
 
บทที่ 5 

การพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ 
จังหวัดเชียงใหม 

 
 การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการดานการผลิต และ
การตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล” มีแนวทางการ
พัฒนาการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ ประกอบดวยแผนการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตผัก
ปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP การดําเนินงานและผลของการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหไดมาตรฐาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
5.1  แผนการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
 แผนการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตรกรท่ีถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural practice: GAP) ใน
ระยะแรกนี้ นักวิจัยไดมุงเนนการใหความรูทางดานการจัดการผลิตใหกับเกษตรกรผูผลิตผัก
ปลอดสารพิษ เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูและพัฒนาใหเปนตนแบบของการผลิตท่ีถูกตองและ
สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชกับการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษของตนเอง ซ่ึงภายหลังจาก
เกษตรกรไดนําความรูดานการจัดการการผลิตไปปรับใชจริงกับการผลิตของตนเองตามแผนการ
พัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ ข้ันสุดทายของแผนการดําเนินงานคือการตรวจ
ประเมินศักยภาพในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษและการตรวจสอบคุณภาพผักปลอด
สารพิษของเกษตรกรเพ่ือทําการรับรองมาตรฐาน GAP การพัฒนาศักยภาพในดานการจัดการ
ผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรมีแผนการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิต ดังตอไปน้ี 
 
 5.1.1  การอบรมใหความรูในการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
 การดําเนินงานตามแผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิตผักปลอด
สารพิษในระยะแรก นักวิจัยไดทําการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิต 
ผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP โดยการอบรมในคร้ังนี้นักวิจัยไดเรียนเชิญ นายสุรพล 
เจียมตน (เจาหนาท่ีงานพืชผักปลอดภัยประจําสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม) เพื่อเปน
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ผูบรรยายใหความรูกับเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP จํานวนท้ังส้ิน 33 ราย มีประเด็นเนื้อหาโดย
สรุปดังตอไปนี้ 
 1)  การจัดการแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 
 การจัดการแมลงศัตรูพืชสามารถใชธรรมชาติชวยจัดการไดโดยเกษตรกรไม
มีความจําเปนตองพึ่งพาสารเคมีและยาฆาแมลง การจัดการแมลงศัตรูพืชโดยวิธีดังกลาวสามารถ
ทําไดโดยการใชไสเดือนฝอย ซ่ึงไสเดือนฝอยสามารถเขาทําลายแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิด เชน 
หนอนกระทูหอม หนอนกระทูผัก หนอนคืบกะหลํ่า หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝาย หนอน
กินใตผิวเปลือก หนอนกอกลวย หนอนหอใบขาว และแมลงวันผลไม เปนตน ไสเดือนฝอย
ไดรับการรับรองจาก สํานักงานปองกันส่ิงแวดลอมจากสหรัฐอเมริกา (The United States 
Environmental Protection Agency: EPA) วาปลอดภัยตอพืชและสัตวมีกระดูกสันหลังอ่ืนๆ และ
ไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนภายใตกฏหมายของการใชสารกําจัดศัตรูพืชเพราะเปนส่ิงไม
มีพิษและปลอดภัยตอสภาพแวดลอมท่ัวไป ตัวออนระยะท่ี 3 ของไสเดือนฝอยเปนระยะท่ีสําคัญ
ในการเขาทําลายแมลงไดท้ังระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยโดยเขาผานทางชองเปดธรรมชาติ และ
เคล่ือนไปยังชองวางภายในลําตัวของแมลงหลังจากนั้นไสเดือนฝอยจะปลดปลอยแบคทีเรียและ
รวมกันสรางสารพิษทําใหแมลงเหยื่อเกิดอาการเลือดเปนพิษและตายภายใน 24-48 ช่ัวโมง 
อยางไรก็ตามไสเดือนฝอยยังมีจุดออนคือ ไมสามารถทนทานตอสภาพแวดลอมในท่ีโลงแจง ซ่ึง
มีการระเหยของน้ําอยางรวดเร็วแตในสภาพธรรมชาติท่ีการระเหยของนํ้าเปนไปอยางชาๆ เชน 
ในดิน ซอกใบ ใตเปลือก หรือในท่ีหลบมุมตางๆ ประสิทธิภาพการเขาทําลายของไสเดือนฝอยจะ
สูงมาก อุณหภูมิที่เหมาะสมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและขยายพันธุของไสเดือนฝอยอยูระหวาง 
25-30 องศาเซลเซียส ไสเดือนฝอยเปนส่ิงมีชีวิตท่ีตองการออกซิเจนในการหายใจและปริมาณ
ความตองการออกซิเจนเพื่อการหายใจข้ึนอยูกับระดับอุณหภูมิ สําหรับระดับความเปนกรดเปน
ดาง (pH) ยิ่งคา pH ต่ํามากๆอัตราการอยูรอดหรือการเจริญเติบโตก็จะยิ่งนอยลงและมีการคนพบ
วาไสเดือนฝอยจะเขาหาความเปนดางมากกวาและจะหลีกหนีความเปนกรดท่ี pH 2.5 ลงไป 
โดยท่ัวไปไสเดือนฝอยมีสองพวกคือ พวกที่เปนศัตรูพืชหมายความวา ไสเดือนฝอยประเภทนี้จะ
เจาะเขาไปในรากและกอใหเกิดปมข้ึนมาหรือไปทําใหทอน้ําในรากอุดตัน ทําใหรากเสีย ดูดน้ํา
ดูดอาหารไมไดอยางท่ีควรจะเปนตนก็เลยแคระแกร็นตามมา ซ่ึงเกษตรกรรูจักไสเดือนฝอยกัน
ในแงนี้เปนสวนใหญ แตอีกดานหนึ่งท่ีไสเดือนฝอยบางตัวกลับมีประโยชนตอพืช โดยสามารถ
ฆาแมลงศัตรูพืชไดและไมไดทําอันตรายอะไรกับพืชเลย ไสเดือนฝอยทั้งสองแบบนี้ไม
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เหมือนกัน ดังนั้นการใชไสเดือนฝอยในการจัดการแมลงศัตรูพืชจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
เกษตรกรซ่ึงมีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดสารพิษตกคางในผักปลอดสารพิษ  
 2)  ระบบนิเวศการเกษตร 
 ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรตองเอ้ืออํานวยตอการอนุรักษ
และฟนฟูส่ิงแวดลอมควบคูกันไปกับการผลิตผักปลอดสารพิษ ซ่ึงผูผลิตจะตองดําเนินการใน
การอนุรักษและฟนฟูสภาพนิเวศทองถ่ินดั้งเดิมไวท้ังสภาพดิน สภาพน้ําและสภาพอากาศ 
เพื่อใหการผลิตผักปลอดสารพิษเปไปอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรตองคํานึงถึงความปลอดภัย
ท้ังของตนเองและผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมการใชสารเคมีซ่ึงเกษตรกรตองมีวินัย
ในตนเอง การจัดการระบบการผลิตตองมีความปลอดภัยจริงและสามารถตรวจสอบได 
นอกจากนั้นเกษตรอินทรียยังจําเปนตองมีมาตรการในการอนุรักษดินและน้ําอยางจริงจังอีกดวย 
โดยในการอนุรักษดินนั้น ตองครอบคลุมตั้งแตการปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน การ
อัดแนนของหนาดิน ดินเค็มและการเส่ือมสภาพของดินดวยเหตุปจจัยอื่นๆ สวนการอนุรักษน้ํา
นั้นเปนเร่ืองของการใชน้ําอยางประหยัด ปองกันไมใหเกิดน้ําเสียอันเนื่องมาจากการใชสารเคมี
ในปริมาณท่ีสูง การหมุนเวียนน้ําน้ํามาใชใหมซ่ึงอาจดําเนินการโดยการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดิน การออกแบบวิธีและระยะเวลาของการเพาะปลูกอยางเหมาะสม การใชวิธีการใหน้ําท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการออกแบบวางแผนการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยคํานึงถึงเง่ือนไข
ขอจํากัดของทรัพยากรน้ําที่มีอยูในทองถ่ิน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
ภายนอกรอบๆ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษก็เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในมาตรฐาน GAP โดย
เกษตรกรอยางนอยจะตองบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกโดยไมใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ
รอบๆ หรือถาเปนไปไดเกษตรกรควรมีสวนชวยในการรับผิดชอบในการอนุรักษและฟนฟู
ระบบนิเวศรอบแปลงเพาะปลูกของตนเอง นอกจากนี้ ในกรณีของการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เกษตรกรจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอธรรมชาติโดยรวม  
 3)  การปรับเปล่ียนเขาสูระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 การผลิตผักปลอดสารพิษเปนการพัฒนาการบริหารจัดการแปลงเพาะปลูก 
ท่ีสอดคลองกับระบบนิเวศการเกษตร โดยอาศัยกลไกและวงจรธรรมชาติเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การทําการผลิต ดังนั้น การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกผักปลอดสารพิษจึงเปนการบริหาร
กิจกรรมตางๆ ของแปลงเพาะปลูกใหเกิดความสมดุลเกื้อกูลกัน ไมวาจะเปนการปลูกพืช รวมถึง
การอยูรวมกันของวัชพืชและแมลงศัตรูพืช โดยอาศัยการควบคุมปริมาณใหสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางเหมาะสม ซ่ึงเกษตรกรจําเปนตองพัฒนาความรู ทักษะ และหม่ันสังเกต เพื่อที่จะ
พัฒนาการผลิตไปอยางตอเนื่องการปรับเปล่ียนเขาสูระบบการผลิตผักปลอดสารพิษอยางแทจริง 
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เกษตรกรควรเร่ิมจากการมีแผนการปรับเปล่ียนท่ีชัดเจน โดยแผนการปรับเปล่ียนดังกลาวจะตอง
สอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน GAP โดยอาจจะปรับเปล่ียนแปลงเพาะปลูกท้ังหมดเขาสู
เกษตรปลอดสารพิษ หรือคอยๆ ปรับเปล่ียนบางสวนของแปลงเพาะปลูกใหเขาสูระบบเกษตร
ปลอดสารพิษก็ได แตทั้งนี้ แผนการปรับเปล่ียนจะตองระบุถึงข้ันตอนและระยะเวลาในการปรับ
เปล่ียนแปลงเพาะปลูกท้ังหมดเขาสูเกษตรปลอดสารพิษเพื่อความชัดเจนและสรางระเบียบวินัย
ใหกับเกษตรกรเอง ในกรณีท่ีเกษตรกรไมสามารถปรับเปล่ียนแปลงเพาะปลูกท้ังหมดเขาสูระบบ
เกษตรปลอดสารพิษและจําเปนตองปรับเปล่ียนทีละสวน ระบบการผลิตท้ังสองระบบจะตอง
สามารถจัดแยกออกจากกันไดอยางชัดเจนท้ังในแงของการผลิตและระบบเอกสารเพื่อปองกัน
การปะปนกันของปจจัยการผลิตและผลผลิต ระยะเวลาของการปรับเปล่ียนเปนชวงเวลาท่ี
เกษตรกรเริ่มปรับตัวเพื่อเขาสูระบบเกษตรปลอดสารพิษและพัฒนาสมดุลของระบบนิเวศใน
พื้นท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรรวมถึงชวงเวลาในการปรับปรุงบํารุงระบบการผลิตผักปลอด
สารพิษเพื่อเขาสูกระบวนการที่ถูกตองอยางจริงจัง สวนเกษตรกรที่ไดปรับเปล่ียนพื้นท่ีบางสวน
เขาสูระบบเกษตรปลอดสารพิษแลว เกษตรกรจะตองพยายามดําเนินการบริหารพื้นท่ีนั้นใน
ระบบเกษตรปลอดสารพิษไมใชปรับเปล่ียนกลับสูระบบเกษตรเคมีสลับไปสลับมากับระบบ
เกษตรปลอดสารพิษเพราะเปนการสอใหเห็นถึงความไมจริงจังและเอาใจใสของเกษตรกรตอ
แนวทางการผลิตเพื่อความปลอดภัย  
 การผลิตผักปลอดสารพิษมีแนวทางท่ีมุงใหเกษตรกรพยายามผลิตปจจัยการ
ผลิตตางๆ เชน ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุพืช ดวยตนเองใหไดมากที่สุด เพื่อลดตนทุนในดานการ
ผลิตควบคูไปกับการใชปจจัยการผลิตอยางเหมาะสมและเกิดความคุมคาสูงสุด แตในกรณีท่ี
เกษตรกรไมสามารถผลิตไดเอง (เชน มีพื้นท่ีการผลิตไมพอเพียง หรือตองมีการลงทุนสูงสําหรับ
การผลิตปจจัยการผลิตท่ีจําเปนตองใช) เกษตรกรก็สามารถซ้ือหาปจจัยการผลิตจากภายนอกได 
แตควรเปนปจจัยการผลิตท่ีมีอยูแลวในทองถ่ินซ่ึงหาไดไมยากและราคาไมแพงจนเกินไป 
นอกจากนี้การเลือกใชปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในทองถ่ินยังเปนการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและลดปญหาการกอหน้ีสินใหกับเกษตรกรท่ีนิยมการกูยืมเงินเพื่อใชในการผลิต
ผักปลอดสารพิษ  
 4)  การจัดการดินและธาตุอาหารของการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 การจัดการดิน ท่ีดี เปนพื้นฐานสํา คัญของการผลิตผักปลอดสารพิษ  
การปรับปรุงดินและการบริหารจัดการดินและธาตุอาหาร มีเปาหมายเพ่ือรักษาความอุดม
สมบูรณของดิน ซ่ึงรวมถึงการจัดการใหมีธาตุอาหารอยางเพียงพอกับพืชท่ีเพาะปลูก และ
เพิ่มพูนอินทรียวัตถุใหกับดินอยางตอเนื่อง โดยการสรางกลไกของการหมุนเวียนธาตุอาหารใน
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พื้นท่ีเพาะปลูกและการสูญเสียของธาตุอาหารอินทรียวัตถุท่ีใสคืนใหกับดินนั้นอาจจะเปน
อินทรียวัตถุจากพืชหรือสัตวก็ได โดยมีเปาหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินท่ีเกษตรกร
ใชในการเพาะปลูก หรือถาเปนไปไดควรเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของดินโดยการใชทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ินเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพเม่ือเกษตรกรใชพื้นท่ี
ในการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยวิธีการจัดการท่ีใหผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนมีการ
เจริญเติบโตท่ีดีนั้น เกษตรกรตองใหผักปลอดสารพิษท่ีปลูกไดรับธาตุอาหารอยางเหมาะสมและ
เพียงพอในชวงจังหวะท่ีพืชตองการธาตุอาหาร การจัดหาแหลงธาตุอาหารของพืชนั้นควรเนนท่ี
ธาตุอาหารที่ผลิตข้ึนไดภายในระบบแปลงเพาะปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการใหมีการ
หมุนเวียนธาตุอาหารใหมีประสิทธิภาพ การใชปุยหมัก ปุยคอกหรือปุยอินทรียจากภายนอก
แปลงเพาะปลูกนั้นควรเปนแคแหลงธาตุอาหารเสริมเทาน้ัน โดยปกติ สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม ไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษไดหันมาจัดการสรางแหลงธาตุ
อาหารภายในดินท่ีใชเพาะปลูก ซ่ึงจะมีนักวิชาการเกษตรกรท่ีประจําอยูที่ สํานักงานเกษตร
อําเภอเปนผูท่ีคอยใหคําปรึกษา นอกจากนั้นยังมีการสงเสริมใหมีการจัดทําปุยหมักเพื่อใชเปน
ปจจัยในการเสริมสรางแหลงธาตุอาหารในดินท่ีเกษตรกรใชทําการผลิตผักปลอดสารพิษ ใหดิน
มีความอุดมสมบูรณมากยิ่งข้ึน สวนในดานของการรับรองคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษ
ของเกษรกรตามมาตรฐาน GAP หนวยงานท่ีรับรองไดใชวิธีการกําหนดในสองแนวทางรวมกัน 
ท้ังนี้เกษตรกรผูผลิตจะตองศึกษาแนวทางของมาตรฐาน GAP ใหละเอียด เพราะจะมีการกําหนด
รายช่ือปจจัยการผลิตท่ีอนุญาตใหใช (positive list) หมายความวา เฉพาะปจจัยการผลิตท่ีระบุอยู
ในมาตรฐานเทานั้นท่ีเกษตรกรจะมีสิทธิในการใชในระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ แตใน
บางคร้ังเกษตรกรก็มีสิทธิท่ีจะใชปจจัยการผลิตอะไรก็ไดที่ไมไดมีรายช่ือระบุอยูในมาตรฐาน
ของหนวยงานที่รับรอง เชนหนวยงานรับรองบางแหงอาจอนุญาตใหใชน้ําหมักยาสูบเปนสาร
ปองกันกําจัดแมลง ในขณะท่ีบางแหงอาจไมอนุญาต เพราะเช่ือวา น้ําหมักยาสูบมีฤทธ์ิทําลาย
แบบไมเลือก ซ่ึงจะเปนอันตรายตอแมลงศัตรูธรรมชาติดวย ดังนั้น การศึกษารายการปจจัยการ
ผลิตท่ีอนุญาตและไมอนุญาตใหใชของหนวยงานรับรองหนึ่งๆ ไมอาจสรุปไดชัดเจนวา จะ
เหมือนกันกับหนวยงานรับรองอ่ืนๆ  ในกรณีท่ีหนวยงานเลือกกําหนดรายช่ือปจจัยการผลิต
เฉพาะท่ีไมอนุญาตใหใช (negative list) หนวยงานรับรองนั้นอาจจะมีขอกําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การประเมินปจจัยการผลิตโดยเกษตรกรกอนการใช ซ่ึงหมายความวา เกษตรกรไมอาจท่ีจะใช
ปจจัยการผลิตใดๆ ท่ีไมไดอยูในรายช่ือปจจัยการผลิตตองหามไดอยางเสรี แตเกษตรกรจะตอง
ทําการประเมินปจจัยการผลิตที่ตองการใช ตามเกณฑและข้ันตอนท่ีหนวยงานรับรองกําหนดไว
กอน จึงจะสามารถมีสิทธิในการใชปจจัยการผลิตดังกลาวในแปลงเพาะปลูกได 
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 5)  การปรับปรุงดินและการฟนฟูดินกับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 หลักปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของการผลิตผักปลอดสารพิษคือ การปรับปรุงและ
การบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ซ่ึงถาหากดินท่ีเกษตรกรใชในการผลิตผักปลอด
สารพิษมีการสะสมสารพิษตกคาง ก็จะสงผลใหผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนมี
การปนเปอนสารพิษท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค และการปรับปรุงบํารุงความอุดมสมบูรณในดิน
ยังชวยใหพืชมีความแข็งแรงและสมบูรณ มีการเจริญเติบโตท่ีปกติและใหผลผลิตสูง ซ่ึงการ
ปรับปรุงดินในแนวทางของเกษตรกรปลอดสารพิษจะใชแนวทางชีวภาพเปนหลัก แตไมได
หมายความวาไดละท้ิงการปรับปรุงโดยใชปจจัยภายนอก เชน การหมุนเวียนระบบการผลิต การ
ใชปุยอินทรีย ปุยพืชสด ปุยหมักหรือแมกระท่ังปุยคอกในการปรับปรุงคุณภาพของดิน เปนตน 
ความสําคัญของดินตอการเพาะปลูกนั้นไมเพียงแคดินเปนจุดศูนยกลางของวงจรธาตุอาหารพืช 
ดินยังเปนแหลงกําเนิดและท่ีอยูของส่ิงมีชีวิตมากมายมหาศาล ตลอดจนปญหาความไมยั่งยืนของ
การเกษตรมีสาเหตุมาจากความเส่ือมโทรมของดินเปนสําคัญ ดังนั้นการจัดการดินอยางถูกตอง
จึงเปนหัวใจของการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในปจุบัน  
 6)  การคัดเลือกพันธุสําหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ 
 ในการผลิตผักปลอดสารพิษนั้น การคัดเลือกพันธุพืชท่ีมีความตานทานตอ
โรคและแมลงศัตรูพืชจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรใน
ปจจุบัน เกษตรกรโดยท่ัวไปนั้นมีทักษะและมีความรูความชํานาญในการคัดเลือกเมล็ดพันธพุพืช
ไดเปนอยางดี ท้ังน้ีเพราะพืชแตละชนิดมีความออนแอหรือมีประสิทธิภาพในการตานทานโรค
และแมลงท่ีแตกตางกัน เกษตรกรอาจเลือกท่ีจะทําการผลิตผักปลอดสารพิษที่มีความตานทานตอ
โรคและแมลงศัตรูพืช ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะระบาดในพื้นท่ีหรือมีการระบาดอยางหนักในการ
ดําเนินการผลิตผักปลอดสารพิษในระยะเวลาที่ผานมา ซ่ึงเกษตรกรไดพยายามในการแกไข
ปญหาดังกลางอยางจริงจัง การคัดเลือกเมล็ดพันธุถือไดวาเปนการกระจายความเส่ียงในการ
จัดการการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรไดเปนอยางดี ท้ังนี้การคัดเลือกเมล็ดพันธุพืชยัง
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกไดดียิ่งข้ึน ทําใหอัตราการงอกของเมล็ดเพิ่มสูงข้ึนดวย ใน
หลักการของขอกําหนดมาตรฐาน GAP เกษตรกรควรเลือกชนิดและพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับ
สภาพนิเวศการเกษตรและภูมิอากาศของทองถ่ินน้ัน รวมท้ังควรเปนพันธุที่มีความตานทานตอ
โรคและแมลงในระบบการปลูกพืช เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชท่ีหลากหลายชนิดและพันธุ 
นอกจากนี้ การปลูกพืชหลากหลายพันธุยังเปนการสรางความหลากหลายของผลผลิตท่ีจะมีผล
โดยตรงในดานของการตลาด ในการสรางความหลากหลายของการปลูกพืชนี้ เกษตรกรควรมี
การปลูกพืชหมุนเวียนท่ีมีพืชเปนปุยพืชสดรวมอยูดวย โดยจัดระบบการปลูกพืชใหมีพืชคลุมดิน
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อยูตลอดท้ังป นอกจากนั้นในการรับรองคุณภาพผลผลิตผักปลอดสารพิษ หนวยงานรับรอง
มาตรฐานจะมีขอกําหนดใหเกษตรกรผูผลิตบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการผลิต เพื่อหนวยงาน
รับรองจะไดสามารถทําการตรวจประเมินการผลิตได ซ่ึงโดยท่ัวไป การบันทึกขอมูลมักจะ
ประกอบดวยการใชปจจัยการผลิต แหลงท่ีมา ชนิด จํานวน รวมถึงปริมาณการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
และการจําหนายผลผลิต ซ่ึงเกษตรกรนอกจากจะตองจัดทําการบันทึกขอมูลเหลานี้ ยังอาจ
จําเปนตองเก็บหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน ใบเสร็จการซ้ือปจจัยการผลิตและเอกสารการ
ขายผลผลิต เปนตน 
 7)  การบริหารจัดการศัตรูพืชของระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ 
     แนวทางสําคัญของการปองกันกําจัดศัตรูพืชในการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกรคือ การเสริมสรางความแข็งแรงของพืช เพื่อใหพืชสามารถพัฒนาความตานทานตอ
โรคและแมลงศัตรูพืช รวมท้ังทําใหพืชสามารถแขงขันกับวัชพืชไดดีข้ึน ดังนั้นเกษตรกรควรให
ความสําคัญตอการปรับปรุงสภาพดิน ซ่ึงไดกลาวมาในข้ันตนแลวและการปรับสภาพแวดลอม
ของระบบการเพาะปลูกในพื้นท่ีเพาะปลูก ซ่ึงหมายความวา เกษตรกรตองมีการจัดการแปลง
เพาะปลูกของตนเองและเกษตรกรตองสามารถกําจัดและควบคุมศัตรูพืชในแปลงเพาะปลูกของ
ตนเองไดเปนอยางดี เม่ือพื้นท่ีเพาะปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกรไดรับการปรับปรุงใหดิน
มีความอุดมสมบูรณและสภาพแวดลอมท่ีดี ระบบนิเวศในพื้นท่ีเพาะปลูกก็จะไดสมดุล การ
รบกวนจากศัตรูพืชก็จะนอย ในทางกลับกัน การระบาดของศัตรูพืชไมวาจะเปนโรค แมลงหรือ
วัชพืชนั้นแสดงใหเห็นถึงความไมสมดุลของระบบนิเวศของแปลงเพาะปลูก ซ่ึงเกษตรกรอาจ
ตองดําเนินการในการกําจัดและควบคุมอยางฉับพลัน แตมิไดหมายความวา เกษตรกรตองใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชแตเกษตรกรควรใชสารอินทรียชีวภาพในการกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงจาก
เดิมท่ีเนนในดานของการจัดการระบบนิเวศในพ้ืนท่ีเพาะปลูก ท้ังนี้ในการกําจัดศัตรูพืช 
เกษตรกรอาจทําไดดวยวิธีการหาสมุนไพรหรือสารท่ีจะมาทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางไร
ก็ตามแนวทางเกษตรอินทรียไมเห็นดวยกับการใชสมุนไพรในการกําจัดศัตรูพืชซ่ึงแตกตางจาก
การเกษตรปลอดสรพิษ กลาวคือ การใชสารสมุนไพรเปนหลักในการจัดการศัตรูพืชเปนการ
แกปญหาท่ีปลายเหตุและการใชสมุนไพรบางประเภทยังมีผลในการทําลายส่ิงมีชีวิตไมเลือก
ชนิด เชน ยาสูบ เพราะมีผลตอพลวัตของประชากรศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ ทําใหกลไก
ธรรมชาติหยุดชะงักหรือเสียสมดุลไดเหมือนกับการใชสารเคมีสังเคราะหในการกําจัดศัตรูพืช 
แตการที่เกษตรกรจะสามารถจัดการศัตรูพืชไดสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เกษตรกรจําเปนตอง
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตรและสภาพแวดลอมทองถ่ินท่ีเกษตรกรใชในการ
เพาะปลูกและสุดทายเกษตรกรตองเรียนรูเกี่ยวกับศัตรูพืช ท้ังในดานของลักษณะนิสัย วงจรชีวิต 
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การขยายพันธุ รวมท้ังศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชนั้น ซ่ึงแหลงขอมูลเหลาน้ีเกษตรกรสามารถ
สังเกตไดจากสภาพแวดลอมในทองถ่ินพรอมกันนั้นเกษตรกรก็ตองศึกษาองคความรูเชิงวิชาการ
สมัยใหมควบคูกันไปดวย  
 
 5.1.2  การศึกษาเรียนรูจากกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ 
 การดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหไดมาตรฐาน GAP ในลําดับตอมานักวิจัยไดใหเกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP จํานวน
ท้ังส้ิน 33 ราย ไดมีโอกาสไดศึกษาดูงานถึงระบบการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษที่มีศักยภาพ
ถูกตองตามมาตรฐาน GAP โครงการศึกษาดูงานในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางโอกาสในการ
เพิ่มพูนความรู และเปดโอกาสใหเกษตรกรไดเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณตรงกับกลุม
ผูผลิตผักปลอดสารพิษหรือการผลิตผักอินทรีย โดยการศึกษาดูงานในคร้ังนี้นักวิจัยไดจัดให
เกษตรกรไดไปศึกษาดูงานท่ีไรปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนยสาธิตบานไทยพัฒนา อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยองคความรูท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน สามารถสรุปเน้ือหาไดดัง
ประเด็นตอไปนี้ 
 1)  การจัดการการผลิตเห็ดหอมของกลุมผลิตเห็ดหอมบานไทยพัฒนา 
 การศึกษาเรียนรูท่ีกลุมผลิตเห็ดหอม บานไทยพัฒนา เกษตรกรไดมีโอกาส
ไดเรียนรูถึงกรรมวิธีในการผลิตเห็ดหอมในข้ันตอนตางๆ เชน ข้ันตอนในการเพาะเช้ือเห็ด การ
เรงดอกเห็ด เทคนิควิธีการตางๆในการผลิตเห็ดหอม การจัดการในดานโรงเรือนท่ีใชสําหรับบม
เพาะเช้ือเห็ด นอกจากนั้นกลุมผลิตเห็ดหอมบานไทยพัฒนายังมีแนวความคิดในการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อขยายชองทางการตลาดใหมีแหลงจําหนายผลผลิตใหไดมากยิ่งข้ึน การแปรรูป
ผลผลิตเห็ดหอมของกลุมผลิตเห็ดหอม บานไทยพัฒนา มีหลายรูปแบบ เชน  การทําแหนมจาก
เห็ดหอม การทําน้ําพริกเห็ดหอม การทําขาวเกรียบเห็ดหอมและการทําขนมครองแครงเห็ดหอม 
นอกจากนั้นเกษตรกรยังมีโอกาสไดศึกษาดูงานและไดเยี่ยมชมวิธีการทํากอนเห็ดและการเก็บ
กอนเช้ือเห็ดในโรงเพาะ ซ่ึงในการศึกษาเยี่ยมชมในคร้ังนี้เกษตรกรยังไดเรียนรูถึงวิธีการเรงการ
เจริญเติบโตของดอกเห็ดไดโดยการใชน้ําแข็ง ซ่ึงสามารถทําไดโดยการแชกอนเห็ดลงในถัง
ขนาด 200 ลิตรประมาณคร่ึงถัง หลังจากนั้นก็ใสน้ําแข็งลงไปเพื่อลดอุณหภูมิภายในถัง อุณหภูมิ
ท่ีลดลงจะทําใหเห็ดท่ีเพาะเจริญเติบโตและแตกยอดดอกเร็วข้ึน สุดทายเกษตรกรไดเรียนรูถึง
วิธีการบริหารจัดการกลุมเพาะเห็ดหอม โดยกลุมผลิตเห็ดหอม บานไทยพัฒนาไดดําเนินการ
โดยรวมตัวกันเปนกลุมเล็กๆ สามารถบริหารจัดการไดงายและพัฒนาผลการดําเนินงานของกลุม
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ใหประสบความสําเร็จและขยายออกเปนกลุมเครือขาย โดยมีการควบคุมการผลิตเพื่อปองกัน
ราคาตกตํ่า การจัดสรรผลประโยชนระหวางสมาชิกในกลุมใหเทาเทียมกันและการปลูกฝงความ
สามัคคีระหวางสมาชิกในกลุม   
 2)  การจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ สวนลุงอยู 
 การปลูกผักปลอดสารพิษของนายอยู กึ่งสําโรง (ลุงอยู) ไดเร่ิมจากการปลูก
ผักปลอดสารพิษไวบริโภคเองภายในครอบครัว  สวนผักท่ีเหลือจากการบริโภคจึงนํา
ออกจําหนาย ซ่ึงผลของการนําผักปลอดสารพิษออกจําหนายสูทองตลาดทําใหผักปลอดสารพิษ
ของนายอยู กึ่งสําโรงไดรับความนิยมจากผูบริโภคและมีความตองการผักปลอดสารพิษเพิ่มมาก
ข้ึน ดังนั้นนายอยู กึ่งสําโรงจึงไดทําการขยายการผลิตภายใตพื้นท่ีการเพาะปลูกท่ีมีอยู ซ่ึงใน
ปจจุบันผักปลอดสารพิษของนายอยู กึ่งสําโรงไดจําหนายในตลาดชุมชนและโครงการบานดําริ 
แนวคิดท่ีสําคัญของการปลูกผักปลอดสารพิษของนายอยู กึ่งสําโรงคือ การจัดการใหมีหมุนเวียน
แปลงเพาะปลูกอยูเสมอและมีการพักหนาดินเพื่อเพิ่มปริมาณแหลงธาตุอาหาร นอกจากนั้นการ
ผลิตท่ีหลากหลายจะสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดอยางเพียงพอ ซ่ึงในปจจุบัน
นายอยู กึ่งสําโรงไดทําการผลิตผักหลายชนิด เชน ผักสลัดแกว กรีนอูฟ เรดลีฟ กะหลํ่าปลี 
กะหลํ่าหัวใจ แตงกวา มะละกอและบร็อคโคล่ี และประเด็นท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการปลูก
ผักปลอดสารพิษคือ การดูแลรักษาพืชผักซ่ึงตองอาศัยการศึกษาธรรมชาติ หากเกษตรกรสามารถ
สรางความเขาใจท่ีถูกตองก็จะสามารถแกไขปญหาการผลิตไดอยางถูกวิธี ท้ังปญหาโรคพืชและ
ปญหาการรบกวนของแมลงศัตรูพืช สุดทายในการศึกษาเรียนรูการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีสวน
นายอยู กึ่งสําโรง เกษตรกรยังไดเรียนรูถึงวิธีการจัดการกับหมัดกระโดดและหนอนท่ีเขามา
ทําลายแปลงผัก โดยการใชแปงขาวเหนียวผสมกับนมสดฉีดพน เพราะแปงมีคุณสมบัติล่ืนทําให
ลดการเกาะของหมัดและนมสดซ่ึงมีความหวาน สามารถดึงดูดใหมดมากินหนอน ซ่ึงเปนการ
กําจัดศัตรูโดยชีววิธีอีกวิธีหนึ่ง 
 3)  การจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษสวนลุงไกร 
 นายไกร ชมนอย (ลุงไกร) ไดอธิบายถึงวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษตามแบบ
ฉบับของตนเองวา ผักปลอดสารพิษสามารถผลิตไดโดยไมตองใชพื้นท่ีหรือเงินลงทุนจํานวน
มาก เกษตรกรสามารถผลิตไดตามภายใตพื้นท่ีเพาะปลูกและเงินทุนท่ีตนเองมีอยู ซ่ึงนายไกร ชม
นอยไดสรุปแนวคิดในการปลูกผักปลอดสารพิษไวเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 
 3.1)  การผลิตภายใตพื้นท่ีท่ีจํากัด  กลาวคือ การผลิตผักปลอดสารพิษ 
ไมจําเปนตองปลูกในพื้นท่ีขนาดใหญ การผลิตในพ้ืนท่ีเล็กๆก็สามารถทํากําไรได เพียงแตตอง
รูจักใชเทคนิค ซ่ึงนายไกร ชมนอยไดเนนย่ําวา “พื้นท่ีทุกพื้นท่ี ตองใชใหเกิดประโยชน”  
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การผลิตสามารถทําไดโดยการเพาะกลาผักในกระบะเพาะเพื่อประหยัดพื้นท่ีเพาะปลูก 
นอกจากนั้นการเพาะกลายังสามารถทําใหทราบจํานวนท่ีแนนอน รวมถึงทําใหเกษตรกรไดตน
กลาท่ีสมบูรณและแข็งแรงกอนท่ีจะทําการเพาะปลูกเปนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตอีก
ทางหนึ่ง 
 3.2)  การปลูกผักปลอดสารพิษและผักอินทรีย ในทางทฤษฎีชีวภาพนั้นทํา
ไดยาก เนื่องจากทฤษฎีเปนขอกําหนดมีแนวทางการปฏิบัติท่ีมีรูปแบบคงท่ี แตการนําทฤษฎีไป
ปรับใชของเกษตกรไมประสบความสําเร็จ เพราะความแตกตางกันของสภาพแวดลอมในแตละ
พื้นท่ี ในบางพ้ืนท่ีใชไดผลแตบางพื้นที่เกิดความลมเหลว ดังนั้นการปลูกผักปลอดสารพิษและ
ผักอินทรียจึงจําเปนตองอาศัยความเขาใจในหลักแหงธรรมชาติ ถาเกษตรกรสามารถทําความ
เขาใจถึงสภาพของธรรมชาติในพื้นท่ีเพาะปลูกของตนเองก็จะสามารถทําการปลูกผักปลอด
สารพิษหรือผักอินทรียไดเปนอยางดี หลักการที่สําคัญของการสรางความเขาใจในธรรมชาตินั้น 
เกษตรกรตองทําความเขาใจในเร่ืองของธรรมชาติของผัก ธรรมชาติของแมลงและธรรมชาติของ
ศัตรูพืช ซ่ึงส่ิงเหลานี้มีความเก่ียวพันในแปลงผัก 
 3.3)  การศึกษาถึงความสัมพันธและวงจรชีวิตของผัก แมลงและศัตรูพืชเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาของการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรีย ซ่ึงเกษตกร
สามารถสรางความเขาใจใหมโดยตองมองวา ผัก แมลงและศัตรูพืชมีความจําเปนท่ีตองพึ่งพา
อาศัยกันเพื่อความอยูรอด การใชสารเคมีเพื่อกําจัดแมลงและศัตรูพืชไมสามารถชวยลดการ
เบียดเบียนกันของพืชและแมลงได แตถาใชหลักของธรรมชาติในการใหผัก แมลงและศัตรูพืช
ไดอยูรวมกันการเบียดเบียนกันก็จะลดนอยลง  
 3.4)  การสรางตลาดของผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรียท่ีเขมแข็งและ
ยั่งยืน เกษตรกรตองผลิตใหพอดีกับความตองการของตลาด ประกอบกับเกษตรกรตองมีความ
ซ่ือสัตยกับผูบริโภค ผักท่ีนําออกจําหนายตองปลอดภัย ผลผลิตท่ีมีปริมาณมากจะทําใหผลผลิตมี
ราคาถูกและท่ีสําคัญ การผลิตโดยใชพ้ืนท่ีมากเปนการเพ่ิมตนทุนใหสูงข้ึน และเปนสาเหตุท่ี
สําคัญของการขาดทุนและการสรางหนี้สิน 
 4)  การจัดการการผลิตเห็ดของศูนยเพาะเห็ดเมืองหนาว  
 เกษตรกรไดเยี่ยมชมระบบการเพาะเห็ดแบบอุตสาหกรรม การจัดการการ
เพาะเห็ดของศูนยเพาะเห็ดเมืองหนาวเปนการจัดการอยางเปนระบบ มีการแยกสัดสวนของ
โรงงานอยางชัดเจน มีการดูแลและควบคุมทุกข้ันตอนของการผลิต ซ่ึงเกษตรกรไดศึกษาเรียนรู
ถึงรูปแบบของการจัดการการผลิตที่ถูกตองและไดมาตรฐาน   
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 5.1.3  การติดตามตรวจสอบ การผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
 การดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ
ใหไดมาตรฐาน GAP ของการดําเนินโครงการหลังจากการที่เกษตรกรผูผลิตผักปลอดสารพิษท่ี
เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP ได
ดําเนินการผลิตผักปลอดสารพิษจํานวนท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก นักวิจัยไดประสานความรวมมือไปยัง
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานเกษตรอําเภอ เพ่ือประสานความรวมมือในการ
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึน ทั้งนี้การรับรอง
มาตรฐานผักปลอดสารพิษ นักวิจัยไดใชมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม 
(Good Agricultural practice: GAP) เพื่อใชเปนมาตรฐานในการรับรองคุณภาพของสินคาผัก
ปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรไดผลิตข้ึน การตรวจสอบคุณภาพของสินคาผักปลอดสารพิษตาม
โครงการวิจัยในคร้ังนี้ไดทําการตรวจสอบระบบการจัดการการผลิตต้ังแตเร่ิมกระบวนการผลิต 
(การเตรียมดิน การเตรียมแปลงปลูก) การตรวจสอบระหวางการผลิต (การเพาะปลูก การดูแล
รักษา การจัดการสุขลักษณะของแปลงปลูก) ซ่ึงการตรวจสอบระหวางการผลิตนั้นยังหมาย
รวมถึงการตรวจสอบแหลงน้ําท่ีเกษตรกรใชในการผลิตเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปอน และการ
ตรวจสอบข้ันสุดทายคือการตรวจสอบผลผลิตผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตได มีรายละเอียด
ของการติดตามและการตรวจสอบดังนี้ 
 1)  การตรวจวัดคุณภาพของแหลงน้ําท่ีเกษตรกรใชในการเพาะปลูก ในดาน
ของสารพิษปนเปอน ไดแกสารเคมีและโลหะหนัก  
 2)  การตรวจวัดคุณภาพของดินท่ีใชทําการผลิตในดานของสารพิษปนเปอน
สารอาหารและคาความเปนกรด – ดางของดิน (ph) 
 3)  การตรวจสอบกระบวนการผลิต โดยแบบบันทึกการปฏิบัติงานของ
เกษตรกรในดานการจัดระบบแปลงปลูกและการจัดการสุขลักษณะและสุขอนามัยภายในพื้นท่ี
เพาะปลูก ในประเด็นของความสะอาด การจัดระบบการผลิตและการใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 4)  การตรวจสอบ การเก็บรักษาและการขนยายผลผลิตในแปลงปลูก  
 5)  การตรวจสอบแบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานของเกษตรกรในการผลิต
ผักปลอดสารพิษ 
 6)  การตรวจสอบการเขาทําลายของศัตรูพืช การปองกันกําจัดตามคําแนะนํา 
การตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตท่ีผานการคัดแยก 
 7)  การตรวจสอบการจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
 8)  การตรวจสอบกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 



103 

 

 9)  การตรวจรับรองระบบการผลิต 
 10) การตรวจสอบขอบกพรองของแปลงผัก 
 11)  การตรวจสอบการแกไขขอบกพรองของแปลงผัก 
 12)  การตรวจสอบแบบบันทึกการสรุปการตรวจแปลงผัก 
 13)  การตรวจสอบแบบบันทึกการเก็บตัวอยางดิน น้ําและพืชสงวิเคราะห 
    จากเกณฑในการตรวจสอบศักยภาพและคุณภาพของการจัดการผลิตผักปลอด
สารพิษของเกษตรกรในขางตน นักวิจัยไดดําเนินงานการตรวจสอบการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษของเกษตรกรในข้ันตอนตางๆ ซ่ึงไดประสานความรวมมือกับสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอ ในการขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีเกษตรประจําอําเภอใน
การลงพื้นท่ีตรวจสอบระบบการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1)  การตรวจสอบกอนการผลิต (การตรวจสอบคุณภาพของดิน) 
  ข้ันตอนของการตรวจสอบกอนการผลิต นักวิจัยไดกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของดินท่ีเกษตรกรใชในการเพาะปลูกตามขอกําหนดของมาตรฐานการผลิต
ทางการเกษตรกรที่ถูกตองและเหมาะสม (GAP) เพ่ือตรวจหาสารพิษตกคาง (Pesticide residue) 
อันไดแก Organophosphate, Organ chlorine, Pyrethroid, Chlorpyrifos, Ethion โดยใชวิธีการ
ตรวจสอบแบบ AOAC Method ซ่ึงสารพิษเหลานี้เปนสารพิษท่ีเกิดจากการใชสารเคมี (ยากําจัด
ศัตรูพืชและยาฆาแมลง) สะสมมาเปนเวลานาน การตรวจสอบคุณภาพของดินดังกลาวนักวิจัยได
ประสานความรวมมือกับกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ในการตรวจสอบคุณภาพของตัวอยางดินจํานวน
ท้ังส้ิน 33 ตัวอยางและผลการตรวจสอบคุณภาพดินท่ีเกษตรกรใชในการผลิตผักปลอดสารพิษ
จํานวน 33 ตัวอยาง พบวา ดินท่ีทําการตรวจสอบผานการรับรองคุณภาพ ไมมีสารเคมีท่ีเปน
อันตรายตกคางในดินแตอยางใด 
 2)  การตรวจสอบระหวางการผลิต 
  การตรวจสอบกระบวนการผลิตของเกษตรกรผูผผิตผักปลอดสารพิษ 
นักวิจัยไดกําหนดใหมีการตรวจสอบในดานกระบวนการผลิต การจัดการสุขลักษณะของแปลง
เพาะปลูก การจัดการของเกษตรกรท่ีเกี่ยวกับการใชสารเคมีและการตรวจสอบเอกสารท่ี
เกษตรกรไดทําการจดบันทึกระหวางการผลิต ซ่ึงประเด็นในการตรวจสอบเหลานี้ นักวิจัยได
กําหนดจากเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน GAP จากเกษตรกรผูเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP จํานวนทั้งส้ิน 33 ราย ซ่ึงมี
ผลการตรวจสอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน 
แมวางเกษตรอินทรีย ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม    
 

ผูตรวจประเมิน นายธนเดช พูลสงค  
(นักวิชาการเกษตร 4 เทศบาลตําบลสงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม) 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล  ชนิดผัก ผลการตรวจประเมิน 

1 นายทอน  บุญทา ผักโขมจีน ผาน 
2 นางลลิตา กันธิยะ ผักกาดขาว ผาน 
3 นางทัศนีย  ไฮคํา ถ่ัวฝกยาว ผาน 
4 นายรังสรรค  กันธิยะ บวบเหล่ียม ผาน 
5 นางศรีลา รัตนะ ถ่ัวลันเตา ผาน 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร ป พ.ศ. 2551 
 
 จากตารางท่ี 5.1 แสดงผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชนแมวางเกษตรอินทรีย ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหมท้ัง 5 คน
พบวา กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผานการประเมิน ตามมาตรฐานการ
ประเมินแปลงเกษตรกรเบ้ืองตนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรประจํา
ทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของเกษตรกร กลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานแมของใต ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูตรวจประเมิน นายอินทรเนตร เทพกุนา  
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว. สํานักงานเกษตร อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม) 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล  ชนิดผัก ผลการตรวจประเมิน 

1 นายสุทัศน  จันทมา กระเทยีมตน ผาน 

2 นายชูศักดิ ์ บุญสม กะหลํ่าดอก ผาน 

3 นายจรูญ  ปงชัย ถ่ัวพ ู ผาน 

4 นายประพัฒน  ชุมแสง พริกข้ีหน ู ผาน 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร ป พ.ศ. 2551  
 
 จากตารางท่ี 5.2 แสดงผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ บานแมของใต ต.แมกา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหมทั้ง 4 คน
พบวา กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผานการประเมิน ตามมาตรฐานการ
ประเมินแปลงเกษตรกรเบ้ืองตนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรประจํา
ทองถ่ิน  
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ตารางท่ี 5.3 แสดงการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของเกษตรกร กลุมปลูกผักปลอด
สารพิษชุมชนศรีลานนา ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูตรวจประเมิน นายนิทัศน นิราช  
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว. สํานักงานเกษตร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล  ชนิดผัก ผลการตรวจประเมิน 

1 นายจรินทร  แสงแกว ผักกาดกวางตุง ผาน 
2 นางจันทรต๊ิบ  คําเรือง คะนา ผาน 
3 นางสมศรี  นันต ิ บร็อคโคล่ี ผาน 
4 นางชวย   โหมดกล่ิน สลัดใบ ผาน 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร ป พ.ศ. 2551 
 
 จากตารางท่ี 5.3 แสดงผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชนศรีลานนา ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหมทั้ง 4 คน
พบวา กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผานการประเมิน ตามมาตรฐานการ
ประเมินแปลงเกษตรกรเบ้ืองตนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรประจํา
ทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของเกษตรกร กลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานพระนอนปาเก็ดถ่ี ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูตรวจประเมิน นายนิทัศน นิราช  
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว. สํานักงานเกษตร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล  ชนิดผัก ผลการตรวจประเมิน 

1 นายอุดม อภิชัย ค่ึนชาย ผาน 
2 นางวันดี  ไชยวรรณ ถ่ัวแขก ผาน 
3 น.ส.อรุณี  อินทรชัย มะเขือเทศ ผาน 
4 นายเรืองเดช ยาวิชยั ผักกาดฮองเต ผาน 
5 นางศรีวรรณา  ปนมงคล ตั้งโอ ผาน 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร ป พ.ศ. 2551 
 
 จากตารางท่ี 5.4 แสดงผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ บานพระนอนปาเก็ดถ่ี ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม 
ท้ัง 5 คน พบวา กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผานการประเมิน ตามมาตรฐาน
การประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องตนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรประจํา
ทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 5.5 แสดงการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของเกษตรกร กลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานปาขอยเหนือ ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูตรวจประเมิน นายธนเดช พูลสงค  
(นักวิชาการเกษตร 4 เทศบาลตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม) 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล  ชนิดผัก ผลการตรวจประเมิน 

1 นางศิริลักษณ  ศิริมโน มะระจนี ผาน 
2 นางออนศรี  พรหมมินทร ผักชี ผาน 
3 นางผองพรรณ  คําเปง ผักบุงจีน ผาน 
4 นางเตียมตา  ปญญานะ พริกหนุม ผาน 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร ป พ.ศ. 2551 
 
 จากตารางท่ี 5.5 แสดงผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ บานปาขอยเหนือ ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหมท้ัง 4 คน
พบวา กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผานการประเมิน ตามมาตรฐานการ
ประเมินแปลงเกษตรกรเบ้ืองตนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรประจํา
ทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของเกษตรกร กลุมปลูกผักปลอด
สารพิษบานหนองแฝก ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูตรวจประเมิน นายนิทัศน นิราช  
(นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว. สํานักงานเกษตร อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล  ชนิดผัก ผลการตรวจประเมิน 

1 นางจงกล  ชัยอุดม กะหลํ่าปลี ผาน 
2 นายเปลง ใจใฝ ปวยเลง ผาน 
3 นายจรัส  เงาคํา แตงกวา  ผาน 
4 นางวรรณา ไชยวรรณา มะเขือยาว ผาน 
5 นางเครือวัลย  อังพฤษ มะเขือเจาเปราะ ผาน 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร ป พ.ศ. 2551 
 
 จากตารางท่ี 5.6 แสดงผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ บานหนองแฝก ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหมท้ัง 5 คน
พบวา กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผานการประเมิน ตามมาตรฐานการ
ประเมินแปลงเกษตรกรเบ้ืองตนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรประจํา
ทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของเกษตรกร กลุมเพาะเห็ด 
บานดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม 

 
ผูตรวจประเมิน นายธนเดช พูลสงค  
(นักวิชาการเกษตร 4 เทศบาลตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม) 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล  ชนิดผัก ผลการตรวจประเมิน 

1 นางบัวคํา ขุยอาภัย เห็ดนางฟา ผาน 
2 นางบานเย็น รัณจวรรณ เห็ดลม ผาน 
3 นายธิติพงษ ไชยประคอง ผักกาดหางหงษ ผาน 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร ป พ.ศ. 2551 
 
 จากตารางท่ี 5.7 แสดงผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมเพาะเห็ดบานดอกแดง ต.สงาบาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหมท้ัง 5 คนพบวา 
กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผานการประเมิน ตามมาตรฐานการประเมิน
แปลงเกษตรกรเบ้ืองตนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรประจําทองถ่ิน 
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ตารางท่ี 5.8 แสดงการตรวจประเมินกระบวนการผลิตของเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรียดอกคํา ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

 
ผูตรวจประเมิน นายปรีชา หัตถภาสุ  
(เจาพนักงานการเกษตร ระดบัชํานาญการประจําสํานักงานเกษตร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล  ชนิดผัก ผลการตรวจประเมิน 

1 นางอารีย เสารแกว แครอท ผาน 
2 นายสิงห บรรณศาสตร หัวไชเทา ผาน 
3 นายณรงคชัย ปาระกูล กุยชาย ผาน 

ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร ป พ.ศ. 2551 
 
 จากตารางท่ี 5.8 แสดงผลการตรวจประเมินกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของ
เกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียดอกคํา ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหมท้ัง 3 คน
พบวา กระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผานการประเมิน ตามมาตรฐานการ
ประเมินแปลงเกษตรกรเบ้ืองตนของกรมสงเสริมการเกษตร โดยนักวิชาการเกษตรประจํา
ทองถ่ิน 
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3)  การตรวจสอบผลผลิตผักปลอดสารพิษ 
 ข้ันตอนสุดทายของการตรวจประเมินการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อรับรอง
มาตรฐาน GAP คือ การตรวจหาสารพิษตกคางของผลผลิตผักปลอดสารพิษ ซ่ึงผลการตรวจสอบ
คุณภาพของผักปลอดสารพิษท่ีเกษตรกรผลิตข้ึนตามโครงการพัฒนาการจัดการผลิตผักปลอด
สารพิษใหไดมาตรฐาน GAP จํานวนท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ตารางท่ี 5.9  แสดงผลการตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษในผลผลิต 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล ชนิดผัก ผลการตรวจสอบ 

1 นายจรินทร  แสงแกว ผักกาดกวางตุง ผาน 
2 นายสุทัศน  จันทมา กระเทียมตน ผาน 
3 นางจงกล  ชัยอุดม กะหลํ่าปลี ผาน 
4 นางจันทรต๊ิบ  คําเรือง คะนา ผาน 
5 นายอุดม อภิชัย ค่ึนชาย ผาน 
6 นายชูศักดิ ์ บุญสม กะหลํ่าดอก ผาน 
7 นางวันดี  ไชยวรรณ ถ่ัวแขก ผาน 
8 นายจรูญ  ปงชัย ถ่ัวพ ู ผาน 
9 นางสมศรี  นันติ บร็อคโคล่ี ผาน 
10 นายเปลง  ใจใฝ ปวยเลง ผาน 
11 นายทอน  บุญทา ผักโขมจีน ผาน 
12 นางลลิตา กันธิยะ ผักกาดขาว ผาน 
13 นางศิริลักษณ  ศิริมโน มะระจนี ผาน 
14 นางออนศรี  พรหมมินทร ผักชี ผาน 
15 นางผองพรรณ  คําเปง ผักบุงจีน ผาน 

ท่ีมา: ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ตารางท่ี 5.9  แสดงผลการตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษในผลผลิต (ตอ) 
 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ–สกุล ชนิดผัก ผลการตรวจสอบ 

16 นางชวย   โหมดกล่ิน สลัดใบ ผาน 
17 นายประพัฒน  ชุมแสง พริกข้ีหน ู ผาน 
18 นางเตียมตา  ปญญานะ พริกหนุม ผาน 
19 น.ส.อรุณี  อินทรชัย มะเขือเทศ ผาน 
20 นางทัศนีย  ไฮคํา ถ่ัวฝกยาว ผาน 
21 นายรังสรรค  กันธิยะ บวบเหล่ียม ผาน 
22 นายจรัส  เงาคํา แตงกวา  ผาน 
23 นางอารีย เสารแกว แครอท ผาน 
24 นายเรืองเดช ยาวิชัย ผักกาดฮองเต ผาน 
25 นางศรีวรรณา  ปนมงคล ต้ังโอ ผาน 
26 นางศรีลา รัตนะ ถ่ัวลันเตา ผาน 
27 นายสิงห บรรณศาสตร หัวไชเทา ผาน 
28 นางวรรณา ไชยวรรณา มะเขือยาว ผาน 
29 นางเครือวัลย  อังพฤษ มะเขือเปราะ ผาน 
30 นางบัวคํา ขุยอาภัย เห็ดนางฟา ผาน 
31 นางบานเย็น รัณจวรรณ เห็ดลม ผาน 
32 นายธิติพงษ ไชยประคอง ผักกาดหางหงษ ผาน 
33 นายณรงคชัย ปาระกูล กุยชาย ผาน 

ท่ีมา: ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  
5.2  การจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
 การจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP เปนการผลิตท่ีมุงเนนในดานการ
จัดการระบบการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีถูกตองและเหมาะสมตามขอกําหนดของมาตรฐาน GAP 
และท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองมีความปลอดภัยปราศจากสารพิษตกคาง ซ่ึงไดผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษในผลผลิต อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช 
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(สารปองกันกําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) ซ่ึงการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน 
GAP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษใหไดมาตรฐาน GAP 
จํานวนท้ังส้ิน 33 ชนิดผัก มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1) การผลิตผักกาดกวางตุง ตามมาตรฐาน GAP 
 (1)  การจัดการระบบการผลิต 
 ระบบการจัดการผลิตผักกาดกวางตุง ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิต
ตองจัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ี
จําเปนอยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมี
เอกสารบันทึกที่สามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม 
 (2)  การเตรียมดิน 
 ขุดพลิกหนาดินใหลึกประมาณ 15 - 20 ซม. ตากดินท้ิงไวประมาณ 5 วัน ข้ึน
แปลงขนาดกวาง 0.5 - 1 เมตร ยาว 18 เมตร ใสปุยคอก (มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1:1) รองพ้ืน
ในอัตรา 16 กิโลกรัม ตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน  
 (3)  การปลูก 
 ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดเปนแถวในแปลงท่ีเตรียมไว ใชเมล็ดพันธุ
ประมาณ 10 กรัมตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร ระยะหางระหวางแถว 20 เซนติเมตร ใชแกลบผสมปุย
คอกอัตราสวน 1: 1 โรยกลบเมล็ด หลังจากหวานเมล็ดได 20 วัน ยายตนกลาลงแปลงปลูกโดย
การถอนแยกตนกลาที่ข้ึนหนาแนนในแตละแถวนํามาปลูกจัดระยะปลูก15 x 15 เซนติเมตร 
หลังจากการปลูกเสร็จส้ินใหรดน้ําทันที 
 (4)  การดูแลรักษา 
 (4.1)  การใสปุย เม่ือตนกลาอายุได 15 วัน ใชปุยยูเรีย (เกรด 46-0-0) ละลาย
น้ํารดในอัตราสวน 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร (2 ชอนโตะตอน้ํา 10 ลิตร) เพ่ือเรงการเจริญเติบโต
และใสปุยหมักหรือปุยอินทรียคร้ังท่ีสองเม่ือยายกลาไปปลูกได 7 วัน (อายุกลา 27 วัน)  
 (4.2)  การใหน้ํา หลังจากหวานเมล็ดหรือยายปลูกการใหน้ําเปนเร่ืองสําคัญ
ตองใหน้ําอยางสมํ่าเสมอและชุมท่ัวท้ังแปลง ใชสปริงเกอรหรือบัวรดน้ําวันละ 1 คร้ัง ในตอนเชา
หรือตอนเย็นก็ได 
 (4.3)  การกําจัดวัชพืช การกําจัดวัชพืชใชจอบดายหญาหรือใชมือถอน 
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 (4.4)  โรคและแมลง ผักกาดกวางตุงพบโรคโคนเนาระบาดในระยะกลา เม่ือ
พบควรถอนท้ิง สําหรับแมลงท่ีพบมากคือเพล้ียออน ในชวงฤดูรอนมักจะพบแมลงพวกหมัด
กระโดด มวนกะหลํ่า และหนอนเจาะยอดผักกาด ใชสารสกัดจากธรรมชาติฉีดพน เชน น้ําสะเดา 
เปนตน 
 (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  ผักกวางตุงเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 30 - 45 วัน โดยถอนท้ังตนแลวตัดรากและตัด
แตงใบแกท้ิงลางน้ําใหสะอาดบรรจุถุงจําหนาย ในกรณีท่ีมีโรคระบาดรุนแรงสามารถเก็บเกี่ยว
ผักกวางตุงไดแตตนออนนํามาจําหนายในลักษณะของลูกผัก 
 
 2)  การผลิตกระเทียมตน ตามมาตรฐาน GAP 
 (1)  การจัดการระบบการผลิต 
  ระบบการจัดการผลิตผักกาดกวางตุง ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิต
ตองจัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ี
จําเปนอยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมี
เอกสารบันทึกที่สามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม   
 (2)  การเตรียมดิน 
  ใชจอบขุดพลิกหนาดิน ตากดินท้ิงไวประมาณ 4-5 วัน ข้ึนแปลงใหมีขนาด 
8x1 เมตร ใสปุยคอกและปุยหมักรองพื้นในแปลงท่ีเตรียมไวกอนทําการเพาะปลูก  
 (3)  การปลูก 
  การเพาะปลูกกระเทียมตนนั้นทําได 2 วิธี คือใชหัวปลูก หรือใชเมล็ดหวาน 
โดยใชตนกลาของกระเทียมตนที่เตรียมไวปลูกใหเปนแถวโดยมีระยะระหวางตน 10 – 15 
เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 15 – 20 เซนติเมตร นําเอาฟางแหง หญาแหง เปลือกถ่ัวลิสง หรือ
แกลบดิบ คลุมหนาดินไว การปลูกไมควรปลูกใกลกันเกินไป เพราะกระเทียมตนจะแยงกันดูด
ซับแรธาตุ สารอาหาร ทําใหกระเทียมตนโตไมเต็มท่ี 
 (4)  การดูแลรักษา 
  (4.1)  การใสปุย ใสปุยอินทรียอยางนอย 1.8 ตัน/ไร การใหเฉพาะปุยสูตร 15-
15-15 อยางเดียวไมพอ เกษตรกรผูจัดทําแปลงควรใหปุยยูเรียเสริมดวย โดยใสปุยหลังจาก
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กระเทียมตนมีอายุ 60-65 วัน นับจากวันเพาะกลา อัตรา 22.5 กก./ไร และใสปุยสูตร 15-15-15 
อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 27 กก./ไร คร้ังแรกเม่ือกระเทียมมีอายุ 80-85 วัน และคร้ังท่ีสองเม่ือกระเทียมมี
อายุ 95-100 วัน 
   (4.2)  การใหน้ํา ใหน้ํากระเทียมตนทุกวันท้ังเชาและเย็น ควรดูความช้ืนของ
ดินดวย เพราะถาน้ําขังเกินไปจะทําใหรากเนา สําหรับแปลงท่ีใชฟางคลุมอยูแลวอาจจะใหน้ํา
เพียงสัปดาหละคร้ัง  
  (4.3)  การกําจัดวัชพืช ใชเสียม มีด หรือใชมือถอนวัชพืชท่ีข้ึนแซมในแปลง
และใชจอบถากถางวัชพืชบริเวณรองรอยตอของแปลง 
  (4.4)  โรคและแมลง กระเทียมตนมักพบเพล้ียไฟ โรคหอมเล้ือย โรคใบไหม 
โรคใบจุดสีมวงและโรคเนาคอดิน หากพบวากระเทียมตนถูกแมลงทําลาย   ควรใชน้ําผสมยา
เสน แลวกรองเอาแตน้ํารดในแปลงปลูกใหท่ัว ก็จะสามารถกําจัดเพล้ียไฟ หรือแมลงอ่ืนๆได
เชนกัน เม่ือกระเทียมเกิดโรครากเนา โคนเนา แกไขโดยการใสปูนขาวเพ่ือปรับสภาพดิน 
 (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  กระเทียมตนเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 60 วัน และเม่ือใบลางหางจากพ้ืนประมาณ 
15 เซนติเมตร หรือเสนผาศูนยกลางท่ีโคนตนเกิน 2.5 เซนติเมตร โดยใชมือถอนเอาตนออก ลอก
ลางรากใหสะอาด ตัดรากท้ิงเหลือ 3 เซนติเมตร ตัดแตงใบเสียออก แลวบรรจุภาชนะ 
 
 3) การผลิตกะหลํ่าปลี ตามมาตรฐาน GAP 
 (1)  การจัดการระบบการผลิต 
  ระบบการจัดการผลิตกะหลํ่าปลี ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม   
 (2)  การเตรียมดิน 
  ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ตากดินท้ิงไวประมาณ 
4-5 วัน ข้ึนแปลงใหมีขนาด 3 x 0.7 เมตร ใสปุยหมักรองพื้นลงในแปลงท่ีเตรียมไว  
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 (3)  การปลูก 
  การปลูกกระหลํ่าปลีจะใชเมล็ดพันธุหวานเพ่ือใหไดตนกลาออนซ่ึงตนกลาท่ี
จะนําไปปลูกนี้จะตองมีอายุประมาณ 25-30 วัน ปลูกลงในหลุมท่ีมีระยะหางกัน 30 เซนติเมตร 
ตนกลาท่ีนํามาปลูกนั้นจะตองรีบปลูกทันที การปลูกควรกดดินโคนใหแนนหลังจากปลูกแลวรด
น้ําใหชุม 
 (4)  การดูแลรักษา 
  (4.1)  การใสปุย เม่ือนํากลากะหลํ่าปลีปลูกลงแปลงท่ีเตรียมไวแลว ใสหมัก
ปุยอินทรียหรือปุยยูเรียตามความเหมาะสม การใสปุยจะใสทั้งหมดสองคร้ัง คร้ังแรกใสปุย
หลังจากปลูกได 2 วันและครั้งท่ีสองจะใสหลังจากคร้ังแรก 15 วัน 
  (4.2)  การใหน้ํา ในระยะแรกจะใหน้ํากะหลํ่าปลีทุกวันท้ังเชาและเย็น
หลังจากปลูกแลว 1 เดือนจะใหน้ํา 2 วันตอ 1 คร้ัง การรดน้ํามากเกินไปอาจจะทําใหเกิดโรคโคน
เนาไดหรืออาจทําใหใบเนา 
  (4.3)  การกําจัดวัชพืช การกําจัดวัชพืช เกษตรกรจะกําจัดวัชพืชโดยใชมือ
ถอนโคนหญาและใบไม 
  (4.4)  โรคและแมลง โรคและแมลงท่ีพบสวนใหญจะเปนโรครากเนา โคน
เนา ซ่ึงเกิดจากเช้ือราในดิน หนอนใยผักและหนอนเจาะยอดกะหลํ่า เม่ือพบโรคและแมลงควรมี
การระบายนํ้าเพ่ือปองกันโรครากเนา โคนเนา และใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินและควรเลือก
กลาผักท่ีไมมีไขหรือหนอนเล็กติดมา จะชวยปองกันมิใหหนอนเขาไปทําลายสวนสําคัญของพืช 
 (5)  การเก็บเกี่ยว 
  อายุการเก็บเกี่ยวของกะหลํ่าปลีข้ึนอยูกับลักษณะของแตละพันธุ สําหรับ
พันธุเบาท่ีนิยมปลูกจะมีอายุประมาณ 50-60 วัน แตพันธุหนักมีอายุถึง 120 วัน การเก็บควรเลือก
หัวท่ีหอหัวแนนและมีขนาดพอเหมาะ กะหลํ่าปลี 1หัวมีน้ําหนักประมาณ 2-3 กิโลกรัม หาก
ปลอยไวนานหัวจะหลวมลง ทําใหคุณภาพของหัวกะหลํ่าปลีลดลง การเก็บควรใชมีดตัดใหใบ
นอกท่ีหุมหัวติดมาดวย เพราะจะทําใหสามารถเก็บรักษาไดตลอดวันและเพ่ือปองกันความ
เสียหายเนื่องจากการบรรจุและขนสงจากนั้นคัดแยกขนาดแลวบรรจุถุง 
 
 4)  การผลิตผักคะนา ตามมาตรฐาน GAP 
 (1)  การจัดการระบบการผลิต 
  ระบบการจัดการผลิตผักคะนา ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
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อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
 (2)  การเตรียมดิน 
  ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึก 15-20 เซนติเมตร ข้ึนแปลงขนาด 1.5x18 เมตร ใส
ปุยคอกรองพื้นในอัตรา 16 กิโลกรัม ในอัตรา 250 กรัมตอพ้ืนท่ี 18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยให
เขากับดิน 
 (3)  การปลูก 
  ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดเปนแถวในแปลงท่ีเตรียมไว ใชเมล็ดพันธุ
ประมาณ 16 กรัม ตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร ใชระยะหางระหวางแถว 20 เซนติเมตร ใชแกลบผสม
ปุยคอกในอัตราสวน 1: 1 โรยกลบเมล็ด หลังจากหวานเมล็ด 20 วัน ยายตนกลาลงแปลงปลูก
โดยการถอนแยกตนกลาท่ีข้ึนหนาแนนเกินไปในแตละแถว นํามาปลูกจัดระยะปลูก 15x15 
เซนติเมตร จะทําการยายกลาในชวงเย็น เพราะทําใหตนกลาตั้งตัวไดเร็วและหลังจากยายกลาแลว
ควรใหน้ําทันที 
 (4)  การดูแลรักษา 
  (4.1) การใสปุย ตนกลาอายุ 15 วัน ใชปุยยูเรีย (สูตร 46 - 0 - 0) ละลายนํ้ารด
ในอัตราสวน 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร (2 ชอนโตะตอน้ํา 10 ลิตร) เพื่อเรงการเจริญเติบโตและใส
ปุยคร้ังท่ี 2 เม่ือยายกลาไปปลูกได 7 วัน (อายุกลา 27 วัน) และหลังจากรดปุยยูเรียแลวรดน้ําตาม
เพื่อปองกันการเกิดใบผักไหม 
  (4.2) การใหน้ํา ควรใหวันละ 1 คร้ัง โดยใชสปงเกอรหรือใชบัวรดใหชุมท้ัง
แปลงในตอนเชาหรือตอนเย็นก็ได คะนาควรไดรับน้ําอยางเพียงพอ จึงจะทําใหการเจริญเติบโต
เปนไปอยางรวดเร็ว 
  (4.3) การกําจัดวัชพืช ควรใชจอบดายหญาหรือใชมือถอน 
  (4.4)  โรคและแมลง ในผักคะนาพบโรคโคนเนาในระยะกลา พบมากในชวง
ฤดูฝน สําหรับแมลงท่ีพบมากคือเพล้ียออนและมวนกะหลํ่าในชวงฤดูรอน เม่ือพบแมลงใหใช
สารสกัดจากธรรมชาติฉีดพน เชน น้ําสะเดา เปนตน 
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 (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  คะนาจะเร่ิมเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 30 - 45 วัน โดยถอนตนออกจากแปลงใชมีด
ตัดบริเวณโคนตน ตัดแตงใบแกทิ้ง บรรจุถุงจําหนาย ในกรณีท่ีมีโรคระบาดรุนแรงสามารถที่จะ
เก็บคะนาไดตั้งแตอายุ 25 วันเพื่อหลีกเล่ียงการระบาดของโรคและแมลงนํามาจําหนายใน
ลักษณะของลูกผัก 
 
 5) การผลิตค่ึนชาย ตามมาตรฐาน GAP 
 (1)  การจัดการระบบการผลิต 
  ระบบการจัดการผลิตค่ึนชาย ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
 (2)  การเตรียมดิน 
  ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตรหรือใชรถไถเดินตาม
พรวนหนาดินใหละเอียด ตากดินท้ิงไวประมาณ 4-5 วัน ข้ึนแปลงขนาดกวาง 1-50 เมตร ยาว 18 
เมตร ใสปุยคอกรองพื้นระหวางการเตรียมดิน 
 (3)  การปลูก 
  หวานเมล็ดลงบนแปลงปลูกหรือใชเพาะในแปลงเพาะกอน โดยผสมเมล็ด
พันธุกับทรายในอัตราสวน 1 ตอ 10 แลวหวานในแปลงปลูก หลังจากนั้นตองคลุมดวยหญาหรือ
ฟางแหง หม่ันรดนํ้าเชาเย็นประมาณ 40-45 วัน เม่ือตนกลาแตกใบงอกข้ึนมาแข็งแรงดี จึงคอย
แยกตนปลูกเปนกอๆ กอละ 2-3 ตน ใหระยะหางกันประมาณ 10 เซนติเมตร หรือถอนตนกลา
ยายลงในแปลงปลูกท่ีเตรียมไว ใหมีระยะหางประมาณ 25x50 เซนติเมตร ฤดูท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกข้ึนฉายคือ ปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว 
 (4)  การดูแลรักษา 
  (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยคอกหรือปุยวิทยาศาสตรชวยบาง ทุกๆคร้ังท่ีมีการ
พรวนดนิ 
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  (4.2)  การใหน้ํา ควรรดนํ้าทั้งเชาเพือ่ใหดนิมีความชุมช้ืนอยูเสมอ แตอยาให
ดินแฉะเกนิไปเพราะจะทําใหเกิดโรครากเนา 
  (4.3)  การกําจัดวัชพชื ควรกําจัดวชัพืชโดยใชจอบดายหญาหรือใชมือถอน 
  (4.4)  โรคและแมลง ข้ึนฉายมักพบโรคโคนเนาระบาดในระยะกลา เม่ือพบ
ควรถอนท้ิง สําหรับแมลงท่ีพบมากคือเพล้ียออน กําจัดโดยการใชสารชีวภาพฉีดพน เชน น้ําสม
ควันไม น้ําหมักจากสะเดา เปนตน 
 (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  เก็บเกี่ยวเมื่อมีใบสีเขียวใหเห็นพอสมควรก็สามารถเร่ิมเก็บได หรือประมาณ 
90 วันหลังจากการยายกลามาปลูก ซ่ึงวิธีการเก็บจะใชวิธีการถอนออกมาท้ังราก แตกอนท่ีจะ
ถอนควรรดน้ําใหดินเปยกไมแข็งเพื่อท่ีจะถอนไดงายข้ึน 
 
 6)  การผลิตกะหลํ่าดอก ตามมาตรฐาน GAP 
 (1) การจัดการระบบการผลิต 
  ระบบการจัดการผลิตกะหลํ่าดอก ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกที่สามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม   
 (2)  การเตรียมดิน 
  สําหรับการผลิตขนาดใหญ จะใชรถไถใหญไถพรวนดิน ข้ึนแปลงใหมีขนาด 
10x1.5 เมตร ระหวางนั้นใสปุยหมักรองพื้นลงในแปลงที่เตรียมไว ข้ึนแปลงใหมีขนาด 1x20 
เมตร รดน้ําใหชุมกอนทําการปลูก 
 (3)  การปลูก 
  หวานเมล็ดใหกระจายท่ัวพื้นผิวแปลงเพาะอยางสม่ําเสมอ หลังจากหวาน
เมล็ดแลวใหหวานกลบดวยปุยคอกหรือปุยหมักท่ีสลายตัวแลว หรือดินผสมละเอียด หนา
ประมาณ 0.6-1 เซนติเมตรหรือทํารองเปนแถวลึกประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร คลุมดวยฟางหรือ
หญาแหงบางๆ รดน้ําใหชุม เม่ือตนกลางอกเร่ิมมีใบจริงควรถอนแยกตนท่ีไมสมบูรณออก การ
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ยายกลาลงแปลงปลูกตองใหกลามีใบจริง 3-4 ใบ อายุไดประมาณ 20-30 วัน ตนสูงประมาณ 10-
12 เซนติเมตร จึงทําการยายกลาปลูกลงแปลง 
 (4)  การดูแลรักษา 
  (4.1)  การใสปุย คร้ังแรกจะใชปุยคอกรองกนหลุมกอนปลูกและคร้ังท่ีสอง
ใสเม่ือกะหลํ่าดอกอายุประมาณ 30-40 วันหลังยายปลูก โดยโรยใสขางตนแลวพรวนดินกลบลง
ในดินสําหรับการพรวนดินควรทําในระยะแรกขณะท่ีวัชพืชยังเล็กอยูพรอมกับการกําจัดวัชพืช
พรอมกันไป 
  (4.2)  การใหน้ํา ในชวงแรกหลังจากยายปลูกไมตองใหน้ํามากนัก เพียงให
ดินมีความชุมช้ืนสม่ําเสมออยางเพียงพอ เพราะถาแฉะเกินไปจะทําใหเกิดโรคเนา เม่ือกะหลํ่า
ดอกโตข้ึนก็ใหน้ํามากข้ึนเพราะการระเหยนํ้าเกิดเร็วข้ึน ควรใหอยางสม่ําเสมอวันละ 2 คร้ัง เวลา
เชาและเย็น อยาปลอยใหกะหลํ่าดอกขาดน้ํา เพราะจะทําใหชะงักการเจริญเติบโต 
  (4.3)  การกําจัดวัชพืช ควรใชจอบถากกลบโคนดวยหญาและใบไม หลังจาก
นั้นก็นําเศษวัชพืชท่ีไดนํามาทําปุยหมักเพื่อใชในการเพิ่มสารอาหารในดิน ในการปลูกคร้ังตอไป 
  (4.4)  โรคและแมลงที่พบสวนใหญจะเปนโรครากเนา โรครากปม โรคเนา
ดํา หนอนใยผักและหนอนเจาะยอด เม่ือเกิดโรคและแมลงควรใชน้ําหมักชีวภาพ หรือใช
กากน้ําตาลผสมกับน้ําซาวขาว ในอัตราสวน 1:10 ลิตร ฉีดพนทุก 5 วันหลังพบแมลง 
 (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  กะหลํ่าดอกพันธุเบา เปนพันธุท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-75 วัน สวน
กะหลํ่าดอกพันธุกลาง มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 80-90 วัน และกะหลํ่าดอกพันธุหนัก ท่ีมีอายุ
การเก็บเกี่ยว 90-150 วัน การเก็บใชมีดตัด เม่ือตัดและขนยายออกนอกแปลงแลวใหตัดแตงใบ
นอกออกเหลือเพียง 2-3 ใบ จากนั้นคัดแยกขนาดแลวบรรจุถุง 
 
 7)  การผลิตถ่ัวแขก ตามมาตรฐาน GAP 
 (1)  การจัดการระบบการผลิต 
  ระบบการจัดการผลิตถ่ัวแขก ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
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กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
 (2)  การเตรียมดิน 
  ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึก 15 - 20 เซนติเมตรหรือใชรถไถเดินตามไถพรวน
ดินใหละเอียด ตากดินท้ิงไว 2 - 3 วัน ข้ึนแปลงขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใชปุยคอก  
(มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1: 1) รองพ้ืนในอัตรา 16 กิโลกรัม ปุยเกรด 16-16-16 อัตรา 300 
กรัมตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน 
 (3)  การปลูก 
  ปลูกแบบแถวคู ใชระยะปลูก 40 - 45 เซนติเมตร ใชไมเจาะหลุมลึก 2 - 3 
เซนติเมตร หยอดเมล็ด 3 เมล็ดตอหลุมแลวใชดินรวนกลบ กรณีในชวงที่มีฝนตกชุกทําใหเมล็ด
ถ่ัวแขกเนาหรือตนกลาที่งอกใหมตาย ควรเพาะเมล็ดลงถุงพลาสติกกอนเม่ือตนกลามีใบจริง 
 2 ใบ นําไปปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว สามารถชวยลดความเสียของเมล็ดและตนกลาได 
 (4)  การดูแลรักษา 
  (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยชวงแรกหลังจากตนถ่ัวมีใบจริง 2 ใบ ใชปุยยูเรีย
เกรด 46-0-0 ละลายนํ้ารดใน อัตรา 20 กรัม (2 ชอนโตะ) ตอน้ํา 20 ลิตร และชวงท่ี 2 หลังจาก
ปลูกได 25 - 30 วัน ใสปุยเกรด 16-16-16 ในอัตรา 10 กรัม (1 ชอนโตะ) ตอตน โดยวิธีการเจาะ
หลุมหางจากโคนตน 15 เซนติเมตร หลังจากใสแลวควรใหน้ําทันที 
  (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําอยางสมํ่าเสมอวันละ 1 คร้ัง โดยใชสปริงเกอร
หรือบัวรดน้ําและในชวงออกดอกไมควรใหขาดนํ้าเพราะมีผลกระทบตอการติดผัก 
  (4.3)  การกําจัดวัชพืช หลังจากหยอดเมล็ดประมาณ 15 - 20 วัน ควรทําคาง
ใหกับตนถ่ัวเพื่อกันตนถ่ัวลมและทําใหการเก็บผลผลิตไดสะดวก วิธีการทําคางทําลักษณะ
เดียวกับถ่ัวฝกยาว 
  (4.4)  โรคและแมลง ท่ีพบมีโรคโคนเนา เกิดจากเช้ือรา Fusarium sp. และ
โรคใบดางเกิดจากเชื้อไวรัส สําหรับแมลงท่ีพบไดแก เพล้ียออนเขาทําลายบริเวณยอดและ
บริเวณข้ัวผลของถ่ัวแขกแตก็ไมไดรับความเสียหายมากนัก กําจัดโดยการฉีดพนสารอินทรีย
ชีวภาพ เชน น้ําสมควันไม น้ําหมัก เปนตน 
 (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  ถ่ัวแขกมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 50 วัน การเก็บเกี่ยวควรเก็บบอย ๆ 
ไมเชนนั้นมีปริมาณฝกแกมากทําใหผลผลิตมีคุณภาพตํ่า ถ่ัวแขกเก็บไดประมาณ 5-7 คร้ัง 
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 8)  การผลิตถ่ัวพู ตามมาตรฐาน GAP 
 (1)  การจัดการระบบการผลิต 
  ระบบการจัดการผลิตถ่ัวพู ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตองจัดการ
แปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาที่จําเปนอยาง
เหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสารบันทึกท่ี
สามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการตรวจสอบการ
ปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช 
แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและการ
ตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
 (2)  การเตรียมดิน 
  เตรียมพื้นท่ีปลูกโดยการใชจอบขุดพลิกหนาดินหรือใชรถไถ ไถพรวนดิน 
ตากดินไว 5 - 7 วัน ใสปุยคอกผสมในระหวางการเตรียมแปลงปลูก ขุดหลุมปลูกใหไดระยะ  
1x1 เมตร 
 (3)  การปลูก 
  นําเมล็ดพันธุหยอดลงในหลุม ๆ ละ 5 เมล็ด เม่ือเมล็ดงอกจนมีใบจริงใหถอน
แยกเหลือหลุมละ 2 ตน/หลุม เม่ือถ่ัวพูมีอายุ 15 วัน จึงปกคางใหถ่ัวพูเล้ือย 
 (4)  การดูแลรักษา 
  (4.1)  การใสปุย จะใสในชวงแรกของการเจริญเติบโตใสปุยยูเรีย เม่ือถ่ัวพู
เร่ิมออกดอกใสปุยสูตร 16-16-16 หลังจากน้ันอาจใสปุยคอกหรือปุยอินทรียเพิ่มได 
  (4.2)  การใหน้ํา จะใหน้ําทุกวัน วันละ 1 - 2 คร้ังทุกวัน ไมควรใหน้ํามาก
เกินไปเพราะอาจทําใหเกิดรากเนา 
  (4.3)  การกําจัดวัชพืช จะใชจอบถางวัชพืช และกลบเศษวัชพืชไวท่ีตนถ่ัวพู
เพื่อทําปุย 
  (4.4)  โรคและแมลง ท่ีพบคือ เชื้อรา ปองกันและรักษาโดย ใชสารสะเดา
ชนิดน้ํา อัตราการใช 60 - 150 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทุก 5 วัน เม่ือเร่ิมมีการระบาดใน
ระยะแตกใบออน สามารถปองกันกําจัดเช้ือราไดดี 
 (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
  เร่ิมเก็บเกี่ยวครั้งแรกเม่ือถ่ัวพูอายุประมาณ 2 เดือน เก็บเก่ียววันเวน  
3 วัน นิยมเก็บฝกออนเพราะราคาดีกวาฝกแก เก็บโดยใชมีดตัดหรือใชมือก็ได 
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 9) การผลิตบร็อกโคล่ี ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตบร็อกโคล่ี ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ขุดพลิกหนาดินใหลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ตากดินท้ิงไวประมาณ 4-5 
วัน พรวนหนาดินใหรวนซุย ใสปุยคอกหรือปุยหมัก คลุกเคลาใหเขากับดิน 
  (3)  การปลูก 
   หวานเมล็ดพันธุใหกระจายสมํ่าเสมอทั่วแปลง แลวกลบดวยดินผสมปุยคอก
หรือปุยหมักท่ีสลายตัวดีแลวหนาประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร หรือหยอดเมล็ดเปนแถวลึกลงไป
ในดินประมาณ 0.5 – 1.25 เซนติเมตร หางกันแถวละ 15 เซนติเมตร เมล็ดในแตละแถวควรหาง
กันประมาณ 4 เซนติเมตร เม่ือตนกลาอายุไดประมาณ 4-5 สัปดาห จึงทําการยายลงปลูกในแปลง
ปลูกตอไป 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใชควรเปนปุยหมักหรือปุยคอก คร้ังแรกใสตอนเตรียม
ดิน คร้ังท่ีสองใสเม่ือบร็อคโคล่ีอายุประมาณ 20-30 วันหลังจากยายปลูก โดยใสแบบโรยขางตน
แลวพรวนดินกลบ  
   (4.2)  การใหน้ํา บร็อคโคล่ีควรไดรับน้ําอยางเพียงพอ การใหน้ําแบงออกเปน 
2 ระยะ คือ ระยะแรกหลังจากปลูกใหมๆใหน้ําในปริมาณท่ีพอดี ๆ ระยะท่ีสอง คือเม่ือลําตน
เจริญเปนตนใหญจนถึงระยะเกิดดอก ระยะนี้ควรใหวันละ 2-3 เวลา ในปริมาณท่ีมากกวา
ชวงแรก  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช ในระยะแรกขณะท่ีตนกลายังเล็กอยูควรพรวนดิน
พรอมท้ังกําจัดวัชพืชไปในตัวดวย จะทําใหดินรวนซุยโปรง เจริญเติบโตเร็ว  
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   (4.4)  โรคและแมลงท่ีพบสวนใหญจะเปนโรครากเนา โคนเนา ซ่ึงเกิดจาก
เช้ือราในดิน หนอนใยผัก และเพล้ียไฟ ควรดูแลรักษาบริเวณแปลงผักอยูสมํ่าเสมอถาปลอยให
วัชพืชข้ึนจนรกจะมีแมลงศัตรูหลบซอนและขยายพันธุแพรระบาดตอไป 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   การพิจารณากอนการเก็บเกี่ยวจะพิจารณาจากขนาดและสภาพของดอก ควร
ตัดเม่ือมีขนาดเหมาะสม ถาแกเกินไปสีจะเปล่ียนชอดอกจะแยกออกจากกัน และมีกานดอกเล็ก 
ๆ ยื่นข้ึนมาเปนฝอย ๆ วิธีการเก็บจะใชมีดคม ๆ ตัดโคนกานใหต่ําลงมาจากฐานดอก ประมาณ 1 
นิ้ว บางแหงอาจตัดยาวกวานี้ ใบท่ีติดมาดวยใชคลุมดอกไมใหชอกชํ้า 
 
 10)  การผลิตปวยเลง ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตปวยเลง ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ขุดพลิกหนาดินและพรวนดินใหรวนซุย จากน้ันก็ใชจอบข้ึนแปลงโดยใหมี
ขนาด 3x3 เมตร ในระหวางนั้นใสปุยหมักรองพื้นลงในแปลงท่ีเตรียมไว 
  (3)  การปลูก 
   การเตรียมกลาปวยเลงท่ีจะใชปลูก จะนําเมล็ดพันธุหวานเพ่ือใหไดตนกลา
ออนซ่ึงตนกลาท่ีจะนําไปปลูกนี้จะตองมีอายุประมาณ 20 วัน สัปดาห เม่ือตนกลาเร่ิมโตก็เตรียม
ดินลึกประมาณ 18-20 เซนติเมตร ตากดิน 5-7 วัน ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมักใหมาก 
เพื่อปรับสภาพของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและแรธาตุ การปลูกปวยเลง จะใชตน
กลาปลูกลงในหลุมท่ีมีระยะหางกัน 30 เซนติเมตร ตนกลาที่นํามาปลูกนั้นจะตองรีบปลูกทันที 
การปลูกควรกดดินโคนใหแนนหลังจากปลูกแลวรดน้ําใหชุม 
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  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ใสปุยคร้ังแรกจะใสเม่ือปลูกได 2 วัน หลังจากนั้นจะใสปุย
สัปดาหละ 2 - 3 คร้ัง ซ่ึงการใสปุยจะใชปุยหมักปุยคอก 
   (4.2)  การใหน้ํา ในระยะแรกตอนเร่ิมปลูกจะใหน้ําทุกวันท้ังเชาและเย็น 
หลังจากปลูกแลว 1 เดือนจะใหน้ํา 2 วันตอ 1 คร้ังโดยใชบัวรดน้ําในการรดน้ําปวยเลง การใหน้ํา
เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะเวลารดน้ําก็จะทําใหเกิดโรคโคนเนาไดหรืออาจทําใหใบเนาได 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช จะกําจัดวัชพืชโดยใชมือถอน  
   (4.4)  โรคและแมลงที่พบสวนใหญจะเปนโรครากเนา โคนเนา แมลงท่ีพบ
จะเปนหนอนใยผัก เม่ือพบโรคและแมลง ควรระบายน้ําเพ่ือปองกันการเนาของราก และใสปูน
ขาวเพื่อปรับสภาพดินและใชสารเคมีกําจัดราในดินเปนคร้ังคราวท่ีมีการระบาดของโรคแมลง 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ปวยเลงเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 30 - 45 วัน โดยถอนท้ังตนแลวตัดรากและตัด
แตงใบแกท้ิงลางน้ําใหสะอาดบรรจุถุงจําหนาย 
 
 11)  การผลิตผักโขมจีน ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตผักโขมจีน ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึก 15 - 20 เซนติเมตรหรือใชรถไถเดินตามไถพรวน
ดินใหละเอียดตากดินท้ิงไว 2 - 3 วัน ข้ึนแปลงขนาด 1.5x18 เมตร ใสปุยคอก (มูลไกผสมแกลบ
อัตราสวน 1: 1) รองพ้ืนในอัตรา 16 กิโลกรัม ปุยเกรด 16-16-16 อัตรา 250 กรัมตอพื้นท่ี 18 
ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน 
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  (3)  การปลูก 
   ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดลงบนแปลงใชเมล็ด 24 กรัมตอพื้นท่ี 18 ตาราง
เมตร เมล็ดผักโขมมีขนาดเล็กมาก ในขณะท่ีหวานตองใหเมล็ดกระจายไปทั่วท้ังแปลง ถาเมล็ด
ตกเปนจุด ๆ ทําใหตนกลาออกเปนกระจุก ๆ การเจริญเติบโตไมสม่ําเสมอ หลังจากหวานเมล็ด
แลวใชดินรวนหรือปุยคอกผสมแกลบกลบเมล็ด อาจใชฟางคลุมบาง ๆ อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อรักษา
ความช้ืนในดินและเพื่อปองกันเมล็ดไมใหถูกนํ้าชะในขณะท่ีใหนํ้า 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย หลังจากหวานเมล็ดได 15 - 20 วันใชปุยยูเรีย (เกรด 46-0-0) 
หรือปุยหมัก ละลายนํ้ารดในอัตราสวน 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร (2 ชอนโตะตอน้ํา 10 ลิตร) เพื่อเรง
การเจริญเติบโตและหลังจากการรดปุยใหรดน้ําทันที 
   (4.2)  การใหน้ํา ผักโขมจีนเปนผักท่ีตองการน้ําอยางสม่ําเสมอ ถาขาดน้ําทํา
ใหลําตนแคระ ถาใหน้ําชุมช้ืนสมํ่าเสมอทําใหเจริญเติบโตดี มีลําตนอวบ โดยท่ัวไปใหน้ําวันละ 
1 คร้ัง โดยวิธีการใชสปริงเกอรหรือบัวรดน้ําในตอนเชาหรือตอนเย็น 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช ผักโขมจีนเปนผักท่ีโตเร็วและมีจํานวนตนท่ีหนาแนน 
ดังนั้นจึงไมมีปญหาเร่ืองการกําจัดวัชพืช 
   (4.4)  โรคและแมลง ไมพบวาผักโขมมีโรคแมลงระบาดท่ีรุนแรง 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต  
   ผักโขมจีนเปนผักท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว หลังจากหวานเมล็ด 25 - 35 วัน ก็
สามารถเก็บเกี่ยวได โดยถอนท้ังตนนํามาลางน้ําใหสะอาด บรรจุถุงจําหนาย 
 
 12)  การผลิตผักกาดขาว ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตผักกาดขาว ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกที่สามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม 
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  (2)  การเตรียมดิน 
   การเตรียมดินจะใชรถไถใหญทําการพรวนดิน ตากดินไว 3 – 5 วัน จากนั้น
ใชจอบข้ึนแปลงใหมีขนาด 3x1.20 เมตรและใสปุยหมักรองพื้นลงในแปลงที่เตรียมไว หลังจาก
นั้นก็คลุมดินดวยฟางหรือแกลบหรือขาวฟาง   
  (3)  การปลูก 
   การปลูกผักกาดขาวโดยท่ัวไปนิยมปลูกในชวงฤดูหนาว โดยใชเมล็ดพันธ
ของผักกาดขาวท่ีเตรียมไวหยอดลงไปในหลุมท่ีเตรียมไวบนแปลงปลูกโดยใหระยะระหวางแถว
หางกัน 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 0.5-10.0 เซนติเมตรหรือใชเสียมทําเปนหลุมต้ืน ๆ หยอด
เมล็ดลงประมาณ 3-5 เมล็ด กลบดินหนา 0.5 เซนติเมตร แลวกลบดวยปุยหมักหรือปุยคอกท่ี
สลายตัวแลว แลวรดน้ําใหท่ัวแปลงโดยใชบัวละเอียด 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย จะใสปุยท้ังหมด 2 คร้ังดวยกัน การใสปุยคร้ังแรกจะใส
หลังจากปลูกผักกาดขาวแลว 7 -15 วัน และคร้ังท่ีสองจะใสปุยกอนเก็บผลผลิต 1 เดือน โดยโรย
ขางตน แลวรดน้ํา และตองระวังอยาใหปุยคางท่ีใบ เพราะทําใหใบไหม ปุยท่ีใชมักใชัปุยสดหรือ
มูลสัตว 
   (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําใน 2 สัปดาหแรกตอนเร่ิมปลูกจะใหน้ําโดยการใช
บัวรดน้ําในการรดน้ํา โดยจะรดวันละ 1 คร้ัง หลังจากนั้นจะใหน้ําผักกาดขาวโดยการใชสายยาง
ในการรดน้ํา  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช จะใชจอบถากบริเวณรอบ ๆ แปลงหลังจากน้ันใชมือ
ถอนวัชพืชบริเวณใกล ๆ โคนตน 
   (4.4)  โรคและแมลงท่ีพบจะเปนโรคเนา โรคเห่ียว โรคเนาคอดิน โรคใบดาง
โรคราน้ําคาง โรคใบจุด หนอนใยผัก หนอนกระทูผัก เพล้ียออน และหมัดกระโดด การกําจัด
โรคและแมลงเมื่อพบวามีโรคเนาควรปองกันมิใหเกิดแผลในระหวางเก็บเกี่ยวขนสงและการเก็บ
รักษา ฉีดน้ําหมักชีวภาพซ่ึงมีสวนผสมของสะเดา ตะไครหอม ขา เพื่อปองกันแมลงและหนอน 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ผักกาดขาวสามารถเร่ิมเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเม่ือมีอายุไดประมาณ 40 - 45 วัน 
หลังจากหวานเมล็ดโดยเลือกเก็บเกี่ยวตนเร่ิมแกเต็มท่ีไดขนาด ในการเก็บจะเก็บไดสัปดาหละ 
 1 คร้ัง โดย 1 รอบการผลิตจะสามารถเก็บเกี่ยวได 3 คร้ัง การเก็บผักกาดขาวจะเก็บโดยการใชมีด
คมตัดท่ีโคนตนตัดแตงใบท่ีเปนโรคหรือแมลงกัดกินออกบางควรเหลือใบนอกๆไวบางเพ่ือ
ปองกันการกระทบกระแทกในระหวางการขนสง 
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 13)  การผลิตมะระจีน ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตมะระจีน ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   การเตรียมดินจะใชจอบและเสียมเพ่ือทําการพรวนดิน ใชจอบข้ึนแปลงใหมี
ขนาด 1x10  เมตร ใสปุยหมักรองพื้นลงในแปลงท่ีเตรียมไวดวยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน 
  (3)  การปลูก 
   การปลูกมะระจีนโดยท่ัวไปนิยมในชวงฤดูฝน โดยนําเมล็ดมาแชน้ําไวหนึ่ง
คืนแลว ขุดหลุมแปลงขนาด 2 นิ้ว แลวหยอดเมล็ด ท้ิงระยะหางหลุม 0.8 เมตร ท้ิงระยะหางไว
เพราะผักเปนไมเล้ือย ตองการพื้นท่ีเม่ือเจริญเติบโต 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย จะใสปุยท้ังหมด 2 คร้ัง คร้ังแรกจะใสหลังจากปลูกมะระจีน
แลว 15 วัน และคร้ังท่ีสองจะใสปุยหลังจากใสคร้ังแรกอีก 15 วัน ปุยท่ีใชมักใชัปุยสดหรือมูล
สัตวถาตองการใหมะระจีนสมบูรณและออกผลเร็วเร็วตองดูแลและควรรดน้ําใหสมํ่าเสมอและ
เพียงพอ 
   (4.2)  การใหน้ํา ในระยะแรกตอนเร่ิมปลูกจะใหน้ํามะระจีนทุกวัน ท้ังเชา
และเย็น โดยใชบัวรดน้ําในการรดน้ํามะระจีนและถาอยากใหมะระจีนใหผลผลิตตลอดอายุมะระ
จีน การใหน้ําเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะในฤดูรอนควรใหน้ํามะระจีนมากกวาปกติ เพราะใน
ฤดูรอนการใหมากกวาปกติจะชวยใหมะระจีนออกผลผลิตไดมาก 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช จะใชจอบถากกลบโคนดวยหญาและใบไม หลังจาก
นั้นก็กลบเศษวัชพืชและใบไมไวรอบตนมะระจีนเพื่อทําเปนปุย 
   (4.4)  โรคและแมลงท่ีพบจะเปนโรครากเนา ไร หนอนคืบกินใบและเพล้ีย
ไฟ เม่ือพบวามีโรคและแมลง ควรบํารุงพืชใหแข็งแรง ใหน้ําอยางเพียงพอ และใหปุยดวย หาก
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ระบาดมากใหฉีดน้ําหมักชีวภาพซ่ึงมีสวนผสมของสะเดา ตะไครหอม ขา เพื่อปองกันแมลงและ
หนอน 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ 17 วันหลังดอกบาน เก็บเกี่ยวผลคร้ังแรก
หลังเพาะกลาหรือหยดเมล็ดลงหลุมปลูกประมาณ 45-50 วัน ทยอยเก็บผลผลิตวันเวนวันหรือทุก
วัน สามารถเก็บไดนาน 17-20 คร้ัง อายุถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตคร้ังสุดทาย 85-90 วัน 
 
 14)  การผลิตผักชี ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตผักชี ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตองจัดการ
แปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปนอยาง
เหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสารบันทึกท่ี
สามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการตรวจสอบการ
ปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช 
แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและการ
ตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ใชรถไถ ไถพลิกดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว 5-7 วัน แลว
พรวนดินใหรวน ใสปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลาใหเขากับดินและปรับหนาดินใหเสมอกัน 
  (3)  การปลูก 
   นําเมล็ดท่ีเตรียมไวมาหวานลงบนแปลงปลูกท่ีไดเตรียมไว กลบดวยดิน
ละเอียดบางๆ แลวคลุมดวยฟางหรือหญาแหงอีกช้ันหนึ่ง เพื่อปองกันตนออนจากแสงแดดและ
รักษาความชื้น หรือจะปลูกโดยใชวิธีโรยเปนแถวบนแปลง ใหแตละแถวหางกัน 20-30 
เซนติเมตร แลวทําการถอนแยกใหเหลือระยะระหวางตนประมาณ 10-20 เซนติเมตร หลังจาก
หวานเสร็จแลวตองรดน้ําใหชุม    
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยคอกรองพ้ืนตอนเตรียมดินกอนปลูก เม่ือผักชี 
แตกใบแลวใหใชปุยคอกหรือปุยหมัก ซ่ึงเกษตรกรสามารถผลิตผักชีไดสูงถึง 1,300-1,900 
กิโลกรัม ตอไร ปุยคอกหรือปุยหมักชวยใหตนโตรากสวยงามทําใหไดน้ําหนักมากข้ึนดวย 
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   (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําอยางสมํ่าเสมอวันละ 2 คร้ัง เชาและเย็น อยาใหน้ํา
มากจนโชกเกินไป เพราะผักชีถาถูกน้ําหรือฝนมากๆ มักจะเนางาย  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช วัชพืชท่ีข้ึนในระยะแรกควรรีบกําจัดโดยเร็ว โดยใช
มือถอน อยาปลอยใหลุกลามเพราะวัชพืชเปนตัวแยงน้ําและอาหารจากผักช ี

   (4.4)  โรคและแมลงท่ีอาจพบในผักชี ไดแก โรคเนาท่ีใบและโคนตน ผักชี
มักไมคอยมีแมลงรบกวน แตในบางคร้ังอาจพบเพล้ียเขาทําลาย สามารถปองกันกําจัดโดยใช
สารชีวภาพ ผสมน้ําฉีดใหทั่ว 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ผักชีจะเร่ิมเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุประมาณ 30-45 วัน เนื่องจากผักชีสามารถใช
ทุกสวนบริโภค ควรเก็บเกี่ยวโดยการถอนดวยมือติดท้ังตนและรากไมขาด แตกอนถอนควรรด
น้ําบนแปลงใหดินชุมช้ืนเสียกอนเพื่อสะดวกในการถอน เม่ือถอนเสร็จแลวนําไปลางดินออก 
ตกแตงโดยเด็ดใบเหลืองใบเสียท้ิง แลวมัดๆ ละกิโลกรัม นําไปผ่ึงลมแลวบรรจุเขง เพ่ือใหผักชี
ไมเกิดการเนาและขณะขนสงอันเนื่องมาจากนํ้าแฉะเกินไป ผลผลิตผักชีท่ีดีตองมีใบเขียว
สมํ่าเสมอ ไมเปนโรคใบลายหรือใบไหม มีรากขาวมาก รากยาวและไมขาด 
 
 15)  การผลิตผักบุงจีน ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตผักบุงจีน ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ใชจอบขุดลึก 15 - 20 เซนติเมตร หรือใชรถไถเดินตามไถพรวนดินให
ละเอียด ตากดินท้ิงไว 2 - 3 วัน ข้ึนแปลงขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใสปุยคอก (มูลไก
ผสมแกลบอัตราสวน    1: 1) รองพื้นในอัตรา 16 กก. ปุยเกรด 16-16-16 อัตรา 250 กรัมตอพื้นท่ี 
18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน 
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  (3)  การปลูก 
   ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดเปนแถวในแปลงท่ีเตรียมไวใชเมล็ดประมาณ 300 
กรัมตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร ใชระยะปลูกระหวางแถวประมาณ 20 เซนติเมตร ทํารองลึก 1 
เซนติเมตร สําหรับหวานเมล็ดและใชแกลบผสมปุยคอกกลบเมล็ดหลังจากหวานเมล็ดแลวรดน้ํา
ใหชุมท้ังแปลง วิธีการหวานเมล็ดเปนแถวชวยทําใหสะดวกในการกําจัดวัชพืชและการใสปุยได
งายข้ึน 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ผักบุงเปนผักท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยวส้ันหลังจากหวานแลว 15 - 
20 วัน ใชปุยยูเรีย (เกรด 46-0-0) ละลายนํ้าในอัตรา 20 กรัมตอนํ้า10 ลิตร (2 ชอนโตะตอน้ํา 10 
ลิตร) รดใหท่ัวแปลง 
   (4.2)  การใหน้ํา ผักบุงเปนผักท่ีชอบดินท่ีมีความชุมชื้นสูง ตองใหน้ําให
สมํ่าเสมอวันละ 1 คร้ัง โดยใชสปริงเกอรหรือบัวรดน้ํา จะใหตอนเชาหรือตอนเย็นก็ได 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช สําหรับผักบุงเปนผักท่ีโตเร็วการกําจัดวัชพืชเพียง 1 
คร้ังโดยใชจอบขนาดเล็กดายวัชพืชระหวางแถว หรือในบางฤดูอาจไมตองกําจัดวัชพืชเลย 
   (4.4)  โรคและแมลงท่ีสําคัญของผักบุงจีนมีโรคราสนิทขาว (White Rust) 
พบระบาดในฤดูฝนโรคนี้แพรกระจายไดรวดเร็ว การปองกันกําจัดเม่ือพบวาผักบุงเปนโรครา
สนิทขาวใหถอนทําลายและหยุดการปลูกผักบุงบริเวณท่ีมีโรคระบาด 1 - 2 เดือน สําหรับแมลง
ศัตรูผักบุงไมพบวามีการระบาดท่ีรุนแรง 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ผักบุงจีนมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 25 - 35 วัน โดยการถอนท้ังตนนํามา
ลางน้ําทําความสะอาด บรรจุถุงออกจําหนาย 
 
 16)  การผลิตสลัดใบ ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตสลัดใบ ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
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กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ขุดพลิกหนาดินลึก 15-20 เซนติเมตร ตากดินท้ิงไวประมาณ 2-3 วัน ข้ึน
แปลงใหมีขนาด 1.5x18 เมตรหลังจากน้ันใสปุยคอก (มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1: 1) รองพ้ืน
ในอัตรา 16 กิโลกรัม ตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน 
  (3)  การปลูก 
   ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดใหกระจายท่ัวแปลง แตเนื่องจากเมล็ดผักสลัดมี
ขนาดเล็กและเบาดังนั้นในการหวานใหเมล็ดกระจายสมํ่าเสมอควรผสมข้ีเถาแกลบคลุกเคลาให
เขากันแลวนําไปหวาน แลวใชปุยคอกผสมแกลบหวานกลบเมล็ดอีกคร้ังหนึ่ง ใชฟางคลุมแปลง
แลวรดน้ําใหชุม 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย หลังจากหวานเมล็ดสลัดได 2 สัปดาหใหใชปุยยูเรีย ละลาย
น้ํารดในอัตรา 20 กรัม (2 ชอนโตะ: 10 ลิตร) ตอน้ํา 20 ลิตรเพื่อเรงการเจริญเติบโต การใหปุย
คร้ังท่ี 2 เม่ือผักสลัดอายุได 25 วัน โดยใชปุยหมักหรือปุยอินทรีย 
   (4.2)  การใหน้ํา ผักสลัดเปนผักท่ีมีความตองการน้ําอยางสม่ําเสมอ เพราะถา
ขาดนํ้าทําใหตนแคระแกรนและมีรสชาติขม การใหน้ําควรใหวันละ 1 คร้ัง โดยวิธีการตักรดหรือ
ใชสปงเกอรใหชุมท้ังแปลงในชวงเชาหรือเย็นก็ได 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช การกําจัดวัชพืชใชมือถอน เนื่องจากตนผักสลัดข้ึน
กระจายไปท่ัวแปลง จึงไมเหมาะท่ีจะใชจอบดาย 
   (4.4)  โรคและแมลง หากพบวามีโรคเนาและระบาดในแปลงสลัด เชนมี
ลักษณะอาการเนาเละซ่ึงมักจะพบในชวงท่ีมีความช้ืนสูงและหวานกลาหนาแนน เมื่อพบผักมี
อาการเนาเละใหรีบถอนตนท่ีเปนโรคท้ิงทันที ผักสลัดมักไมถูกรบกวนจากแมลงศัตรูพืช 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ผักสลัดใบสามารถเก็บเกี่ยวไดหลังปลูกประมาณ 30-45 วัน เก็บเกี่ยวโดย
วิธีการถอน แลวลางน้ําใหสะอาดเอาใบแกท้ิงบรรจุใสถุงวางจําหนาย 
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 17)  การผลิตพริกข้ีหนู ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตพริกข้ีหนู ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ไถพรวนดินใหละเอียดและข้ึนแปลงใหมีขนาด 4x1.20 เมตร ตากดินทิ้งไว
ประมาณ 4-5 วันและใสปุยคอกรองพื้นในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไรลงในแปลงท่ีเตรียมไวเพ่ือเพิ่ม
ธาตุอาหารในดิน 
  (3)  การปลูก 
   พริกข้ีหนูโดยท่ัวไปนิยมในชวงฤดูฝน โดยใชเมล็ดพันธของพริกข้ีหนูท่ี
เตรียมไวปลูกในแปลงที่เตรียมไว วิธีนี้ควรเตรียมดินบริเวณหลุมปลูกใหละเอียด เพ่ือปองกัน
ไมใหเมล็ดพริกตกลงไปในดินลึกเกินไป หยอดเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ดหรืออาจใชวิธีการเพาะ
ตนกลากอนทําการปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย การใสปุยเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งหากดินมีความอุดมสมบูรณ
ตํ่าเพราะถาดินไมมีความอุดมสมบูรณ จะทําใหพริกชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตตํ่า การใสปุย
เปนการเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืช ควรใสปุยท่ีมีธาตุอาหารเสริมครบท้ัง 13 ชนิดหรืออาจใสปุย
ยูเรียหลังจากปลูกพริกไดประมาณ 15-20 วันเพื่อเรงการเจริญเติบโตหลังจากนั้นก็ใสปุยคอก
หรือปุยหมักตามการเจริญเติบโตของตนพริกข้ีหนู 
   (4.2)  การใหน้ํา หลังจากปลูกตองรีบรดน้ําทันทีเพื่อใหดินกระชับกับราก
ของตนกลา เม่ือตนพริกออกดอกความตองการน้ําจะเพิ่มมากข้ึน ถาพริกขาดน้ําในชวงน้ีจะทําให
ดอกตูม ดอกบานและผลออนรวง ดังนั้นการใหน้ําควรใหอยางสมํ่าเสมอ 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืชใหไดผลดีควรกําจัดวัชพืชขณะท่ีเปนตนออนยังไม
ออกดอกและติดเมล็ด โดยการใชมือถอน  
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   (4.4) โรคและแมลงท่ีพบสวนใหญจะเปนโรคยอดและกิ่งแหง โรคใบดาง
จากเช้ือไวรัส โรครากและโคนเนา โรคกุงแหง (แอนแทรคโนส) เพล้ียไฟพริก ไรขาวพริก เพล้ีย
ออน และหนอนกระทูหอม ควรมีการไถตากดินกอนปลูก เพื่อกําจัดตัวออนในดิน เม่ือพบโรค
และแมลงควรหม่ันตรวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ หากพบตัวแกหรือตัวหนอนใหรีบกําจัดทันที 
แตถาพบไขแมลงซ่ึงสวนใหญวางไขที่ดานใตใบ ใหรีบเก็บใบที่มีไขแมลงเผาทําลายทันที 
  (5)  พริกจะจะเร่ิมเก็บเกี่ยวผลสุกไดเม่ือพริกมีอายุประมาณ 90 - 100 วัน ซ่ึงจะ
สามารถเก็บเกี่ยวไดทุก ๆ 5 - 7 วัน หรือเดือนละ 4 - 6 รุน ถามีการบํารุงรักษาดีและใหน้ําอยาง
เพียงพอพริกอาจจะมีอายุถึง 1 ป 
  
 18)  การผลิตพริกหนุม ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตพริกหนุม ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ไถพรวนดินใหละเอียด ตากดินท้ิงไวประมาณ 4-5 วัน ข้ึนแปลงใหมีขนาด 
4x1.20 เมตร ใสปุยคอกหรือปุยหมักรองพื้นในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร และใชปูนขาวปรับสภาพ
ดินตามสมควร 
  (3)  การปลูก 
   พริกหนุมโดยท่ัวไปนิยมในชวงฤดูฝน โดยใชเมล็ดพันธของพริกหนุมท่ี
เตรียมไวปลูกในแปลงที่เตรียมไว วิธีนี้ควรเตรียมดินบริเวณหลุมปลูกใหละเอียด เพ่ือปองกัน
ไมใหเมล็ดพริกตกลงไปในดินลึกเกินไป หยอดเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ดหรืออาจใชวิธีการเพาะ
ตนกลากอนทําการปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว 
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  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย การใสปุยเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งหากดินมีความอุดมสมบูรณ
ตํ่า จะทําใหพริกชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตตํ่า การใสปุยเปนการเพิ่มธาตุอาหารใหกับพืช 
ควรใสปุยท่ีมีธาตุอาหารเสริมครบทั้ง 13 ชนิดและใสปุยคอกหรือปุยหมักอยางเพียงพอ  
   (4.2)  การใหน้ํา หลังจากปลูกตองรีบรดน้ําทันที และเม่ือตนพริกออกดอก
ความตองการนํ้าจะเพ่ิมมากข้ึน ถาพริกขาดนํ้าในชวงนี้จะทําใหดอกตูม ดอกบานและผลออน
รวง ดังนั้นการใหน้ําควรใหอยางสมํ่าเสมอ หม่ันสังเกตดูความช้ืนของดิน อยาใหน้ํามากเกินไป
เพราะอาจทําใหเกิดโรครากเนา โคนเนา 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืชใหไดผลดีควรกําจัดวัชพืชขณะท่ีเปนตนออนยังไม
ออกดอกและติดเมล็ด โดยใชจอบหรือมือถอน 
   (4.4)  โรคและแมลงท่ีพบสวนใหญจะเปนโรคยอดและกิ่งแหง โรคใบดาง
จากเช้ือไวรัส โรครากและโคนเนา โรคกุงแหง (แอนแทรคโนส) เพล้ียไฟพริก ไรขาวพริก เพล้ีย
ออนและหนอนกระทูหอม กอนทําการเพาะปลูฏควรมีการไถตากดินกอนปลูก เพื่อกําจัดตัวออน
ในดิน เม่ือพบโรคและแมลงควรกําจัดทันที แตถาพบไขแมลงซ่ึงสวนใหญวางไขท่ีดานใตใบ ให
รีบเก็บใบท่ีมีไขแมลงเผาทําลายทันที 
  (5) การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   อายุจากวันแรกของการงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกหนุมคร้ังแรกมี
อายุประมาณ 65-90 วัน ผลผลิตในระยะแรกจะนอยและจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และลดลงอีกคร้ังเม่ือ
ตนเร่ิมแก การเก็บเกี่ยวควรเก็บทุกๆ 7 วัน ใชวิธีเด็ดทีละผล โดยใชเล็บจิกตรงรอยกานผลตอกับ
กิ่ง ซ่ึงพริกจะไดผลผลิตนาน 6 เดือนหรืออาจเปนปจนกวาตนจะเหี่ยวโทรมและตาย 
 
 19)  การผลิตมะเขือเทศ ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตมะเขือเทศ ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
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  (2)  การเตรียมดิน 
   ใชจอบขุดพริกหนาดินลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร ตากดินท้ิงไว 2 - 3 วัน
ข้ึนแปลงใหมีขนาด 1.5x18 ตารางเมตร ขุดหลุมลึกประมาณ 20 เซนติเมตร ใชระยะปลูก 50x50 
เซนติเมตร ใสปุยคอก (มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1: 1) รองกนหลุมในอัตรา 300 กรัมตอหลุม 
ปุยเกรด 16-16-16 ในอัตรา 10 กรัมตอหลุม (1 ชอนโตะ) แลวคลุกเคลาปุยใหเขากับดิน 
  (3)  การปลูก 
   การปลูกมะเขือเทศจะใชวิธีการเพาะกลากอนยายตนกลาท่ีไดลงปลูกใน
แปลงท่ีเตรียมไว และกอนยายตนกลาลงแปลงปลูกควรรดน้ําใหชุมแลวยายตนกลาลงในหลุมท่ี
เตรียมไว ใชดินกลบโคนตนและใชมือกดดินบริเวณโคนตนกลาใหแนนและรดน้ําใหชุมหลัง
ปลูกแลว 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย
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 20)  การผลิตถ่ัวฝกยาว ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตถ่ัวฝกยาว ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ใชจอบขุดพลิกหนาดินแลวตากดินท้ิงไว 7 วัน ข้ึนแปลงใหมีขนาด  1.2x8 
เมตร เวนทางเดิน 50 เซนติเมตรในระหวางปลูกเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาใสปุยคอกใน
แปลงท่ีเตรียมไวเพื่อเพิ่มธาตุอาหาร แลวขุดหลุมใหมีระยะหางระหวางหลุม 50 เซนติเมตร 
  (3)  การปลูก 
   ถ่ัวฝกยาวนิยมการปลูกโดยการหยอดเมล็ดพันธุลงในหลุมๆละ 3 - 4 เมล็ด 
กลบดินใหลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตรแลวรดน้ําทันที เม่ือเมล็ดพันุเร่ิมงอกใหถอนแยกใหเหลือ
หลุมละ 1-2 ตนหรือเม่ือตนถ่ัวฝกยาวเร่ิมพันราวท่ีทําไว 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ถ่ัวฝกยาวจะใสปุยจะใสปุยท้ังหมด 2 คร้ัง การใสปุยคร้ัง
แรกจะใสในข้ันตอนของการเตรียมดิน หลังจากนั้น 15 วันก็ใสอีก 1 คร้ัง ปุยท่ีใชมักเปนปุยมูล
สัตวถาตองการใหถ่ัวฝกยาวเจริญเติบโตอยางเต็มท่ีควรมีการดูแลและรดน้ําอยางสมํ่าเสมอ 
   (4.2)  การใหน้ํา ถ่ัวฝกยาวเปนพืชท่ีใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ แตไมควรแฉะ
เกินไปเพราะจะทําใหเกิดการเนาของราก ถ่ัวฝกยาวนิยมใหน้ําทุก 3-5 วันตอคร้ัง  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช หลังจากถ่ัวฝกยาวงอกแลวประมาณ 10-15 วัน ตอง
คอยดูแลวัชพืชในแปลงปลูก หากพบวัชพืชควรกําจัด และเม่ือตนถ่ัวเจริญเติบโตคลุมแปลงแลว
จะทําใหการแขงขันของวัชพืชลดลง ในการกําจัดวัชพืชในระยะท่ีถ่ัวฝกยาวเร่ิมออกดอกนั้น ตอง
เพิ่มควรระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากการกําจัดวัชพืชอาจกระทบกระเทือนรากและลําตนอัน
เปนสาเหตุใหดอกรวงได 
   (4.4)  โรคและแมลงที่พบจะเปนหมัดกระโดด เม่ือพบหมัดกระโดดใชน้ํา
หมักชีวภาพฉีดพนใหท่ัว 
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  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ระยะการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมเร่ิมเก็บเกี่ยวถ่ัวฝกยาวเม่ืออายุ 40-50 วันหลัง
ปลูก หรือหลังดอกบานประมาณ 6-8 วัน จํานวนวันท่ีเก็บเกี่ยวจากคร้ังแรกจนถึงคร้ังสุดทาย 30-
45 วัน ใหปลิดข้ัวระวังไมใหดอกใหมหลุดเสียหาย เพราะจะกระทบกระเทือนตอปริมาณผลผลิต 
ลักษณะการเก็บใหทยอยเก็บโดยไมปลอยใหฝกแกตกคาตน หลังเก็บเกี่ยวใหนําเขารมทันที ไม
ควรวางไวกลางแดดและไมควรวางบนพ้ืนดินโดยไมมีวัสดุรองรับ 
 
 21)  การผลิตบวบเหล่ียม ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตบวบเหล่ียม ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ไถดินลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร ตากดินไวประมาณ 5-7 วัน ใสปุยคอก
หรือปุยหมักท่ีสลายตัวดีแลวคลุกเคลาลงไปในดิน ระยะปลูกท่ีเหมาะสมคือ ระยะระหวางตน 
75x100 เซนติเมตร 
  (3)  การปลูก 
   การปลูกใหหยอดเมล็ดพันธุโดยตรงลงในแปลงหลุมละ 4-5 เมล็ด ฝงใหลึก
ลงไปในดินประมาณ 2-4 เซนติเมตร กลบเมล็ดดวยดินรวนหรือปุยคอกหนาประมาณ 1 
เซนติเมตร รดน้ําใหชุมอยางสมํ่าเสมอทุกวัน เม่ือตนกลางอกอายุไดประมาณ 10-15 วันหรือมีใบ
จริง 2-4 ใบ ใหถอนแยกตนท่ีออนแอหรือตนท่ีไมสมบูรณทิ้ง 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยท่ีมีสัดสวนของธาตุไนโตรเจน 1 สวน ฟอสฟอรัส 
1 สวน และโปแตสเซียม 1 1/2 - 2 สวน และควรใหปุยยูเรียประมาณ 3-5 กิโลกรัมตอไรเพื่อเรง
การเจริญเติบโต การใสควรแบงใส 2 คร้ัง คร้ังแรกในตอนปลูกแบบรองพ้ืนแลวพรวนดินกลบ 
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คร้ังท่ีสองเมื่อบวบอายุประมาณ 20-30 วัน โดยใสแบบโรยขางแลวพรวนดินกลบหลังจากนั้น
อาจใสปุยคอกหรือปุยหมักเสริมเพื่อใหดินมีความอุดมสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
   (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ ไมควรใหบวบเหล่ียมขาดน้ําใน
ระยะออกดอกและติดผล เพราะทําใหดอกรวงและไมติดผล 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช ควรใชจอบถางวัชพืชและกลบไวรอบๆตนบวบเพื่อ
ทําปุย 
   (4.4)  โรคและแมลงที่พบสวนใหญคือโรคราน้ําคาง การปองกันทําไดโดย
การฉีดพนดวยสารชีวภาพ ในอัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรและแมลงท่ีพบสวนใหญเปน เตาแตง 
การปองกันกําจัดหม่ันตรวจดูบวบในเวลาเชาท่ีแดดยังไมจัดและสามารถจับทําลายดวยมือ 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   อายุการเก็บเกี่ยวของบวบเหล่ียมประมาณ 45-60 วันหลังจากหยอดเมล็ด ควร
เลือกเก็บเกี่ยวผลขณะท่ียังออนอยู เนื้อผลออนนุมไดขนาดพอเหมาะ ซ่ึงผลจะมีขนาดยาว
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ควรเก็บเกี่ยวกอนท่ีผลเร่ิมแข็งและพองออก ไมควรทิ้งใหผลแกคา
ติดตน เพราจะทําใหผลผลิตลดลง 
 
 22)  การผลิตแตงกวา ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตแตงกวา ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ขุดพลิกหนาดินใหลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ตากดินไวประมาณ 7-10 
วัน ข้ึนแปลงใหมีขนาดกวาง 1-1.2 เมตรและยาวตามลักษณะของพ้ืนท่ี ใสปุยหมักหรือปุยคอ
กรองพื้นเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินกอนทําการปลูก 
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  (3)  การปลูก 
   แตงกวานิยมปลูกในระยะ 10 x 80 เซนติเมตร โดยหยอดเมล็ดลงไปในหลุม
ท่ีเตรียมไวโดยไมตองกดดินใหแนนแลวรดน้ําทันที 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยคร้ังแรกจะใชปุยคอกรองกนหลุมกอนปลูก คร้ังท่ี
สองใสเม่ือแตงกวาอายุประมาณ 7-10 วัน โดยโรยปุยรอบๆตนแลวพรวนดินกลบและคร้ัง
สุดทายใสในระยะท่ีแตงกวาออกดอก ซ่ึงจะใชระยะเวลาประมาณ 25 วัน  
   (4.2)  การใหน้ํา ชวงเวลาการใหน้ําในระยะแรกควรให 2-3 วันตอคร้ังและ
เม่ือตนแตงกวาเร่ิมเจริญเติบโตแลวจึงปรับชวงเวลาการใหน้ําใหนานข้ึน การใหน้ํานั้นตอง
กระจายในพ้ืนท่ีสมํ่าเสมอตลอดแปลง  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืชควรกําจัดวัชพืชโดยใชจอบถากกลบโคนดวยหญาและ
ใบไม ทําในระยะแรกขณะท่ีตนกลายังเล็กและวัชพืชยังเล็กอยู เม่ือตนกลาโตเต็มท่ีแลวและ
วัชพืชมีขนาดใหญไมสามารถใชจอบไดใหใชมือถอนวัชพืชแทนการใชจอบ  
   (4.4) โรคและแมลงท่ีพบสวนใหญจะเปนรานํ้าคาง ใบดาง โรคผลเนา ราแปง 
เพล้ียไฟ และเตาแดง เม่ือพบโรคและแมลงควรใชปูนขาวโรยและใชฮอรโมนฉีดพนเพื่อปองกัน
โรคและแมลง 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   อายุการเก็บเกี่ยวของแตงกวานับจากวันปลูกมีอายุประมาณ 30-40 วัน 
สําหรับแตงกวาท่ีบริโภคสด ควรเลือกเก็บขณะท่ีผลยังออนอยูและเนื้อแนนกรอบ ใหสังเกตได
จากมีนวลสีขาวเกาะและยังมีหนามอยูบาง ถาผลแกนวลจะจางหาย สีผลเร่ิมเปนสีเหลือง และไม
มีหนาม การเก็บแตงกวาควรทยอยเก็บวันเวนวัน ไมปลอยใหแกคาตน โดยปกติจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดประมาณ 1 เดือน 
 
 23)  การผลิตแครอท ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตแครอท ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
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กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   การเตรียมดินจะใชรถไถใหญพรวนดินและข้ึนแปลงโดยใหมีขนาด 1.20x3 
เมตร ในระหวางนั้นใหใสปุยหมักรองพื้นลงในแปลงท่ีเตรียมไว คลุมดินดวยฟางเพ่ือใหดินมี
ความช้ืนสมํ่าเสมอและมีความเหมาะสมตอการงอกของเมล็ดแครอท 
  (3)  การปลูก 
   การปลูกสามารถปลูกไดทันทีเม่ือเตรียมดินเสร็จแลว สวนในการเพาะเมล็ด
ทําไดโดยเอาเมล็ดใสถุงพลาสติกแลวรดน้ําวันละ 1 คร้ังเม่ือเมล็ดงอกแลวจึงยายไปปลูกยังแปลง
ท่ีเตรียมไว และการปลูกแครอทแบบหวานเมล็ดควรหวานใหเมล็ดกระจายสมํ่าเสมอเม่ือเห็นวา
จะมีตนแครอทข้ึนหนาแนนเกินไป ก็จะถอนแยกหรือถอนท้ิง เพื่อไมใหตนแครอทข้ึนเบียดเสียด
แนนจนเกินไป 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยจะใสปุยท้ังหมด 3 คร้ัง คร้ังแรกจะใสหลังจาก
ปลูกแครอท 3-5 วัน คร้ังท่ีสองใสปุยหลังจากคร้ังแรก 15 วันและคร้ังสุดทายใสปุยกอนการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต 15 วัน ปุยท่ีใชจะใชปุยหมัก ปุยสดหรือมูลสัตว 
   (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําแครอทในระยะแรกตอนเร่ิมปลูกจะใหน้ําแครอท
ทุกวันแตหลังจากปลูก 1 เดือนจะใหน้ําแครอทวันเวนวัน  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช จะใชมือถอนเพราะการใชมีด จอบหรือเสียมอาจทําให
ตนแครอทถูกถอนไปดวย 
   (4.4)  โรคและแมลงที่พบสวนใหญจะเปนโรคใบจุด โรครากปม โรคหัวเนา 
สวนแมลงท่ีพบก็เปนพวกปลวก และเพล้ียออน เม่ือพบโรคและแมลงควรหมักมูลสัตวไวในดิน
กอนปลูก ปองกันแกไขโดยฉีดพนฮอรโมน 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   เม่ือแครอทอายุไดประมาณ 80 - 100 วัน ขนาดของหัวเสนผาศูนยกลางไม
นอยกวา 4 นิ้ว แตตองไมใหญเกินไป ตัดแตงใบ ทําความสะอาดหัว ผ่ึงลมใหแหง กอนทําการ
บรรจุในภาชนะ ระมัดระวังไมใหหัวบอบชํ้า ขณะเก็บเกี่ยวและขนสง 
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 24)  การผลิตผักกาดฮองเต ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   ระบบการจัดการผลิตผักกาดฮองเต ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิต
ตองจัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ี
จําเปนอยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมี
เอกสารบันทึกที่สามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่กอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ใชรถไถใหญพรวนดิน ข้ึนแปลงใหมีขนาด 0.07x3 เมตร ข้ึนไปใสปุยหมัก
รองพื้นลงในแปลงท่ีเตรียมไว การเตรียมกลา จะนําเมล็ดพันธุไปหวานเพื่อใหไดตนกลาออนซ่ึง
ตนกลาท่ีจะนําไปปลูกนี้จะตองมีอายุประมาณ 25-30 วัน สัปดาห 
  (3)  การปลูก 
   เม่ือตนกลาเร่ิมโตก็เตรียมดินลึกประมาณ 18-20 เซนติเมตร ตากดิน 5-7 วัน 
ปลูกลงในหลุมท่ีมีระยะหางกัน 30 เซนติเมตร ตนกลาท่ีนํามาปลูกนั้นจะตองรีบปลูกทันทีการ
ปลูกควรกดดินโคนใหแนน หลังจากปลูกแลวรดน้ําใหชุม 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยจะใสปุยเมื่อปลูกลงหลุมได 2 วัน การใสปุยนี้จะ
ใสสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ซ่ึงใชปุยหมักปุยคอก 
   (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําผักกาดฮองเตในระยะแรกตอนเริ่มปลูกจะใหน้ํา
ผักกาดฮองเตทุกวัน ทั้งเชาและเย็น หลังจากปลูกแลว 1 เดือนจะใหน้ําผักกาดฮองเต 2 วันตอ 1 
คร้ังโดยจะใชบัวรดน้ําในการรดนํ้าผักกาดฮองเตการใหน้ําเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก โดยเฉพาะการรด
น้ํามากเกินไปอาจทําใหเกิดโรคโคนเนาไดหรืออาจทําใหใบเนาได 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช เกษตรกรจะกําจัดวัชพืชโดยใชมือถอนโคนหญาและ
ใบไม 
   (4.4)  โรคและแมลงท่ีพบจะเปนโรคเนาเละของผักกาดฮองเต โรครากเนา 
โคนเนา หนอนใยผัก และหนอนเจาะยอด เม่ือดินเกิดการดูดซึมน้ํามากในแปลงปลูกควรมีการ
ระบายน้ํา ใสปูนขาวเพ่ือปรับสภาพดินเพื่อปองกันการเนาของรากและใชสารชีวภาพเปนคร้ัง
คราวท่ีมีการระบาดของโรคแมลง 
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  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ผักกาดฮองเตเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 30 - 45 วัน โดยถอนท้ังตนแลวตัดรากและ
ตัดแตงใบแกทิ้งลางน้ําใหสะอาดบรรจุถุงจําหนาย ในกรณีท่ีมีโรคระบาดรุนแรงสามารถเก็บ
เกี่ยวผักกาดฮองเตไดตั้งแตตนออนโดยนํามาจําหนายลักษณะของลูกผัก   
 
 25)  การผลิตตั้งโอ ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการผลิตตั้งโอ ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตองจัดการแปลง
เพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปนอยาง
เหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสารบันทึกท่ี
สามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการตรวจสอบการ
ปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช 
แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและการ
ตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม   
  (2)  การเตรียมดิน 
   ใชรถไถใหญพรวนดินตากดินไวประมาณ 3-5 วัน เพื่อเปนการกําจัดไขแมลง
หรือโรคพืชและลดความช้ืนของดิน ยกแปลงสูงประมาณ 4-5 น้ิวและใหมีขนาด 1.20 x 3 เมตร 
ใสปุยหมักหรือปุยคอกแลวคลุกเคลาใหเขากัน เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน 
  (3)  การปลูก 
   การปลูกต้ังโอนั้นจะมีวิธีการปลูกโดยการหวานเมล็ด ซ่ึงการหวานเมล็ดนั้น
ควรหวานใหเมล็ดกระจายสมํ่าเสมอ เม่ือต้ังโอเร่ิมงอกแลวก็สังเกตดูวามีตนต้ังโอข้ึนหนาแนน
ตรงไหน ก็จะถอนแยกหรือถอนท้ิงออกบาง เพื่อมิใหตนพืชข้ึนเบียดเสียดแนนจนเกินไป 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยคร้ังแรกจะใสหลังจากปลูกตั้งโอแลว 3-5 วัน และ
คร้ังท่ีสองจะใสปุยหลังจากใสคร้ังแรกอีก 15 วัน และคร้ังท่ีสามจะใสปุยหลังจากครั้งท่ีสองอีก
คร้ังกอนเก็บตั้งโอ 15 วัน ปุยท่ีใชมักใชัปุยสดหรือมูลสัตว 
   (4.2)  การใหน้ํา ในระยะแรกจะใหน้ําต้ังโอทุกวันแตอยาใหแฉะเกินไป
เพราะจะทําใหผักตั้งโอเนาเสีย และไมควรรดน้ําตอนแดดจัด 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช ควรใชมือถอน เพื่อปองกันการแยงอาหารและนํ้าจาก
ต้ังโอท่ีปลูกไวหรือไมก็นําเสียมมาถางหญา 
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   (4.4)  โรคและแมลงท่ีพบจะเปนโรครากเนา โคนเนา ซ่ึงเกิดจากเช้ือราในดิน 
และหนอนคืบกินใบ เม่ือต้ังโอเกิดโรครากเนา โคนเนา แกไขโดยการใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพ
ดินและตองหม่ันตรวจดูแปลงผักอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันหนอน 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   เม่ือผักมีอายุการเก็บเกี่ยวไดประมาณ 40-45 วันหลังจากการหวานเมล็ด โดย
เลือกเก็บเกี่ยวต้ังโอท่ีมีลักษณะท่ีเหมาะในการเก็บเกี่ยว คือ ตนสีเขียวสด กอนแทงชอดอก  ก็
สามารถเก็บมาขายไดโดยการนํามีดไปตัดต้ังโอ จากนั้นก็นําไปบรรจุในถุงพลาสติก ในการเก็บ
เกี่ยวนั้นควรเก็บในเวลาเชาจะทําใหไดผักสด รสดี ในการเก็บเกี่ยวควรกระทําอยางระมัดระวัง 
รวดเร็วและมีนอยข้ันตอนท่ีสุดจึงจะชวยลดความเสียหายของผลผลิตได 
 
 26)  การผลิตถ่ัวลันเตา ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการผลิตถ่ัวลันเตา ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตองจัดการ
แปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปนอยาง
เหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสารบันทึกท่ี
สามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการตรวจสอบการ
ปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช 
แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและการ
ตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   การเตรียมดินสําหรับการปลูกถ่ัวลันเตาเหมือนกับพืชไรอ่ืนๆ คือปรับระดับ
หนาดินใหสมํ่าเสมอไมใหมีน้ําขังและมีการขุดรองโดยรอบแปลงปลูกเพื่อระบายน้ําไดสะดวก 
ข้ึนแปลงใหมีขนาด 1x10 เมตร 
  (3)  การปลูก 
   ถ่ัวลันเตาปลูกโดยการนําเมล็ดพันธุมาหยอดลงในหลุมท่ีเตรียมไว โดยใหมี
ระยะ 50x20 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 3-4 เมล็ดใหลึก 2-3 เซนติเมตร ใชเมล็ดพันธุประมาณ 7 
กิโลกรัมตอพื้นท่ีปลูก 1 ไร หลังจากการปลูกใหรดน้ําทันที 
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  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย วิธีการใสปุย ควรใสปุยกอนปลูกหรือพรอมการปลูก โดย
หยอดกนหลุมหรือกนรองแถวปลูกกลบดินบางๆ แลวจึงหยอดเมล็ดแลวไถกลบ พรอมกับการ
กําจัดวัชพืชคร้ังแรก เม่ือถ่ัวลันเตาอายุ 15-20 วันปุยท่ีใชมักใชปุยสดหรือมูลสัตว 
   (4.2)  การใหน้ํา ในฤดูแลงควรใหนํ้าประมาณ 5-6 คร้ังตลอดฤดูปลูกโดยให
คร้ังแรกกอนปลูก คร้ังตอๆไปใหทุก 10-14 วัน  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช ควรทําในระยะแรก 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือถ่ัวลันเตาอายุ
ประมาณ 10 วันและคร้ังท่ีสองเม่ืออายุ 30 วันการกําจัดวัชพืชโดยใชจอบถางวัชพืชในระหวาง
แถวและตน 
   (4.4)  โรคและแมลงที่พบจะเปนโรคราน้ําคาง โรคใบโกรนหรือแอนแทรก
โนสและหนอนกระทูผัก การกําจัดโรคและแมลงทําไดโดยใชเมล็ดพันธุท่ีสะอาดปราศจากโรค
และทําลายซากพืชท่ีเปนโรคหลังการเก็บเกี่ยว 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ถ่ัวลันเตาสามารถเก็บเกี่ยวไดหลังจากปลูก 50-90 ข้ึนอยูกับสายพันธุและ
อุณหภูมิ ซ่ึงอุณหภูมิสูงสามารถเก็บไดเร็วกวาอุณหภูมิต่ํา ระยะการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมคือระยะ
ท่ีเมล็ดเจริญเติบโตเต็มท่ี สีเขียวสด หรือเมล็ดพัฒนาเต็มท่ี และสีเขียวเขม การเก็บรักษาควรลด
ความช้ืนในเมล็ดใหต่ํากวา 16 % ฝกสดวันเวนวัน นิยมเก็บดวยมือ โดยเด็ดฝกใหมีกานดอกติด
อยู  
 
 27) การผลิตหัวไชเทา ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการผลิตหัวไชเทา ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตองจัดการ
แปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปนอยาง
เหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสารบันทึกท่ี
สามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการตรวจสอบการ
ปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช 
แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและการ
ตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
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  (2)  การเตรียมดิน 
   ใชรถไถใหญไถพรวนดินและตากดินท้ิงไวประมาณ 3–5 วัน ข้ึนแปลงใหมี
ขนาด 3x1.20 เมตร และใสปุยหมักหรือปุยคอกรองพ้ืนในแปลงที่เตรียมไว เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร
ในดิน 
  (3)  การปลูก 
   การปลูกหัวไชเทาโดยทั่วไปนิยมปลูกในชวงฤดูหนาว โดยใชเมล็ดพันธุของ
หัวไชเทาท่ีเตรียมไวหวานใหท่ัวแปลงอยางสม่ําเสมอ แลวกลบดวยปุยหมักหรือปุยคอกท่ี
สลายตัว คลุมแปลงดวยแกลบ หรือฟางสะอาด ๆ บาง ๆ ในระยะแรกหลังจากตนกลางอก
ประมาณ 7 -10 วัน หรือมีใบจริง 2-3 ใบ ใหถอนแยกตนใหหางกันตามระยะระวางหลุมหางกัน
ประมาณ 15-20   เซนติเมตร ระยะระหวางแถวหางกันประมาณ 25 เซนติเมตร 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยจะใสปุยท้ังหมด 2 คร้ัง คร้ังแรกจะใสหลังจาก
ปลูกหัวไชเทา 8-10 วัน สวนครั้งท่ีสองจะใสปุยกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต 20-25 วัน โดยโรยขางตน 
แลวรดน้ําใหชุม ปุยท่ีใชมักใชัปุยหมักหรือมูลสัตวท่ีละลายตัวไดดี 
   (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําหัวไชเทาใน 7- 10 วันแรกของการปลูกจะใหน้ํา
หัวไชเทาทุกๆ 2 วัน โดยจะรดวันละ 1 คร้ัง หลังจากนั้นเม่ือหัวไชเทาเจริญเติบโตข้ึนจะใหนํ้าหัว
ไชเทาทุกวัน  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช การพรวนดินและกําจัดวัชพืชควรกระทําพรอม ๆ กับ
การใสปุยท้ัง 2 โดยการใชมือถอนหรือใชจอบดายหญา    
   (4.4)  โรคและแมลงที่พบในหัวไชเทาไดแกโรคโคนเนา โรคเนาดํา แมลงท่ี
พบไดแก เพล้ียออน หนอนใยผัก ปองกันโดยอยาหวานกลาผักแนนเกินไป ควรถอนแยกจัด
ระยะตนกลาใหหางพอเหมาะและใชนําหมักชีวภาพฉีดพนเพ่ือไลแมลงศัตรูพืช 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   หัวไชเทาควรเก็บเกี่ยวทันที  เม่ือถึงอายุการเก็บเก่ียวซ่ึงข้ึนอยูกับชนิดพันธุ
ของหัวไชเทาและสภาพแวดลอมท่ีเพาะปลูก การปลอยใหหัวไชเทาแกเกินอายุการเก็บเกี่ยวจะ
ทําใหคุณภาพลดลงคือเนื้อฟาม เหนียว ไมกรอบ รสชาติไมดีและนํ้าหนักลดลงมาก   
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 28) การผลิตมะเขือยาว ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการผลิตมะเขือยาว ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตองจัดการ
แปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปนอยาง
เหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสารบันทึกท่ี
สามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการตรวจสอบการ
ปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช 
แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและการ
ตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ขุดพลิกหนาดินใหลึก 20-25 เซนติเมตร ตากดินท้ิงไว 2-3 วัน ข้ึนแปลงใหมี
ขนาด 1.5x18 ตารางเมตร ขุดหลุมลึกประมาณ 20 เซนติเมตร ใชระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ใส
ปุยคอก (มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1: 1) รองกนหลุมในอัตรา 300 กรัมตอหลุม แลวคลุกเคลา
ปุยใหเขากับดิน 
  (3)  การปลูก 
   เพาะเมล็ดพันธุมะเขือยาวใหมีอายุ 20-30 วัน หรือจนกวาตนกลาจะมีใบจริง 
2-3 ใบ กอนยายตนกลาลงแปลงปลูกควรรดนํ้าใหชุม ปลูกกลาในหลุมท่ีเตรียมไว ใชดินกลบ
โคนตนและใชมือกดดินบริเวณโคนตนกลาใหแนนและรดน้ําใหชุมหลังปลูกแลว 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ในระยะแรกใชปุยยูเรียสูตร 46-0-0 ใสโดยวิธีละลายนํ้ารด
หลังจากยายกลา 7 วัน ในอัตรา 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร (2 ชอนโตะ) เพื่อชวยเรงการเจริญเติบโต 
หลังจากนั้นใสปุยหมักหรือปุยคอกในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร ท้ังหมด 2 คร้ังโดยเวนระยะหาง 
30 วัน 
   (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําอยางเพียงพอ โดยเฉพาะในชวงระยะปลูกใหม
ควรใหน้ําชุม ใชบัวรดน้ําหรือใชสปริงเกอรวันละ 1 คร้ัง ในตอนเชาหรือตอนเย็นก็ได 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช ในระยะแรกตนมะเขือยังเล็ก ตองทําการกําจัดวัชพืช
ในแปลงปลูกใหหมดเพ่ือลดการแขงขันของวัชพืชโดยใชจอบดาย และกําจัดวัชพืชกอนการใส
ปุยทุกคร้ัง 
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   (4.4)  โรคและแมลง โรคในมะเขือยาว พบโรคเหี่ยว โรคใบหงิก สําหรับ
แมลงมีเพล้ียไฟ เพล้ียจักจั่นและหนอนเจาะผล รักษาความช้ืนในแปลงปลูกอยาใหสูงมากเกินไป 
เม่ือพบโรคใหพนดวยสารชีวภาพ เชน น้ําสมควันไมหรือน้ําหมักชีวภาพ 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   มะเขือยาวสามารถเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 70 - 85 วัน โดยใชมีดตัดข้ัวผล กอน
บรรจุถุงจําหนายควรลางดวยน้ําสะอาดเพ่ือใหมะเขือยังคงความสดอยูเสมอ 
 
 29)  การผลิตมะเขือเปราะ ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการผลิตมะเขือเปราะ ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอื่นๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ไถดินใหลึก 30-40 เซนติเมตร ตากดินไว 7-10 วัน ยอยดินใหละเอียด หวาน
ปูนขาวในอัตรา 100-200 กิโลกรัม /ไร พรอมใสปุยหมักหรือปุยคอกอัตรา 2,000 กิโลกรัม/ไร 
และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร คลุกเคลาในแปลง ยกแปลงสูงประมาณ 30x120 
เซนติเมตร เสร็จรดน้ําและคลุมดวยพลาสติก เพื่อรักษาความช้ืนและปองกันวัชพืช 
  (3)  การปลูก 
   ใสดินผสมลงในถาดเพาะกลา (ดินท่ีรอนแลว 3 สวน ปุยคอก 1 สวน ทราย
หรือแกลบ 1 สวน ) รดน้ําและหยอดเมล็ดลงในถาดหลุมๆละ 1 เมล็ด รดน้ําเชา-เย็น เจาะ
พลาสติกตามระยะปลูก นํากลามะเขือเปราะท่ีมีอายุ 15 วัน หรือมีใบจริง 3-4 ใบ มาปลูกตาม
หลุมท่ีกําหนด กลบดินและรดน้ํา ระยะปลูกระหวางตน 70-80 x 90-100 เซนติเมตร 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย หลังยายกลาปลูกในแปลง 7-10 วัน ใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 
30 กิโลกรัม/ไร เพื่อเรงการเจริญเติบโตหรือใสปุยสูตร 13-13-21 หรือ 8-24-24อัตรา 50-100 
กิโลกรัม/ไร หลังจากนั้นใหใชปุยหมักหรือปุยคอกใสในอัตรา 100 กิโลกรัม/ไร  
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   (4.2)  การใหน้ํา มะเขือเปราะตองใหน้ําอยางสม่ําเสมอ หลังยายกลาปลูกใน
แปลงทุกเชา-เย็น เม่ือกลาต้ังตัวดีแลว จึงรดน้ําเพียงวันละคร้ัง 
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช ควรกําจัดวัชพืชทุกคร้ังท่ีมีการใสปุย หรือเม่ือวัชพืช
เกิดข้ึนโดยการใชมือถอนหรือใชจอบถางหญา 
   (4.4)  โรคและแมลง โรคในมะเขือยาว พบโรค โรคผลเนาแหงสีดําหรือ
ปลายผลดํา ปองกันและกําจัดโดยใสหินปูน หรือปูนขาว รองกนหลุม 1-2 ชอนแกง/หลุม ฉีดพน
ธาตุแคลเซียมในชวงระยะติดผลไปจนถึงเก็บเกี่ยว 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   หลังจากดอกบาน 7-10 วัน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได โดยการเก็บผลที่มี
ขนาดพอเหมาะ ไมออนหรือแกเกินไปโดยการเก็บเกี่ยวใหมี ข้ัวมะเขือติดมากับผลดวย 
โดยท่ัวไปมะเขือเปราะจะใหผลผลิตประมาณ 8,000 - 12,000 กิโลกรัม/ไร 
 
 30)  การผลิตเห็ดนางฟา ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการผลิตเห็ดนางฟา ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตองจัดการ
โรงเรือนเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะท้ังในดานการจัดการโรงเพาะเช้ือ โรงพักกอนเห็ดรวมไปถึง
การจัดการวัสดุอุปกรณท่ีใชในการผลิต อีกท้ังระบบการผลิตตองมีเอกสารบันทึกท่ีสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตตองผานการตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อัน
อาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การ
ตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและการตรวจสอบผลกระทบตอ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การผลิต 
   เตรียมข้ีเล่ือยท่ีผสมเสร็จอัดใสถุงโดยเคร่ืองอัดข้ีเล่ือยแลวนึ่งถุงเพาะเพื่อฆา
เช้ือ จากนั้นนําถุงเห็ดนางฟามาทําการเข่ียเชื้อเห็ดท่ีเตรียมไว ปดถุงดวยจุกก็อก ท้ิงไว 22-28 วัน
หลังจากนั้นทําการเปดถุงเห็ดโดยการตัดปากถุง หลังจากการเปดถุงเห็ดนางฟาไดประมาณ 3-5 
เห็ดนางฟาก็จะเร่ิมออกดอกเล็กๆ ในระยะน้ีตองควบคุมความช้ืนและใหน้ําอยางเพียงพอ 
  (3)  การดูแลรักษา 
   เห็ดนางฟาไมจําเปนตองใสปุย เพียงแตผสมสูตรข้ีเล่ือยในถุงเพาะให
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตก็เพียงพอ เห็ดนางฟาตองการน้ํามากเพื่อใหเกิดความช้ืน ดังนั้นจึง
จําเปนตองใหน้ํามากโดยเฉพาะในชวงฤดูรอน แมลงท่ีพบสวนใหญจะเปนมดกับไรนอย เม่ือพบ
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แมลงเขามาทําลายกอนเห็ดใหรีบทําลายทันที และหม่ันตรวจดูกอนเห็ดท่ีเปนเช้ือรา หากพบให
รีบเก็บออกทันทีเพราะจะทําใหเช้ือราแพรไปยังกอนเห็ดกอนอื่น 
  (4)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   หลังจากเปดถุงกอนเช้ือดอกเห็ดจะเจริญเติบโตเปนดอกภายใน 4-5 วัน 
เกษตรกรสามารถเก็บดอกสงตลาดได อยาท้ิงไวนานเกิน 4-5 วัน สังเกตดูวากานดอกหยุดการ
เจริญเติบโตทางดานความยาว หมวกดอกเร่ิมคล่ีออกคร่ึงหนึ่งขอบดอกหนาและรวบตัวเขาหากัน 
การเก็บดอกเห็ด เกษตรกรตองเก็บตอนเชามืด โดยใชมือจับโคนดอกและดึงออกเบาๆ หามใช
ของมีคม หรือมีดตัดเพราะจะทําใหเศษท่ีเหลือจากการตัดเนาเกิดเปนแหลงแพรเช้ือโรคได 
 
 31)  การผลิตเห็ดลม ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการผลิตเห็ดลม ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตองจัดการ
โรงเรือนเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะท้ังในดานการจัดการโรงเพาะเช้ือ โรงพักกอนเห็ดรวมไปถึง
การจัดการวัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต อีกท้ังระบบการผลิตตองมีเอกสารบันทึกท่ีสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตตองผานการตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อัน
อาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกันกําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การ
ตรวจสอบการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและการตรวจสอบผลกระทบตอ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การผลิต 
   เตรียมข้ีเล่ือยท่ีผสมเสร็จอัดใสถุงโดยเคร่ืองอัดข้ีเล่ือยแลวนึ่งถุงเพาะเพื่อฆา
เช้ือ จากน้ันนําถุงเห็ดลมมาทําการเขี่ยเช้ือเห็ดท่ีเตรียมไว ปดถุงดวยจุกก็อก ท้ิงไว 22-28 วัน
หลังจากนั้นก็ทําการเปดถุงเห็ดโดยการตัดปากถุง หลังจากการเปดถุงเห็ดลมไดประมาณ 4-5 วัน
เห็ดก็จะเร่ิมออกดอกเล็กๆ ในระยะนี้ตองควบคุมความช้ืนและใหน้ําอยางเพียงพอ 
  (3)  การดูแลรักษา 
   หลังจากการเปดจุกสําลีหรือตัดปากถุง ควรใหน้ําอยางสมํ่าเสมอใหความช้ืน
โดยการใหน้ําในโรงเรือนและบริเวณกอนเช้ือ ใหมีความช้ืนสัมพัทธ 70-80% ปรับโรงเรือนใหมี
สภาพรอนช้ืน อุณหภูมิประมาณ 33-36 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-3 วัน ดอกเห็ดจะเร่ิมงอก 
จากนั้นปรับอุณหภูมิในโรงเรือนใหลดลงมีอากาศถายเทไดดี ความช้ืนสัมพันธ 60-70% มีแสง
สวางปานกลางเพ่ือใหดอกเห็ดลมเจริญเติบโตตอไป ในระหวางใหผลผลิตแตละคร้ังเสนใยเห็ด
ลมจะพักตัวประมาณ 15-20 วัน  
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  (4)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   เห็ดลมควรเก็บสวนตางๆของดอก ใหหลุดออกจนหมด เพ่ือปองกันการเนา
เสียจากเศษหรือสวนของดอกเห็ดท่ีเหลือติดคางอยูที่กอนเช้ือ เห็ดลมโดยท่ัวไปมักเก็บโดยใชมือ
เด็ดหรือใชมีดตัดดอกเห็ด เห็ดลมนิยมเก็บในชวงเชาเพื่อลดความชํ้าของดอกเห็ด ขนาดของดอก
เห็ดท่ีเก็บข้ึนกับความตองการของผูผลิต ดอกเห็ดออนจะมีราคาสูงกวาดอกเห็ดท่ีบานเต็มท่ีและ
มีความเหนียวนอยกวาเห็ดบาน  
 
 32)  การผลิตผักกาดหางหงษ ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการผลิตผักกาดหางหงษ ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ท่ีสําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ขุดพลิกหนาดินและพรวนดินใหละเอียด ตากดินท้ิงไวประมาณ 3–5 วัน 
จากนั้นใชจอบข้ึนแปลงใหมีขนาด 3x1.20 เมตรและใสปุยหมักหรือปุยคอกรองพื้นลงในแปลงท่ี
เตรียมไวในอัตรา 30 กิโลกรัม/แปลง (1 กระสอบ/แปลง) หลังจากนั้นก็คลุมดินดวยฟางหรือ
แกลบหรือขาวฟาง 
  (3)  การปลูก 
   การปลูกผักกาดหางหงษโดยท่ัวไปนิยมปลูกในชวงฤดูหนาว โดยทําการเพาะ
ตนกลากอนนําปลูกลงในแปลงท่ีเตรียมไวหรือปลูกโดยการใชเมล็ดพันธุของผักกาดหางหงษท่ี
เตรียมไวหยอดลงไปในหลุมท่ีเตรียมไวบนแปลงปลูกโดยใหระยะระหวางแถวหางกัน 50 
เซนติเมตร ลึกประมาณ 0.5-10.0 เซนติเมตรหรือใชเสียมทําเปนหลุมตื้น ๆ หยอดเมล็ดลง
ประมาณ 3-5 เมล็ด กลบดินหนา 0.5 เซนติเมตร แลวกลบดวยปุยหมักหรือปุยคอกท่ีสลายตัวแลว 
แลวรดน้ําใหท่ัวแปลงโดยใชบัวละเอียด 
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  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ผักกาดหางหงษตองการธาตุอยางเพียงพอ ดังนั้นการใสปุย
จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง หลังจากการปลูกเกษตรกรอาจใสปุยยูเรียไดเพื่อเรงการเจริญเติบโต 
การใสปุยจะใสปุยท้ังหมด 2 คร้ังคร้ังแรกจะใสหลังจากปลูกผักกาดขาวแลว 7 -15 วัน และคร้ังท่ี
สองจะใสปุยกอนเก็บผลผลิต 1 เดือน โดยโรยขางตน แลวรดน้ํา และตองระวังอยาใหปุยคางท่ี
ใบ เพราะทําใหใบไหม ปุยท่ีใชมักใชัปุยสดหรือมูลสัตว 
   (4.2)  การใหน้ํา ควรใหน้ําควรใหอยางสมํ่าเสมอและในปริมาณท่ีเหมาะสม 
ไมควรใหน้ํามากเกินไป การใหน้ําใน 2 สัปดาหแรกตอนเร่ิมปลูกจะใหน้ําโดยการใชบัวรดน้ํา 
รดน้ําวันละ 1 คร้ัง หลังจากนั้นจะใหน้ําผักกาดหางหงษโดยการใชสายยางในการรดน้ํา  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช จะใชจอบถากบริเวณรอบ ๆ แปลงหลังจากนั้นใชมือ
ถอนวัชพืชบริเวณใกล ๆ โคนตน 
   (4.4)  โรคและแมลงท่ีพบจะเปนโรคเนา โรคเหี่ยว โรคเนาคอดิน โรคใบดาง
โรครานํ้าคาง โรคใบจุด หนอนใยผัก   หนอนกระทูผัก เพล้ียออน และหมัดกระโดด การกําจัด
โรคและแมลง เม่ือพบวามีโรคเนาควรปองกันมิใหเกิดแผลในระหวางเก็บเกี่ยวขนสงและ 
การเก็บรักษา ฉีดน้ําหมักชีวภาพซ่ึงมีสวนผสมของสะเดา ตะไครหอม ขา เพื่อปองกันแมลงและ
หนอน 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   ผักกาดหางหงษสามารถเร่ิมเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเม่ือมีอายุไดประมาณ 50-60 
วัน หลังจากหวานเมล็ดโดยเลือกเก็บเกี่ยวตนเร่ิมแกเต็มท่ีและไดขนาด การเก็บเกี่ยวผักกาด 
หางหงษจะเก็บโดยการใชมีดคมๆตัดท่ีโคนตนตัดแตงใบท่ีเปนโรคหรือแมลงกัดกินออกบาง
ควรเหลือใบนอกไวบางเพื่อปองกันการกระทบกระแทกในระหวางการขนสง 
 
 33)  การผลิตกุยชาย ตามมาตรฐาน GAP 
  (1)  การจัดการระบบการผลิต 
   การจัดการการผลิตผักกุยชาย ใหไดมาตรฐาน GAP เกษตรกรผูผลิตตอง
จัดการแปลงเพาะปลูกใหถูกสุขลักษณะ ลดการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช โดยใหใชเทาท่ีจําเปน
อยางเหมาะสมตามสุขอนามัยในการผลิตพืช ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษตองมีเอกสาร
บันทึกท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได ที่สําคัญผลผลิตผักปลอดสารพิษตองผานการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารพิษ อันอาจเกิดจากการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช (สารปองกัน
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กําจัดโรคพืช แมลง และวัชพืช) การตรวจสอบการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียท่ีกอโรคในคนและ
การตรวจสอบผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และสภาพแวดลอม  
  (2)  การเตรียมดิน 
   ขุดพลิกหนาดินและพรวนดินใหละเอียด ตากดินท้ิงไวประมาณ 4-5 วัน ข้ึน
แปลงใหมีขนาด 1 x 8 เมตร ใสปุยคอกและปุยหมักรองพื้นในแปลงท่ีเตรียมไวกอนทําการ
เพาะปลูก  
  (3)  การปลูก 
   การปลูกกุยชายนั้นจะนิยมปลูกโดยการใชเมล็ดหวานลงในแปลงท่ีเตรียมไว 
หลังจากนั้นนําเอาฟางแหง หญาแหง เปลือกถ่ัวลิสง หรือแกลบดิน คลุมหนาดินไวแลวรดน้ําใหชุม 
  (4)  การดูแลรักษา 
   (4.1)  การใสปุย ควรใสปุยอินทรียอยางนอย 1.8 ตัน/ไร เกษตรกรอาจใหปุย
ยูเรียเสริมดวยเพื่อเรงการเจริญเติฐโตของกุยชายในระยะของการงอกเมล็ด  
    (4.2)  การใหน้ํา ควรใหนํ้ากุยชายทุกวันท้ังเชาและเย็น ควรดูความช้ืนของ
ดินดวย เพราะถาน้ําขังเกินไปจะทําใหรากเนา สําหรับแปลงท่ีใชฟางคลุมอยูแลวอาจจะใหน้ํา
เพียงสัปดาหละคร้ังก็ได  
   (4.3)  การกําจัดวัชพืช ควรใชเสียม มีด หรือใชมือถอนวัชพืชท่ีข้ึนแซมใน
แปลงและใชจอบถากถางวัชพืชบริเวณรองรอยตอของแปลง 
   (4.4)  โรคและแมลง กุยชายมักพบเพล้ียไฟ โรคหอมเล้ือย โรคใบไหม  
โรคใบจุดสีมวงและโรคเนาคอดิน หากพบวากุยชายถูกแมลงทําลาย ควรใชนํ้าผสมยาเสนแลว
กรองเอาแตน้ํารดในแปลงปลูกใหทั่ว ก็จะสามารถกําจัดเพล้ียไฟ หรือแมลงอื่นๆไดเชนกัน เม่ือ
กุยชายเกิดโรครากเนา โคนเนา แกไขโดยการใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน 
  (5)  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
   กุยชายจะเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 60 วัน หรือเห็นวากุยชายเร่ิมแกเต็มท่ี เก็บเกี่ยว
ผลผลิตโดยใชมือถอนเอาตนออก ลางรากใหสะอาด ตัดรากท้ิงตัดแตงใบเสียออกแลวบรรจุ
ภาชนะจําหนาย  
   




