ต้องสูบ
น้ ำขึ้นมำใช้ ต้องเสียค่ำแรงงำนและค่ำ
น้ ำมันเช้ือเพลิงในหน้ำแล้ง 

- หำกเลือกปลูกในพื้นท่ีท่ีเหมำะสม
จะท ำให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพ 
-  ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ยเคมี  
- ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงแรงงำนและ
น้ ำมันเช้ือเพลิง 

3. การเตรียม
พื้นที่ปลูก 

- ไถดินตำกไว้ประมำณ 7-10 วัน เพื่อท ำลำยวัชพืชและศัตรูพืชท่ีอยู่
ในดิน แล้วไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง  พร้อมปรับสภำพดินให้มีค่ำควำม
เป็นกรดด่ำงระหว่ำง 5.5-7.5 มีกำรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีสลำยตัว
ได้ดีประมำณ 1-2 ตัน/ไร่  เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
คลุกเคล้ำให้เข้ำกันแล้วเตรียมแปลงปลูกเป็นรูปหลังเต่ำ คลุมด้วย

- ไม่มีกำรปรับสภำพดินก่อนปลูก 
- ไม่นิยมใช้พลำสติกคลุมแปลง 

- ลดกำรใช้แรงงำนในกำรก ำจัด
วัชพืช 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร การปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
พลำสติกคลุมแปลง แล้ววำงระบบน้ ำแปลงปลูกโดยใช้ระบบน้ ำชนิด
สำยน้ ำพุ่ง 

4. การปลูก 1) ขุดหลุมแปลงปลูกให้มีระยะระหว่ำงต้น 60 เซนติเมตร ระยะ
ระหว่ำงแถว 60 เซนติเมตร แปลงละ 2 แถว 
2) แช่เมล็ดในน้ ำอุ่น 50 องศำเซลเซียส นำน 25 นำที แล้วน ำมำผ่ึง
ให้แห้งพอหมำด  
3) คลุกเมล็ดด้วยสำรก ำจัดเช้ือรำ เมตำแลคซิน+แมนโคแซบ เพื่อฆ่ำ
เช้ือรำชนิดต่ำงๆ ท่ีติดมำกับเมล็ด  
4) น ำเมล็ดมำเพำะในถำดเพำะ โดยหยอด 1 เมล็ด/หลุม หลังจำกนั้น
น ำถำดเพำะกล้ำไปไว้ในท่ี ท่ีมีแสงแดดอ่อนๆ หรือใช้วัสดุพรำงแสง 
และหมั่นตรวจดูควำมช้ืนของวัสดุเพำะและให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ   
5) ไม่ควรเก็บเมล็ดไว้เพำะพันธุ์ต่อ เพรำะผลผลิตท่ีได้จะน้อย และ
เกดิกำรกลำยพันธุ์ ทุกครั้งท่ีปลูกควรซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ 
6) เมื่อระยะกล้ำมีใบจริง 3-4 ใบ คัดเลือกกล้ำท่ีแข็งแรงและสมบูรณ์ 
ย้ำยปลูกในหลุมท่ีเตรียมไว้ 
7) ควรท ำค้ำง ให้สูงจำกพื้นดินประมำณ 1.5 - 2 เมตร เพื่อไม่ให้
ผลิตผลสัมผัสพื้นดินโดยตรง                                                                                                                                                   

- ไม่มีกำร เพำะกล้ำก่อนปลูก ใ ช้
วิธีกำรหยอดเมล็ดพันธุ์ในแปลงปลูก
โดยตรง โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 2 เมล็ดต่อ
หลุม 
- ไม่คลุกเมล็ดเพื่อก ำจัดเช้ือรำก่อน
กำรเพำะกล้ำ 
- เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในครั้งต่อไป 

- กำรเพำะกล้ำในถำดเพำะนั้นจะ
สะดวกกว่ำกำรเพำะในถุงซึ่ งจะ
เสียเวลำมำนั่งกรอกดิน 
-  ก ำ ร เ พ ำ ะก ล้ ำ  เ ป็ น ก ำร ช่ ว ย
ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้ำท่ีได้มี
คว ำมสม่ ำ เ สมอ  และประหยั ด
ค่ำแรงงำนในระยะกล้ำ 

5. การใส่ปุ๋ย - ควรมีกำรน ำ ดินไปตรวจวิ เครำะห์ปริมำณธำตุอำหำร และ
อินทรียวัตถุในดิน และใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่ำวิเครำะห์ดิน 

- ใช้ปุ๋ยเคมีมำกเกินควำมต้องกำรของ
พืช 

- กำรใช้ปุ๋ยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สำมำรถช่วยลดต้นทุนค่ำปุ๋ยได้ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร การปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- ใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำกำรวิเครำะห์ดินและควำมต้องกำรของพืช โดยใส่ 
2 ครั้ง ครั้งแรกรองพื้นก่อนปลูก และใส่อีกครั้งในระยะออกดอกหรือ
ติดผล โดยโรยสองข้ำงของแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ และให้น้ ำตำม
ทันที 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับสำรปรับปรุงดินและปุ๋ยเคมีเพื่อประสิทธิภำพ
กำรผลิตและคุณภำพผลผลิต 
- กำรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ควรใส่ตำมควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

- ไม่มีกำรน ำดินไปวิเครำะห์ปริมำณ
ธำตุอำหำรก่อนกำรปลูก 

6. การให้น้ า 
 

- หลังย้ำยกล้ำลงปลูกควรให้น้ ำทันที หมั่นตรวจดูควำมช้ืนในดิน และ
ให้น้ ำสม่ ำเสมอตลอดระยะกำรเจริญเติบโต ควรควบคุมระดับน้ ำให้
เหมำะสม ไม่ให้มำกหรือน้อยเกินไป 
- กำรให้น้ ำแบบระบบน้ ำหยด ให้น้ ำ 3-5 วัน/ครั้ง 

- นิยมให้น้ ำแบบสปริงเกอร์ ไม่ค่อยมี
กำรใช้ระบบน้ ำหยด 
 

- ระบบน้ ำหยดมีประสิทธิภำพสูงใน
กำรให้น้ ำกับพืช จึงท ำให้สำมำรถ
คำดคะเนปริมำณน้ ำท่ีใช้ และช่วย
ประหยัดน้ ำได้ 

7. การปลูกใน
โรงเรือน 

- กำรปลูกในโรงเรือนโดย ผสมผสำนกำรใช้กับดักแมลง และตำข่ำย
กันแมลงแบบป้องกันแสงอัลตร้ำไวโอเลต ซึ่งช่วยให้แมลงภำยนอก
โรงเรือนมองไม่เห็นพืชภำยในโรงเรือน พร้อมกันกับระบบพัดลม
หมุนเวียนอำกำศภำยในเพื่อให้อำกำศถ่ำยเทได้ท่ัวถึง 
- เลือกโรงเรือนให้เหมำะกับชนิดของพืชผักท่ีปลูก อีกท้ังยังต้อง
ค ำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ  อีก เช่น สภำพภูมิอำกำศ ต้นทุนกำรก่อสร้ำง 

- ปลูกในสภำพธรรมชำติ ไม่มีค่อยมี
กำรจัดกำรด้ำนแมลงศัตรูพืชเท่ำท่ีควร 

- สำมำรถป้องกันควำมเสียหำยจำก
สภำพแวดล้อมธรรมชำติ ป้องกัน
กำรท ำลำยของสัตว์ โรค และแมลง
ศัตรู ลดกำรใช้สำรเคมีและแรงงำน
ในกำรพ่นสำร 
 
- สำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำรวำง
แผนกำรผลิตได้ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร การปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
8. การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

- ใช้สำรเคมีให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืชและตำมอัตรำกำรแนะน ำของ
ผลิตภัณฑ์ 

- เกษตรกรมีกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืชมำกเกินควำมจ ำเป็น 

- ใช้สำรเคมีในปริมำณท่ีเหมำะสม
และตรงกับชนิดพืชจะช่วยลดต้นทุน
กำรใช่สำรเคมี 

9. การเก็บเก่ียว - เก็บเกี่ยวตำมอำยุกำรเก็บเกี่ยว และเก็บเกี่ยวด้วยควำมระมัดระวัง 
โดยใช้มีดคมและสะอำด ให้มีข้ัวติดผลอยู่ 
- ควรรวบรวมพืชตระกูลแตงใส่ตะกร้ำพลำสติก หรือภำชนะท่ีรอง
ภำยในด้วยกระดำษ กระสอบปุ๋ย หรือใบตองท่ีสะอำด เพื่อป้องกัน
กำรกระแทก ระหว่ำงขนย้ำย 

- เก็บเกี่ยวผลผลิตเกิดบำดแผลท ำ
ให้ผลผลิตเสียหำย 
 

- ผลผลิตเสียหำยน้อย ได้ผลผลิตมี
คุณภำพ เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
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    กำรเพำะเมล็ด  กำรเตรียมแปลงปลูก    กำรเจำะหลุมปลูก 

                       
กำรปลูกแตงกวำ                                                                                      กำรให้น้ ำระบบน้ ำหยด 
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หอมแดง  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1.เตรียมหัวพันธุ์ - เลือกซื้อจำกแหล่งผลิตหัวพันธุ์ปลอดโรค หรือผลิตหัวพันธุ์เอง - มีท้ังซื้อและผลิตเอง - กำรผลิตหัวพันธุ์เอง  สำมำรถลด
ต้นทุนค่ำหัวพันธุ์ได้ 41% 

2.เทคโนโลยี 
การผลิต 
  2.1 การผลิตหัว
พันธุ์สะอาด 

1. การเตรียมแปลงปลูก  เก็บเศษซำกหอมแดงออกจำกพื้นท่ี
ปลูก เผำท ำลำย ไถตำกดิน 2-3 ครั้ง เพื่อลดประชำกรเช้ือรำ ใส่
ปูนขำวตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ผสมเช้ือไตรโคเดอร์มำสดกับปุ๋ย
หมักอัตรำ เช้ือ : ปุ๋ยหมัก เท่ำกับ 1: 300 ใส่รองพื้นก่อนปลูก 
10 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร ไถพรวน ปลูกหอมแดง ระยะ 16x16 
เซนติเมตร ฉีดพ่นสำรคุมวัชพืชก่อนงอก คลุมฟำงหลังปลูก 

- เกษตรกรไม่มีกำรรองพืน้ด้วยปุ๋ยอินทรีย์
ผสมไตรโคเดอร์มำ 
 
 
 

- กำรท ำปุ๋ยอินทรีย์และผลิตเช้ือไตร
โคเดอร์มำเองเป็นกำรช่วยลดต้นทุน
กำรซื้อปุ๋ยเคมี 
 

 2. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ใช้ไตรโคเดอร์มำสดอัตรำ       1 
กิโลกรัม/น้ ำ 100 ลิตร พ่นทุก 7 วัน และพ่นสำรโพรคลอรำช 
50% WP แมนโคเซบ 80% WP  

- เกษตรกรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช
เกินควำมจ ำเป็น 
 

- หำกปฏิบัติตำมค ำแนะน ำจะช่วย
ลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืช 

 3. การเก็บเก่ียว หอมพันธุ์ควรเก็บเกี่ยวเมื่อได้อำยุ 45 วัน      
กำรเก็บ ควรตัดช่อดอก แล้วผ่ึงให้แห้ง ก่อนน ำไปคัดแยกและ
ท ำควำมสะอำดเมล็ดพันธุ์ หำกเก็บไว้ในอำกำศอบอ้ำวจะเกิด
โรครำสีด ำและเน่ำเสียหำย 

- เก็บรักษำผลผลิตไม่ดี จึงท ำให้เกิดกำร
เสียหำยของผลผลิต 

- ผลผลิตเสียหำยน้อย ท ำให้ได้ก ำไร
จำกผลผลิตมำกขึ้น 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
  2.2 การผลิต
หอมแดง 

1. การเตรียมแปลงปลูก  เก็บเศษซำกหอมแดงออกจำกพื้นท่ี
ปลูกและเผำท ำลำย ไถตำกดิน 2-3 ครั้ง หว่ำนปอเทือง อัตรำ 5 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออำยุ 55 วัน พร้อมกับหว่ำนปูนโดโลไมท์ 
ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ไถกลบท้ิงไว้ 14 วัน  

- บำงส่วนไม่มีกำรปรับปรุงดินก่อนปลูก - กำรวิเครำะห์ดินก่อนปลูกเป็นกำร
ช่วยลดต้นทุนกำรใช้ปุ๋ย 

 2. การปลูก ก่อนปลูกหอมใส่ปุ๋ยหมักเช้ือไตรโครเดอร์มำสด
อัตรำ 500 กิโลกรัม/ไร่ ไถพรวนคลุกเคล้ำให้เข้ำกับดิน      ระยะ
ปลูก 16x16 เซนติเมตร พ่นสำรคุมวัชพืชก่อนงอก     คลุมฟำง
หลังปลูก   

- เกษตรกรไม่รองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ผสม
ไตรโคเดอร์มำ 
 

- กำรท ำปุ๋ยอินทรีย์และผลิตเช้ือไตร
โคเดอร์มำเองเป็นกำรช่วยลดต้นทุน
กำรซื้อปุ๋ยเคม ี

 3. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ใช้ไตรโคเดอร์มำสด อัตรำ      1 
กิโลกรัม/น้ ำ 100 ลิตร พ่นทุก 7 วัน  
  กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช แบบผสมผสำน ได้แก่ 
  1) ส ำรวจศัตรูพืชทุกวัน 
  2) ใช้กับดักผีเส้ือ 
  3) ใช้สำรชีวินทรีย์ 
  4) ใช้สำรเคมี 

- ใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
 

- หำกปฏิบัติตำมค ำแนะน ำจะช่วย
ลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืช 

 4. การใส่ปุ๋ย ใส่ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน  - นิยมใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้น 15-15-15 อัตรำ 
50 กิโลกรัม/ไร่ + มูลไก่แกลบ 50 กระสอบ/
ไร่  หลังปลูก 15  วัน ใส่ปุ๋ย 15-15-15  อัตรำ 30 
กิโลกรัม/ไร่  หลังปลูก 30 วัน ใส่ 13-13-

- กำรใส่ปุ๋ยเคมี ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
ในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ลดปุ๋ยเคมีได้ 
200 บำท/ไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ลดได้ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
21 อัตรำ 30 กิโลกรัม/ไร่  และ 46-0-0 
อัตรำ 20-25 กิโลกรัม/ไร่ 

1,173 บำท/ไร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ลด
ได้ 2,425 บำท/ไร่ 

 5. การเก็บเก่ียว หอมแดงเก็บเกี่ยวอำยุ 75-85 วัน       
กำรเก็บ ควรตัดช่อดอก แล้วผ่ึงให้แห้งก่อนน ำไปคัดแยกและท ำ
ควำมสะอำด หำกเก็บไว้ในอำกำศอบอ้ำวจะเกิดโรครำสีด ำและ
เน่ำเสียหำย 

- เก็บหอมแดงอำยุ 65-80 วัน 
- เก็บรักษำผลผลิตไม่ดี จึงท ำให้เกิดกำร
เสียหำยของผลผลิต 

- ผลผลิตเสียหำยน้อย ท ำให้ได้ก ำไร
จำกผลผลิตมำกขึ้น 
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แปลงปลูกหอมแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะหัว และลักษณะกลีบของหอมแดง 

 
ลักษณะกำรเจริญเติบโตทำงล ำต้นของหอมแดง 

กำรเก็บรักษำหอมแดง 
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มันฝรั่ง  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1.พันธุ์ - ควรใช้หัวพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูง มีควำมทนทำนโรคสำมำรถปรับตัวให้
เข้ำกับสภำพแวดล้อมได้  

 - บำงรำยเก็บหัวพันธุ์ไว้ใช้เอง       หัว
พันธุ์จึงไม่มีคุณภำพ 
 - ส่วนใหญ่ใช้หัวพันธุ์มันฝรั่งน ำเข้ำ
จำกบริษัทซึ่งมีต้นทุนสูง 

- ใช้หัวพันธุ์มันฝรั่ งพันธุ์  Atlantic 
ของกรมวิชำกำรเกษตรให้ผลผลิตสูง
มีควำมทนทำนโรคปรับตัวได้ดีกับ
สภำพ แวดล้อม สำมำรถเก็บหัวพันธุ์ 
ไว้ปลูกในฤดูต่อไปได้ และเมื่อเข้ำปีท่ี 
3  ส ำ ม ำร ถ ให้ ผลก ำ ไ ร สู ง ท่ี สุ ด 
นอกจำกนี้  เป็นกำรลดต้นทุนกำร
น ำเข้ำหัวพันธุ์จำกต่ำงประเทศได้  

2. พื้นที่ปลูก 
ที่เหมาะสม 

- สภาพพื้นที่ ควรเป็นดินท่ีมีกำรระบำยน้ ำดี เช่น ดินร่วนปนทรำย 
ดินน้ ำไหลทรำยมูล และดินร่วน หน้ำดินควรลึกปำนกลำง เพื่อให้มัน
ฝรั่งลงหัวได้ ค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของดินควรอยู่ระหว่ำง 5.6-7.0 อยู่
ใกล้แหล่งชลประทำน กำรคมนำคมสะดวก ใกล้แหล่งรับซื้อ 
- สภาพภูมิอากาศ มันฝรั่งต้องกำรอำกำศค่อนข้ำงหนำวเย็นสำมำรถ
ปลูกได้ในภำคเหนือและบำงจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุณหภูมิท่ีเหมำะสมโดยเฉล่ีย 16 - 20 องศำเซลเซียส และในเวลำ
กลำงคืนไม่ควรเกิน 18 องศำเซลเซียส 

 - พื้นท่ีปลูกอยู่บนท่ีสูงหรือปลูกหลัง
นำส่วนใหญ่ห่ำงไกลจำกแหล่งรับซื้อ 
ไกลจำกแหล่งชลประทำนจึงท ำให้มี
ต้นทุนกำรผลิตสูง 
 

- เลือกพื้นท่ีท่ีเหมำะสมกับกำรปลูก
มันฝรั่ง จะสำมำรถเพิ่มผลผลิต ได้
มำกขึ้น และลดต้นทุนได้  
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

3. การเตรียม 
พื้นที่ปลูก 

- เตรียมดินโดยใส่ปูนขำวหรือโดโลไมท์และปุ๋ยตำมค่ำท่ีวิเครำะห์ดิน 
หรือใส่ตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร และตรวจสอบโรค
แบคทีเรียและไส้เดือนฝอย รวมท้ังตรวจสอบค่ำควำมเป็นกรดด่ำง
ของน้ ำ ท ำกำรหว่ำนปูนขำวหรือโดโลไมท์ อัตรำ 200 กิโลกรัม/ไร่ 
เพื่อปรับสภำพดินให้มีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงประมำณ 6.0-6.5 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดินและไม่มีกำร
ปรับโครงสร้ำงของดินให้เหมำะสม 
 

- กำรเตรียมพื้นท่ีปลูกให้เหมำะสม 
สำมำรถลดปัญหำกำรเกิดโรค กำรใส่
ปุ๋ยท่ีเกินควำมจ ำเป็น และเป็นกำร
ปรับสภำพให้ เหมำะสม ต่อกำร
เจริญเติบโตของมันฝรั่ง 

4. การปลูก - ปลูกแบบไม่ผ่ำหัว โดยใช้หัวพันธุ์ของกรมวิชำกำรเกษตร ใช้ระยะ
ปลูกระหว่ำงต้น 20 เซนติเมตร ระหว่ำงแถว 90 เซนติเมตร 

- ปลูกแบบผ่ำและไม่ผ่ำหัว ใช้ระยะ
ปลูก  ระหว่ ำง ต้น  20  เซนติ เมตร 
ระหว่ำงแถว 90 เซนติเมตร 

- ใช้เทคโนโลยีของกรมวิชำกำร
เกษตรร่วมกับบริษัท โดยใช้หัวพันธุ์
ของกรมวิชำกำรเกษตร ปลูกแบบไม่
ผ่ำหัว ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 30% 
และผลผลิตมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 

5. การใส่ปุ๋ย - ควรเก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรก่อนใส่ปุ๋ย 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำ 100 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมี
สูตร 13-13-21 อัตรำ 100 กิโลกรัม/ไร่ รองพื้นก่อนปลูก แล้วพูน
โคนสูงประมำณ 30 เซนติเมตร หลังปลูก 25-30 วัน และ 40-45 วัน 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรำ 12.5 กิโลกรัม/ไร่  

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรในดิน
ก่อนใส่ปุ๋ย ท ำให้ใส่ปุ๋ยมำกเกินควำม
จ ำเป็น 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและตำม
ควำมต้องกำรของพืช 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
ชีวภำพ 

6. การให้น้ า - ให้น้ ำไปตำมร่องในพื้นท่ีรำบ และใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในพื้นท่ีสูง 
ทุก 7-10 วัน หรือตำมควำมเหมำะสม 

- ให้น้ ำไม่เพียงพอหรือมำกเกินควำม
จ ำเป็น 

- ได้ผลผลิตมีคุณภำพ 
- ลดกำรใช้น้ ำเกินควำมจ ำเป็น 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

7 . กา รป้ อ ง กั น
ก า จั ด โ ร ค แ ล ะ
ศัตรูพืช 

- ท ำกำรสุ่มตรวจโรคหรือแมลงอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น โรคใบไหม้จำก
เช้ือไวรัส หรือโรคเห่ียวจำกเช้ือแบคทีเรีย และประเมินควำมเป็นโรค
และกำรเข้ำท ำลำยของแมลงท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำย หำกพบ
เล็กน้อยให้รีบถอนต้นท่ีแสดงอำกำรท้ิง/น ำไปฝังหรือเผำท ำลำย เพื่อ
ไม่ให้โรคระบำดไปยังต้นอื่น หำกพบมำกให้ใช้สำรเคมีฉีดพ่นให้ตรง
ตำมลักษณะของโรคและแมลงท่ีเข้ำท ำลำยและใช้ในปริมำนท่ี
เหมำะสม 

- ไ ม่ มี ก ำรส ำ ร วจประ เมิ น คว ำม
เสียหำยและกำรเข้ำท ำลำยของโรค
และศัตรูของมันฝรั่ง 
- ใช้สำรเคมีท่ีไม่ตรงกับโรคหรือแมลง
ศัตร ู
- ใช้สำรเคมีมำกเกินควำมจ ำเป็น 

- กำรป้องกันก ำ จัดศัตรูพืชแบบ
ผสมผสำนสำมำรถลดต้นทุนกำรใช้
สำรเคมีได้ 

8. การเก็บเก่ียว - ท ำกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 90 วันหลังปลูก หรือเมื่อต้นมันฝรั่งแห้ง
และต้นล้มในแปลงมันฝรั่ง โดยหยุดให้น้ ำก่อนกำรเก็บเกี่ยว 7-10 วัน 
และ ตัดต้นก่อนเก็บเกี่ยว 3-7 วัน 
- คัดขนำดผลผลิต บันทึกข้อมูลปริมำณ และคุณภำพ วิเครำะห์
เปอร์เซ็นต์แป้ง และสุ่มเก็บตัวอย่ำงเพื่อวิเครำะห์โรคแบคทีเรีย  และ
วิเครำะห์ต้นทุน-ก ำไรสุทธิ 

- เก็บเกี่ยวก่อน ท ำให้คุณภำพผลผลิต 
ไม่ได้ตำมควำมต้องกำรของโรงงำน 
ผลผลิตเสียหำย 

- ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพ เกษตรกรมี
รำยได้เพิ่มขึ้น 
-  ลดค่ำใ ช้ จ่ ำยในกำรเก็บรักษำ
ผลผลิต 
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              (ก) ต้นมันฝรั่งอำยุ 30 วันหลังปลูก 

 
      (ข) สุ่มเก็บตัวอย่ำงใบเพื่อวิเครำะห์โรคไวรัส 

  
     (ค) จ ำนวนหัวต่อหลุม และน้ ำหนักหัวต่อหลุม 

 
            (ง) ผลผลิตต่อพื้นท่ี 10.8 ตำรำงเมตร 

 
      (จ) คัดเลือกผลผลิตท่ีได้มำตรฐำนเข้ำโรงงำน 

 
                          (ฉ) ผลผลิตต่อไร่ 

กำรจัดท ำแปลงต้นแบบกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตมันฝรั่งพันธุ์โรงงำนในพื้นท่ี จ.ตำก (อ. แม่สอด และ อ.พบพระ) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรตำก ร่วมกับ    
บริษัทเป๊ปซี่-โคล่ำ (ไทย) เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัทเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จ ำกัด  และเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง ปี 2557 (ก-ฉ) 
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พริก  
ขั้นตอน ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์ - เลือกพันธุ์พริกท่ีให้ผลผลิตสูง เหมำะสมกับพื้นท่ี ต้ำนทำนโรค ตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำด เช่น พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์ห้วยสีทน   
ศก 1 เหมำะท ำพริกแห้ง พริกขี้หนูใหญ่หัวเรือศรีสะเกษ 13 ผลผลิต
สูงเหมำะกับกำรบริโภคสด พริกจินดำ  
สีแดงสด เหมำะท้ังกำรบริโภคสดและท ำพริกแห้ง พริกใหญ่พิจิตร 1 
เหมำะท ำพริกแห้ง แต่สำมำรถใช้เป็นพริกบริโภคสดได้ พริกขี้หนูเผ็ด
กำญจนบุรี 1 พริกขี้หนูหอมกำญจนบุรี 2 และพริกเหลืองพิจิตร 3 
เหมำะกับบริโภคสด พริกซอสพิจิตร 2 เหมำะท ำซอส ซึ่งพันธุ์เหล่ำนี้
เป็นพันธุ์ผสมเปิด ท่ีเกษตรกรสำมำรถเก็บเมล็ดไว้ใช้เองได้ 

- นิยมซื้อเมล็ดพันธุ์ลูกผสม  
- เมล็ดพันธุ์ท่ีไม่ได้มำตรฐำน ไม่ตรง
ตำมพั นธุ์  มี คว ำม งอก ต่ ำ  ท ำ ให้
เสียเวลำ และค่ำใช้จ่ำยมำกได้ผลผลิต
ท่ีไม่คุ้มทุน  

- ใช้ เมล็ดพันธุ์ ผสมเปิดจะท ำให้
เกษตรกรทรำบท่ีมำ และมั่นใจใน
พันธุ์ท่ีปลูก และสำมำรถลดต้นทุนได้
อย่ำงน้อย 5% 

2. การเพาะกล้า - ควรคลุกเมล็ดด้วยเช้ือไตรโคเดอร์มำ และเพำะกล้ำในถำดเพำะกล้ำ 
หรือถุงเพำะกล้ำ แล้วย้ำยปลูกลงแปลง เพื่อให้ง่ำยต่อกำรปฏิบัติดูแล  

- ส่วนใหญ่เพำะกล้ำในแปลงเพำะ 
หรือหยอดเมล็ดหลำยๆเมล็ดหรือใช้
ผลสุกแห้งของพริก หยอดลงหลุมใน
แปลงปลูก ท ำให้ดูแลยำก ต้นกล้ำขึ้น
ไม่สม่ ำเสมอ หรือจ ำนวนต้นต่อหลุม
มำกเกินไป เป็นท่ีมำของโรคจำก เช้ือ
รำ และแบคทีเรีย 

- กำรคลุกเช้ือไตรโคเดอร์มำจะช่วย
ลดกำรเกิดโรคของต้นกล้ำ ลดต้นทุน
ได้อย่ำงน้อย 3% และกำรเพำะกล้ำ
ในถำดเพำะ จะได้ต้นกล้ำท่ีแข็งแรง 
ลดต้นทุนแรงงำนในกำรดูแลรักษำได้
อย่ำงน้อย 5% 
 

3. การเตรียมดิน - ก ำจัดวัชพืชและเศษซำกพืช ใส่ปุ๋ยคอก ไร่ละอย่ำงน้อย 1 ,000 
กิโลกรัม แล้วไถดินด้วยผำน 3 ท้ิงไว้ 5-7 วัน ไถอีกครั้งก่อนเตรียม

- กำรเตรียมดินไม่ดี มักปลูกลงแปลง
ทันที ตำมสภำพพื้นท่ีท่ีมีอยู่ อำจไม่มี

- กำรเตรียมดินท่ีดีจะท ำให้พริก
เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง มีวัชพืชขึ้น
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ขั้นตอน ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

แปลงด้วยผำน 7 จำกนั้นจึงขึ้นแปลงตำมควำมเหมำะสมกับสภำพ
พื้นท่ี ป้องกันปัญหำน้ ำขังในแปลง  
- กำรคลุมแปลงปลูกด้วยพลำสติก ช่วยเก็บควำมช้ืนและลด
ค่ำแรงงำนในกำรก ำจัดวัชพืช 

กำรบ ำรุงและปรับโครงสร้ำงดิน โดย
กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มักใช้ปุ๋ยเคมีเร่งกำร
เจริญเติบโตเป็นหลัก  

น้อย ลดกำรเข้ำท ำลำยของโรค ช่วย
ลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมี ลงอย่ำง
น้อย 10% 

4. การให้น้ า - กำรให้น้ ำแบบหยดจะช่วยลดปริมำณกำรให้น้ ำประมำณ 30% ควร
ท ำควบคู่กับกำรคลุมแปลงด้วยพลำสติก ท ำให้ผลผลิตสูงขึ้น  2.5 
เท่ำ  

- กำรปลูกพริกในเขตชลประทำนมัก
ใช้ระบบน้ ำพ่นฝอย ท ำให้ส้ินเปลืองน้ ำ 
และมีปัญหำวัชพืช เป็นแหล่งสะสม
โรค แมลง และแย่งธำตุอำหำรในดิน  
- ในแหล่งท่ีอำศัยน้ ำฝน มักจะรอ
จนกระท่ังฝนเริ่มตกจึงจะย้ำยกล้ำ ท ำ
ให้ต้นกล้ำอำยุแก่เกินไป  ผลผลิตต่ ำ 
หรือบำงครั้งฝนท้ิงช่วงท ำให้พริกยืน
ต้นตำย 

- กำรคลุมแปลงด้วยพลำสติกร่วมกับ
ก ำ ร ใ ห้ น้ ำ แ บ บ ห ย ด จ ะ ท ำ ใ ห้
เกษตรกรได้รับผลผลิตมำกขึ้นอย่ำง
น้อย 2.5 เท่ำ ลดกำรใช้สำรก ำจัด
ศัตรูพืช 

5. การให้ปุ๋ย - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยท ำให้ดินมีโครงสร้ำงท่ีดี เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
ปุ๋ยเคมี (ท ำให้ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง)  
- ใ ส่ปุ๋ ยเคมี  ตำมค่ำวิ เครำะห์ ดิน และสอดคล้องกับช่วงกำร
เจริญเติบโตของพริก 
 
- กำรใช้ปุ๋ยพืชสด เช่น กำรหว่ำนปอเทือง ก่อนกำรปลูกพริก 45 วัน 
จะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดิน แล้วกำรปลูกปอเทืองสลับกับกำรปลูก

- นิยมใช้ปุ๋ ย เคมี เพียงอย่ ำง เ ดียว 
เนื่องจำกหำซื้อได้ง่ำย มีกำรน ำมำขำย
โดยตรงในแปลงเกษตรกร หรือผู้รับ
ซื้อผลผลิตน ำมำขำยพร้อมกับปัจจัย
กำรผลิตอื่นๆ 

-  ให้ปุ๋ ยตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตรช่วยลดต้นทุนกำร
ผลิตอย่ำงน้อย 30%  
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ขั้นตอน ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

พริกจ ำนวน 3 รอบกำรปลูก สำมำรถช่วยลดกำรเข้ำท ำลำยของโรค
รำกปมท่ีเกิดจำกไส้เดือนฝอย  
- กำรปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นอีกวิธีกำรหนึ่งท่ีเพิ่มปริมำณไนโตรเจน 
โดยไม่ท ำลำยโครงสร้ำงของดิน  
- กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ เช่น ปุ๋ยชีวภำพละลำยฟอสเฟต จะช่วยลดกำรใช้
ปุ๋ยเคมีได้  

6. การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

- หมั่นส ำรวจตรวจแปลงปลูกอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบโรคและแมลง
เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้น กำรใช้สำรธรรมชำติหรือสำรชีวภำพท่ี
ปลอดภัยก็สำมำรถลดหรือก ำจัดปัญหำดังกล่ำวได้ 
- ใช้สำรเคมีในกำรก ำจัดศัตรูพืช ต้องใช้ให้ตรงกับชนิดของศัตรูพืช 
ตรงเวลำและสภำพแวดล้อม ตำมอัตรำท่ีระบุไว้ในฉลำก  
โรคที่ส าคัญ คือ โรคเห่ียวเขียว โรคแอนแทรคโนส ระบำดรุนแรงใน
สภำพแวดล้อมท่ีมีอำกำศร้อนช้ืน ควรพ่นสำรป้องกันก ำจัดเช้ือรำ 
ได้แก่  

- เบนโนมิล (50 %WP) อัตรำ 12 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร หรือ  
- แมนโคเซบ (75% WG) อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร หรือ 
- โปรคลอรำช (45% 2V EC) อัตรำ 20-35 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
- ซีเนบ (80 %WP) อัตรำ 60 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร เลือกใช้สลับกัน 

ท้ังสองชนิด 

- ดูแลแปลงเป็นช่วงๆ และมีควำมเช่ือ
ว่ำสำรเคมีท่ีมีฤทธิ์รุนแรง และรำคำ
แพงจะช่วยแก้ปัญหำได้ครบวงจร 
- ส่วนใหญ่ใช้สำรเคมีตำมท่ีร้ำนขำย
เคมีเกษตรจัดให้ ซึ่งเป็นกำรผนวกสำร
หลำยๆชนิด รวมกัน  ฉี ดพ่ นตำม
ตำรำงเวลำ ใช้ในอัตรำท่ีมำกกว่ำท่ี
ก ำหนดในฉลำก ฉีดพ่นสำรเคมีใน
เวลำท่ีสะดวกหรือตำมควำมเคยชิน 
อีกท้ังผู้พ่นไม่มีกำรป้องกันร่ำงกำยให้
ปลอดภัย  

- กำรดูแลและเอำใจใส่แปลงปลูก
พริกจะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้ 30-
50% 
- กำรใช้สำรเคมีตำมควำมจ ำเป็น 
และใช้อย่ำงถูกต้อง ช่วยให้ลดต้นทุน
กำรผลิต 20-40%  
- ผลผลิตเป็นท่ีต้องกำรของตลำด 
ชีวิ ตปลอดภั ย และ ส่ิ งแวด ล้อม
สะอำด 
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ขั้นตอน ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

แมลงศัตรูที่ส าคัญ คือ เพล้ียไฟ ไรขำว เพล้ียอ่อน ควรพ่นสำรก ำจัด
แมลง ได้แก่ 

- คำร์โบซัลแฟน (25 % EC) อัตรำ 50-75 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 
ลิตร 

- อิมิดำโคลพริด (10% SL) อัตรำ 40 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร 
หรือ 
- ฟิโปรนิล (5% SC) อัตรำ 40 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร 

7. การเก็บเก่ียว - เก็บเกี่ยวใส่ภำชนะบรรจุท่ีเหมำะสม มีกำรป้องกันผลผลิตเสียหำย
จำกกำรขนย้ำย มีกำรคัดแยกในโรงเรือน ควรน ำผลผลิตพริกท่ีมี
คุณภำพดีใส่ลงในภำชนะบรรจุท่ีช่วยรักษำคุณภำพของผลผลิต เช่น 
ถุงพลำสติกท่ีเจำะรูระบำยอำกำศ หรือถุงตำข่ำยไนล่อน กรณี
ระยะทำงขนส่งไม่ไกล ใช้ถุงพลำสติกเจำะรู ซึ่งสะดวก และต้นทุนต่ ำ 
กรณีท่ีต้องขนส่งไกลโดยเฉพำะพริกใหญ่ท่ีส่งโรงงำนควรบรรจุ
ผลผลิตในถุงตำข่ำยไนล่อน บรรจุถุงละ 10 -15 กิโลกรัม ตำม
ข้อก ำหนดของพ่อค้ำคนกลำง ตลำด หรือแต่ละโรงงำน 

- เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วบรรจุลงใน
ภำชนะท่ีมีอยู่ตำมแต่สะดวก หรือหำ
ได้ง่ำย บำงรำยไม่มีกำรคัดเกรด หรือ
แยกผลเสียออกจำกผลดี วำงภำชนะ
บรรจุผลผลิตซ้อนๆกัน ท ำให้ผลผลิต
เกิดควำมเสียหำยได้ 

- ปฏิบั ติตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร ช่วยลดควำมเสียหำย
ท่ีจะเกิดกับผลผลิตพริกอย่ำงน้อย 
10-15% 
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            พริกขี้หนูเผ็ด พันธุ์กำญจนบุรี 1             พริกขี้หนูหอม พันธุ์กำญจนบุรี 2  พริกซอส พันธุ์พิจิตร 2         พริกเหลือง พันธุ์พิจิตร 3 
             

 

                เพำะกล้ำในถำดเพำะก่อนย้ำยปลูกลงแปลง            คลุมแปลงเพื่อลดวัชพืชและขึงเชือกล้อมแปลงเพื่อพยุงต้น            กำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม  
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การลดตน้ทุนการผลติพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

ดีปลี  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์ - เลือกพันธุ์ดี ปรำศจำกโรคและแมลง ใช้ส่วนยอดกระโดงหรือยอดท่ี
แยกออกด้ำนข้ำง ตัดต่ ำกว่ำปลำยยอดลงมำ 5 ข้อ แล้วน ำไปปักช ำใน
วัสดุปลูก จนมีรำกแตกเป็นจ ำนวนมำกจึงน ำไปปลูก 

- นิยมซื้อพันธุ์จำกแหล่งต่ำงๆ - ใช้พันธุ์ท่ีดีจำกกำรขยำยต้นพันธุ์ดี
ด้วยตนเอง 

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- สภาพพื้นที่ ควรปลูกในพื้นท่ีสูงกว่ำระดับน้ ำทะเลไม่เกิน 1 ,500 
เมตร ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย มีระบำยน้ ำได้ดี ดินมีควำมเป็น
กรดด่ำง 5.5-6.5 หลีกเล่ียงดินทรำยจัดหรือดินเหนียว   
- สภาพภูมิอากาศ สำมำรถปลูกได้ต้ังแต่อุณหภูมิ 10-40 องศำ
เซลเซียส ปริมำณน้ ำฝน เฉล่ีย 1,200-2,500 มิลลิเมตร/ปี และมีกำร
กระจำยตัวตลอดปี ควำมช้ืนสัมพัทธ์ประมำณ 65-95% และมีควำม
เข้มของแสงประมำณ 50% 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่ โดยไม่ค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสม 

- จัดกำรพื้นท่ีให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของพืช สำมำรถลดต้นทุนได้ 
30% 

3. การเตรียม
พื้นที ่
 

- ไถพรวน และปรับพื้นท่ีให้เรียบ ป้องกันน้ ำท่วมขัง ท ำร่องระบำยน้ ำ
ให้มีควำมลำดเท ก ำจัดวัชพืช และเก็บวัสดุท่ีไม่ต้องกำรออกจำก
แปลงให้หมด 

- ไถพรวน แล้วปลูกทันที - กำรเตรียมพื้นท่ีปลูกท่ีเหมำะสม 
สำมำรถลดและป้องกันกำรเกิด   
โรคพืชและน้ ำท่วมขังได้ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
4. การปลูก - กำรปลูกดีปลีจ ำเป็นต้องมีค้ำงเพื่อให้ดีปลียึดเกำะ นิยมใช้ค้ำงไม้ 

หรือค้ำงเสำปูนเล็ก ค้ำงไม้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 10-15 เซนติเมตร 
เป็นไม้เนื้อแข็ง มีอำยุใช้งำน 10-20 ปี ต้นดีปลีสำมำรถยึดเกำะได้
เป็นอย่ำงดี แต่ปัจจุบันเสำไม้ค้ำงหำยำกและมีรำคำสูงจึงใช้เสำ
คอนกรีตส่ีเหล่ียม ขนำด 15 x 15 เซนติเมตร สูง 2.0 - 2.5 เมตร แต่
รำกของดีปลีไม่สำมำรถยึดเกำะได้ดีเท่ำค้ำงไม้เพรำะอุณหภูมิสูง และ
เก็บควำมร้อน ระยะปักค้ำงหรือระยะปลูก 1.5 - 2 x 2 เมตร หรือ
ประมำณ 440-560 ค้ำง/ไร่  
- น ำยอดพันธุ์ดีท่ีช ำแตกรำกดีไปปลูก โรยพื้นด้วยปุ๋ยคอกประมำณ 1 
กิโลกรัม/ค้ำง น ำยอดพันธุ์ลงปลูก 3-4 ยอดพันธุ์ ฝังดิน 3 ข้อ แล้ว
กลบดิน รดน้ ำ มัดส่วนยอดพันธุ์ติดกับเสำค้ำงเพื่อช่วยให้รำกยึดเกำะ 

- กำรปลูก เกษตรกรบำงรำยไม่ใช้วิธี
เพำะช ำกล้ำ แต่ใช้วิธีปลูกทันที โดย
ตัดยอดดีปลีประมำณ 5 ข้อ แล้วน ำไป
ลงติดกับเสำค้ำงเลย 3-4 ยอดต่อค้ำง 
ฝังลง ดินประมำณ 3 ข้อ  น ำยอด
ท้ังหมดผูกติดกับเสำค้ำงเพื่อให้รำกยึด
เกำะติดกับเสำค้ำง พรำงแสงด้วย
ทำงมะพร้ำว หรือ สแลนประมำณ 2 
สัปดำห์   
- ใช้ยอดพันธุ์จ ำนวนหลำยยอดพันธุ์ 
ปลูกไม่เป็นระเบียบ แน่น หรือห่ำง
เกินไป 
- ไม่พูนโคน กลบดิน 

- ปฏิบั ติตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร ใ ช้วิ ธีกำรปลูก ท่ี
เหมำะสม เป็นระเบียบ ง่ำยต่อกำร
ปฏิบั ติงำน ท ำให้ผลผลิตสูง และ
ประหยัดต้นทุน 
 

5. การใส่ปุ๋ย - ก่อนปลูกควรเก็บตัวอย่ำงดินเพื่อวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำร  
- ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 กิโลกรัม/ค้ำง/ปี 
- ใส่ปุ๋ยเคมี ตำมค่ำวิเครำะห์ดินโดยใส่ท่ีโคนต้นหรือค้ำง ปีละ 2-3 
ครั้ง 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดินก่อนกำรปลูก 
- ใส่ปุ๋ยเคมีอย่ำงเดียวและเป็นจ ำนวน
มำก 
- ไม่ใส่ปุ๋ยคอก หรือใส่ในจ ำนวนท่ีน้อย 

- ใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดินตรง
ตำมควำมต้องกำรของพืช เป็นกำร
ลดต้นทุนกำรผลิต 
- ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภำพ 

6. การให้น้ า - ให้น้ ำสม่ ำเสมอ ไม่ควรให้แฉะจนเกินไป เพรำะจะท ำให้เกิดโรคโคน
เน่ำได้ง่ำยและไม่ควรให้ขำดน้ ำจะท ำให้ล ำต้นแคระแกร็น 

- ให้น้ ำตำมร่อง หรือสำยยำงรดน้ ำ - ใช้ระบบกำรให้น้ ำแบบสปริงเกอร์
หัวฝอย หรือหัวเหวี่ยงขนำดเล็กจะ
ช่วยประหยัดน้ ำ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- แหล่งน้ ำ จำกแหล่งธรรมชำติ หรือน้ ำบำดำล และมีปริมำณเพียงพอ
ตลอดปี โดยปรำศจำกสำรพิษโลหะหนักปนเป้ือน น้ ำควำมเป็นกรด-
ด่ำง ระหว่ำง 6.0-7.5 

- วำงระบบน้ ำ และกำรให้ปุ๋ยทำง
ระบบน้ ำ  เพื่ อ ลดแร ง ง ำนและ
ค่ำใช้จ่ำย 

7. การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

- เพล้ียแป้ง ดูดกินน้ ำเล้ียงท่ีช่อดอก พ่นด้วยคำร์บำริล 85% WP 
อัตรำ 30 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 

- พ่นบ่อยครั้ง โดยใช้สำรเคมีหลำย
ชนิดรวมกัน 
- ไม่ใช้สำรเคมีตำมอัตรำท่ีก ำหนด 

- กำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน 
(IPM) โดยมีกำรส ำรวจโรคและแมลง
ก่อนพ่นสำรเคมี เพื่อลดปริมำณกำร
ใช้สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
- ปรับหัวพ่นสำรให้เป็นฝอยละเอียด
และหลีกเล่ียงกำรพ่นสำรในช่วงท่ี
แสง แดด เข้ ม จัด  เพื่ อ ให้ กำ ร ใ ช้
สำรเคมีอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำร
ป้องกันก ำจัด และไม่ท ำให้พืชเกิด
อำกำรเป็นพิษ 
- ปฎิบัติหลักตำม GAP โดยหยุดพ่น
สำรฆ่ำแมลงอย่ำงน้อย 7-14 วัน 
ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ตำมท่ีก ำหนด
ในฉลำก  

8. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- ก ำจัดวัชพืช 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน โดยวิธีกำรถำงตำมแนวร่อง - ใช้วิธีกำรพ่นสำรเคมีร่วมกับกำรถำง - เน้นกำรถำง เพื่อลดควำมเส่ียงใน
กำรใช้สำรเคมีท่ีจะมีผลกระทบต่อ
พืชท่ีปลูก 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
9. การเก็บเก่ียว 
 
 
 
 
 
 

- ดีปลี สำมำรถให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวได้เมื่ออำยุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 
โดยท่ัวไปเก็บผลผลิตได้ 3 ครั้ง/ปี 
- ส่วนท่ีใช้เป็นยำ คือ ผลดีปลีแก่ ดัชนีกำรเก็บเกี่ยวท่ีเหมำะสม คือ   
เก็บในระยะท่ีผลแก่จัด เริ่มมีสีส้มแดงเรื่อๆ แต่ยังไม่สุก เนื้อแน่น แข็ง
ไม่นิ่ม เป็นระยะท่ีดีปลีมีกล่ินฉุนจัดท่ีสุด 
- วิธีเก็บเกี่ยว ใช้มือเด็ดท่ีก้ำนขั้วผล ส ำหรับต้นท่ีสูงใช้บันไดปีนขึ้นไป
เก็บเกี่ยว ใน 1 กิ่ง สำมำรถเก็บผลดีปลีได้ 2-3 ผล/ครั้ง กำรเก็บเกี่ยว
แต่ละรุ่นใช้ระยะเวลำต่ำงกัน 1-2 เดือน 
- คัดแยกผลท่ีไม่มีคุณภำพ มีรอยถูกแมลงท ำลำย  
- ท ำแห้งทันที เพื่อไม่ให้เกิดเช้ือรำ โดยกำรตำกแดดบนภำชนะยกพื้น
อย่ำงน้อย 50 เซนติเมตร ท่ีสะอำด และป้องกันฝุ่นละออง หรือ
ปรำศจำกกำรปนเปื้อนจำกเช้ือจุลินทรีย์  โดยสังเกตจำกผลท่ี       
แห้งสนิท จะสำมำรถหักกรอบได้ ดีปลีสด 4 กิโลกรัม จะได้ผลแห้ง        
1 กิโลกรัม 
- เก็บรักษำในภำชนะท่ีสะอำด ระบำยอำกำศได้ แห้งเย็น และ
ปรำศจำกแมลงศัตรู 

- แรงงำนเก็บดีปลีจะท ำงำนเป็น
ครอบครัว รวมทั้งแรงงำนเด็กด้วย 
- อีกท้ังค่ำแรงงำนเก็บดีปลีจะจ่ำยใน
รำคำต่อกิโลกรัม จึงท ำให้กำรเก็บ
ผลผลิตเน้นปริมำณน้ ำหนักเป็นหลัก 
ม ำก ก ว่ ำ เ ก็ บ ผ ลผ ลิ ต ท่ี ไ ด้ ร ะ ย ะ
เหมำะสมซึ่งมีคุณภำพดีกว่ำ 
 

- ควรเน้นแรงงำนท่ีมีควำมช ำนำญ
และรู้วิธีกำรเก็บดีปลีแก่จัด เพื่อให้
ได้คุณภำพของดีปลี 
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ลักษณะทรงพุ่มของต้นดีปลี                                  ใบดีปลีท่ีมีลักษณะสมบูรณ์ 
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พริกไทย  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน  

1. พันธุ ์ - คัดเลือกพันธุ์ท่ีแข็งแรง รำกสมบูรณ์ ปรำศจำกโรคและแมลง และ
ผ่ำนกำรเพำะเล้ียงในเรือนเพำะช ำไม่น้อยกว่ำ 2-3 เดือน เมื่อยอด
พันธุ์แข็งแรงดีจึงย้ำยลงปลูกในแปลงโดยเร็ว 
- คัดเลือกสำยพันธุ์ที่เหมำะสมกับสภำพภูมิอำกำศของพื้นท่ี 

- เกษตรกรนิยมซื้อยอดพันธุ์จำกแหล่ง
ต่ำงๆ  

- ใช้วิธีขยำยพันธุ์จำกสวนของตนเอง
หรือสวนท่ีปรำศจำกโรคแมลงระบำด 
- น ำกล้ำยอดพันธุ์ท่ีได้จำกกำรปักช ำ
ประมำณ 2 เดือน ไปใส่ถุงพลำสติก
หรือกระบอกไม้ไผ่ท่ีใส่ดินไว้ รดน้ ำใส่
ปุ๋ย พ่นปุ๋ยน้ ำทำงใบ ท้ิงไว้อีก 1-2 
เดือน จึงน ำไปปลูกลงหลุม 

 
2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 
 
 
 
 

- สภาพพื้นที่ สำมำรถขึ้นได้ดีในสภำพพื้นท่ีโล่งแจ้ง ดินมีควำมอุดม
สมบูรณ์ สำมำรถปลูกได้ดีต้ังแต่ระดับน้ ำทะเล จนถึง 3,500 ฟุตจำก
ระดับน้ ำทะเล กำรระบำยน้ ำดี ไม่มีน้ ำท่วมขัง สภำพควำมเป็นกรด-
ด่ำงของดิน 6.0-6.5 หำกพื้นท่ีลำดชันควรปลูกแบบข้ันบันได 
- สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิค่อนข้ำงร้อนและมีควำมช้ืนสูง ปริมำณ
น้ ำฝนเฉล่ีย 2,000-2,500 มิลลิเมตร/ปี และมีควำมเข้มของแสง
ประมำณ 50% 

-  ปลูกพื ชตำมพื้น ท่ี ท่ีมีอยู่ โ ดย ไม่
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสม ไม่พิจำรณำ
ถึงต้นทุนปัจจัยท่ีเพิ่มขึ้น 

-  ใ ช้พื้ น ท่ี ให้ เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของพืชและศักยภำพกำร
ผลิตท่ีเหมำะสมสำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิตได้ 30% 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน  
 - แหล่งน้ า ควรมีปริมำณน้ ำเพียงพอตลอดท้ังปีโดยเฉพำะฤดูแล้ง ไม่

มีโลหะหนักท่ีเป็นพิษปนเปื้อน มีควำมเป็นกรด-ด่ำง ของน้ ำอยู่
ระหว่ำง 6.0-7.5  

  

3. การเตรียม
พื้นที่ปลูก 

- เลือกพื้นท่ีท่ีน้ ำไม่ท่วมขัง และควรเลือกพื้นท่ีมีระดับน้ ำใต้ดินต่ ำ จะ
ท ำให้พริกไทยไม่ขำดแคลนน้ ำ หำกเป็นป่ำเปิดใหม่ ควรเก็บเศษไม้
ออกให้หมด แล้วไถ 1-2 ครั้ง และปรับหน้ำดินให้เรียบท้ิงไว้ 15-20 
วัน ท ำกำรไถพรวน แล้วจึงลงมือวัดระยะเพื่อเตรียมปักหลักค้ำง
พริกไทยต่อไป 

- ไม่มีกำรปรับพื้นท่ี มีน้ ำท่วมขัง       มี
เศษวัสดุต่ำงๆ ท่ีมีกำรเปิดป่ำใหม่ หรือ
ปลูกอย่ำงอื่นมำก่อน 

- ไถพรวน ปรับพื้นท่ีให้รำบ ท ำร่อง
ระบำยน้ ำ ป้องกันน้ ำท่วมขัง 

4. การปลูก 
 

- กำรปักค้ำง ระยะปลูกพริกไทยท่ัวๆไป นิยมปลูกระยะ 2 x 2 เมตร ปลูก
เป็นแถว หรือแบบสลับฟันปลำ 1 ไร่ ปลูก 400 - 450 ค้ำง ค้ำงพริกไทยมี
ท้ังไม้เนื้อแข็ง และเสำซีเมนต์ ควำมยำวประมำณ 2.5 เมตร ก่อนปักค้ำง
ขุดหลุม กว้ำง x ยำว x ลึก ประมำณ 50 x 50 x 60 เซนติเมตร  
- เมื่อกลบหลุมแล้ว บริเวณหน้ำดินให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมี
ประเภทร็อคฟอสเฟต คลุกเคล้ำกับหน้ำดิน แล้วกลบลงในหลุมให้เต็ม
หลุม จำกนั้นเตรียมกำรปลูกโดยขุดหน้ำดินท่ีคลุกเคล้ำปุ๋ยแล้วให้ห่ำงจำก
เสำ 5 เซนติเมตร  
- หลังจำกเตรียมหลุมปลูกแล้ว น ำกล้ำยอดพันธุ์พริกไทยท่ีเตรียมไว้ไป
ปลูก ค้ำงละ 2 ยอด หรือประมำณ 2-4 ยอดพันธุ์ และใช้เชือกมัดติดกับ
ค้ำง โดยก่อนปลูกหันตีนตุ๊กแกออกนอกค้ำง รดน้ ำ หำส่ิงปกคลุมบัง
แสงแดด 15-30 วัน จึงเอำส่ิงปกคลุมออก  

- ใช้ยอดพันธุ์ต่อค้ำงหลำยยอด 
- ยอดพันธุ์ท่ีซื้อมีกำรแตกรำกไม่ดีพอ 
มีโรคแมลงติดมำด้วย 

- ใช้ยอดพันธุ์สมบูรณ์ ปรำศจำกโรค
และแมลง และควรขยำยพันธุ์จำก
สวนของตนเอง 
- ควรปลูกอย่ำงเป็นระเบียบเพื่อง่ำย
ต่อกำรปฏิบัติ จะท ำให้ได้ผลผลิต 
และช่วยประหยัดต้นทุน 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน  
5. การใส่ปุ๋ย - ก่อนปลูกควรมีกำรเก็บตัวอย่ำงดินส่งวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณธำตุ

อำหำรในดินเพื่อวำงแผนกำรปรับปรุงดินต่อไป 
- ปุ๋ยอินทรีย์ เช่นปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก จะแบ่งใส่ค้ำงละ  
1 กิโลกรัม ปีละ 2-3 ครั้ง 
- ปุ๋ยเคมี ใส่ตำมค่ำวิเครำะห์ดินโดยแบ่งใส่ ทุกๆ 4 เดือน 

- ใส่ปุ๋ยโดยไม่มีกำรวิเครำะห์ดิน จึงไม่
ทรำบว่ำพริกไทยขำดและต้องกำรธำตุ
อะไร 
- เน้นปุ๋ยเคมีเป็นหลัก 

- ส่งตัวอย่ำงดินและพืชเพื่อวิเครำะห์
หำปริมำณธำตุอำหำรท่ีขำด ท ำให้ใส่
ปุ๋ยเคมีได้ถูกต้องกับควำมต้องกำร
ของพริกไทย เป็นกำรช่วยประหยัด
และลดต้นทุนได้ 

6. การให้น้ า - ควรให้น้ ำพริกไทยโดยกำรให้แบบสปริงเกอร์ ทุกวันๆละประมำณ 
10-15 นำที  โดยเฉพำะฤดูแล้งอย่ำให้น้ ำขำดจะท ำให้พริกไทยแคระ
แกร็น ไม่ค่อยเจริญเติบโต และกำรติดผลน้อยลง 

- ให้น้ ำแบบท่วมร่องท ำให้แฉะ และมี
น้ ำท่วมขัง 
- ให้น้ ำแบบสปริงเกอร์นำนเกินไป 
หรือกำรเหวี่ยงของน้ ำไม่ท่ัวทั้งค้ำง 

- ควรใช้ระบบสปริงเกอร์และใช้เวลำ
ในกำรให้น้ ำท่ีพอเหมำะ และท่ัวถึง
ท้ังค้ำง 

7. การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

โรคท่ีส าคัญ ได้แก่ 
- โรคโคนเน่ำรำกเน่ำ รำดด้วยสำรเทอร์รำคลอ อัตรำ 30 มิลลิลิตร/
น้ ำ 20 ลิตร 
- โรคแอนแทรคโนส ฉีดพ่นด้วยสำรแมนโคแซป อัตรำ 40 กรัม/น้ ำ 
20 ลิตร 
แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ ได้แก่ 
- หนอนเจำะล ำต้น ตัดกิ่งท่ีถูกท ำลำยออก หรือรองก้นหลุมด้วย 
carbofuran 3% อัตรำ 1 ช้อนชำ/ค้ำง 
- เพล้ียอ่อน เพล้ียหอย แมลงหวี่ขำว เพล้ียแป้ง พ่นด้วย fipronil 5% 
SC อัตรำ 10 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร หรือ imidacloprid 10% SL 
อัตรำ 10 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร 

- ใช้สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชหลำย
ชนิดรวมกันในกำรพ่นสำรแต่ละครั้ง 
และท ำ ให้ประ สิทธิภำพของสำร
ป้องกันก ำจัดศัตรูพืชลดลง นิยมพ่น
สำรเป็นประจ ำ ทุก 15-30 วัน ท ำให้
แมลงท่ีมีประโยชน์ถูกท ำลำยไปด้วย 

- กำรเลือกใช้สำรเคมี ต้องค ำนึงถึง
สำรพิษตกค้ำง และวิธีกำรใช้สำรเคมี
ท่ีถูกต้อง 
-  ลดกำร ใ ช้ สำ ร เคมี  มำ ใ ช้ สำ ร
ธรรมชำติและชีวภำพ 
- หมั่นส ำรวจตรวจแปลง ก่อนกำร
เลือกใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
และใช้ให้ตรงกับชนิดปริมำณกำร
ระบำดของศัตรูพืช 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน  
- ปลวก ขุดท ำลำยทำงเดินและท่ีอยู่ของปลวก ท่ีโคนล ำต้นและท่ีค้ำง
หรือฉีดพ่นค้ำง fipronil 10% SL อัตรำ 50 มิลลิลิตร น้ ำ 20 ลิตร 

- หยุดพ่นสำรเคมี ก่อนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดใน
ฉลำกยำ 

8. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- ใช้วิธีถำกบริเวณรอบๆ โคน หรือค้ำงพริกไทย และบริเวณตำมร่อง
พริกไทย ปีละ 2-3 ครั้ง โดยเฉพำะหน้ำฝน  
 
 

- เกษตรกรนิยมใช้สำรเคมีก ำจัดวัชพืช
ประเภทฆ่ำหญ้ำ ประเภทพำรำควอท 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นพริกไทยท ำให้
เห่ียวและแห้งตำย 

- ควรหลีกเล่ียงกำรใช้สำรเคมีก ำจัด
วัชพืช เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
พริกไทย 

9. การเก็บเก่ียว - เริ่มเก็บเกี่ยวพริกไทยได้ในปีท่ี 2 พริกไทยจะออกดอกและเก็บ
ผลผลิตได้ หลังเริ่มติดดอกประมำณ 6-7 เดือน (พริกไทยจะเริ่มจำก
ออกดอกประมำณเดือนกันยำยน และจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิต
ประมำณเดือนมีนำคม) ซึ่งระยะเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับชนิดกำรแปรรูป
พริกไทย เช่น พริกไทยขำว พริกไทยด ำ พริกไทยป่น 
- กำรเก็บพริกไทยจะใช้แรงงำนคนในกำรเก็บเกี่ยว โดยใช้บันไดปีน
ขึ้นไปเก็บ ในแต่ละค้ำง จะเก็บได้ 1.5-2 กิโลกรัม เมล็ดสด 3 กิโลกรัม 
สำมำรถท ำแห้งได้ 1 กิโลกรัม 

- แรงงำนท่ีได้ส่วนมำกจะเป็นแรงงำน
เด็กและแรงงำนในครอบครัว 
- แรงงำนส่วนมำกในกำรเก็บเกี่ยว
พริก ไทยจะเน้นปริมำณมำกกว่ ำ
คุณภำพโดยไม่ค ำนึงถึงควำมเสียหำย
จำกกำรดึง หรือหักของยอดและเถำ
พริกไทย 
 

- ควรใช้แรงงำนท่ีมีควำมช ำนำญใน
กำรเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ ให้ เกิดควำม
เสียหำยของเถำ และยอด ตลอดจน
คุณภำพผลผลิต เพื่อเป็นกำรลด
ต้นทุน และได้ก ำไรเพิ่มขึ้น 
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บัวบก  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์ - คัดเลือกพันธุ์จำกแปลงท่ีสมบูรณ์ ปรำศจำกโรคและแมลงโดยกำร
เพำะเมล็ด ปักช ำไหล ตัดแยกไหลท่ีมีต้นอ่อนและมีรำกงอก 

-  นิ ยม ใ ช้พันธุ์ จ ำกแปลง เก่ ำของ
เกษตรกรเองหรือแปลงข้ำงบ้ำน 

- ต้องคัดพันธุ์ ท่ีปรำศจำกโรคและ
แมลง และมีควำมสมบูรณ์แข็งแรง 

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- สภาพพื้นที่ เป็นพื้นท่ีดอน ไม่มีน้ ำท่วมขังหรือควบคุมน้ ำได้ดี  ไม่
เหมำะกับพื้นท่ีแห้งแล้ง ควรเป็นดินร่วนปนทรำย ช้ืนแฉะ ดินมีควำม
อุดมสมบูรณ์สูงพื้นท่ีรำบเรียบ หรือยกร่องแบบร่องสวน    ดินมีควำม
ชุ่มช้ืนมำกแต่มีกำรระบำยน้ ำดี 
- สภาพภูมิอากาศ เจริญเติบโตได้ดีท่ีอุณหภูมิระหว่ำง 25-30 องศำ
เซลเซียส เป็นพืชท่ีไม่ชอบแสงแดดจัด ปริมำณน้ ำฝนเฉล่ีย 1,200-
2,500 มิลลิเมตร/ป ี
- แหล่งน้ า จำกแหล่งธรรมชำติ หรือน้ ำบำดำล และมีปริมำณ
เพียงพอตลอดปี มีควำมสะอำด ไม่มีสำรโลหะหนักท่ีเป็นพิษปนเป้ือน 
ควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ ำ ควรอยู่ระหว่ำง 6.0-7.5 

- ปลูกพืชท่ีมีอยู่โดยไม่ค ำนึงถึงควำม
เหมำะสมและต้นทุนกำรผลิตท่ีจะ
เพิ่มขึ้น 

- จัดกำรพื้นท่ีให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของพืช สำมำรถลดต้นทุนได้ 
30% 

3. การเตรียม
พื้นที่ปลูก 

- เลือกพื้นท่ี ท่ีน้ ำไม่ท่วมขัง ปรับพื้นท่ีให้เรียบ ไถยกร่องเพื่อตำกดิน 
ท้ิงไว้ประมำณ 10-15 วัน ไถพรวนดินให้ร่วนซุย จำกนั้นจึงขุดแต่งให้
เป็นแปลงยกร่องกว้ำง 3 เมตร ระหว่ำงแปลงปลูก ขุดเป็นร่องน้ ำหรือ
ทำงเดินกว้ำง 50 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร เพื่อให้มีกำรระบำย

- ไถพรวนดิน แล้วรดน้ ำ ปลูกทันที - เตรียมดินให้พร้อมปลูก พร้อมกำร
จัดกำรท่ีดี เพื่อป้องกันโรคและแมลง  
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
น้ ำท้ิงได้ดี  เมื่อท ำแปลงเสร็จให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หว่ำนลงแปลงให้ท่ัว 
แล้วรดน้ ำให้ชุ่ม 
- กำรเตรียมพันธุ์ แต่เดิมใช้วิธีปลูกด้วยเมล็ด โดยน ำมำเพำะใน
กระบะ เมื่อต้นกล้ำแข็งแรงหรือมีอำยุ 15-25 วัน จึงย้ำยกล้ำลงปลูก
ในแปลง ท ำกำรดูแลรักษำ ใส่ปุ๋ย ให้น้ ำ ต่อมำได้พัฒนำเป็นกำรปลูก 
โดยใช้ไหลหรือล ำต้นของบัวบกท่ีแตกจำกต้นแม่ ท ำกำรขุดไหลหรือ
ล ำต้นนั้นให้ติดดิน จำกนั้นน ำดินมำพอกท่ีรำกจนเป็นก้อนแล้วเก็บ
พักไว้ในท่ีร่ม พรมน้ ำเล็กน้อย เก็บได้อย่ำงน้อย 1 วัน พอวันท่ี 2 
สำมำรถน ำแขนงนั้นไปปลูกได้เลย หรือหำกไม่สะดวกท่ีจะเก็บพักต้น
พันธุ์ไว้ ก็สำมำรถจะขุดแขนงมำปลูกได้เลย 
- กำรขึงสแลนเพื่อพรำงแสงจะมีประโยชน์ช่วงอำกำศร้อน ประมำณ
เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยน โดยใช้สแลนพรำงแสงประมำณ 
60 หรือ 70% สูงประมำณ 150-170 เซนติเมตรจำกพื้นดิน 

4. การปลูก - ควรขุดหลุมลึก 3-4 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1-3 ต้น ระยะปลูก
ระหว่ำงต้นและระหว่ำงแถว 15 x 15 เซนติเมตร เมื่อปลูกหรือปักช ำ
แล้วต้องรดน้ ำให้ชุ่ม จำกนั้นอีก 7 วัน ล ำต้นจะเจริญเติบโต แตกยอด
ออกมำใหม่ 1-2 ยอด 
- ปล่อยน้ ำหรือรดน้ ำ ให้ฉ่ ำในแปลงท่ีเตรียมไว้ แล้วน ำกล้ำท่ีมีไหล 
รำก ล ำต้น โดยตัดใบท้ิงครึ่งต้น จับต้น 1-3 ต้น ปักลงดินตำมระยะท่ี

- พันธุ์ ท่ีใช้ปลูก มีโรค แมลงติดมำ 
และไม่ค่อยสมบูรณ์ ตลอดจนใช้พันธุ์ที่ 
ข ย ำ ย จ ำก แ ป ล ง เ ก่ ำ ท่ี ป ลู ก เ ป็ น
เวลำนำน ซึ่งมีกำรระบำดของโรค
แมลง 

- หำกมีกำรจัดกำรและน ำวิธีกำรท่ี
เหมำะสม ตลอดจนพันธุ์ดีท่ีปลอด
จำกโรค และแมลง จะช่วยประหยัด 
ลดต้นทุน และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
ต้องกำร อีกประมำณ 7 วันก็จะแตกใบใหม่ หรือยอดใหม่ วิธีกำร
แบบนี้จะเน้นเรื่องน้ ำ ต้องมีปริมำณมำกเพียงพอ 

5. การใส่ปุ๋ย - ก่อนปลูกบัวบก ควรมีกำรเก็บตัวอย่ำงดินส่งวิเครำะห์หำปริมำณ
ธำตุอำหำร เพื่อวำงแผนปรับปรุงดินก่อนปลูก ส ำหรับอัตรำกำรใส่ปุ๋ย
ทุกครั้งจะดูกำรเจริญเติบโตของบัวบก และควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
ประกอบกันจึงจะท ำให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 
- หลังจำกปลูกบัวบกได้ 15-20 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีปีละ 3 ครั้ง ตำม
ควำมต้องกำรพืชและทุกครั้งท่ีมีกำรใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วจะต้องรดน้ ำ   ให้
ชุ่ม  

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดิน 
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเดียวติดต่อกัน และใช้
ปริมำณมำก 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและควำม
ต้องกำรของพืช ตลอดจนพิจำรณำ
ใส่ตำมควำมสมบูรณ์ของดินและพืช 
- ใช้ปุ๋ยชีวภำพ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
- ผสมปุ๋ยเคมีใช้เองจะช่วยลดต้นทุน
ค่ำปุ๋ยได้ 30-50% 

6. การให้น้ า - สำมำรถให้น้ ำบัวบกได้ 2 วิธี คือ ระบบมินิสปริงเกอร์ ซึ่งเปิดให้น้ ำ
ช่วงเช้ำและเย็น ช่วงละ 10-15 นำที หรือให้น้ ำแบบใช้สำยยำงรด 
หรือฉีดจนชุ่ม ใบบัวบกจะเจริญเติบโตได้ดีกว่ำเพรำะได้รับควำมช้ืน
มำกกว่ำ 

เกษตรกรให้น้ ำ โดยไม่ค ำนึงถึงควำม
ต้องกำรของพืชและปริมำณน้ ำท่ีพืช
ต้องกำร 

- ควรเลือกวิธีกำรให้น้ ำท่ีเหมำะสม
เช่น แบบมินิสปริ ง เกอร์จะ ช่วย
ประหยัดแรงงำน และเวลำได้  

7. การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

โรคท่ีส าคัญ 
- โรครำเม็ดผักกำดและโรคแอนแทรคโนสท ำลำยใบและต้นบัวบก 
ป้องกันโดยกำรใช้เช้ือไตรโคเดอร์มำ หว่ำนในแปลงปลูกหรือใช้วิธีเขต
กรรม (จะมีกำรระบำดในช่วงฤดูฝน) 
แมลงศัตรูที่ส าคัญ 
- หนอนกินใบ ถ้ำพบจ ำนวนไม่มำก ควรเก็บออกไปท ำลำยท้ิง และ
หำกพบว่ำมีจ ำนวนมำกใช้สำรสกัดจำกสะเดำกำรค้ำ หรือใช้เมล็ด

-  เกษตรกร ส่ วนมำกจะพ่ น ด้ ว ย
สำรเคมีป้องกันก ำจัดโรค เช่น คำเบน
ดำซิม 
- หรือใช้สำรเคมีไซเปอร์เมทรินพ่น
ป้องกันก ำจัดหนอนกินใบ 

- น ำวิธีกำรเขตกรรมเข้ำมำช่วยใน
แปลงปลูก ตลอดจนรักษำควำม
สะอำดของแปลง ให้ปรำศจำกวัชพืช 
- ใช้เช้ือไตรโคเดอร์มำ และปูนขำว
ร่วมกัน 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
สะเดำแห้งจ ำนวน 1.5 กิโลกรัม มำบดแล้วน ำไปผสมกับน้ ำ 1 ปี๊บ 
หมักท้ิงไว้ประมำณ 12 ช่ัวโมง หลังจำกนั้นน ำมำกรองเอำแต่เฉพำะ
น้ ำไปฉีดพ่นให้ท่ัวแปลง 

8. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- วัชพืชจะเริ่มมีมำกระยะแรกของกำรปลูกบัวบก แต่เมื่อพอบัวบก
เจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว จะไม่ค่อยพบวัชพืช หำกพบวัชพืชใช้วิธีกำรขุด
ถอนรำกและเก็บออกจำกแปลง 

- ใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดวัชพืชใบ
แคบ 

- ใช้แรงงำนคนในกำรก ำจัดวัชพืช
เพื่อควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

9. การเก็บเก่ียว - ตัดใบบัวบกชิดโคนก้ำน ออกมำล้ำงน้ ำ ท ำควำมสะอำด เก็ บ
ใบเหลืองและเศษวัชพืชอื่นๆ ออกทิ้ง  
- เรียงใบบัวบกให้เสมอกันแล้วใช้มีดตัดบริเวณโคนใบให้เหลือควำม
ยำวประมำณ 1 คืบจำกปลำยใบลงมำ หำกเก็บขำยสดก็รัดเป็นก ำๆ 
แล้วน ำไปล้ำงน้ ำ พร้อมส่งขำย หำกท ำตำกแห้ง หลังจำกตัดโคนใบ
แล้วก็น ำไปล้ำงน้ ำให้สะอำด แล้วน ำไปตำกแดด  
(ถ้ำตำกหำกแดดจัด จะท ำให้ใบบัวบกสีซีด) 

- กำรตัดใบ กำรตัดตกแต่ง และกำร
ล้ำงพร้ อมมั ด  ต้ องท ำ ด้ วยควำม
ช ำนำญ และมีประสบกำรณ์ 

- ใช้แรงงำนท่ีมีประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญในกำรเกี่ยวเก็บใบ
บัวบก จะท ำให้ได้บัวบกสวย ไม่ช้ ำ
สำมำรถขำยได้รำคำดี 
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กำรเตรียมแปลงปลูกและติดต้ังระบบกำรให้น้ ำแบบสปริงเกอร์                ลักษณะแปลงปลูกบัวบก 

 

 

 

 

 

  

ต้นบัวบกท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี ลักษณะโรคแอนแทรคโนสในบัวบก  ลักษณะโรครำเม็ดผักกำดในบัวบก 
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มะระขี้นก  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์ - คัดเลือกพันธุ์จำกแหล่งท่ีเช่ือถือได้ เช่น หน่วยงำนรำชกำรท่ีผลิต
เมล็ดพันธุ์ หรือบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ท่ีได้กำรรับรองจำกกรมวิชำกำร
เกษตร 
- เลือกพันธุ์ท่ีตลำดต้องกำร และให้ผลผลิตสูง ผลสวย สีสวย เก็บง่ำย 
น้ ำหนักดี 
- พิจำรณำเปอร์เซ็นต์ควำมงอกสูง และน ำมำทดสอบควำมงอกก่อน
ปลูก  

- นิยมเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ง่ำยต่อกำร
กลำยพันธุ์ 

- ใช้เมล็ดพันธุ์จำกแหล่งท่ีเช่ือถือได้ 
และควรเป็นพันธุ์ลูกผสม 

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- สภาพพื้นที่ สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด แต่จะได้ผลดี
ท่ีสุดในดินร่วนปนทรำย มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง ดินมีค่ำควำมเป็น
กรดเล็กน้อยถึงปำนกลำง (pH 5.5-7.5) ระบำยน้ ำได้ดี แสงแดด
เต็มท่ีตลอดท้ังวัน ควำมช้ืนสม่ ำเสมอเพียงพอ สำมำรถปลูกได้ท้ังปี 
- สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ท่ีเหมำะสมระหว่ำง 18-25 องศำ
เซลเซียส ทนแล้งได้ดี 

- ปลูกตำมควำมพอใจ และในพื้นท่ีท่ีมี
อยู่โดยไม่ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ต้นทุนกำรผลิต 

- เลือกใช้พื้นท่ีให้เหมำะสมกับพืช มี
ศักยภำพกำรผลิตท่ีเหมำะสม จะลด
ต้นทุนได้ประมำณ 30% 
 

 

 - แหล่งน้ า หำกท ำเป็นกำรค้ำ ควรมีปริมำณน้ ำเพียงพอตลอดท้ังปี 
ท้ังน้ ำจำกแหล่งธรรมชำติ และน้ ำบำดำล ไม่มีสำรพิษโลหะหนัก      ปะปน
อยู่ 

 
 

 

3. การเตรียม
พื้นที่ปลูก 

- เป็นพืชท่ีมีระบบรำกลึกถึงปำนกลำง ควรไถดินลึกประมำณ 20-25 
เซนติเมตร ตำกดินท้ิงไว้ 7-10 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีสลำยตัวดี

- มะระขี้นก แต่เดิมเป็นพืชขึ้นตำมข้ำง
รั้ ว บ้ ำน  เ กษตรกรจะปล่อยตำม

- กำรปลูกเพื่อกำรค้ำต้องมีกำร
เ ต รี ย ม ดิ น  เ ต รี ย ม พื้ น ท่ี ป ลู ก ท่ี
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
แล้วในปริมำณมำก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทำงกำยภำพของดิน แล้ว
ยกร่องเล็กๆ ยำวไปตำมพื้นท่ีปลูก ระบบปลูก แบบแถวคู่ ระยะปลูก
ท่ีเหมำะสมคือ ระยะระหว่ำงต้นและระยะทำงแถว คือ 50 x 100 
เซนติเมตร 
- กำรท ำค้ำง ถ้ำใช้ไม้ไผ่ต้องน ำมำผ่ำซีกเล็กๆ กว้ำง 2.3 เซนติเมตร 
ยำว 2 เมตร ถ้ำใช้ไม้รวกก็ไม่ต้องผ่ำ ใช้ไม้รวกยำวประมำณ 2 เมตร 
เช่นกัน ปักไม้ลงไปข้ำงๆ หลุม แล้วรวบปลำยไม้เข้ำด้วยกันเป็นรูปจ่ัว 
มัดให้เหลือปลำยไม้ไว้ แล้วใช้ไม้ยำววำงพำดข้ำงบนอีกท่ีหนึ่ง ตำม
แนวยำวร่อง หรืออำจใช้ยอดไม้รวกปักเพื่อให้มะระขึ้นไปได้ 

ธรรมชำติ ขำดกำรดูแลรักษำต้ังแต่
แรกของกำรเจริญเติบโต 

เหมำะสม เพื่อลดปัญหำต่ำงๆ เช่น 
น้ ำท่วมขัง โรคแมลง และง่ำยต่อกำร
ปฏิบัติ 

4. การปลูก - หยอดเมล็ดลงในหลุม หลุมละ 3-4 เมล็ด ลึกลงไปในดินประมำณ 
2.5-3.5 เซนติเมตร กลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีสลำยตัวแล้ว หรือ
ดินผสม รดน้ ำให้ชุ่ม คลุมฟำงแห้ง หรือหญ้ำแห้งท่ีสะอำดให้หนำ
พอควร เมื่อต้นกล้ำมีใบจริง 2 ใบ ถอนแยกต้นท่ีอ่อนแอ หรือไม่
สมบูรณ์ท้ิง ให้เหลือไว้หลุมละ 2 ต้น 
- อีกวิธีหนึ่ง ใช้ไม้รวกปัก ในกระบะ แล้วใช้ตำข่ำยไนล่อน ขนำด 14 
นิ้ว หรือ 16 นิ้ว ร้อยเชือกข้ำงบน และข้ำงล่ำงตำข่ำย ขึงไปตำมร่อง 
แล้วมัดติดกับหลักไม้รวก มะระขี้นกจะเกำะและให้ผลผลิตดีกว่ำค้ำง
ธรรมดำ 

- ขุดหลุมกว้ำง 20-30 เซนติเมตร ลึก 
20-25 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ย
คอก/ปุ๋ยเคมี 15-15-15 กลบทับด้วย
ดินบำงๆ หยอดเมล็ดลงหลุม 3 -5 
เมล็ด กลบด้วยดินหนำ 1 เซนติเมตร 
ปักค้ำงให้ต้นเล้ือยขึ้นค้ำง หลังจำกมีใบ
จริง ให้แยกเหลือหลุมละ 3 ต้น 

- ใช้ระยะปลูกและวิธีกำรปลูก ท่ี
เหมำะสมตำมค ำแนะน ำเพื่อให้ง่ำย
ต่อกำรจัดกำรและลดปัญหำต่ำงๆ 
จนท ำให้ได้ผลผลิตและคุณภำพสูง 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
5. การใส่ปุ๋ย - หลังปลูกมะระขี้นกได้ 15 วัน ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนียม

ซัลเฟต ประมำณ 1 ช้อนแกงต่อหลุม พรวนรอบๆ ต้นแล้วรดน้ ำ 
ปริมำณของปุ๋ยท่ีใช้ขึ้นอยู่กับควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมำณ
ของปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักท่ีใช้ 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดิน 
- ไม่มีกำรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือ
ปุ๋ยเคม ี

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและควำม
ต้องกำรของพืช หลังปลูก ก่อนออก
ดอก และเมื่อติดผล 
- ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ช่วยลดต้นทุนค่ำ
ปุ๋ยลงได้ 30% 
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

6. การให้น้ า - มะระขี้นกเมื่อน ำมำปลูกเป็นกำรค้ำ ควรได้รับน้ ำในปริมำณท่ี
เหมำะสม วันละ 1 ครั้ง หรือเช้ำ-เย็น  
- ในระยะติดดอก ออกผล ต้องไม่ขำดน้ ำเพรำะจะท ำให้กำรติดดอก 
ติดผล ลดลง 

- ให้น้ ำตำมร่องหรือสำยยำงรด - วำงระบบกำรให้น้ ำ ให้ปุ๋ยไปตำม
ท่อ เพื่อลดกำรใช้แรงงำน 
- ให้น้ ำแบบสปริง เกอร์หัวเหวี่ยง
ขนำดเล็กช่วยประหยัดน้ ำ 

7. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

โรคท่ีส าคัญ 
โรคใบจุด โรคเหี่ยว ป้องกันด้วยวิธีกำรถอนต้นท่ีเป็นโรค เผำท ำลำย 
และโรยด้วยปูนขำว หรือพ่นด้วยสำรป้องกันก ำจัดโรคพืช แมนโค
แซป 80 % อัตรำ 40 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
แมลงที่ส าคัญ  
แมลงวันทอง เพล้ียไฟ เพล้ียอ่อน หนอนเจำะเถำ หนอนเจำะยอด 
ป้องกันก ำจัดด้วยกำรพ่นน้ ำสกัดสะเดำ หรือน้ ำส้มควันไม้ อัตรำ    
50 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร และใช้เช้ือ Bacillus thuringiensis (Bt) 
อัตรำ 20-40 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 

- พ่นสำรป้องกันก ำจัดโรคและแมลง
หลำยๆ ชนิดพร้อมกัน 
 

-  ส ำรวจโรคและแมลงก่ อนพ่น
สำรเคมี เพื่อลดกำรใช้สำรเคมีในกำร
ป้องกันก ำจัดโรคและศัตรูพืช  
- กำรพ่นละอองน้ ำท่ีเป็นฝอย จะ
ช่วยลดกำรระบำดของเพ ล้ียไฟ
ในช่วงออกดอก 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
 
 

- วัชพืชจะมีข้ึนในระยะแรกของกำรเจริญเติบโต กำรก ำจัดวัชพืชโดย
กำรถอน หรือถำก ควรระมัดระวังอย่ำให้กระทบกระเทือนถึงระบบ
รำก 

- ใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดวัชพืช - ใช้วิธีถำกหญ้ำ และควรระวังกำร
กระทบกระเทือนระบบรำก 
- ปลูกพืชชนิดอื่นข้ำงล่ำงค้ำงมะระ
ขี้นก เพื่อกันวัชพืชขึ้น 

9. การเก็บเก่ียว - มะระขี้นกจะให้ผลผลิตท่ีสำมำรถเก็บได้เป็นรุ่นๆ ไป 
- กำรเก็บเกี่ยวต้องระมัดระวังอย่ำให้เถำฉีกขำด ควรใช้มีด หรือ
กรรไกรตัดท่ีขั้วผลมะระขี้นก หรือหำกมีควำมช ำนำญพอ ให้ใช้มือ
เด็ดขั้วมะระได้เลย 
- สังเกตมะระขี้นกท่ีอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวได้ จะอยู่ในระยะท่ีมีขนำด
ผลใหญ่แล้ว แต่ไม่แก่จัด ผิวสีออกเขียวปนเหลือง 
- เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว น ำมำคัดขนำด ใส่ลังส่งตลำด ซึ่งมะระขี้นก
สำมำรถขำยได้ท้ังผลและยอดอ่อน โดยมัดยอดเป็นก ำๆ 
- ผลสำมำรถน ำไปแปรรูป เช่น ท ำแห้งหรือเช่ือม จะท ำให้มีรำยได้
เพิ่มขึ้น 

- แรงงำนท่ีใช้ในกำรเก็บเกี่ยวจะใช้วิธี
ดึงผลท ำให้เถำมะระขี้นกฉีกขำด 
- กำรเก็บเกี่ยวจะเก็บทุกขนำด โดยไม่
มีกำรคัดแยกผลท่ีส่งตลำดได้ 

ใช้แรงงำนท่ีมีควำมช ำนำญในกำร
เก็บเกี่ยว และมีกำรคัดแยกผลตำม
ขนำดเพื่อให้ได้รำยได้เพิ่มขึ้น 
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   ลักษณะแปลงปลูกท่ีเหมำะสม        ผลมะระขี้นกเมือเจริญเติบโตเต็มท่ี           เมล็ดของมะระขี้นกในผลแก่จัด  
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การลดตน้ทุนการผลติไม้ดอกไม้ประดับ 

กล้วยไม้  
ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. การเตรียมวัสดุ
ปลูก 

- วัสดุปลูกต้องสะอำด เหมำะสมกับกล้วยไม้แต่ละสกุล (ใช้กระบะ
กำบมะพร้ำวอัด หรือกำบมะพร้ำวเปลือกแข็ง หรืออิฐบล็อกส ำหรับ
ปลูกกล้วยไม้สกุลหวำย ใช้กำบมะพร้ำว ถ่ำน หรืออิฐ ส ำหรับปลูก
กล้วยไม้สกุลออนซิเดียม และใช้กำบมะพร้ำวหรือไม่ใช้วัสดุปลูก
ส ำหรับปลูกกล้วยไม้สกุลอะแร็นดำ ออนซิเดียม แวนดำ) และมำจำก
แหล่งท่ีไม่มีกำรระบำดของศัตรูกล้วยไม้ 

-  ซื้อกำบมะพร้ำวอัดจำกร้ำนค้ำท่ัวไป 
โดยไม่ได้ค ำนึงถึงแหล่งท่ีมำว่ำมีกำร
ปนเป้ือนของโรคแมลง 

- กำรใช้วัสดุท่ีสะอำดและเหมำะสม
สำมำรถลดต้นทุนได้เนื่องจำกไม่มี
กำรปนเป้ือนของโรคและแมลง 

2. การเลือกและ
เตรียมต้นพันธุ ์

- ต้นพันธุ์ต้องมำจำกแหล่งท่ีเช่ือถือได้ และมำจำกแหล่งท่ีไม่มีกำร
ระบำดของศัตรูกล้วยไม้ เพื่อให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปรำศจำกไวรัส 
- ซื้อต้นกล้วยไม้ขนำดเล็กท่ียังอยู่ในขวดเพำะเล้ียงมำท ำกำรออกขวด
และอนุบำลเอง 
- มีมำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 

- ซื้อต้นพันธุ์ขนำดเล็ก อำยุประมำณ 
3 เดือน มำปลูก 
- ขยำยพันธุ์เองโดยกำรตัดแยกล ำไป
ปักช ำ 

- คัดเลือกต้นท่ีแข็งแรงสม่ ำเสมอลง
ปลูก จะท ำให้ ต้นกล้วยไม้มีกำร
เจริญเติบโต ออกดอกในระยะเวลำ
ใกล้เคียงกัน สำมำรถลดต้นทุนเรื่อง
ต้นพันธุ์ได้ประมำณ 30% 

3. การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยตำมค ำแนะน ำโดยกำรผสมปุ๋ยใช้เอง สูตร 20-10-25 (สัดส่วน 
N:P2O5:K2O เท่ำกับ 4:2:5) 
- ระยะอนุบำล พ่นปุ๋ยทำงใบท่ีผสมเอง ทุก 7 วัน โดยอัตรำปุ๋ยท่ีใช้ ¼ 
- ½  ของอัตรำปกติ 

- พ่นปุ๋ยส ำเร็จรูป ท่ีซื้อจำกร้ำนเคมี
เกษตร สัปดำห์ละ 2 ครั้ง และมีกำร
ผสมอำหำรเสริม และ/หรือสำหร่ำย 
เพื่อเร่งกำรพัฒนำทำงล ำต้นและดอก 

- ผสมปุ๋ยใช้เอง และลดจ ำนวนกำร
พ่นเหลือสัปดำห์ละ 1 ครั้ง สำมำรถ
ลดต้นทุนได้ประมำณ 30-35% 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

- ระยะเจริญเติบโต  พ่นปุ๋ยทำงใบท่ีผสมเอง ทุก 7 วัน โดยอัตรำปุ๋ยท่ี
ใช้ขึ้นกับชนิดกล้วยไม้ คือ 

- อะแร็นดำ ออนซิเดียม แวนดำ แอสโคเซ็นดำ หวำย  
(ไม้ขำว) ใช้ 40-60 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
- หวำย (ไม้แดง) ใช้ 80 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 

ซึ่งเป็นกำรฉีดพ่นเกินควำมต้องกำร
ของพืช 
- ใส่ปุ๋ยละลำยช้ำ (slow release) ทุก 
3 เดือน 
 

- เก็บตัวอย่ำงใบกล้วยไม้ส่งวิเครำะห์
ธำตุอำหำรปีละ 1 ครั้ ง เพื่อปรับ
ปริมำณกำรให้ปุ๋ยให้เหมำะสม 

 

4. การให้น้ า  - ให้น้ ำวันละ 1 ครั้ง โดยใช้หัวบัวขนำด 400 รู 
- ใช้ระบบสปริงเกอร์ โดยติดต้ังหัวจ่ำยน้ ำให้สูงกว่ำยอดกล้วยไม้
ประมำณ 50 เซนติเมตร ให้น้ ำประมำณ 8 ลูกบำศก์เมตร/ไร่/วัน 

-  ให้น้ ำวันละ 1 ครั้ ง  โดยกำรใ ช้
แรงงำนคนลำกสำยยำงไปตำมโต๊ะ
กล้วยไม้ 
- ใช้ระบบสปริงเกอร์ให้น้ ำ หัวจ่ำยน้ ำ
ขนำดใหญ่ 500-600 ลิตร/ช่ัวโมง โดย
ให้น้ ำ 10-12 ลูกบำศก์เมตร/ไร่/วัน 

- ให้น้ ำในปริมำณท่ีเหมำะสม จะ
สำมำรถลดปริมำณกำรใช้น้ ำได้ 2-4 
ลูกบำศก์เมตร/ไร่/วัน 
- ส่งเสริมให้ใช้หัวจ่ำยน้ ำท่ีมีขนำด
เล็กลง เช่น เมื่อใช้หัวจ่ำย 250-300 
ลิตร/ช่ัวโมง เทียบกับหัวจ่ำยขนำด
ใหญ่ จะสำมำรถเพิ่มพื้นท่ีให้น้ ำได้
เป็น 2 เท่ำของหัวใหญ่  

5. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
แมลงศัตรู
กล้วยไม้  

- ส ำรวจชนิดของโรค/ กำรระบำดของแมลงและประเมินควำม
เสียหำยก่อนท ำกำรพ่นสำรเคมี 

-  ไ ม่ มี ก ำ ร ส ำ ร ว จ ศั ต รู พื ช อย่ ำ ง
สม่ ำ เสมอ พ่นสำรเคมี เมื่ อมี กำร
ระบำดของศัตรูพืชมำกแล้ว และ/หรือ 
เลือกใช้สำรเคมีไม่เหมำะสมกับชนิด
ของศัตรูพืช  

- ศึกษาเอกสารเรื่องการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชกล้วยไม้ เลือกใช้สารเคมีตาม
ค าแนะน า  
- ใ ช้ วิ ธี ก า รป้ อ ง กั น ก า จั ด แบบ
ผสมผสาน สามารถลดต้นทุนการใช้
สารเคมีได้ประมาณ 20-30% 
 

Facebook : กลุม่งานวจิัยการใช้สารป้องกันกําจดัศัตรพูืช



ลดต้นทนุการผลิตพืชสวน ผัก สมุนไพร ไม้ดอก 48 
 

ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

6. การเก็บเก่ียว - ตัดเมื่อมีดอกบำน 3 ใน 4 ของจ ำนวนดอก 
- ระยะเวลำตัดดอก ควรเป็นช่วงเช้ำ และหลังจำกให้ปุ๋ยไปแล้ว 2-3 
วัน 
- อุปกรณ์เก็บเกี่ยวควรใช้กรรไกรหรือมีดท่ีมีควำมคมและสะอำด 
- ควรตัดก้ำนช่อดอกเกือบชิดล ำต้นให้ได้ก้ำนยำวมำกท่ีสุด 
- คัดเลือกช่อดอกตำมขนำดท่ีผู้ส่งออกก ำหนด 
- บรรจุช่อดอกในกล่องท่ีเหมำะสมไม่แน่นหรือหลวมเกินไป จะช่วย
ให้ระหว่ำงกำรขนส่งไม่เกิดควำมเสียหำย 

- ตัดตำมรำคำตลำด รำคำดีตัดดอก
บำนน้อย อำจตัดดอกบำนแค่ 4 ดอก
เท่ำนั้น 
 

- กำรเก็บเกี่ยว กำรบรรจุและกำร
ขนส่งท่ีถูกต้องจะลดควำมเสียหำยได้ 
5-10% 
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ต้นพนัธ์ุจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ ก่อนสง่หนอ่ออ่นไปยงัห้องทดลองเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อเพื่อขยายพนัธ์ุ  

ควรท าการตรวจสอบไวรัสท่ีต้นแม่พนัธ์ุก่อน ทัง้นีเ้พื่อให้ได้ต้นปลอดโรคไวรัส 

การเก็บเก่ียว ตดัเม่ือมีดอกบาน 3  ใน 4 ของจ านวนดอก ระยะเวลาตดัดอก ควรเป็นช่วงเช้าหลงัจากให้ปุ๋ ยไปแล้ว 2-3 วนั 
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