
• เนือ่งจากในปจจบุนัพบวามีสารตาง ๆ ที่เปนพิษสะสมอยูทั่วไปไมวาในนํ้ า
ในอากาศ สารเหลานี้สวนหนึ่งมาจากการทํ าการเกษตร  เชน   การใชสาร
เคมกี ําจัดศัตรูพชืหรือการใชปุยเคมี  ซึ่งสารบางสวนถูกชะลางลงแหลงนํ้ า
สะสมในดนิ ในผลผลิตทางเกษตร    ทํ าใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอม
และผูบรโิภคนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

วัตถปุระสงค

•   เพือ่ใหไดวิธีการผลิตผักไมใชสารเคมีกํ าจัดศัตรูพืชโดยไมใชมุงตาขาย
•  เพือ่ลดการใชสารเคมีกํ าจัดศัตรูพืชในการผลิตผัก
•  เพือ่นํ าความรูเผยแพรสูเกษตรกร

•   แปลงทดลอง ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

พ้ืนท่ีศึกษา

• การเตรียมแปลงปลูก ขนาดแปลง 1 x 16  เมตร  ใสปุยคอกและปุย เกรด
16-16-16 รองพื้นคลุกเคลาใหเขากับดิน

• การจัดประเภทผัก ไดทํ าการศึกษาจัดแยกประเภทผักเปน  2    ประเภท
   ดังนี้

ปญหา

ระบบการผลิตผักไมใชสารเคมีกํ าจัดศัตรูพืช

ระบบ  ม.ค     ก.พ.     มี.ค.     เม.ย.     พ.ค.     มิ.ย.     ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.    พ.ย.        ธ.ค.
1      คะนา-><--  ฮองเต---><-โขมจีน-><---ถ่ัวแขก---><----หอมแบง------><-----กะหล่ํ าปลี----->
2     ตั้งโอ--><-ถ่ัวแขก----><--คะนา--><---แตงกวา----><---สลดัใบ---><----ผักชี-><--สลัดแกว->
3      โขมจีน><--สลดัใบ><-ผกับุง-><-กวางตุง-><--คะนา-><-ผักบุง><--แตงกวา-><-บรอคโคลี->
4      ปวยเลง---><---ถ่ัวฝกยาว---><--------มะเขือยาว-------><--คะนา-><--ฮองเต-><---ตั้งโอ---->
5      บรอคโคลี--><--ตั้งโอ-><-ผกับุง-><--คะนา-><-------มะเขือเปราะ---------><----ผักบุง------>
*ชือ่ผักที่ขีดเสนใต=ผักหลัก         ช่ือผักท่ีเปนอักษรตัวบาง=ผักรอง

•  การใสปุย     ใชปุยคอกมูลไกผสมแกลบ   (อตัราสวน 1:1)   16 กก. ปุยเกรด
16-16-16    300   กรัม    เปนปุยรองพื้น     ในผักรับประทานใบใชปุยเกรด
46-0-0 ละลายนํ้ ารดหลัง ปลูก 7 วัน และ 20 วัน ในอัตราสวน 20 กรัมตอ
นํ ้า 10 ลิตร   ในผักรับประทานผลใชปุยเกรด   46-0-0  ละลายนํ้ ารดอัตรา
สวน 20 กรัมตอนํ ้า  10 ลิตรหลังจากปลูก   15 วัน   และใชปุยเกรด
16-16-16 ในอัตรา 10 กรัมตอตน ใสหลังปลูก30 วัน

• การใหนํ้ า  ใหน้ํ าโดยใชสปริงเกอรวนัละครัง้ในชวงเชาหรือชวงเย็นประมาณ
5-10 นาที

• การปองกันกํ าจัดโรคและแมลงใชวธีิการผสมผสานไดแก  วิธีกล วิธีเขตกรรม
การคดัเลอืกประเภทผักปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล การปลูกพืชหมุนเวียนไม
ซ้ํ าตระกลูในแปลงเดียวกัน    การเก็บเกี่ยวพืชผักกอนเกิดการระบาดของโรค
และแมลง   การสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเปนที่อยูของตัวหํ้ าตัว
เบียน

  ป                     ผักหลัก          ผักรอง          ผลผลติรวม
                         (กก./ไร/ป)    (กก. /ไรฝป)   (กก./ไร/ป)

2538-2539         1,825            2,260               4,086
2539-2540         3,748            1,036               4,784
2540-2541         4,881            2,147               7,029

การผลิตผักไมใชสารเคมีกํ าจัดศัตรูพืชใชวิธีการผสมผสาน     มกีารปลูกผักหลาก
หลายชนิด การปลกูผักหมุนเวียนไมซํ ้าตระกูลในแปลงเดียวกัน  การใชวิธีกล  วิธี
เขตกรรม การคดัเลอืกประเภทผักปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล    การเก็บเกี่ยวผัก
กอนโรคแมลงระบาดรุนแรง และการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเปนที่
อยูอาศัยของตัวห้ํ าตัวเบียนสามารถท่ีจะควบคุมการระบาดของโรค   และแมลงได
ระดบัหนึง่และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมากกวา  90 %     ของผลผลิตท้ังหมด

การจดัการ

•    ผักหลกัคอืผักท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดีตลอดป เชน  คะนา กวางตุง
     ผักบุง ผักโขมจีน เปนตน
•    ผกัรองคอืผักทีเ่จริญเติบโตไดดีเฉพาะฤดูกาล เชน  สลัดแกว กะหลํ่ า
     ดอก  กะหลํ่ าปลี ปวยเลง บวบ ถั่วฝกยาว แตงกวา ฯลฯ

• ทํ าการปลกูผักหลกัโดยวิธีการปลูกหมุนเวียนตลอดป      และปลูกผักรอง
   เสริมตามฤดกูาลท่ีเหมาะสม โดยหวานเมล็ด 4-7 วันตอครั้ง
• แรงงานการปฏบิติังานในแปลงผัก ใชแรงงาน   2   คน  ตอพ้ืนท่ี 1   ไร
   ทํ างานสัปดาหละ 5.5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง

การวางแผนการปลูก

ระบบผักและชวงเวลาที่เหมาะสม

การจดัการ

                                                            ดวงหมัดผักสดํี า      ดวงหมัดผักแถบลาย    ท้ัง 2 ชนิด
                                                                 (ตัว/10ตน)              (ตัว/10ตน)              (ตัว/10ตน)
กวางตุง-กวางตุง-กวางตุง-กวางตุง                 38.75*a                  37.75ns                 76.50 ns
กวางตุง-ผักบุง-กวางตุง-ผักบุง-กวางตุง         24.75 b                   45.00                     69.75
กวางตุง-ผักบุง-สลัดใบ-กวางตุง                    12.75 c                   39.25                      52.00
กวางตุง-ผักบุง-สลัดใบ-ผักโขม-กวางตุง      20.50 bc                  38.25                     58.75

ปริมาณดวงหมัดผักสีดํ า ดวงหมัดผักแถบลาย ท่ีพบในผักกาดกวางตุงท่ีปลูกรอบสุดทาย

ชนิดผัก                    คาเมล็ดพันธุ  คาปุยคอก  คาปุยเคมี    รวม      ผลผลิต   ราคา     รายได
                                    (บาท)             (บาท)       (บาท)      (บาท)     (กก.) (บาท/กก)  (บาท)
คะนา                             3.70               16               44          63.70     13.33      20          266
กวางตุง                          1.50               16               44          61.50     23.67      15          355
ผักบุง                           22.60               16               44          82.60     29.00      15          435
ผักฮองเต                       5.10                16               44          65.10     23.00      15          345
ผักสลัดใบ                     8.50                16               44          68.50     22.00      20          440
มะเขือยาว                     0.50                16             157        173.50     63.50      12          762
มะเขือเปราะ                 0.50                16             157        173.50      85.75     12        1029
ผกัโขมจีน                     2.88                16               44          62.88      24.00     15          360
ท่ีมา: ราคาผกัจากการสํ ารวจตลาดจํ าหนายผักปลอดสาร จ. เชียงใหม

ตนทนุ-ผลตอบแทนในการผลิตผัก 1 รุนตอพ้ืนที่ 16 ตารางเมตร

สรุป

โดย  จตุรงค พวงมณี  นิวัติ เชาวนศิลป  สิทธิชัย รอดแกว และ กุหลาบ อุตสุข
ศูนยวิจัยเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  แหลงทุน : ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

ผลผลิตผักป 2538-2541


