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การผลิตผักปลอดภัยตามแนวทางการผลิตในระบบ GAP  

ในพ้ืนทีจ่ังหวัดขอนแก่น 
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คำนำ 

ปัจจุบันกระแสความนิยมการบริโภคผักปลอดภัยกำลังได้รับการนิยมมากข้ึนในสังคม เนื่องจากผักท่ีมี
ขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปมีปัญหาสารพิษตกค้าง จุลินทรีย์ปนเปื้อน ฯลฯ ทำให้เป็นปัญหาต่อสุขภาพทั้งของ
ผู้บริโภค เกษตรกรผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเกษตรกรผู้ปลูกผักจึงหันมานิยมปลูกผักปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
โดยเกษตรกรผู้ปลูกจะต้องมีการใช้ความรู้และการจัดการต่างๆ โดยเฉพาะลดการใช้สารเคมีในการผลิตผักมาก
กว่าเดิม และผลผลิตจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน จึงจะทำให้ส่งขายในท้องตลาดได้ ดังนั้นความรู้การผลิต
ผักปลอดภัยตามแนวทางการผลิตในระบบ GAPในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นฉบับนี้ ผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ปลูกผักและผู้ที่สนใจนำความรู้เหล่านี้ใช้ในการปลูกผักเพ่ือให้ได้ผลผลิตปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP 
และสามารถจำหน่ายผลผลิตปลอดภัยให้กับผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

 

10 กุมภาพันธ์ 2559 
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สารบัญ 

กุยช่าย 

ขึ้นฉ่าย 

คะน้า 

ผักชีลาว 
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กุยช่าย 

1. แหล่งปลูก อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
    ปลูกในพื้นที่ราบ ลักษณะดินร่วนเหนียว แหล่งน้ำจากคลองชลประทาน และสระบ่อขุด 

  ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง ต่อการตกค้างของสารเคมี โลหะหนักและ จุลินทรีย์ปนเปื้อน   
2. การผลิตและการจัดการ 
   2.1 การเตรียมดินและการปลูก 

- เตรียมดินปลูกโดยการไถตากดิน และไถพรวนดิน 2 ครั้งรองพ้ืนก่อนปลูกด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 500-
1,000 กิโลกรัม/ไร่ 
- ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ ระยะห่างระหว่างต้น 30x30 เซนติเมตร  
- ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร46-0-0  อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ หลังปลูก 1 เดือน และใส่อีกครั้งหลังตัดกุยช่ายเขียว
เพ่ือครอบกุยช่ายขาว อัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่ 

   2.2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
กำจัดวัชพืชด้วยวิธีเขตกรรม 
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรเฉพาะในกรณีที่เริ่มพบศัตรูพืชระบาดในช่วงการผลิตกุยช่ายเขียว โดยใช้
สารเคมี เช่น อะบาเม็กติน คลอไพริฟอส ไซเปอร์เมทริน ชนิดใดชนิดหนึ่ง เพ่ือกำจัดหนอนชอนใบ และ
ใช้สารแมนโคเซบเพ่ือกำจัดโรคราสนิม อัตราที่ใช้ตามคำแนะนำในฉลาก 
เกษตรกรต้องสำรวจโรคและแมลงเพ่ือป้องกันกำจัดตลอดฤดูกาลเพาะปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต 
และคัดแยกผลผลิตที่เสียหายเนื่องจากศัตรูพืชออก 

   2.3 การบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงตามคำแนะนำ 
   2.4 สุขลักษณะส่วนบุคคล 
       เกษตรควรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
       ต่อผลผลิต  
3. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  

- เก็บเก่ียวผลผลิตโดยใช้แรงงานคนตัดใส่เข่ง หลังปลูกประมาณ 45-60 วัน ตัดกุยช่ายเขียวนำมาลอกใบแก่
และใบเน่าทิ้ง แล้วผึ่งลมให้น้ำแห้งเพ่ือป้องกันการเน่าเสีย ชั่งน้ำหนักมัดละ 1 กิโลกรัม ก่อนการบรรจุใส่
ถุงพลาสติกท่ีมีรูระบายอากาศ วางไว้ในที่ร่มเพ่ือรอจำหน่ายต่อไป 
-เก็บเก่ียวกุยช่ายขาวหลังครอบประมาณ 15 วัน ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกุยช่ายเขียวและเพ่ิมข้ันตอนการห่อ
ผลผลิตด้วยกระดาษเพ่ือป้องกันแสง 
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4. ผลผลิต - ปริมาณ กุยช่ายเขียว ผลผลิตประมาณ 5,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี 
    กุยช่ายขาว ผลผลิตประมาณ 1,500 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

 - คุณภาพ  ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  
   - การขาย   กุยช่ายเขียวราคากิโลกรัมละ  20 บาท  
     กุยช่ายขาวราคากิโลกรัมละ  90 บาท 
5.  การใช้ปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิต    

                ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย /ไร่/ปี แยกตามรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1. ค่าเตรียมดิน                                                                                                         1,500 
2. ค่าหัวพันธุ์ 4,000 
3. ค่าปุ๋ยคอก                                                                                                            1,000 
4. ค่าปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0   2,500 
5. ค่าสารเคมี 1,000 
6. ค่าไฟฟ้า(สูบน้ำ) 1,000 
8. ค่าเงินกองทุนของกลุ่ม 5,000 

รวม 16,000 
 
6.   รายได้/ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 - รายได้จากการขายผลผลิตกุยช่ายเขียว 5,000 x 20 = 100,000 บาท/ไร่/ปี 
 - รายได้จากการขายผลผลิตกุยช่ายขาว 1,500 x 90 = 135,000 บาท/ไร่/ปี 
  รวมรายได้  = 235,000 บาท/ไร่/ปี                                                                                                                                    
  - รายได้สุทธิกุยช่ายเขียว(รายได้- ต้นทุน) 235,000 – 16,000 =219,000 บาท/ไร่/ปี 
 

 

 

 

 

แปลงการผลิตกุยช่ายขาว ใช้กระถางดินเผาทรงสูงครอบโคนต้นหลังตัดเขียว 
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                        หลังเก็บเกี่ยวล้างกุยช่ายด้วยการฉีดน้ำบริเวณโคนต้น 
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ขึ้นฉ่าย 

 

 

 

 

 

 

1.  แหล่งปลูก   อ.เมือง อ.โนนศิลา อ.บ้านแฮด  
 แหล่งน้ำ   สระ/บ่อขุด ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนัก 
 พ้ืนที่ปลูก   ที่ราบ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยงจากวัตถุอันตรายและจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการ

ตกค้างหรือปนเปื้อนในผลผลิต   
2. การผลิตและการจัดการ 
   2.1 การเตรียมดินและการปลูก 
   - เตรียมดินปลูกโดยการไถตากดินเพ่ือป้องกันกำจัดศัตรูพืชในดินและไถพรวนดิน 2 ครั้งและใช้จอบพรวนยก 
    แปลงสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยมีความกว้างประมาณ 1-1.20 เมตรความยาวแปลง   
    ประมาณ 10 - 20 เมตรหรือตามความต้องการของเกษตรกร 
  - การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากับดินให้ทั่ว ก่อนปลูก หรือใส่  
    หลังปลูก 7 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ในช่วง 10 และ 30 วัน หลังปลูก 
   - หลังหว่านเมล็ดให้น้ำ เช้า-เย็น ทุกวันจนกว่าเมล็ดจะงอก จากนั้นรถน้ำเฉพาะช่วงเย็น 
    -ไม่มีการคละปนของผลผลิตด้อยคุณภาพ 
 
   2.2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

      - มีการสำรวจศัตรูพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูกเพ่ือประเมินการระบาดและป้องกันกำจัด  
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 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
ได้แก่  
แมลงปากดูด (แมลงหวี่ขาว 
เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น)  

- สำรวจแมลงศัตรูในแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
- ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง จำนวน 80 กับดัก/ไร่ ติดตั้งสูง  
- กำจัดเศษซากพืชและวัชพืชในแปลง  
- ใช้เชื้อรา Beauveria bassiana พ่นควบคุม  

หนอนกระทู้หรือหนอนใยผัก  - ทำลายกลุ่มไข่และหนอนทำลาย  
 - เมื่อพบกลุ่มไข่เฉลี่ย 0.5 กลุ่ม/1 ตารางเมตร  
   ใช้ไวรัส NPV หรือ BT   
- กรณีจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกัน ให้ใช้ตามคำแนะนำของกรม
วิชาการเกษตร    

 
 2.3 การบันทึกข้อมูล เกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงตามคำแนะนำ 
 2.4 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

  เกษตรควรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการ 
  ปนเปื้อนต่อผลผลิต 

3. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว   หลังจากปลูกข้ึนฉ่ายได้ 90 วันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตโดย
การถอนทั้งต้น ล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำประปา และทำการคัดผลผลิตที่มีคุณภาพบรรจุใส่ถุงพลาสติก
มีรูระบายอากาศ ซึ่งจากการสังเกตภาชนะบรรจุสะอาดไม่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีและ
จุลินทรีย์ จากนั้นขนย้ายอย่างระมัดระวังเพ่ือนำไปขายในตลาดท้องถิ่น หรือขายส่งให้พ่อค้าคนกลางที่มา
รับซื้อตามแหล่งผลิต 

4.   ผลผลิต 
     - ปริมาณข้ึนฉ่ายผลผลิตเฉลี่ย  1,500 กิโลกรัม /ไร่ 
     - คุณภาพ มีการคัดเลือกผลผลิตที่ปลอดจากศัตรูพืชและแมลงได้มาตรฐานตามความต้องการของ ตลาด  
     - การขายขายตามตลาดประจำหมู่บ้าน  และขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง  ราคาโดยเฉลี่ย กิโลกรัมละ 20 บาท 
5.   การใช้ปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิต 

 ต้นทุนการผลิต/ค่าใช้จ่าย      5,600 บาท/ไร่/รอบการผลิต    แยกตามรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท/ไร่) 
1. ค่าเตรียมดิน                                                                                                         600 
2. ค่าเมล็ดพันธุ์ 1,000 
3. ค่าปุ๋ยเคมี 1920 
4. ค่าปุ๋ยคอก                 1,000 
5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  (สูบน้ำ)          1,000 
    รวม 5,520 
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6.   รายได้/ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
      - รายได้จากการขายทั้งปี           =       30,000   บาท/ไร่ /รอบการผลิต    
      - กำไรสุทธิ (รายได้-ต้นทุน)        =       30,000 – 5,520   =   24,480   บาท/ไร่/รอบการผลิต 
เกษตรกรจะปลูกข้ึนฉ่ายสลับกับพืชผักชนิดอื่นตลอดท้ังปี 
 

 
 

คะน้า 
 
 
1. แหล่งปลูก   อ.ซำสูง อ.เมือง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 

  ปลูกในพื้นที่ราบ แหล่งน้ำ บ่อบาดาล และสระ/บ่อขุด ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมี 
โลหะหนักและ จุลินทรีย์ปนเปื้อน   

2. การผลิตและการจัดการ 
   2.1 การเตรียมดินและการปลูก 

- เตรียมแปลงเพาะกล้าโดยการพรวนดินให้ร่วนซุย จากนั้นหว่านเมล็ดให้กระจายสม่ำเสมอทั่วแปลงกลบ
เมล็ดด้วยดินหรือแกลบดิบรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 20-25 วันจึงย้ายปลูก 
- เตรียมดินปลูกโดยการไถตากดินประมาณ 5-7 วัน เพ่ือป้องกันกำจัดศัตรูพืชในดินและไถพรวนดินอีก
ครั้งปรับแปลงให้มีความกว้าง ประมาณ 1 เมตร ความยาวแปลงประมาณ 10 - 20 หรือตามความ
ต้องการ  
- การปลูกด้วยต้นกล้าอายุ 20-25 วันระยะระหว่าง 20X20 เซนติเมตร  
- การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกแห้ง อัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากับดินให้ทั่วก่อนย้ายปลูกหลังย้าย
ปลูก 10 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 ผสมน้ำอัตรา 50กรัม/น้ำ 20 ลิตร และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 7 วัน ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพอัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 
20 ลิตร ทุกๆสัปดาห์จนกระท่ังเก็บเกี่ยว 
- ให้น้ำวันละ 1 ครั้ง งดให้น้ำในวันที่มีฝนตก หรือพิจารณาจากสภาพความชื้นในดิน 
- มีการคัดแยก ตัดแต่งผลผลิต ก่อนบรรจุจึงไม่มีการคละปนของผลผลิตด้อยคุณภาพ 

   2.2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
กำจัดวัชพืชด้วยวิธีเขตกรรม ป้องกันแมลงศัตรูพืชด้วยสมุนไพรไล่แมลงเกษตรกรต้องสำรวจโรคและ
แมลงเพ่ือป้องกันกำจัดตลอดฤดูกาลเพาะปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต และคัดแยกผลผลิตที่เสียหาย
เนื่องจากศัตรูพืชออก 
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1. การป้องกัน 
กำจัดด้วงหมดัผัก 

 

- สำรวจแมลงศัตรูและโรคในแปลงอย่างสม่ำเสมอ 
- ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง จำนวน 80 กับดัก/ไร่ ติดตั้งสูง 1 เมตรเพื่อพยากรณ์
ปริมาณแมลง โดยการ  ตรวจนับปริมาณแมลงบนกับดักและบนใบ  
- กำจัดเศษซากพืชและวัชพืชในแปลง 

 ถ้าสำรวจพบมากกว่า 1 ตัวต่อต้น  หรือ พบ 5 ตัว/กับดักกาวเหนียว 1 แผ่น ทำการพ่น
ด้วยไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 75 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือเช้ือ
ราเขียว Metarhizium anisopliae หรือ fipronil 5 % EC หรือ acetamiprid 20% 
SP หรือคาร์บารลิ  85% WP  อัตรา  40-60  กรัม/น้ำ  20  ลิตร ทุก 5-7 วัน จำนวน 3 
ครั้ง   

2. การป้องกัน 
      กำจัดหนอนใยผัก  

พบมากกว่า 1.25 ตัวต่อ 10 ต้น หรือ1 ตัวต่อกับดัก 1 แผ่น ให้ฉีดพ่นเชื้อ Bt อัตรา 80 
มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน 

3. การป้องกัน 
      กำจัดหนอนกระทู้ผัก 

พบมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น ให้ทำการพ่นเชื้อ Bt อัตรา 80 มล.ต่อนำ้ 20 ลิตร หรือพ่น
ไวรัส NPV อัตรา 50 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการระบาด  

 
   2.3 การบันทึกข้อมูลเกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงตามคำแนะนำ 
   2.4 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

  เกษตรควรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการ 
  ปนเปื้อนต่อผลผลิต 

3. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
เมื่อคะน้าอายุประมาณ 45 - 55 วันทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้มีดตัด ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำประปา 
แล้วสะบัดให้น้ำออกจากใบเพื่อป้องกันการเน่าเสีย คัดแยกผลผลิตบรรจุใส่ตะกร้าที่รองด้วยวัสดุกันกระแทก 
เคลื่อนย้ายโดยใช้รถเกษตรมีวัสดุพรางแสงป้องกันผลผลิตเสียหาย จากนั้นรวบรวมผลผลิตที่ได้มาขายที่
แหล่งรับซื้อหรือโรงคัดบรรจุแล้วทำการล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำประปาอีกหนึ่งครั้ง ชั่งน้ำหนักบรรจุใน
ถุงพลาสติกมีรูระบายอากาศ เพ่ือรอจำหน่าย 

4. ผลผลิต   - ปริมาณ   คะน้าผลผลิตเฉลี่ย1,400 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
    - คุณภาพ ตรงตามพันธุ์ ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
                - การขายนำไปจำหน่ายให้โรงคัดบรรจุกลุ่มสหกรณ์ผัก เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 30 บาท  
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5. การใช้ปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิต 
 ต้นทุนการผลิต/ค่าใช้จ่าย    5,700บาท /ไร่/รอบการผลิต แยกตามรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1. ค่าไถเตรียมดิน   600 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ 100 
3. ค่าเมล็ดพันธุ์ 1,600 
4. ค่าปุ๋ยคอก                                                                                                           1,000 
5. ค่าแกลบดิบ                                                                                                          200 
6. ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า                                                                                                           400 
7. ค่าปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15,46-0-0 1,800 

รวม 5,700 
 
6. รายได้/ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
          - รายได้จากการขายต่อรอบการผลิต 42,000 บาท/ไร่/รอบการผลิต 
   - กำไรสุทธิ (รายได้-ต้นทุน) = 42,000 – 5,700=36,300   บาท/ไร่/รอบการผลิต  
เกษตรกรบางรายสามารถปลูกคะน้า ประมาณ 4-5 รอบต่อปีโดยปลูกสลับกับพืชผักชนิดอื่นตลอดท้ังปี 
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แปลงปลูกคะน้า แบบยกแปลงและแบบหว่านทั้งแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพ่ือพยากรณ์การระบาดแมลง 
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ผักชีลาว 

1. แหล่งปลูก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 
  ปลูกในพื้นที่ราบ แหล่งน้ำ คลองธรรมชาติ สระบ่อขุดและน้ำประปา ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการ

ตกค้างของสารเคมี โลหะหนักและ จุลินทรีย์ปนเปื้อน   
2. การผลิตและการจัดการ 
   2.1 การเตรียมดินและการปลูก 

- เตรียมดินปลูกโดยการไถตากดินประมาณ 5-7 วันเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในดินและไถพรวนดิน ปรับ
แปลงให้มี ความกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวตามสภาพพ้ืนที่ 
- การใส่ปุ๋ย ช่วงเตรียมดินเกษตรกรใส่ปุ๋ยคอกรองพ้ืน 2,000 กิโลกรัม/ไร่ และเมื่อผักชีลาวมีอายุได้ 
ประมาณ  10   วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ โดยละลายน้ำรดเพ่ือเร่งการ
เจริญเติบโตในระยะแรก เมื่อผักชีลาวอายุได้ประมาณ 30 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15 -15 อัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร่  
- ให้น้ำวันละ 1 ครั้งงดให้น้ำในวันที่มีฝนตก หรือพิจารณาจากสภาพความชื้นในดิน  
- มีการสำรวจศัตรูพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูกเพ่ือประเมินการระบาดและป้องกันกำจัด          
- ไม่มีการคละปนของผลผลิตด้อยคุณภาพ                                                                             
2.2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
- กำจัดวัชพืชด้วยวิธีเขตกรรมใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ควบคู่กับน้ำหมักสมุนไพร                               
มีการสำรวจศัตรูพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูกเพ่ือประเมินการระบาดและป้องกันกำจัด         

   2.3 การบันทึกข้อมูล เกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงตามคำแนะนำ 
   2.4 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

  เกษตรควรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการ 
  ปนเปื้อนต่อผลผลิต 

3. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
เก็บเก่ียวผลผลิตเมื่ออายุ 45-50 วันหลังปลูกโดยใช้มือถอนผลผลิตใส่  
ตะกร้าล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำประปา และทำการคัดผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออก บรรจุผลผลิตใส่
ถุงพลาสติก และขนย้ายอย่างระมัดระวังเพ่ือนำไปขายในตลาดท้องถิ่น อุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวและภาชนะ
บรรจุ สะอาด ไม่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ 

4. ผลผลิต 
 - ปริมาณ  ผักชีลาว ผลผลิตเฉลี่ย 1,300 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต 
      - คุณภาพ ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 

     - การขาย  จำหน่ายให้พ่อค้าคนกลาง และในตลาดท้องถิ่น ราคาโดยเฉลี่ย กิโลกรัมละ 20 บาท 
       คิดเป็นรายได้  28,600 บาท/ไร่ 
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5. การใช้ปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิต 
 ต้นทุนการผลิต/ค่าใช้จ่าย    4,650 บาท /ไร่ต่อรอบการผลิต แยกตามรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท/ไร่) 
1. ค่าเมล็ดพันธุ์ 500 
2.ค่าเตรียมแปลง 600 
3. ค่าปุ๋ยคอก 1,500 
4. ค่าปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15,สูตร 46-0-0 1,250 
5.สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และน้ำหมักสมุนไพร                              500 
6. ค่าน้ำประปา 300 

รวม 4,650 
 
6. รายได้/ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
   - รายได้จากการขายต่อรอบการผลิต    ผักชีลาว 28,600 บาท/ไร่ 
รายได-้ต้นทุน = 26,000–4,650 บาท/ไร่ = 21,350     บาท/ไร่ 
     เกษตรกรปลูกสลับกับพืชผักชนิดอื่นตลอดทั้งปี 

 

 

แมงลัก 
 

1. แหล่งปลูก อ.พล จ.ขอนแก่น 
  ปลูกในพื้นที่ราบ แหล่งน้ำ สระ/บ่อขุด ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมี โลหะหนักและ 

จุลินทรีย์ปนเปื้อน   
2. การผลิตและการจัดการ 
   2.1 การเตรียมดินและการปลูก 

- เตรียมดินปลูกโดยการไถตากดินประมาณ 5-7 วันเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในดิน และไถพรวนดิน 2 
ครั้งปรับแปลงให้มีความกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวแปลงประมาณ 10-20 เมตร 
- เพาะต้นกล้าอายุได้ 25-30 วัน นำมาปลูกระยะปลูก 20 X20 เซนติเมตร 
- การใส่ปุ๋ย ช่วงเตรียมดินเกษตรกรใส่ปุ๋ยคอก รองพ้ืนอัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 -
15 -15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่หลังปลูก 10 วัน และหลังจากเก็บเกี่ยวทุกครั้ง อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่  
- ให้น้ำวันละ 1 ครั้งงดให้น้ำในวันที่มีฝนตก หรือพิจารณาจากสภาพความชื้นในดิน 
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   2.2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
- กำจัดวัชพืชด้วยวิธีเขตกรรม มีการสำรวจศัตรูพืชตลอดฤดูกาลเพาะปลูกเพ่ือประเมินการระบาดและ
ป้องกันกำจัด         

   2.3 การบันทึกข้อมูล เกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแปลงตามคำแนะนำ 
   2.4 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

  เกษตรควรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนตามสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการ 
  ปนเปื้อนต่อผลผลิต 

3. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
เก็บเก่ียวผลผลิตโดยใช้กรรไกรตัดยอดแมงลักใส่ตะกร้า ซึ่งอุปกรณ์ในการเก็บเก่ียวและภาชนะบรรจุสะอาด 
ไม่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีและ จุลินทรีย์ล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำประปา และทำการคัด
ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออก บรรจุผลผลิตใส่ ถุงพลาสติกมีรูระบายอากาศ ขนย้ายอย่างระมัดระวังเพ่ือนำไป
ขายในตลาดท้องถิ่น ตลาดนัดผักปลอดสารที่โรงพยาบาล และที่ว่าการอำเภอ  

4. ผลผลิต 
 - ปริมาณ  ผลผลิตเฉลี่ย 1,500กิโลกรัม/ไร่/ปี  
                 - คุณภาพ  ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด  
        - การขาย   ขายตามตลาดท้องถิ่นและขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง ขายกิโลกรัมละ 20 บาท 
 
5. การใช้ปัจจัยการผลิต และต้นทุนการผลิต 
 ต้นทุนการผลิต/ค่าใช้จ่าย  รวม    8,460 บาท/ไร่/รอบการผลิต   แยกตามรายการต่อไปนี้ 

รายการ จำนวนเงิน (บาท/ไร่) 
1.  ค่าเตรียมดิน 600 
2.  ค่าเมล็ดพันธุ์ 1,000 
3.  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  5,760 
4.   ปุ๋ยคอก 1,000 
5.  ค่าน้ำมัน (สูบน้ำ) 100 

รวม 8,460 
 
6. รายได้/ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
- รายได้จากการขายต่อรอบการผลิต   แมงลัก =  30,000       บาท/ไร่  
   - กำไรสุทธิ (รายได้-ต้นทุน)      แมงลัก =   30,000– 8,460     บาท/ไร่ = 21,540 บาท/ไร่ 
เกษตรกรบางรายปลูกตลอดทั้งปี และบางรายปลูกสลับกับพืชผักชนิดอื่นตลอดทั้งปี 
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ภาคผนวก 

ก. เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ (คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี) 
1) ใช้กับดักกาวเหนียวพยากรณ์ปริมาณแมลง ตรวจนับปริมาณแมลงและสำรวจกลุ่มไข่แมลงบนใบ 
2) ในกะหล่ำปลีเมื่อพบหนอนใยผักมากกว่า 5 ตัวต่อต้น ในคะน้าและกวางตุ้งพบหนอนใยผักมากกว่า 

1.25 ตัวต่อ 10 ต้น ให้ฉีดพ่นเชื้อ Btอัตรา 80 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตรและในกะหล่ำปลีเมื่อพบหนอนกระทู้
ผักมากกว่า 1 ตัวต่อ 2 ต้น ให้ทำการพ่นเชื้อ Btอัตรา 80 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือพ่นไวรัสNPV อัตรา 
50 มล.ต่อน้ำ 20 ลิตรต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพ่ือป้องกันการระบาด  

3) หนอนเจาะยอดกะหล่ำ ถ้าพบมากกว่า 1 ตัวต่อต้น (ในพืชทั้ง 3 ชนิด) ให้ทำการพ่นเชื้อ Btอัตรา 80 
มล.ต่อน้ำ 20 ลิตร ต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันการระบาด  

4) ด้วงหมัดผัก ถ้าพบมากกว่า 1 ตัวต่อต้น  (ในพืชทั้ง 3 ชนิด)  ทำการพ่นด้วยไส้เดือนฝอย
Steinernemacarpocapsae อัตรา 75 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือเชื้อราเขียว 
Metarhiziumanisopliaeหรือ fipronil 5 % EC หรือ acetamiprid 20% SP 

5) เพลี้ยอ่อน ถ้าพบมากกว่า 3 ตัวต่อ 10 ต้น  (ในพืชทั้ง 3 ชนิด) ทำการพ่นด้วย thiamethoxam 25% 
WG หรือ imidacloprid 10% SL  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-4 สัปดาห์ เพ่ือหยุดการระบาด 

 

ข. เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชขึ้นฉ่าย  
1) ใช้กับดักกาวเหนียวพยากรณ์ปริมาณแมลง และสำรวจตรวจนับปริมาณแมลง 
2) เพลี้ยอ่อน (Aphid sp.) ถ้าพบมากกว่า 3 ตัวต่อ 10 ต้น ทำการพ่นด้วย thiamethoxam 25% WG 

หรือ imidacloprid 10% SL  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน3-4 สัปดาห์ เพ่ือหยุดการระบาด 
3) หนอนแมลงวันชอนใบ (Liriomyzasativae) ถ้าพบการทำลายมากกว่า 10% ของจำนวนต้นที่ตรวจ

นับ ทำการพ่นด้วย fipronil 5 % EC หรือ betacyfluthrin 2.5% EC ติดต่อกัน3-4 สัปดาห์ 
 

 

 


