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การปลูกและการดูแลรักษา
1. การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ
การเลือกซื้อเมล็ดพันธุนั้นตองคํานึงถึง พันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นสามารถปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมไดปญหาเรื่องโรคและแมลงรบกวนนอย เปนพันธุที่นิยมบริโภค ที่สําคัญคือจะตอง
ตรงตามสายพันธุ
วิธีการเลือกซื้อเมล็ดพันธุที่ดีมีวิธีการสังเกต ดังนี้
1. ควรเลือกซื้อเมล็ดพันธุทมี่ ีการบรรจุไวในถุงอะลูมิเนียม (ฟอยล) หรือกระปองที่ปดสนิท
2. ดูวันเดือนปที่ผลิตและวันเดือนปที่หมดอายุในฉลากดานขางกระปองหรือซอง
3. มีเปอรเซ็นตการงอกสูง
4. ตรงตามพันธุ
5. ไมควรซื้อเมล็ดพันธุที่วางโดนแดด
2. การเตรียมดิน
2.1 สําหรับปลูกในภาชนะ ใช ดิน : แกลบ : ปุยหมัก อัตราสวน 1 : 1 : 1 คลุกใหเขากัน รดน้ําเพื่อใหมี
ความชื้น สังเกตไดจากสามารถกําวัสดุปลูกเปนกอนได
2.2 สําหรับการปลูกในพื้นที่วางหรือในแปลง
2.2.1 พรวนดิน ตากดินทิ้งไวประมาณ 7 – 15 วัน
2.2.2 ยกแปลงสูง 4 - 5 นิ้ว กวาง 1 – 1.20 เมตร สวนความยาวตามลักษณะของพืน้ ที่ ควรอยูในแนวทิศ
เหนือ/ใต เพื่อใหผักไดรับแสงทั่วทั้งแปลง
2.2.3 .ใสปุยหมักหรือปุย คอกอัตรา 2 – 3 กก/ตร.ม.
3. การปลูก
3.1 การปลูกดวยเมล็ด 3 วิธี ดังนี้
- เพาะกลากอนแลวจึงยายปลูก
- หวานเมล็ดโดยตรงในแปลงปลูก แลวถอนแยกทีห่ ลัง
- ปลูกในหลุมปลูกโดยตรง
3.2 การปลูกดวยสวนขยายพันธุอื่นๆ เชน กิ่ง ตน หัว ไหล
4. การดูแลรักษา
4.1 การใหนา้ํ ตองใหน้ําอยางสม่ําเสมอทุกระยะการเจริญเติบโต ระวังอยาใหแฉะ หรือมีน้ําขัง ควรรดน้ํา
ในชวงเชา - เย็น ไมควรรดตอนแดดจัด

4.2 การใหปยุ มี 2 ระยะ คือ
- ปุยรองพื้น ใสชวงเตรียมดิน หรือรองกนหลุมกอนปลูก ควรเปนปุยคอก หรือปุย หมัก
- ปุยบํารุง แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อกลาที่ยายปลูกตั้งตัวไดแลว หลังจากใสครัง้ แรก 2 – 3 สัปดาห
จึงใสครั้งที่ 2 การใสใหโรยบางๆ ระหวางแถว อยาใหปยุ อยูชิดตน เมือ่ ใสปุยแลวควรพรวนดินและรดน้ํา
ตามทันที ปุยที่ใชกับพืชผัก ไดแก ยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต สําหรับบํารุงตนและใบ และปุยสูตร
15 – 15 – 15 และ 12 – 24 – 12 สําหรับเรงการออกดอกและผล
4.3 การทําคาง
ผักบางชนิด เชน ตําลึง บวบ ถั่วฝกยาว ตองการคางเพื่อเปนที่ยดึ เกาะ พยุงลําตน นอกจากนี้ชวยใหได
ผลผลิตดี และดูแลรักษางายรูปแบบการทําคางยังมีหลายรูปแบบขึ้นอยูก ับวัตถุประสงคของผูปลูก แตที่
สําคัญตัวคางตองสามารถรับน้ําหนักของผลผลิตและพืช
4.4 การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช ทําไดหลายวิธี ดังนี้
-ใชกับดักกาวเหนียวสีเหลือง
- ใชกับดักแสงไฟ
- ใชสารสกัดจากพืชอืน่ ๆ
- ใชสารสกัดจากสะเดา
- ใชสารสกัดจากพืชอืน่ ๆ
- ไสเดือนฝอย
- ใชสารไพรีทรอยด
- ปลูกพืชผักรวมกับพืชที่มกี ลิ่นไลแมลง
4.5 การปองกันกําจัดเชื้อโรคในผัก
ในชวงทีฝ่ นตกชุกอาจเกิดโรคใบจัดหรือโคนเนาได ควรเก็บใบผักหรือตนที่เปนโรคทิ้ง และนําไป
ทําลายนอกแปลง และใชน้ําปูนใสรดที่แปลง หรือตนผัก
น้ําปูนใสทําไดโดย ผสมน้ําปูนใส 5 กก. กับน้ํา 20 ลิตร ทิ้งไว 1 คืน จากนัน้ นําน้ําปูนใสที่ตกตะกอน
แลว 1 สวน ผสมน้ําธรรมดา 5 สวนเพื่อนําไปรดผักในแปลง
5. การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผักควรเก็บในชวงเชา จะทําใหผกั สด รสชาติดี สําหรับผักประเภทผลควรเก็บในขณะที่
ผลยังไมแกจดั จะไดผลที่มีรสชาติดี และจะทําใหผลดก หากปลอยไวคาตนตอไปจะออกผลนอยลง การ
ปลูกผักหลายชนิดผสมผสานกัน ก็จะทําใหมีผักไวบริโภค หรือจําหนายไดตลอดทั้งป โดยใชฤดูกาลปลูก
และอายุการเก็บเกี่ยวของพืชผักมาเปนตัววางแผนการปลูก นอกจากนีก้ ารปลูกผักแบบผสมสานยังชวยลด
การใชสารเคมีใหนอยลงไดอกี ดวย

ระบบการปลูกผักแบบผสมผสาน
ควรเลือกพืชผักที่สามารถปลูกไดตลอดป และปลูกตามฤดูกาล และผักที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ทนตอโรค และแมลง มาปลูก เพื่อใหมีพืชผักบริโภคไดตลอดทั้งป โดยวางแผนการปลูกจากอายุการเก็บ
เกี่ยวของผักแตละชนิด
การเลือกชนิดผัก
ผักชนิดหลัก
ผักชนิดรอง
ผักชนิดรอง
(พื้นบาน)
คะนา
บร็อคโคลี่
ผักเชียงดา
กวางตุง
ผักกาดขาว
ถั่วพู
ผักบุง
ผักชี
ผักปรัง
ผักโขมจีน
หอมแบง
ผักหวานบาน
ผักสลัด
ผักกาดหัว
กระเจีย๊ บเขียว
ฮองเต
ถั่วฝกยาว
กะเพรา
หอมแบง
แตงกวา
โหระพา
มะเขือยาว
คื่นฉาย
แมงลัก
มะขือเปราะ
บวบ
ตะไคร

ปลูกไดตลอดป ปลูกตามฤดูกาล ปลูกไดตลอดป
ผักชนิดหลัก + ผักชนิดรอง + ผักชนิดรอง
(พื้นบาน)
ระบบการปลูกผักแบบผสมผสาน

ฤดูกาลที่เหมาะสมและอายุการเก็บเกี่ยวผักบางชนิด
ชนิดผัก/ (อายุเก็บเกีย่ ว) มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
ฮองเต/ (35-45 วัน)
คะนา/ (45-55 วัน)
กวางตุง/ (35-45 วัน)
ผักบุงจีน/(20-25 วัน)
ผักโขมจีน/ (30-35 วัน)
ผักสลัด/ (40-45 วัน)
มะเขือยาว/ (60-80 วัน)
ถั่วแขก/ (50-60 วัน)
กะหล่ําปลี/ (50-60 วัน)
บร็อคโคลี่/ (90-100 วัน)
ถั่วฝกยาว/ (45-50 วัน)
แตงกวา/ (30-40 วัน)
ผักกาดขาว/ (40-50 วัน)
ผักกาดหัว/ (40-50 วัน)
ผักชี/ (40-50 วัน)
คื่นฉาย/ (40-45 วัน)
มะเขือเปราะ/ (65-70 วัน)
บวบเหลีย่ ม/ (45-60 วัน)
แครอท/ (80-100 วัน)
หอมแบง/ (45 วัน)
ปลูกไดดี
ปลูกได
ปลูกไดตองใชพันธุเฉพาะ

จัดทําโดย กลุมสงเสริมการผลิตผัก

