
 
บทที่ 6 

การพัฒนาระบบการบริหารการผลิต 
ผักปลอดสารพิษ บนความพอเพียง จังหวัดเชียงใหม 

 
การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด

สารพิษ และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล”  มี
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตผักปลอดสารพิษ บนความพอเพียง 
จังหวัดเชียงใหม จากผูเขารวมโครงการท้ังส้ิน 10 อําเภอ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
6.1  การผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม 
  

 รายงานผลการศึกษาเก่ียวกับการสนับสนุนใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
ไดทําการผลิตผักปลอดสารพิษ ใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของผูบริโภค โดยเนนความ
ปลอดภัยเปนหลัก ทั้งนี้ไดมีกลุมผูเขารวมโครงการจากคณะผูวิจัยจํานวน 10 อําเภอ ไดแก 
 

ตารางท่ี 6.1 แสดงรายชื่ออําภอท่ีเขารวมโครงการวิจัย 

ลําดับท่ี รายชื่ออําเภอท่ีเขารวมโครงการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

อําเภอเมือง   จ.เชียงใหม  
อําเภอแมริม   จ.เชียงใหม 
อําเภอแมแตง  จ.เชียงใหม 
อําเภอพราว   จ.เชียงใหม 
อําเภอสันปาตอง  จ.เชียงใหม 
อําเภอหางดง  จ.เชียงใหม 
อําเภอสารภี   จ.เชียงใหม 
อําเภอสันกําแพง  จ.เชียงใหม 
อําเภอดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม 
อําเภอสันทราย  จ.เชียงใหม 

 ที่มา : จากการสํารวจ 
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ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรหลายรายไดทําการผลิตผักปลอดสารพิษ โดยเนนการปลูก
เพื่อบริโภคเปนหลัก ท่ีเหลือถึงจะนําไปจําหนายใหกับชุมชนของตนเอง และสงขายไปยังตลาด
ชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีองของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงนักวิจัยไดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร “ผักปลอดสารพิษ” ท่ี
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมไดทําการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักวิจัยได
นําเสนอการผลิตผักปลอดสารพิษท่ีนิยมผลิต และนิยมบริโภคโดยท่ัวไปในทองตลาดปจจุบัน
ท้ังส้ิน 8 ชนิด ซ่ึงเกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิตไดมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกใบรับรองมาตรฐานใหกับเกษตรกร 
 การผลิตผักปลอดสารพิษท่ีไดมาตรฐาน GAP จังหวัดเชียงใหมของกลุมเกษตรกรที่เขา
รวมโครงการ “ผักปลอดสารพิษ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” แยกชนิดตามประเภทของผัก
ท่ีเปนท่ีนิยมบริโภคในปจจุบันมีผูเขารวมโครงการท้ังส้ิน 23 กลุมผูผลิต กระจายอยูทั่วทั้ง 10 
อําเภอ จ.เชียงใหม มีผักท่ีผานมาตรฐาน GAP จํานวน 52 ชนิด (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2550) ซ่ึง
จําแนกการผลิตผักปลอดสารพิษเปน 3 ประเภท ไดแก การผลิตผักเศรษฐกิจ การผลิตผักพื้นบาน 
และการผลิตผักสมุนไพร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

6.1.1  การผลิตผักเศรษฐกิจ 
การผลิตผักเศรษฐกิจของกลุมผูผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดเขา

รวมโครงการวิจัยคร้ังนี้ นักวิจัยไดยกตัวอยางผักเศรษฐกิจท่ีนิยมปลูกและบริโภคกันโดยท่ัวไป 
และไดผานมาตรฐาน GAP จากสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม จํานวนผักท้ังส้ิน 10 ชนิด 
ไดแก ผักกวางตุง, กระเทียมตน, คะนา, ถ่ัวแขก, ผักโขมจีน, ผักบุง, ผักสลัดใบ,     มะเขือเทศ, 
ค่ืนชาย และปวยเลง ที่เหลืออยูในชวงของการพัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐานการผลิต GAP อยู มี
รายละเอียดดังนี้  

(1)  ผักกวางตุง 
ชื่อภาษาไทย :ผักกาดกวางตุง 
ชื่อทางสากล : Pak choi 
ชื่อทางวิทยาศาสตร :  Brassica chinensis Jusl 
 
(1.1)  วิธีการผลิต 

ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึกประมาณ 15 – 20  ซม. หรือใชรถไถเดินตาม
พรวนหนาดินใหละเอียดข้ึนแปลงขนาดกวาง 1 – 50  เมตร ยาว 18 เมตร ใสปุยคอก (มูลไกผสม
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แกลบอัตราสวน 1:1) รองพื้นในอัตรา 16 กก. ปุยเกรด 16-16-16 อัตรา 250 กรัมตอพื้นท่ี 18 
ตารางเมตรคลุกเคลาปุยใหเขากับดิน วิธีการปลูก: ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดเปนแถวในแปลงท่ี
เตรียมไว ใชเมล็ดพันธุประมาณ 10 กรัมตอพ้ืนท่ี 18 ตารางเมตรระยะหางระหวางแถว 20 ซม. 
ใชแกลบผสมปุยคอกอัตราสวน 1 : 1 โรยกลบเมล็ด หลังจากหวานเมล็ดได 20 วัน ยายตนกลาลง
แปลงปลูกโดยการถอนแยกตนกลาท่ีข้ึนหนาแนนในแตละแถวนํามาปลูกจัดระยะปลูก 15 ด 15 
ซม. หลังจากปลูกเสร็จแลวรดน้ําทันที   

 
(1.2)  การดูแลรักษา 

(1.2.1)  การใสปุย 
การใสปุย ปฏิบัติคลายคลึงกับคะนา เม่ือตนกลาอายุได 15 วัน 

ใชปุยยูเรีย (เกรด 46-0-0) ละลายนํ้ารดในอัตราสวน 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร    (2 ชอนโตะตอนํ้า 
10 ลิตร) เพื่อเรงการเจริญเติบโตและใสปุยยูเรียคร้ังท่ี 2 เม่ือยายกลาได 7 วัน (อายุกลา 27 วัน) 
และหลังจากรดปุยยูเรียแลวรดน้ําตามเพื่อปองกันการเกิดใบผักไหม 

(1.2.2)  การใหน้ํา  
หลังจากหวานเมล็ดหรือยายปลูก การใหน้ําเปนเร่ืองสําคัญ

ตองใหน้ําอยางสมํ่าเสมอและชุมท่ัวท้ังแปลง ใชสปริงเกอรหรือบัวรดน้ําวันละ     1 คร้ัง ในตอน
เชาหรือตอนเย็นก็ได 

(1.2.3)  การกําจัดวัชพืช  
การกําจัดวัชพืชใชจอบดายหญาหรือใชมือถอนวัชพืช 

(1.2.4) โรคและแมลง  
ผักกวางตุงพบโรคโคนเนาระบาดในระยะกลา เม่ือพบควร

ถอนท้ิง สําหรับแมลงท่ีพบมากคือเพล้ียออน ในชวงฤดูรอนมักจะพบแมลงพวกหมัดกระโดด 
มวนกะหลํ่า และหนอนเจาะยอดผักกาด 

 
(1.3)  การเก็บเกี่ยว 

ผักกวางตุงเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 30 – 45 วัน โดยถอนท้ังตนแลวตัดราก
และตัดแตงใบแกท้ิงลางน้ําใหสะอาดบรรจุถุงจําหนาย ในกรณีท่ีมีโรคระบาดรุนแรงสามารถ
เกี่ยวผักกวางตุงไดแตตนออนนํามาจําหนายลักษณะของลูกผัก 
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  (2)  กระเทียมตน  
ช่ือภาษาไทย : กระเทียมตน 
ช่ือทางสากล : Leek 
ช่ือทางวิทยาศาสตร :  Allium porrum 

 
(2.1)  วิธีการผลิต 

การเตรียมดิน กระเทียมตนเปนพืชรากต้ืน การเตรียมดินใหไถลึก
ประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร หลังจากขุดดินแลวตากท้ิงไวประมาณ 1 สัปดาห ใสปุยคอกหรือ
ปุยหมัก และรองพ้ืนดวยสูตร 15 – 15 – 15 คลุกเคลาใหเขากัน การปลูก หลังจากเตรียมแปลง
ปลูกเรียบรอยแลว กอนปลูกควรรดน้ําใหแปลงมีความชุมช้ืน แลวทําการปลูก โดยขุดรองลึก 30 
เซนติเมตร หางกัน 75 เซนติเมตร กลบดินรดน้ําใหท่ัวแปลง 

 
(2.2)  การดูแลรักษา 

(2.2.1)  การใสปุย 
ใชปุยยูเรีย และปุยสูตร 15 – 15 – 15  ใสรองหลุม แลวกลบ

ดินเม่ืออายุ 40 วัน ถาความช้ืนในดินสูงควรฉีดพนยาเพื่อปองกันเช้ือรา 
(2.2.2)  การใหน้ํา 

การปลูกกระเทียมตน ควรมีแหลงน้ําเพียงพอตลอดฤดูกาล
เพาะปลูก ในชวงแรกของการเจริญเติบโต ถาฝนตกไมพอ ควรใหน้ําเพิ่มเติม หรือใชสปริงเกอร
ใหน้ําแบบฝอย 

(2.2.3)  การกําจัดวัชพืช 
การกําจัดวัชพืชใชวิธีการถอนดวยมือ 

(2.2.4) โรคและแมลง 
1) โรคปลายใบไหม (Tipburn) ปองกันโดยใหน้ําสมํ่าเสมอ 

ใหปุยทางใบชวย 
2) โรคราสีมวง (Purple Blotch) ฉีดพนไดเทนเอ็ม 45 หรือ

โพลีรัม – คอมบี สลับกับรอฟล สัปดาหละคร้ังจนกวาจะหาย 
3) โรครากเนา (Root Rot) ใชเบนเลทผสมกับแคปแทน 

สัดสวน 1:1 (ตามคําแนะนํา) 2 คร้ัง จนกวาโรคหยุดระบาด 
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4) โรครากปม (Root Knot) กําจัดยากควรปองกันโดยขุดดิน
ตากเพื่อทําลายไข – ตัวออน ใสปุยหมักท่ีสลายตัวผสมดินกอนปลูก หากจําเปนใช ไวเดท – แอล 
เพื่อระงับการระบาด ควรใหปุยทางใบเพ่ือชวยใหพืชสามารถอยูถึงเก็บเกี่ยว  

5)  มด, หนอนกระทูดํา (Black Cutworm) ฉีดพน ลอร
สแบน เซฟวิน แลนเนท เม่ือพบการทําลาย 

6)  เพล้ียไฟ (Thrips) ใชพอสซ สัปดาหละ    1 – 2 คร้ังถา
จําเปน 

7)  หนอนกระทูหอม (Leaf – eating worm, Spodoptera 
exigua) ปองกันแกไขโดยใช แลนเนท สัปดาหละคร้ังถาจําเปนหรือพนแบคโทสปนอยาง
สมํ่าเสมอ 

 
(2.3)  การเก็บเกี่ยว 

กระเทียมตนเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 60 วัน และเมื่อใบลางหางจากพื้น
ประมาณ 15 เซนติเมตร หรือเสนผาศูนยกลางท่ีโคนตนเกิน 2.5 เซนติเมตร โดยใชจอบขุดเอาตน
ออก ลอกลางรากใหสะอาด ตัดรากท้ิงเหลือ 3 เซนติเมตร ตัดแตงใบเสียออก แลวบรรจุภาชนะ 
 

(3)  ผักคะนา 
ชื่อผัก :  ผักคะนา 
ชื่อผักทางสากล : Kale 
ชื่อทางวิทยาศาสตร :  Brassica oleracea var. 
    alboglabra Bailey    

 
(3.1)  วิธีการผลิต 

ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึก 15 – 20 ซม. หรือใชรถไถเดินตามไถ
พรวนหนาดินใหละเอียด ตากดินท้ิงไว 2 – 3 วัน ข้ึนแปลงขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใส
ปุยคอก (มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1 : 1) รองพ้ืนในอัตรา 16 ก.ก. ปุยเกรด 16 – 16 – 16 อัตรา 
250 กรัมตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน วิธีปลูก : ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ด
เปนแถวในแปลงท่ีเตรียมไว ใชเมล็ดพันธุประมาณ 16 กรัม ตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร ใชระยะหาง
ระหวางแถว 20 ซม. ใชแกลบผสมปุยคอกในอัตราสวน 1 : 1 โรยกลบเมล็ด หลังจากหวานเมล็ด 
20 วัน ยายตนกลาลงแปลงปลูกโดยการถอนแยกตนกลาท่ีข้ึนหนาแนนเกินไปในแตละแถว 
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นํามาปลูกจัดระยะปลูก 15 ด 15 ซม. จะทําการยายกลาในชวงเย็น เพราะทําใหตนกลาต้ังตัวได
เร็วและหลังจากยายกลาแลวควรใหน้ําทันที  

  
(3.2)  การดูแลรักษา 

(3.2.1)  การใสปุย   
ตนกลาอายุ 15 วัน ใชปุยยูเรีย (เกรด 46 – 0 – 0) ละลายนํ้ารดใน

อัตราสวน 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร ( 2 ชอนโตะตอน้ํา 10 ลิตร) เพื่อเรงการเจริญเติบโตและใสปุยยูเรีย
คร้ังท่ี 2 เม่ือยายกลาได 7 วัน (อายุกลา 27 วัน) และหลังจากรดปุยยูเรียแลวรดน้ําตามเพ่ือปองกัน
การเกิดใบผักไหม 

 
(3.2.2)  การใหน้ํา  

การใหน้ําควรใหวันละ 1 คร้ัง โดยใชสปงเกอรหรือใชบัวรดให
ชุมท้ังแปลงในตอนเชาหรือตอนเย็นก็ได คะนาควรไดรับน้ําอยางเพียงพอ จึงจะทําใหการ
เจริญเติบโตเปนไปอยางรวดเร็ว 

(3.2.3)  การกําจัดวัชพืช  
การกําจัดวัชพืชใชจอบดายหญาหรือถอน   

(3.2.4) โรคและแมลง  
ในผักคะนาพบโรคโคนเนาในระยะกลา    พบมากในชวงฤดู

ฝน สําหรับแมลงท่ีพบมากคือเพล้ียออนและมวนกะหลํ่าในชวงฤดูรอน 
 

(3.3)  การเก็บเกี่ยว 
คะนาจะเร่ิมเก็บเกี่ยวไดเม่ืออายุ 30 – 45 วัน โดยถอนตนออกจาก

แปลงใชมีดตัดบริเวณโคนตน ตัดแตงใบแกท้ิง บรรจุถุงจําหนาย ในกรณีท่ีมีโรคระบาดรุนแรง
สามารถที่จะเก็บคะนาไดตั้งแตอายุ 25 วันเพื่อหลีกเล่ียงการระบาดของโรคและแมลงนํามา
จําหนายในลักษณะของลูกผัก 
 

(4)  ถ่ัวแขก 
ช่ือภาษาไทย:  ถ่ัวแขก 
ช่ือทางสากล : French bean 
ช่ือทางวิทยาศาสตร :  Phaseolus vulgaris L. 
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(4.1)  วิธีการผลิต 
ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึก 15 – 20  ซม. หรือใชรถไถเดินตาม      

ไถพรวนดินใหละเอียด ตาก   ดินท้ิงไว 2 – 3 วัน ข้ึนแปลงขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใช
ปุยคอก (มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1 : 1) รองพ้ืนในอัตรา 16 กก. ปุยเกรด  16 – 16 – 16 อัตรา   
300 กรัม ตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน  ปลูกแบบแถวคู ใชระยะปลูก         
40 – 45 ซม. ใชไมเจาะหลุมลึก 2 – 3 ซม. หยอดเมล็ด 3 เมล็ดตอหลุมแลวใชดินรวนกลบ กรณี
ในชวงท่ีมีฝนตกชุกทําใหเมล็ดถ่ัวแขกเนาหรือตนกลาท่ีงอกใหมตาย ควรเพาะเมล็ดลง
ถุงพลาสติกกอนเม่ือตนกลามีใบจริง 2 ใบ นําไปปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว สามารถชวยลดความ
เสียของเมล็ดและตนกลาได 
 

(4.2)  การดูแลรักษา 
(4.2.1)  การใสปุย   

ใสปุยชวงแรกหลังจากตนถ่ัวมีใบจริง 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 โดยวิธีการ
เจาะหลุมหางจากโคนตน 15 ซม. หลังจากใสแลวควรใหน้ําทันที 

(4.2.2)  การใหน้ํา  
ควรใหน้ําอยางสมํ่าเสมอวันละ 1 คร้ัง โดยใชสปริงเกอร

หรือบัวรดน้ําและในชวงออกดอกไมควรใหขาดนํ้าเพราะมีผลกระทบตอการติดผัก 
(4.3.3)  การกําจัดวัชพืช  

หลังจากหยอดเมล็ดประมาณ 15 – 20 วัน ควรทําคาง
ใหกับตนถ่ัวเพื่อกันตนถ่ัวลมและทําใหการเก็บผลผลิตไดสะดวก วิธีการทําคางทําลักษณะ
เดียวกับถ่ัวฝกยาว 

(4.3.4) โรคและแมลง  
โรคของถ่ัวแขกท่ีพบมีโรคโคนเน า  เกิดจากเชื้อรา 

Fusarium sp. และโรคใบดางเกิดจากเช้ือไวรัส สําหรับแมลงท่ีพบไดแก เพล้ียออน เขาทําลาย
บริเวณยอด และบริเวณข้ัวผลของถ่ัวแขก แตก็ไมไดรับความเสียหายมากนัก   
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(4.3)  การเก็บเกี่ยว 
ถ่ัวแขกมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 50 วัน การเก็บเกี่ยวควรเก็บ

บอย ๆ ไมเชนนั้นมีปริมาณฝกแกมากทําใหผลผลิตมีคุณภาพตํ่า ถ่ัวแขกเก็บไดประมาณ 5 – 7 
คร้ัง 

 
(5)  ผักโขมจีน 

ช่ือภาษาไทย :  ผักโขมจีน 
ช่ือทางสากล :  Amaranth 
ช่ือทางวิทยาศาสตร :  Amaranthus tricolor Linn 
 
(5.1)  วิธีการผลิต 

ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึก 15 - 20 ซม. หรือใชรถไถเดินตามไถพรวน
ดินใหละเอียดตากดินท้ิงไว 2 - 3 วัน ข้ึนแปลงขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใสปุยคอก (มูล
ไกผสมแกลบอัตราสวน 1: 1) รองพื้นในอัตรา 16 กก. ปุยเกรด 16-16-16 อัตรา 250 กรัมตอพ้ืนท่ี 
18 ตารางเมตรคลุกเคลาปุยใหเขากับดิน ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดลงบนแปลงใชเมล็ด 24 กรัม
ตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตร เมล็ดผักโขมมีขนาดเล็กมาก ในขณะท่ีหวานตองใหเมล็ดกระจายไปทั่ว
ท้ังแปลง ถาเมล็ดตกเปนจุก ๆ ทําใหตนกลาออกเปนกระจุก ๆ การเจริญเติบโตไมสมํ่าเสมอ 
หลังจากหวานเมล็ดแลวใชดินรวนหรือปุยคอกผสมแกลบกลบเมล็ด อาจใชฟางคลุมบาง ๆ อีก
คร้ังหนึ่ง เพื่อรักษาความช้ืนในดินและเพื่อปองกันเมล็ดไมใหถูกน้ําชะในขณะท่ีใหน้ํา 

 
(5.2)  การดูแลรักษา 

(5.2.1)  การใสปุย   
หลังจากหวานเมล็ดได 15 - 20 วัน ใชปุยยูเรีย (เกรด 46-0-0)  

ละลายนํ้ารดในอัตราสวน 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร (2 ชอนโตะตอน้ํา 10 ลิตร) เพื่อเรง การเจริญเติบโต 
และหลังจากการรดปุยใหรดน้ําทันทีเพื่อปองกันใบไหม 

(5.2.2)  การใหน้ํา  
ผักโขมจีนเปนผักท่ีตองการน้ําอยางสม่ําเสมอ ถาขาดนํ้าทํา

ใหลําตนแคระแกรน ถาใหน้ําชุมช้ืนสมํ่าเสมอทําใหเจริญเติบโตดี มีลําตนอวบ โดยท่ัวไปใหน้ํา
วันละ 1 คร้ัง โดยวิธีการใชสปริงเกอรหรือบัวรดน้ําในตอนเชาหรือ ตอนเย็น 

(5.2.3)  การกําจัดวัชพืช  
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ผักโขมจีนเปนผักท่ีโตเร็วและมีจํานวนตนท่ีหนาแนน ดังนั้น
จึงไมมีปญหาเร่ืองการกําจัดวัชพืช 

(5.2.4)  โรคและแมลง  
ไมพบวาผักโขมมีโรคแมลงระบาดท่ีรุนแรง 
 

(5.3)  การเก็บเกี่ยว   
ผักโขมจีนเปนผักท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว หลังจากหวานเมล็ด 25 – 35 

วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได โดยถอนท้ังตนนํามาลางน้ําใหสะอาด บรรจุถุงจําหนาย 
 

(6)  ผักบุง 
ช่ือภาษาไทย :  ผักบุง 
ช่ือทางสากล : Water spinach 
ช่ือทางวิทยาศาสตร :  Ipomoea aquatica Forsk. 
 
(6.1)  การผลิต 

ใชจอบขุดลึก 15 – 20 ซม. 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 ตารางเมตรคลุกเคลาปุยใหเขากับดิน ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดเปนแถวในแปลงท่ีเตรียมไว
ใชเมล็ดประมาณ 300 กรัมตอพื้นท่ี 18 ตารางเมตรใชระยะปลูกระหวางแถวประมาณ 20 ซม. ทํา
รองลึก 1 ซม. สําหรับหวานเมล็ดและใชแกลบผสมปุยคอกกลบเมล็ดหลังจากหวานเมล็ดแลวรด
น้ําใหชุมท้ังแปลง วิธีการหวานเมล็ดเปนแถวชวยทําใหสะดวกในการกําจัดวัชพืชและการใสปุย
ไดงายข้ึน 

 
(6.2)  การดแูลรักษา 

(6.2.1)  การใสปุย  
ผักบุงเปนผักท่ีมีอายุการเก็บเกี่ยวส้ันหลังจากหวานแลว 15 - 

20 วัน ใชปุยยูเรีย (เกรด 46-0-0) ละลายน้ําในอัตรา 20 กรัมตอน้ํา10 ลิตร (2 ชอนโตะตอน้ํา 10 
ลิตร) รดใหท่ัวแปลง 
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(6.2.2)  การใหน้ํา  
ผักบุงเปนผักท่ีชอบดินท่ีมีความชุมช้ืนสูง ตองใหน้ําให

สมํ่าเสมอวันละ 1 คร้ัง โดยใชสปริงเกอรหรือบัวรดน้ํา จะใหตอนเชาหรือตอนเย็น ก็ได 
(6.2.3)  การกําจัดวัชพืช  

การกําจัดวัชพืช สําหรับผักบุงเปนผักท่ีโตเร็วการกําจัดวัชพืช
เพียง 1 คร้ังโดยใชจอบขนาดเล็กดายวัชพืชระหวางแถว หรือในบางฤดูอาจไมตองกําจัดวัชพืช
เลย 

(6.2.4) โรคและแมลง  
โรคท่ีสําคัญของผักบุงท่ีพบมีโรคราสนิทขาว ( White Rust ) 

พบระบาดในฤดูฝนโรคนี้แพรกระจายไดรวดเร็ว การปองกันกําจัดเม่ือพบวาผักบุงเปนโรครา
สนิทขาวใหถอนทําลายและหยุดการปลูกผักบุงบริเวณท่ีมีโรคระบาด 1 - 2 เดือน สําหรับแมลง
ศัตรูผักบุงไมพบวามีการระบาดท่ีรุนแรง 

 
(6.3)  การเก็บเกี่ยว 

ผักบุงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 25 - 35 วัน โดยการถอนท้ังตน
นํามาลางน้ําทําความสะอาด บรรจุถุงออกจําหนาย 
 

(7)  ผักสลัดใบ 
ช่ือภาษาไทย :  ผักสลัดใบ 
ช่ือทางสากล : Lettuce,Lactuca sativa 
ช่ือทางวิทยาศาสตร :  Lactuca sativa Linn. 
(7.1)  วิธีการผลิต 

ใชจอบขุดพลิกหนาดินลึก 15 - 20 ซม. หรือใชรถไถเดินตามไถพรวน
ดินใหละเอียด ตากดินท้ิงไว 2 - 3 วัน ข้ึนแปลงขนาดกวาง 1.5 เมตร ยาว 18 เมตร ใสปุยคอก (มูล
ไกผสมแกลบอัตราสวน 1: 1) รองพื้นในอัตรา 16 กก. ปุยเกรด 16-16-16 อัตรา 250 กรัมตอพื้นท่ี 
18 ตารางเมตร คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน ปลูกโดยวิธีการหวานเมล็ดกระจายท่ัวแปลง เมล็ดผัก
สลัดมีขนาดเล็กและเบาเพ่ือใหเมล็ดกระจายสมํ่าเสมอควรผสมข้ีเถาแกลบคลุกเคลาใหเขากัน
แลวนําไปหวาน แลวใชปุยคอกผสมแกลบหวานกลบเมล็ดอีกคร้ังหนึ่ง ใชฟางคลุมแปลงแลวรด
น้ําใหชุม  
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(7.2)  การดแูลรักษา 
(7.2.1)  การใสปุย   

หลังจากหวานสลัดได 2 สัปดาหผักสลัดมีใบจริง 4 - 5 ใบใช
ปุยยูเรีย ( เกรด 46-0-0 ) ละลายนํ้ารดในอัตรา 20 กรัม ( 2 ชอนโตะ : 10 ลิตร ) ตอน้ํา 20 ลิตร 
หลังจากรดปุยแลวใหรดน้ําตามทันที และรดปุยคร้ังท่ี 2 เม่ือผักสลัดอายุได 25 วัน ในอัตรา 20 
กรัมตอน้ํา 10 ลิตร 

(7.2.2)  การใหน้ํา 
ผักสลัดเปนผักท่ีมีความตองการนํ้าอยางสม่ําเสมอถาขาดนํ้า

ทําใหตนแคระแกรนและมีรสชาติขม การใหน้ําควรใหวันละ 1 คร้ัง โดยวิธีการตักรดหรือใช
สปงเกอรใหชุมท้ังแปลงในชวงเชาหรือเย็นก็ได 

(7.2.3)  การกําจัดวัชพืช 
การกําจัดวัชพชืใชมือถอน เนื่องจากตนผักสลัดข้ึนกระจาย

ไปท่ัวแปลง จึงไมเหมาะท่ีจะใชจอบดาย 
 

(7.2.4) โรคและแมลง  
พบวามีโรคเนาและระบาดในแปลง มีลักษณะอาการเนาเละ

มักจะพบในชวงท่ีมีความช้ืนสูงและหวานกลาหนาแนน เม่ือพบผักมีอาการเนาเละใหรีบถอนตน
ท่ีเปนโรคท้ิงทันที สําหรับแมลงไมพบมีแมลงเขาทําลาย  

(7.3)  การเก็บเกี่ยว 
ผักสลัดใบสามารถเก็บเกี่ยวไดหลังจากการยายกลา 30 - 45 วัน       

เก็บเกี่ยวโดยวิธีการถอน นํามาลางน้ําใหสะอาดเอาใบแกทิ้งบรรจุใสถุงวางจําหนาย 
 

(8)  มะเขือเทศ 
ช่ือภาษาไทย : มะเขือเทศ 
ช่ือทางสากล : Tomato 
ช่ือทางวิทยาศาสตร :  Lycopersionesculentum Mill. 
 
(8.1)  วิธีการผลิต 

ใชจอบขุดพริกหนาดินลึก 20 - 25 ซม. หรือใชรถไถเดินตามไถพรวน
หนาดินใหละเอียด ตากดินท้ิงไว 2 - 3 วันข้ึนแปลงกวาง 1.5 เมตร ยาว 18 ตารางเมตร ขุดหลุม
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ลึกประมาณ 20 ซม. ใชระยะปลูก 50 - 50 ซม. ใสปุยคอก (มูลไกผสมแกลบอัตราสวน 1: 1) รอง
กนหลุมในอัตรา 300 กรัมตอหลุม ปุยเกรด 16-16-16 ในอัตรา 10 กรัมตอหลุม (1 ชอนโตะ) แลว
คลุกเคลาปุยใหเขากับดิน กอนยายตนกลาลงแปลงปลูกควรรดนํ้าใหชุม แลวยายตนกลาลงใน
หลุมท่ีเตรียมไว (ใหแกะถุงพลาสติกออกกอนปลูก) ใชดิน กลบโคนตนและใชมือกดดินบริเวณ
โคนตนกลาใหแนนและรดน้ําใหชุมหลังปลูกแลว 

 
(8.2)  การดแูลรักษา 

(8.2.1)  การใสปุย 
ในระยะแรกใชปุยยูเรียสูตร 46-0-0 ใสโดยวิธีละลายนํ้ารด

หลังจากยายกลา 7 วัน ในอัตรา 20 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร ( 2 ชอนโตะ ) เพื่อชวยเรงการเจริญเติบโต 
ปุยเกรด 16-16-16 ใสรองกนหลุมในอัตรา 10 กรัมตอหลุม และใสหลังจากกลาอายไุด     25 - 30 
วัน ในอัตรา 10 กรัม ( 1 ชอนโตะ ) ตอตนโดยวิธีเจาะหลุมหางจากโคนตน 15 ซม. หลังจากน้ัน
ใสปุยสูตร 16-16-16 เดือนละ 1 คร้ัง มะเขือยาวสามารถเก็บผลผลิตไดยาว 4 - 6 เดือน 

(8.2.2)  การใหน้ํา 
ควรใหนํ้าอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในชวง

ระยะปลูกใหมควรใหน้ําชุม ใชบัวรดนํ้าหรือใชสปริงเกอรวันละ 1 คร้ัง ในตอนเชาหรือตอนเย็น
ก็ได 

(8.2.3)  การกําจัดวัชพืช  
ในระยะแรกตนมะเขือยังเล็ก ตองทําการกําจัดวัชพืชใน

แปลงปลูกใหหมดเพ่ือลดการแขงขันของวัชพืชโดยใชจอบดาย และกําจัดวัชพืชกอนการใสปุย
ทุกคร้ัง 

(8.2.4) โรคและแมลง  
โรคในมะเขือยาว พบโรคเหี่ยว โรคใบหงิก สําหรับแมลงมี

เพล้ียไฟ เพล้ียจักจั่นและหนอนเจาะผล 
 

(8.3)  การเก็บเกี่ยว 
มะเขือเทศเก็บเกี่ยวเม่ืออายุ 70 - 85 วัน โดยใชมีดตัดข้ัวผล บรรจุถุง

จําหนาย 
 
 



 101

(9)  ค่ืนชาย 
ช่ือภาษาไทย : ค่ืนชาย 
ช่ือทางสากล :  Celery 
ช่ือทางวิทยาศาสตร : Apium graveolens var. seclium. 
(9.1)  วิธีการผลิต 

เพาะกลาในถาดหลุมซ่ึงมีสวนผสมของดินรวนกับปุยหมักหรือปุย
คอกเกา อัตรา 1: 1 เม่ือตนกลาอายุได 25 วัน จึงยายลงถุงเพาะท่ีมีสวนผสมของดินรวนกับมูลไก
ในอัตรา 2: 1 แลวยายกลามาปลูกในแปลงเม่ือตนกลามีอายุได 20 – 25 วันระหวางตนกลาโตให
เตรียมดินโดยเลือกพ้ืนท่ีโลงแจงเพื่อใหไดรับแสงอยางต็มท่ี ขุดดินตากท้ิงไวอยางนอย 14 วัน ใส
ปุยสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 15 – 20 กรัมตอตารางเมตรและใสปุยคอกในอัตรา 2 – 4 กิโลกรัมตอ
ตารางเมตร ผสมคลุกเคลากับดินใหท่ัวแปลง  สําหรับการปลูกนั้นเมื่อยายจากถุงเพาะลงแปลง
โดยนําตนท่ีมีขนาดเทากันปลูกไวในแถวเดียวใชระยะปลูก 40 x 30 เซนติเมตร หากปลูกในฤดู
หนาว หรือ ฤดูฝน ใชระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร  
 
    

(9.2)  การดูแลรักษา 
(9.2.1)  การใสปุย 

เม่ือค่ืนชายมีอายุ 20 – 30 วันหลังจากท่ียายมาปลูกในแปลงใส
ปุยสูตร 15 -15 – 15 และสูตร 21 – 0 – 0 หรือ สูตร 15 – 0 – 0 อัตราผสม จํานวน 50 กิโลกรัมตอไร 
โดยโรยปุยรอบโคนตน หลังจากนั้นอีก 2 สัปดาหใสปุยคร้ังท่ี 2 โดยใชปุยสูตร 15 – 15 – 15 และ
สูตร 15 – 0 – 0 ในอัตราผสม จํานวน 50 กิโลกรัมตอไร สัดสวน 2 : 1 และปุยมูลไก อัตรา 3 กํามือตอ 
หนึ่งตน 

(9.2.2)  การใหน้ํา 
ควรดูแลรักษาตนค่ืนชายอยาใหขาดน้ํา หากขาดนํ้าหากขาด

น้ําแลวค่ืนชายอาจชะงักการเจริญเติบโต ตนฟาม เสนใยมากกานและใบอาจเกิดอาการใบรวง
และใสกลวง 

(9.2.3)  การกําจัดวัชพืช 
ในระยะแรกตนค่ืนชายยังเล็ก ตองทําการกําจัดวัชพืชใน

แปลงปลูกใหหมดเพื่อลดการแขงขันของวัชพืชโดยใชมือถอนหรือจอบดาย และควรจะกําจัด
วัชพืชกอนการใสปุยทุกคร้ัง 
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(9.2.4)  โรคและแมลง 
ปญหาที่พบสวนใหญอาจจะเกิดจากการขาดน้ําหรือปุยไม

เพียงพอ ตนฟาม เสนใยมากกานและอาจเกิดอาการใบรวงและใสกลวง 
(9.3)  การเก็บเกี่ยว 

เก็บเกี่ยวเม่ือตนมีความสูงประมาณ 45 เซรติเมตรข้ึนไป (อายุ 2.5 – 
3.5 เดือน)  ใชมีดตัดตรงโคนตนท่ีระดับดินหรือใชมือถอน ลางใหสะอาดและผ่ึงใหแหง ตัดและ
แตงกานใบใหมีความยาวของกานประมาณ 30 – 35 เซนติเมตร คัดเลือกสวนท่ีมีตําหนิและกาน
ใบท่ีต้ังไมตรงท้ิง บรรจุใสภาชนะเพื่อเตรียมขนสงตลาดตอไป 
 

(10)   ปวยเลง 
ชื่อภาษาไทย :  ปวยเลง 
ชื่อทางสากล : Spinach 
ชื่อทางวิทยาศาสตร :  Spinacia oleracea Linn.   
(10.1)  วิธีการผลิต 

 เนื่องจากปวยเลงเปนผักท่ีหวานเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง ควร
เลือกดินท่ีรวนซุย มีความอุดมสมบูรณสูง มีความดินลึก ระบายน้ําไดดี ปวยเลงเปนผักที่ชอบดิน
ท่ีมีสภาพท่ีเปนกรดดางระวาง 6.0 – 6.8 ดังนั้นจึงควรมีการหวานปูนขาวทุกคร้ังท่ีเตรียมดินเพื่อ
ปลูกปวยเลง แลวทําการขุดพลิกดินตากไว 7 – 15 วัน แลวจึงยอยดินและข้ึนแปลง รองพื้นดวย
ปุยคอกประมาณ 1,500 – 2,000 กิโลกรัมตอไร และปุยเคมีสูตร 12 – 24 – 12 อัตรา 50 กิโลกรัม
ตอไร คลุกเคลาผสมใหท่ัวแปลง แลวทําการขุดรองตามขวางของแปลง แตละรองใหมีความหาง
ประมาณ 10 – 12 เซนติเมตร 

สําหรับการปลูก เนื่องจากท่ีเปลือกหุมของเมล็ดมีสารกํากัดการงอกอยู 
ดังนั้นใหใชผาเปยกหมาด ๆ หุมเก็ยรักษาไวที่อุณหภูมิ 5 องศา  3 – 5 วัน  ทําการปลูกโดยใชมีด
ขีดแปลงใหเปนรองตามขวางแปลงลึกประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร แลวหยอดเมล็ดลงในรองให
แตละเมล็ดหางกันประมาณ 5 เซนติเมตร แลวกลบดิน หลังจากเมล็ดงอกแลว    7 วันใหถอน
แยก เนื่องจากในการหยอดเมล็ดอาจจะหยอดถ่ีเกินไป 

(10.2)  การดูแลรักษา 
(10.2.1)  การใสปุย 

เม่ือตนกลาอายุได 15 วัน ใหใสปุยเคมีสูตร 46 – 0 – 0  
และ 13 – 13 – 21 ในอัตรา 1 : 1 ปริมาณ 50 กิโลกรัมตอไร โรยระหวางแถวและพรวนดินกลบ 
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(10.2.2)  การใหน้ํา 
การใหน้ําปวยเลงเปนส่ิงสําคัญมาก  ควรมีการใหน้ําวัน

ละ 2 คร้ัง คือ ตอนเชาและตอนเย็น ถาปวยเลงขาดน้ําจะทําใหตนแคระแกร็น และใบจะเหลือง 
หากมีการปลูกในชวงฤดูฝนควรทําโรงเรือนพลาสติก เพื่อปองกันน้ําฝนท่ีจะตกลงมาทําใหปว
ยเลงเสียหายได 

(10.2.3) โรคและแมลง 
โรคท่ีพบบอยเม่ือปวยเลงมีอาการขาดนํ้า คือ โรคใบรวง 

และโรคใบเหลือง 
(10.3)  การเก็บเกี่ยว 

อายุการเก็บเกี่ยวหลังจากหยอดเมล็ดประมาณ 30 – 45 วัน ใหทํา
การถอนหรือตัดท้ังลําตน ลอกใบท่ีเหลืองและเปนโรคออกทําความสะอาด และผ่ึงกอนการ
บรรจุ การเก็บเกี่ยวควรเปนตอนเย็น หรือตอนเชาเม่ือทําความสะอาดแลวควรรีบบรรจุภาชนะ
โดยเร็ว     

 6.1.2  การผลิตผักพื้นบาน และการผลิตผักสมุนไพร 
 สําหรับการผลิตผักพื้นบานและการผลิตผักสมุนไพรนั้น สํานักงาน

เกษตรจังหวัดกําลังเร่ิมดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิต (GAP) อยูในชวงกําลังเตรียมการ 
ท้ังนี้เพราะผักพื้นบานและผักสมุนไพร เปนผักท่ีไมมีการใชสารเคมีใดๆ เลยในการผลิต เชน ผัก
ชะอม ผักปรัง หรือแมแตกะเพราหรือโหระพา เกษตรกรสวนใหญจะทําการผลิตเพ่ือบริโภคเอง
ในครัวเรือนและแจกจายกันในชุมชน แตขณะน้ีทางสํานักงานเกษตรจังหวัดไดเร่ิมเขามา
ตรวจสอบคุณภาพผักดังกลาวมากข้ึน เพราะผักดังกลาวเร่ิมเปนท่ีนิยมบริโภคกันมากใน
ทองตลาด สังเกตไดจากอาหารแปรรูปจากผักตาง ๆ ไดเปนท่ีนิยมของผูบริโภคมากข้ึน ดังนั้นใน
ระยะการวิจัยตอไปจะไดทําการประเมินคุณภาพการผลิตผักท้ังสองชนิดในลําดับตอไป  
 
 
 
6.2   แนวทางการพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม 
 

การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ 
และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล”  มีแนวทางใน
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การพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม ใหสามารถยกระดับสู
มาตรฐานสากลได มีรายละเอียดแยกตามประเภทของผัก คือ  
 

6.2.1  การพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีผักเศรษฐกิจ 
แนวทางในการพัฒนผักเศรษฐกิจ (ผักปลอดสารพิษ) ใหไดมาตรฐานระดับสากล ผล

การศึกษาพบวาการกําหนดแนวทางในการพัฒนามาตรฐานผักดังกลาวได จํานวนท้ังส้ิน 14 ชนิด 
ไดแก กลวย, หนอไมฝร่ัง, ขาวโพดฝกออน, ฟกทอง, ผักกะเฉด, กระเจ๊ียบเขียว, กระเทียม, เห็ด, 
หอมแดง, ถ่ัวฝกยาว, แตงกวา, พริก, ขาวโพดหวาน และมะเขือเทศ มีรายละเอียดของการพัฒนา
มาตรฐานผัก ดังนี้ 
  (1)  กลวย 

เกษตรกรควรผลิตกลวยที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอดศัตรูพืช  
ไดแก 

(1.1)   การปองกันและกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
(1.2)   การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

(1.2.1)   เลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีคุณภาพและข้ึนทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย 

(1.2.2)   ใชสารเคมีในชนิด อัตราและระยะเวลาตามคําแนะนํา 
(1.2.3)   หยุดพนสารเคมีกอนเก็บเกี่ยวไมนอยกวา 10 วัน 
(1.2.4)   จดบันทึกการใชสารเคมีทุกคร้ัง 

ในเร่ืองของการผลิตกลวยใหมีคุณภาพนั้น  เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษควรจะ
ปฏิบัติดังนี้ 

(1.3)  การคัดเลือกหนอกลวย  
(1.4)   การคลุมดิน 
(1.5)   การจัดการดิน ปุยและน้ํา 
(1.6)   การแยกหนอกลวย เนนการไวจํานวนหนอในปริมาณท่ีเหมาะสม  
(1.7)   การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 
(2)  หนอไมฝร่ัง 

เกษตรกรควรผลิตหนอไมฝร่ังที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอด
ศัตรูพืช  ไดแก 
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(2.1)  ใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
(2.2)   การใชสารเคมีท่ีถูกตอง ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน  
(2.2.1)   ใหเลือกใชในชนิด อัตรา และระยะเวลาตามคําแนะนําอยาง

เครงครัด 
(2.2.2)  สารเคมีท่ีถูกตองตามกฎหมายมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

และมีคําแนะนําบนฉลากวาใหใชกับหนอไมฝร่ังหรือพืชผัก 
(2.2.3)   ตองไมใชสารเคมีท่ีเปนวัตถุอันตรายท่ีหามใชทางการเกษตร 

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
(2.2.4)   หามใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีประเทศคูคาหามใช 
(2.2.5)   ตองปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุในฉลากของสารเคมีที่ใช 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตองหยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาท่ีระบุไวอยางเครงครัด 
(2.2.6)   บันทึกการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไวเปนหลักฐาน

ทุกคร้ัง 
ในเร่ืองของการผลิตกลวยใหมีคุณภาพนั้น  เกษตรกรผูปลูกผักปลอดสารพิษควรจะ

ปฏิบัติดังนี้ 
(2.3)  การเพาะกลา เนนเร่ืองเมล็ดพันธุและการเลือกตนกลาท่ีดี 
(2.4)  การจัดการปุย เนนเร่ืองปุยอินทรีย การใสปุยในชวงอายุตางๆ 
(2.5)   การพักตน 

 
(3)  ขาวโพดฟกออน 

เกษตรกรควรผลิตขาวโพดออนท่ีปลอดจากสารพิษและปลอดศัตรูพืช 
ไดแก 

(3.1)   การปองกําจัดวัชพืชเพ่ือหลีกเล่ียงการใชสารเคมี 
(3.1.1)  ไถดวยผาน  3  ลึก 25-30  ซ.ม. ตากดินไว  7-10  วัน   
(3.1.2)  ไถพรวนดวยผาน  7  แลวคราดปรับพื้นท่ีเก็บซาก  ราก  

เหงา  หัว  ตนของวัชพืชขามปออก  เผาท้ิงนอกแปลง 
(3.1.3)  กําจัดวัชพืชเม่ืออายุหลังงอก  2  วัน  ระหวาง’แถวปลูกดวย

แรงงานคน หรือเคร่ืองจักรกล กอนการใสปุย 
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(3.2)  การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในแปลงขาวโพดฝกออน  กรณีท่ีไมมี
แรงงาน  หรือเคร่ืองจักรกลเขาทํางานไมได 

กรณีท่ีเปนพืชฤดูเดียว 
(3.2.1)  เมโทลาคลอร (40% อีซี) อัตราการใช 150 – 200 มิลลิลิตร/

น้ํา 20 ลิตร  
(3.2.2)  อะลาคลอร (48% อีซี) อัตราการใช 125 – 150 มิลลิลิตร/น้ํา 

20 ลิตร 
(3.2.3) อะเซโทคลอร (50% อีซี) อัตราการใช 80 – 120  มิลลิลิตร/

น้ํา 20 ลิตร พนคลุมดินหลังปลูก กอนขาวโพดฝกออนและวัชพืชงอก ขณะพนดินตองมีความช้ืน 
(3.2.3)  พาราควอท (27.6% อีซี) อัตราการใช 75-100 กรณีที่เปนพืช

ขามป 
(3.2.4) ไกลโฟเสท  (48% เอสแอล)  อัตราการใช  120 – 160  

มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร 
(3.2.5) กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (15% เอสแอล) อัตราการใช 300 

– 400  มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ใชในแหลงท่ีมีวัชพืชมาก พนกําจัดวัชพืชกอนปลูก หรือกอนเตรียม
ดิน 7 – 15  วัน 

ในเร่ืองของการผลิตขาวโพดฝกออนที่มีคุณภาพฝกไมคดงอ ปลายฝกไมหัก มี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 – 1.5 ซ.ม. ยาว 4 – 9 ซ.ม. การเรียงของไขปลาตรง แถวชิด ฝกมีสี
เหลืองหรือเหลืองออน เก็บฝกสดไมเกิน 24 ช่ัวโมง 

(3.3)  ใชอัตราปลูก 18,000-20,000 ตน/ไร หยอดหลุมละ  2 – 3  เมล็ด 
(3.4)   การใสปุย 

(3.4.1) ใชปุยคอก อัตรา 500-1,000 ก.ก./ไร ใสหลังจาก ไถดะ 
(3.4.2) ปุยสูตร 15-15-15 สําหรับดินรวนปนทราย อัตราสวน 30 

ก.ก./ไร 
(3.4.3) ปุยสูตร 6-20-0 สําหรับดินรวนเหนียว ในอัตราสวน 30 ก.ก./

ไร 
(3.4.4) ใสรองกนหลุมกอนหยอดเมล็ด 
(3.4.5) ใสเม่ือขาวโพดอายุ 20 วัน สูตร 46-0-0 ในอัตราสวน 25-30 

ก.ก./ไร 
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(3.4.6) ใสเม่ือขาวโพดอายุ 40 วัน สูตร 46-0-0 ในอัตราสวน 25-30 
ก.ก./ไร 

(3.5)  การใหน้ํา ใหน้ําทันทีหลังปลูกและหลังใสปุย 
(3.5.1)  ในดินรวนปนทราย ทุก 3-5 วัน  ถาเปนดินรวนเหนียว ทุก 

7-10 วัน 
(3.5.2)  ไมใหน้ําทวมขังแปลงเกิน 24 ช่ัวโมง 

(3.6)  การถอดชอดอกตัวผู เม่ือขาวโพดอายุประมาณ 43 วัน หรือเร่ิมออก
ดอกใหดึงดอกตัวผูออก จะทําใหฝกออนเจริญเติบโตดี 

(3.6.1) หลังดึงชอดอกตัวผู 5  วัน  ใหเร่ิมเก็บฝกแรกหรือ     ฝกบน
กอน  และใหทยอยเก็บใหหมดแปลงภายใน  5  วัน 

 
(4)  ฟกทอง 

การผลิตฟกทองท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอดศัตรูพืช ไดแก 
(4.1)  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
(4.2)  การใชสารเคมีอยางถูกตองปลอดภัย 

(4.2.1)  เลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตามชนิด  อัตรา     
ระยะเวลา อยางถูกตอง 

(4.2.2)   ตองหยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยว 
(4.2.3)  จดบันทึกการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช  ไวเปน

หลักฐานทุกคร้ัง 
การผลิตฟกทองคุณภาพ และการผลิตโดยใชเทคนิคการชวย ผสมเกสร 

เพื่อเพิ่มผลผลิต 
(4.3)  การปลูก การปฏิบัติ ดูแลรักษา  
(4.4)  ถายทอดความรู เร่ือง การใชเทคนิคการชวยผสมเกสร  
(4.5)  การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 
 
 

(5)  ผักกระเฉด 
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การที่จะ ผลิตผักกระเฉดท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอดจาก
ศัตรูพืช  ไดแก 

(5.1)   การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
(5.2)   การจดัการดิน 

(5.2.1)   การไถตากและพักดิน 
(5.2.2)   การใชปุยอินทรีย น้าํสกัดชีวภาพและปุยหมักแหงชีวภาพ  

(5.3)   การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 
(5.3.1)   เลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีคุณภาพและข้ึนทะเบียนถูกตองตาม

กฎหมาย 
(5.3.2)  ใชสารเคมีในชนิด อัตราและระยะเวลาตามคําแนะนํา 
(5.3.3)   หยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ ยวตามเวลาท่ีระบุใน

คําแนะนําอยางเครงครัด 
(5.3.4)  จดบันทึกการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไวเปนหลักฐาน

ทุกคร้ัง 
ในสวนของเทคนิคการปลูกผักกระเฉดไรนมนั้นเกษตรกรควรจะปฏิบัติ

ดังนี้ 
(5.4)  การผลิตยอดเพื่อทําตนพันธุ 
(5.5)  การผลิตยอดเพื่อผลิตกระเฉดไรนม 

 
(6)  กระเจีย๊บเขียว 

การผลิตกระเจีย๊บเขียวท่ีปลอดภัยจากสารพษิตกคางและปลอดจากศัตรูพืช 
ไดแก 

(6.1)  ใชวิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
(6.2)  การใชสารเคมีท่ีถูกตอง ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน  
(6.2.1) ใหเลือกใชในชนิด อัตรา และระยะเวลาตามคําแนะนําอยาง

เครงครัด 
(6.2.2)  สารเคมีท่ีถูกตองตามกฎหมายมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

และมีคําแนะนําบนฉลากวาใหใชกับกระเจี๊ยบเขียวหรือพืชผัก   
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(6.2.3) ตองไมใชสารเคมีท่ีเปนวัตถุอันตรายท่ีหามใชทาง
การเกษตรตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

(6.2.4)  หามใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีประเทศคูคาไดกําหนด
ขอหามใช 

(6.2.5)  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุในฉลากของสารเคมีที่ใช 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองหยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาท่ีระบุไวอยางเครงครัด 
 

ในการผลิตกระเจี๊ยบเขียวท่ีไดคุณภาพ ตรงตามพันธุนั้นเกษตรกรควรจะปฏิบัติ
ดังนี้ 

(6.3)  การเตรียมแปลงปลูก เนนการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ 
(6.4)  พันธุและเมล็ดพันธุ  เนนการใชพันธุท่ีตรงตามความตองการของ

ตลาด และตานทานโรคเสนใบเหลือง 
(6.5)  การจัดการปุย หลีกเล่ียงการใสปุยท่ีมีไนโตรเจนสูง 
(6.6)  การใหน้ํา ไมควรปลอยใหกระเจี๊ยบเขียวขาดน้ําโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในชวงออกดอกและติดฝก 
(6.7)  การตัดแตงกิ่ง/การเล้ียงแขนง/การไวตอ 
(6.8)  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

(6.8.1)  เก็บทุกวันไมปลอยฝกท่ีสามารถตัดไดท้ิงไวบนตน 
(6.8.2)   การตัดใบ 
(6.8.3)  การปองกันการระคายผิวหนัง   

 
(7)  กระเทียม 

การผลิตกระเทียมใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอดศัตรูพืช ไดแก 
(7.1)  สํารวจศัตรูพืชท้ังดานโรคพืช และแมลงศัตรูท่ีทําใหเกิดความ

เสียหายกับผลผลิตในแปลง และปฏิบัติตามเอกสารสรุปคําแนะนําการปองกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูกระเทียม 

 (7.2)  ปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
(7.3)   การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 

(7.3.1)  เลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีคุณภาพและข้ึนทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย 
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(7.3.2)  ใชสารเคมีในชนิด อัตราและระยะเวลาตามคําแนะนํา 
(7.3.3) หยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาท่ีระบุใน

คําแนะนําอยางเครงครัด 
(7.3.4)  จดบันทึกการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไวเปนหลักฐาน

ทุกคร้ัง      
สวนการปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวกระเทียมนั้นเกษตรกรควรจะปฏิบัติดังนี้ 

(7.4)  ควรเก็บเกี่ยวกระเทียมเม่ือมีอายุ 110 – 120 วัน 
(7.5)  กอนเก็บเก็บเกี่ยวควรงดการใหน้ําประมาณ 10 วัน และเม่ือถอนควร

รดน้ําพอชื้น จะทําใหตนไมกรอบ 
(7.6)  มัดรวบเปนจุกนําไปผ่ึงแดด 3 – 4 แดด 
(7.7)  ยายมาแขวนผ่ึงในท่ีรมจนแหง 
(7.8)  ไมควรเก็บในท่ีอับช้ืน 

 
(8)  เห็ด 

การผลิตพืชผักใหปลอดภัยจากสารพิษตกคาง และปลอดศัตรูพืช ไดแก 
(8.1)  การเตรียมวัสดุเพาะเห็ด  
(8.2)  การดูแลรักษาเห็ดใหมีผลผลิตคุมคากับการลงทุน  
(8.3)  การปองกันและจํากัดศัตรูเห็ด 

สวนการผลิตเห็ดท่ีมีคุณภาพ รูปทรง ตรงตามท่ีตลาดตองการนั้นควรจะปฏิบัติ
ดังนี้ 

(8.4)  แหลงเช้ือท่ีนาเช่ือถือ และการผลิตเช้ือเห็ด 
(8.5)  การคัดเลือกเช้ือเห็ดท่ีมีคุณภาพ 
(8.6)  การเก็บเกี่ยวเห็ด  
(8.7)  การบรรจุหีบหอ 
(8.8)  การแปรรูป 

และในสวนของการเช่ือมโยงการตลาด ไดแก 
(8.9)   การสํารวจปริมาณความตองการบริโภคในทองถ่ิน  ผูรับซ้ือ  
(8.10)  การรวมกลุมผูผลิตเห็ดเพ่ือซ้ือปจจัยการผลิต การรับความรู         

การจําหนายผลผลิต 
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(9)  หอมแดง 
การผลิตหอมแดงใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอดศัตรูพืช ไดแก 
(9.1)  สํารวจศัตรูพืชท้ังดานโรคพืช และแมลงศัตรูท่ีทําใหเกิดความ

เสียหายกับผลผลิตในแปลง เม่ือพบอาการโรคหรือแมลงศัตรู ควรปฏิบัติตามเอกสารสรุป
คําแนะนําการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูหอมแดง 

(9.2)  ปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
(9.3)  ใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย ดังนี้ 

(9.3.1)  เลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีคุณภาพและข้ึนทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย 

(9.3.2)  ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชใหเลือกใช ชนิด อัตรา และ
ระยะเวลาตามคําแนะนําอยางเครงครัด 

(9.3.3)   หยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุใน
คําแนะนําอยางเครงครัดจดบันทึกการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไวเปนหลักฐานทุกคร้ัง 
 

(10)  ถ่ัวฝกยาว และแตงกวา 
การผลิตพืชผักใหปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอดศัตรูพืช ไดแก 
(10.1)  การเตรียมพื้นท่ีปลูก, ปรับสภาพดิน, การถอนแยก 
(10.2)   การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
(10.3)   การใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย 
(10.4)   เวนระยะการฉีดพนสารเคมีกอนเก็บเกี่ยวตามฉลากยา 
(10.5)   จดบันทึกการปฏิบัติงานในแปลง 

ในสวนของการผลิตผักท่ีมีคุณภาพ รูปทรง ตรงตามท่ีตลาดตองการเกษตรกร
ควรจะปฏิบัติดังนี้ 

(10.6)  การใสปุยบํารุงตน, ใบ 
(10.7)  การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามอายุและรูปทรงท่ีตลาดตองการ 
(10.8)  การคัดเกรดและบรรจุหีบหอ 
(10.9)  การรวมกลุมเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตการตลาด 

ในการบริหารจัดการใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการขับเคล่ือนใหการผลิต
พืชผักปลอดภัยจากสารพิษใหสําเร็จ ไดแก 
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(10.10) บทบาทเกษตรกรในฐานะผูจัดการฟารมสมัครใจเขาสู
กระบวนการปฏิบัติที่ดีทางการ ผลิตเขารับการฝกอบรมและปฏิบัติตามคําแนะนํา การรวมกลุม
ผูผลิต และการบริหารจัดการกลุมใหเขมแข็ง 

(10.11)  บทบาทเจาหนาท่ี เปนผูใหคําปรึกษา อบรม ตามแนวทาง      
การปฏิบัติท่ีดี เพื่อใหเกษตรกรผลิตพืชท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัยและปองกันปราบปรามวัตถุ
อันตรายท่ีหามจําหนาย 

(10.12)  ภาคเอกชนไดแก รานคา บริษัทที่จําหนายสารเคมี, พอคา          
ผูรวบรวมผลผลิต 
 

(11)  พริก 
การผลิตพริกท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอดศัตรูพืช เกษตรกร

ควรปฏิบัติไดแก 
(11.1)  วิธีการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
(11.2)  การใชสารเคมีท่ีถูกตอง ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน  
(11.2.1)  ใหเลือกใชในชนิด อัตรา และระยะเวลาตามคําแนะนํา

อยางเครงครัด 
(11.2.2)  สารเคมีที่ ถูกตองตามกฎหมายมีเลขทะเบียนวัตถุ

อันตราย และมีคําแนะนําบนฉลากวาใหใชกับพริกหรือพืชผัก 
(11.2.3)  ตองไมใชสารเคมีท่ีเปนวัตถุอันตรายท่ีหามใชทาง

การเกษตร ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
(11.2.4)  หามใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีประเทศคูคาหาม

ใช 
(11.2.5)  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุในฉลากของสารเคมีท่ี

ใช โดยเฉพาะอยางยิ่งตองหยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาท่ีระบุไวอยางเครงครัด 
(11.2.6)  บันทึกการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชไวเปน

หลักฐาน 
(11.3)  การใชไตรโครเดอรมาปองกันโรคเช้ือราทางดิน 

ในการผลิตพริกท่ีไดคุณภาพ และตรงตามพันธุ ไดแก 
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(11.4)  พันธุและเมล็ดพันธุ 
(11.4.1)  การใชเมล็ดพันธุท่ีดี จากแหลงท่ีเช่ือถือได 
(11.4.2)  วิธีการเก็บเมล็ดพันธุเอง 

(11.5)  เทคนิคการเพาะกลาท่ีใหไดตนกลาท่ีมีคุณภาพ 
(11.6)  การจัดการปุย 

 
(12)  ขาวโพดหวาน 

การผลิตขาวโพดหวานใหปลอดภัยจากสารพิษตกคาง  ไดแก 
(12.1)   การปองกันและกําจดัศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

(12.1.1)  การสํารวจขาวโพดหวานทุกสัปดาหหลังงอก เฉล่ียไร
ละ 30 ตน 

(12.1.2)  ขาวโพดอายุ 20 วัน สํารวจดูหนอนเจาะลําตนท่ีใบยอด 
ลําตน  อนุรักษแมลงหางหนีบ  แมลงชางปกใสเพ่ือควบคุมหนอนเจาะลําตน 

(12.1.3)  เม่ืออายุ 40 วันข้ึนไป  สํารวจดูหนอนเจาะฝกท่ีดอกตัว
ผู หรือท่ีเสนไหมใหเก็บทําลาย หรือถาพบหนอน 10 – 20 ตัว/ขาวโพด 100 ตน ใหฉีดพนเช้ือ
ไวรัส เอ็น พี วี ชวงเชาหรือเย็น  ใชมือบีบปลายฝกท่ีหนอนเขาทําลาย 

(12.1.4)  มีการผลิตขยายแมลงหางหนีบ เพื่อใชควบคุมหนอน
เจาะลําตน, หนอนเจาะฝกขาวโพด 

สวนของการผลิตขาวโพดหวานใหไดคุณภาพนั้นเกษตรกรควรจะปฏิบัติดังนี้ 
(12.2 )  วางแผนการผลิตขาวโพดหวานใหมีปริมาณและคุณภาพตรงตาม

ความตองการของตลาดหรือโรงงาน 
(12.3)  วิเคราะหดินเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสมตอการปลูก

ขาวโพดหวาน ใชปุยใหเหมาะสมและถูกตอง  สามารถลดตนทุนการผลิตได   
 

(13)  มะเขือเทศ 
การผลิตมะเขือเทศท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคาง และปลอดศัตรูพืช ไดแก 
(13.1)  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
(13.2)  การใชสารเคมีอยางถูกตองปลอดภัย 

(13.2.1)  เลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตามชนิด อัตรา     
ระยะเวลา อยางถูกตอง 
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(13.2.2)  ตองหยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยว 
(13.2.3)  จดบันทึกการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ไวเปน

หลักฐานทุกคร้ัง 
สวนการผลิตมะเขือเทศเพื่อแปรรูป  ไดแก 

(13.3)  แปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารตางๆ  
(13.3.1)  การใชประโยชนจากมะเขือเทศท้ังผล ไดแก มะเขือเทศ

ท้ังผลบรรจุกระปอง มะเขือเทศแชอ่ิม และมะเขือเทศดอง ปรุงรส มะเขือเทศลอกผิวบรรจุ
กระปอง 

(13.3.2)  การใชประโยชนแยกเฉพาะเนื้อและน้ํามะเขือเทศ ไดแก 
ซอสมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศผสมพริก และบารบิคิวซอส 
 

6.2.2  การพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีผักพ้ืนบาน และกรณีผักสมุนไพร  
ประเด็นการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐาน 
การผลิตผักพื้นบานท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคางและปลอดจากศัตรูพืช ไดแก 

(1)  เนนการปลูกผักพื้นบานแบบย่ังยืน โดยปลูกแบบผสมผสานตามธรรมชาติ
ของผักพื้นบาน เปนการชวยปองกันแมลงศัตรูพืชอีกวิธีหน่ึง 

(2)  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
(3)  การใชปุยอินทรียและนํ้าสกัดชีวภาพ 

 
การผลิตสมุนไพรท่ีปลอดภัยจาก สารพิษตกคาง  ไดแก 

(1)  การเลือกแหลงปลูกสมุนไพรท่ีเหมาะสม 
(2)  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี  เชน การใชวิธีทางชีวภาพ    

การเขตกรรม  และวิธีกล 
การผลิตวัตถุดิบสมุนไพร คุณภาพดีมีสารสําคัญสูง ปราศจากการปนเปอนของ     

เช้ือรา  และเช้ือจุลินทรีย 
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(3)  การเก็บเกี่ยวสมุนไพร  เนนการเก็บเกี่ยวใหถูกสวนของพืช และ อายุเก็บ
เกี่ยวท่ีเหมาะสม 

(4)  การคัดแยกผลผลิตท่ีไดมาตรฐาน  เนนการคัดแยกส่ิงปลอมปน การทํา
ความสะอาด และการตัดแตง 

(5)  การแปรรูปเบ้ืองตน  เนนการทําแหงท่ีไดมาตรฐาน 
(6)  การบรรจุและเก็บรักษา  เนนการบรรจุท่ีสะอาด และเก็บรักษาเปนสัดสวน  

ระบุช่ือ/วันท่ีเตรียมวัตถุดิบ 
(7)  การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในโรงเรือนท่ีสะอาดถูกสุขอนามัยตามแนวทาง 

GMP (Good Manufacturing Practice) 
 

ตัวอยาง แนวทางการพัฒนาผักปลอดสารพิษพื้นบานและผักสมุนไพร ท่ีได
มาตรฐาน เกษตรกรควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

(1)  ขิง ขา ขม้ิน กระชาย และตะไคร 
การผลิตขิง ขา ขม้ิน กระชาย และตะไครท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคาง

และปลอดจากศัตรูพืช ไดแก 
(1.1)  การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  
(1.2)  การจดัการดิน 

 (1.2.1)  การไถตากและพักดิน 
(1.2.2)  การใชปุยอินทรีย น้ําสกัดชีวภาพและปุยหมักแหง

ชีวภาพ 
 (1.3)  เก็บผลผลิตในชวงอายุท่ีเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงการเขาทําลาย

ของแมลงศัตรูพืช 
(1.4)  หากจําเปนตองใชสารเคมี ควรปฏิบัติอยางถูกตองและปลอดภัย 

(1.4.1)  เลือกซ้ือสารเคมีท่ีมีคุณภาพและข้ึนทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย 

(1.4.2)  ใชสารเคมีในชนิด อัตราและระยะเวลาตามคําแนะนํา 
(1.4.3) หยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาท่ีระบุใน

คําแนะนําอยางเครงครัด 
(1.4.4)  จดบันทึกการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไว เปน

หลักฐานทุกคร้ัง 
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การผลิตขิง ขา ตะไครและผักสมุนไพรตระกูลหัวในดิน ใหมีคุณภาพ เหงาใหญ
สมบูรณ  และไมเปนโรค สามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

(1.5)   การจัดการดูแล ดานการปลูก, สภาพพื้นท่ี, ดิน, ปุย, แหลงน้ํา 
และการพูนโคนท่ีถูกตอง 

(1.5.1)  การผลิตขาออน วิธีการปลูกใหใสแกลบดิบเพื่อใหขา
ออนมีสีแดงสวย 

   (1.6)  การเก็บเกี่ยว   
(1.6.1)  ขิงออนควรเร่ิมเก็บเม่ือขิงมีอายุ 4-6 เดือน ซ่ึงจะมี

เส้ียนนอย เหมาะสําหรับรับประทานสด หรือดอง และแปรรูปอ่ืนๆ 
    (1.6.2)  กอนเก็บเกี่ยวควรใชน้ํารดใหท่ัวแปลง เพื่อใหสภาพ
ดินออนตัวเพื่องายตอการเก็บเกี่ยว  
    (1.6.3)  การเก็บเกี่ยวควรใชมือถอนแงงขิง  เพราะถาใช
เคร่ืองมือขุดจะทําใหเกิดบาดแผล หรือแตกหักทําใหเสียราคา 

และในสวนของการแปรรูปขิง ขา ตะไครและผักสมุนไพรตระกูลหัวในดินเพื่อเพ่ิม
มูลคาผลผลิต    สามารถทําไดหลายวิธี เชน นํ้าขา  น้ําพริก  เคร่ืองแกง เปนตน 
 
6.3  แนวทางยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ จ.เชียงใหม  
 

การวิจัยเร่ือง “โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ 
และสินคาแปรรูปผักปลอดสารพิษจังหวัดเชียงใหม ยกระดับสูมาตรฐานสากล”   นักวิจัยไดทํา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ จังหวัด
เชียงใหม แบบบูรณาการ กับหนวยภาคีระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานเกษตรจังหวัด และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม โดยไดกําหนดออกมาเปนแผนการพัฒนาผักปลอด
สารพิษ ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคร้ังนี้จะอาศัยแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรความปลอดภัย
ดานอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2547 – 2551 ดังนี้ 
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 6.3.1 แนวทางการพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ ตามยุทธศาสตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  เพื่อการขับเคล่ือนภาคการเกษตร ป 2547-2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงไดกําหนดยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้ 
  (1)  ยุทธศาสตรที่ 1 การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity)                 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยไดกําหนดแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตใหเกษตกรในอําเภอตางๆ ได
ทําการผลิตผักท่ีมีผลิตภาพมากยิ่งข้ึน กลาวคือ ในการวิจัยในระยะตอไปในปท่ี 2 นักวิจัยจะเนน
ใหเกษตรกรทําการผลิตผักอยางเต็มศักยภาพในพื้นท่ีของตนเอง มีการใชปจจัยการผลิตอยางเต็ม
ศักยภาพ มีการหมุนเวียนการผลิตพืชอยางครบวงจรทุกฤดูกาลผลิต เพื่อใหเกิดผลิตภาพสูงสุด  
  (2)  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยไดกําหนดแนวทางเพื่อเพิ่มมูลคาของผักปลอดสารพิษ ใหมีการเพิ่มมูลคามาก
ข้ึน มีจัดการคุณภาพในการผลิตสินคาเกษตร โดยการคัดเกรดสินคา สงเสริมวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยว (Post Harvest) การแปรรูปสินคาพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ (Product and 
Packaging Designs) รวมท้ังสรางภาพลักษณ (Country Image) ความนาเช่ือถือใหแกผูบริโภค 
โดยบูรณาการระหวางกระทรวงเพ่ือใหเกิดภาพรวมท่ีสอดคลอง 
  (3)  ยุทธศาสตรท่ี 3 การนําสินคาเกษตรและอาหารสูตลาดโลก 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยไดกําหนดแนวทางขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตรภายใต
โครงการปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) จากระดับไรนาถึงโตะอาหาร (From Farm to 
Table) นอกจากนี้ยังกําหนดแนวทางการสงเสริมตลาดสินคาเกษตรและอาหารในตางประเทศ 
โดยอาศัยองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและระบบสหกรณ เปนเครือขาย
การตลาด ตลอดจนบูรณาการดานการผลิตและการตลาดกับกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงพาณิชย 
  (4)  ยุทธศาสตรท่ี 4 การทําใหเกษตรกรกินดีอยูดี 

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยไดกําหนดแนวทางรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจะจัดกระบวนทัพใหม 
โดยยึดเกษตรกรเปนศูนยกลางการพัฒนาในเชิงรุก สรางปราชญเกษตร จัดท่ีดินทํากินใหกับ
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เกษตรกร ฟนฟูอาชีพใหเกษตรกรมีรายไดเพียงพอกับการครองชีพ ประกันความเส่ียงใน
กระบวนการผลิตของเกษตรกร โดยมีแผนงานโครงการท่ีสําคัญ คือ 
  (5) ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ  

ในการกําหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานผักปลอดสารพิษ ของจังหวัด
เชียงใหม นักวิจัยไดกําหนดแนวทางรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณจะดําเนินการปรับ
โครงสรางองคกรใหม สรางมาตรฐานการเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนท่ียอมรับดาน
ความสามารถของบุคลากร เพิ่มคุณภาพในการใหบริการ โดยจะพัฒนาเกษตรตําบลซ่ึงเปน
เจาหนาท่ีซ่ึงใกลชิดกับเกษตรกรมากท่ีสุด เปนผูนําทางการเกษตรประจําตําบล อํานวยความ
สะดวกและเพ่ิมความเร็วในการใหบริการ ตลอดจนสามารถบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการเกษตร
ในพื้นท่ีจนสามารถเปนเกษตรตําบล CEO ไดในอนาคต  
 

สรุปไดวา ในการดําเนินการวิจัยในการพัฒนามาตรฐานการผลิตผักปลอดสารพิษ 
ของจังหวัดเชียงใหมในปท่ี 2 ของการวิจัย นักวิจัยจะใชรูปแบบการวิจัยแบบบูรณาการรวมกัน
กับหนวยงานภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน อาศัยยุทธศาสตรของประเทศท้ัง 5 ดาน เปนแรง
ขับเคล่ือนการพัฒนางานวิจัย ซ่ึงจะทําใหงานวิจัยในปตอไป มีแนวทางความสําเร็จและเกิดความ
ยั่งยืนไดในระยะยาว  
 




