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บัที่นำ�

ป้ญห�แรั้งง�นในพื้้�นท่ี่�ที่ำ�ก้�รั้เก้ษตรั้ไม่เพื้่ยงพื้อีในญ่�ปุ่นก้ำ�ลง้รุั้นแรั้งข้�น ดว้ยเหตุน่�  จ้ำงไดจ้ำด้

ต้�งรั้ะบับัที่ก้้ษะก้�รั้ที่ำ�ง�นท่ี่�ก้ำ�หนดเพื้้�อีเปิดร้ั้บัที่ร้ั้พื้ย�ก้รั้บุัคคลช�วต่�งช�ติ (ที่ร้ั้พื้ย�ก้รั้บุัคคลช�ว

ต่�งช�ติเพื้้�อีสันบ้ัสันุนด�้นก้�รั้เก้ษตรั้) ท่ี่�สั�ม�รั้ถม่บัที่บั�ที่ในฐ�นะแรั้งง�นท่ี่�ม่ศัก้้ยภ�พื้พื้ร้ั้อีมใช้

ง�นที่น้ท่ี่เข�้ม�เป็นแรั้งง�นก้ลุ่มใหม่ในพื้้�นท่ี่�ก้�รั้เก้ษตรั้ขอีงญ่�ปุ่น  ซ้ึ่� งเป็นรั้ะบับัสันบ้ัสันุนก้�รั้

พื้ฒ้น�และคำ��จุำนก้�รั้เก้ษตรั้ขอีงญ่�ปุ่น ท่ี่�เพื้ิ�มเข�้ไปในรั้ะบับัก้�รั้ฝ้ึก้อีบัรั้มที่ก้้ษะขอีงช�วต่�งช�ติท่ี่�

ก้ ำ�ลง้เป็นท่ี่�ค�ดหวง้อีย�่งม�ก้ 

โดยโครั้งก้�รั้น่�  ก้�รั้ท่ี่�ช�วต่�งช�ติจำะที่ำ�ง�นในพื้้�นท่ี่�ก้�รั้เก้ษตรั้ไดน้้�น จำำ�เป็นตอ้ีงม่คุณภ�พื้

ครั้บัต�มเง้�อีนไขด�้นคว�มรู้ั้และที่ก้้ษะเก่้�ยวก้บ้ัก้�รั้เก้ษตรั้ต�มท่ี่�ร้ั้ฐบั�ลญ่�ปุ่นก้ำ�หนด

ซ้ึ่�งในส่ัวนน่�  ที่�งอีงคก์้รั้นิติบุัคคล National Chamber of Agriculture ไดร้้ั้บัคว�มอีนุเครั้�ะห์

จำ�ก้ก้รั้ะที่รั้วงเก้ษตรั้ ป่�ไม ้และก้�รั้ปรั้ะมงแห่งญ่�ปุ่นใหเ้ป็นผูู้จ้ำด้ก้�รั้สัอีบัเพื้้�อีตรั้วจำสัอีบัและ

ปรั้ะเมินคว�มรู้ั้ รั้วมถ้งที่ก้้ษะเก่้�ยวก้บ้ัเก้ษตรั้ก้รั้รั้มขอีงช�วต่�งช�ติท่ี่�จำะเดินที่�งเข�้ปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่น

ต้�งแต่ป่ ค.ศั. 2019 เป็นตน้ม� โดยม่ก้�รั้ที่ดลอีง 2 ชนิด ค้อี 1. ก้�รั้ที่ำ�ก้�รั้เก้ษตรั้โดยรั้วม 2. ก้�รั้

ปศุัสัต้วโ์ดยรั้วม 

หนง้ส้ัอีแบับัเร่ั้ยนน่�  ไดเ้ร่ั้ยบัเร่ั้ยงเน้�อีห�เก่้�ยวก้บ้ัคว�มรู้ั้ / ที่ก้้ษะท่ี่�ผูู้เ้ข�้สัอีบัเร้ั้�อีงก้�รั้เพื้�ะปลกู้

พื้้ชโดยรั้วมควรั้รู้ั้ ใหเ้ข�้ใจำง่�ยโดยใชรู้ั้ปถ่�ยและภ�พื้ว�ดปรั้ะก้อีบั ที่�งเรั้�หวง้ว�่ทุี่ก้ท่ี่�นจำะนำ�ไป

ใชป้รั้ะโยชน ์และใชเ้ป็นตว้ช่วยหน้�งสัำ�หร้ั้บัก้�รั้เร่ั้ยนรู้ั้ขอีงผูู้เ้ข�้สัอีบัทุี่ก้ท่ี่�น

อีน้�ง ในก้�รั้สัอีบัเร้ั้�อีงก้�รั้เพื้�ะปลูก้พื้ช้โดยรั้วม จำะม่คำ�ถ�มขอ้ีสัอีบัเพื้้�อีปรั้ะเมินผู้ล / ตรั้วจำ

สัอีบัว�่ม่คว�มสั�ม�รั้ถด�้นภ�ษ�ญ่�ปุ่นท่ี่�จำ ำ�เป็นสัำ�หร้ั้บัก้�รั้ปรั้ะก้อีบัอี�ช่พื้เก้ษตรั้ก้รั้รั้มในปรั้ะเที่ศั

ญ่�ปุ่นรั้วมอียูด่ว้ย ในก้�รั้เข�้สัอีบั ก้รุั้ณ�ใชห้นง้ส้ัอีแบับัเร่ั้ยนภ�ษ�ญ่�ปุ่นท่ี่�ที่�งอีงคก์้รั้นิติบุัคคล 

National Chamber of Agriculture จำด้ที่ำ�ข้�นอ่ีก้เล่มร่ั้วมก้น้ดว้ย 

สุัดที่�้ยน่�  ขอีขอีบัคุณคณะก้รั้รั้มก้�รั้ขอีงก้�รั้สัอีบัวด้รั้ะดบ้ัคว�มที่ก้้ษะด�้นก้�รั้เก้ษตรั้ก้ลุ่ม

พื้น้ธ์ุุ์พื้้ชทุี่ก้ท่ี่�นเป็นอีย�่งสูัง ที่้�งศั�สัตรั้�จำ�รั้ยโ์ยชิค�ส้ั ย�ม�คิ อีด่ตอี�จำ�รั้ยม์ห�วทิี่ย�ลย้อุีที่ซ้ึ่โน

มิยะ (ไมผู้้ล), คุณยคิุโอีะ โอีฮ�ชิ (ก้�รั้ปลูก้พื้้ชในโรั้งเร้ั้อีน), คุณที่�ด�ชิ น�ก้�ชิมะ (ก้�รั้ปลกู้ข�้ว) 

และคุณโที่โมมิ ฮิรั้�ซึ่�วะ (พื้้ชไร่ั้) ท่ี่�ใหค้ว�มร่ั้วมม้อีในก้�รั้จำด้ที่ำ�หนง้ส้ัอีแบับัเร่ั้ยนอีย�่งด่ยิ�ง  

ตุล�คมิ้� ค.ศั. 2019 

อีงคก์้รั้นิติบุัคคล National Chamber of Agriculture
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คำาแนะนำาก่อนเริ่ม

ข้อควัรระวัังเวัลาเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

   เวล�ที่่่เดินที่�งเข�้ปรั้ะเที่ศัญ่่ปุ่นเพื้้่อีม�ปรั้ะก้อีบัอี�ช่พื้เก้ษตรั้ก้รั้รั้มน้้น ก้รัุ้ณ�ปฏบิั้ติต�มก้ฎรั้ะเบั่ยบัด้งตอ่ีไปน่้อีย�่ง 

เคร่ั้งครั้้ดเพื้้่อีป้อีงก้้นก้�รั้รุั้ก้รั้�นจำ�ก้โรั้คติดต่อีในปศัุสัต้ว์และโรั้คและแมลงศั้ตรัู้พื้ช้ 

　◦ ก้รัุ้ณ�อีย�่สั้มผู้้สัก้้บัสั้ตว์ในช่วงเวล�ภ�ยใน 1 สัป้ด�หก์้่อีนเดินที่�งม�ที่่่ญ่่ปุ่น 

　◦ �ต�มก้ฎแล้ว เม้่อีเดินที่�งเข�้ปรั้ะเที่ศั (รั้วมถ้งเดินที่�งก้ล้บัเข�้ม�ในญ่่ปุ่นอี่ก้ครั้้้งด้วย) แล้ว ก้รุั้ณ�หล่ก้เล่่ยงไม่เข�้ไปใน 

โรั้งเล่้ยงสั้ตว์หรั้้อีบัรั้ิเวณโดยรั้อีบัเป็นเวล� 1 สัป้ด�ห์ 

　◦ �ก้รัุ้ณ�อีย่�นำ�ชุดที่ำ�ง�น รั้อีงเที่้�ใส่ัที่ำ�ง�น และรั้อีงเที่้�บัู๊ที่ใสั่ที่ำ�ง�น เป็นต้น ที่่่ใช้ง�นที่่่ต่�งปรั้ะเที่ศัและเป้้อีนสัก้ปรั้ก้แล้ว 

ม�ด้วย 

　◦ �ห้�มนำ�ผู้ลิตภ้ณฑ์อี�ห�รั้จำำ�พื้วก้เน้้อี เช่น เน้้อีส้ัตว์ แฮม ไส้ัก้รั้อีก้ และเบัคอีน เป็นต้น ท่่ี่ไม่ม่ใบัร้ั้บัรั้อีงก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัเข้� 

ม�ที่่่ญ่่ปุ่น

　◦ �ก้รุั้ณ�แจำ้งใหท้ี่�งครั้อีบัครั้ว้และคนรัู้้จำ้ก้ไมส่ั่งผู้ลิตภ้ณฑ์อี�ห�รั้จำำ�พื้วก้เน้้อีม�ที่่่ญ่่ปุ่นโดยบัรั้รั้จุำใส่ัห่บัหอ่ีขน�ดเลก็้ หรั้้อี 

ก้ล่อีงสั่งพื้้สัดุไปรั้ษณ่ย์ขน�ดเลก็้ (สั่งไปรั้ษณ่ยร์ั้ะหว�่งปรั้ะเที่ศั) 

　◦ นอีก้จำ�ก้น่้ ขอีให้ปฏบิั้ติง�นอีย่�งปลอีดภ้ยโดยที่ำ�ต�มคำ�สั้่งขอีงผูู้้รั้้บัผู้ิดชอีบัในพื้้้นที่่่ที่ำ�ก้�รั้เก้ษตรั้



1

1 การทำานาข้าวั

ก้�รั้ที่ำ�น�ข�้ว หม�ยถ้งก้�รั้เพื้�ะปลกู้ตน้ข�้วน้�นเอีง 

ตน้ข�้วม่ข�้วเอีเช่ยท่ี่�ปลูก้ก้น้ที่้�วโลก้โดยเฉพื้�ะในที่วป่เอีเช่ยและข�้วแอีฟริั้ก้� ข�้วเอีเช่ยแบ่ังอีอีก้เป็นปรั้ะเภที่ใหญ่ ๆ ค้อี 

อิีนดิก้� (Indica) และจำ�โปนิก้� (Japonica) แต่ท่ี่�ปลกู้ก้น้ในญ่�ปุ่นส่ัวนใหญ่จำะเป็นจำ�ปอีนิก้� 

เม้�อีส่ัเปล้อีก้อีอีก้จำ�ก้เมลด็ข�้วก้จ็ำะไดเ้ป็นข�้วสั�รั้ 

นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่ก้�รั้ปลูก้ข�้วสัำ�หร้ั้บัใชเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้วใ์นฟ�ร์ั้มปศุัสัต้ว ์และข�้วสัำ�หร้ั้บัใชแ้ปรั้รูั้ปเป็นแป้งข�้วเจำ�้ เป็นตน้ 

ดว้ยเช่นก้น้ ซ้ึ่� งง�นต่�ง ๆ ในก้�รั้ที่ำ�น�ข�้ว ที่้�งก้�รั้เพื้�ะปลกู้, ก้�รั้ดำ�น�, ก้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยว (ก้�รั้เก่้�ยวข�้ว),  ก้�รั้นวดข�้ว/ ก้�รั้ปร้ั้บั

แต่ง เป็นตน้ ไดเ้ปล่�ยนวธ่ิุ์ก้�รั้ม�ใชเ้คร้ั้�อีงจำก้้รั้แที่นแรั้งง�นคนแลว้ 

2 พืชติระกูลผัก

พื้ช้ตรั้ะก้ลูผู้ก้้ นอีก้จำ�ก้จำะปลูก้ก้ล�งแจำง้แลว้ ก้�รั้ปลกู้โดยใชโ้รั้งเร้ั้อีนท่ี่�คลุมหลง้ค�พื้ล�สัติก้เป็นเร้ั้อีนเพื้�ะก้ม่็อียูม่�ก้ม�ย 

ซ้ึ่� งจำะม่ผู้ก้้ปรั้ะเภที่หว้ท่ี่�ใชร้ั้�ก้และลำ�ตน้ใตดิ้นร้ั้บัปรั้ะที่�น, ผู้ก้้ปรั้ะเภที่ใบัท่ี่�ใชใ้บัร้ั้บัปรั้ะที่�น และผู้ก้้ปรั้ะเภที่ผู้ลท่ี่�ใชผู้้ลร้ั้บั

ปรั้ะที่�น โดยก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งพื้น้ธ์ุุ์พื้ช้และเที่คนิคก้�รั้เพื้�ะปลูก้ที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถผู้ลิตผู้ก้้คุณภ�พื้ด่ได ้

นอีก้จำ�ก้น่�  จำ�ก้คว�มแพื้ร่ั้หล�ยขอีงก้�รั้เพื้�ะปลูก้ในโรั้งเร้ั้อีนและก้�รั้ใชว้ส้ัดุคลุมแปลงปลกู้ ที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถปลูก้พื้้ชตรั้ะก้ลู

ผู้ก้้ชนิดเด่ยวก้น้ไดต้ลอีดที่้�งป่ ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เพื้�ะปลกู้ตลอีดที่้�งป่  

3 ไม้ผล

ไมย้น้ตน้ไม่ผู้ลด้ใบั ไดแ้ก่้ บิัวะ (Loquat) หร้ั้อีพื้้ชสัก้ลุสัม้ต่�ง ๆ (citrus) เช่น สัม้ซึ่ท้ี่ซูึ่มะแมนด�ริั้น เป็นตน้

ไมย้น้ตน้ผู้ลด้ใบั ไดแ้ก่้ แอีปเปิล อีงุ่น และสั�ล่� เป็นตน้

แอีปเปิลจำะปลูก้ในเขตพื้้�นท่ี่�อี�ก้�ศัหน�วในฤดูหน�ว ส่ัวนพื้้ชสัก้ลุสัม้ต่�ง ๆ จำะปลูก้ก้น้ม�ก้ในเขตพื้้�นท่ี่�อี�ก้�ศัอีบัอุ่ีน

ข�้วก้ลอ้ีงอิีนดิก้� ข�้วก้ลอ้ีงจำ�โปนิก้�

เกษติรกรรมของญีปุ่่นโดยทัว่ัไป1
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1 การเจริญเติิบโติของส่วันต่ิาง ๆ

(1) ส่วันประกอบของพชืทีเ่พาะปลูก

ใบั, ก้�้น และรั้�ก้ เป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบัท่ี่�จำ ำ�เป็นต่อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต เร่ั้ยก้ว�่ส่ัวนลำ�เล่ยงสั�รั้อี�ห�รั้

ดอีก้และผู้ล เป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบัท่ี่�จำ ำ�เป็นสัำ�หร้ั้บัส้ับัพื้น้ธ์ุุ์ขอีงพื้้ช เร่ั้ยก้ว�่ส่ัวนส้ับัพื้น้ธ์ุุ์ 

(2) การเติบิโติทางสารอาหารและการเติบิโติทางการสืบพนัธุุ์�

ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต ม่ที่้�งก้�รั้เติบัโตที่�งสั�รั้อี�ห�รั้และก้�รั้เติบัโตที่�งก้�รั้ส้ับัพื้น้ธ์ุุ์

ก้�รั้เติบัโตที่�งสั�รั้อี�ห�รั้ ค้อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตท่ี่�ส่ัวนปรั้ะก้อีบัลำ�เล่ยงอี�ห�รั้ เช่น ใบั, ก้�้น และรั้�ก้ม่ขน�ดใหญ่ข้�น

ก้�รั้เติบัโตที่�งก้�รั้ส้ับัพื้น้ธ์ุุ์ ค้อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตโดยก้�รั้สัร้ั้�งผู้ลและเมลด็ 

เง้�อีนไขและลก้้ษณะก้�รั้เปล่�ยนจำ�ก้ก้�รั้เติบัโตที่�งสั�รั้อี�ห�รั้ไปเป็นก้�รั้เติบัโตที่�งก้�รั้ส้ับัพื้น้ธ์ุุ์ จำะแตก้ต่�งก้น้ไปข้�นอียู่

ก้บ้ัพื้้ชท่ี่�ปลกู้แต่ละปรั้ะเภที่ 

(3) การสังเคราะห�แสง

พื้้ชผู้ลต่�ง ๆ จำะที่ำ�ก้�รั้สัง้เครั้�ะห์แสัง

ในก้�รั้สัง้เครั้�ะห์แสัง จำำ�เป็นตอ้ีงม่แสังสัว�่ง, ก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีนไดอีอีก้ไซึ่ด ์(CO2) และนำ�� (H2O)

พื้ช้ผู้ลท่ี่�ปลกู้จำะสัร้ั้�งค�ร์ั้โบัไฮเดรั้ตข้�นจำ�ก้ก้�รั้สัง้เครั้�ะห์แสัง

โดยที่้�วไปแลว้ยิ�งแสังสัว�่งม�ก้เท่ี่�ไรั้ก้ย็ิ�งสัง้เครั้�ะห์แสังไดม้�ก้เท่ี่�น้�น 

กา้น

ดอก

รากราก

ส่วนสืบพนัธ์ุ

ส่วนลาํเลยีงสารอาหาร

ใบ が

そくが

ยอดอ่อน

ตาขา้ง
(ยอดแขนง)
ตาขา้ง
(ยอดแขนง)

เกษติรกรรมพชืโดยทัว่ัไป2
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(4) การหายใจ

พื้ช้ผู้ลต่�ง ๆ ม่ก้�รั้ห�ยใจำ

ก้�รั้ห�ยใจำขอีงพื้้ชจำะม่ม�ก้ เวล�ท่ี่�พื้้ชผู้ลม่ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตอีย�่งม�ก้ หร้ั้อีเวล�ท่ี่�อุีณหภมิูขอีงอี�ก้�ศัสูัง  

ถ�้อุีณหภมิูอี�ก้�ศัเวล�ก้ล�งค้นสูัง ก้�รั้ห�ยใจำก้จ็ำะเพิื้�มม�ก้ข้�น ค�ร์ั้โบัไฮเดรั้ตท่ี่�สัร้ั้�งไวช่้วงเวล�ก้ล�งวน้ก้จ็ำะถูก้เผู้�ผู้ล�ญ

ไปม�ก้ และปริั้ม�ณสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�ถูก้เก้บ็ัก้ก้้เอี�ไวใ้นพื้้ชผู้ลก้จ็ำะนอ้ียลงดว้ย 

(5) การคายนำ�า

พื้ช้ผู้มต่�ง ๆ จำะปล่อียนำ��อีอีก้ม�จำ�ก้ส่ัวนป�ก้ขอีงใบั เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ค�ยนำ��

(6) การดูดซึมนำ�าทีม่สีารอาหาร

พื้ช้ผู้ลจำะดูดซ้ึ่มนำ��และสั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�อียูใ่นดินข้�นม�จำ�ก้รั้�ก้ 

แสงอาทิตย์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
CO2

ก๊าซออกซิเจน O2

การคายนํ�า

การหายใจ

นํ�า

ปากใบ

ปากใบ ก๊าซออกซิเจน O2

การดูดซึมนํ�าที�มสีารอาหาร

คาร์โบไฮเดรต นํ�า H2O

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
CO2

แร่ธาตุธรรมชาติ นํ�าแร่ธาตุธรรมชาติ นํ�า

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
CO2

การสงัเคราะห์แสง
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(7) การสร้างติาและดอก

เม้�อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตที่�งสั�รั้อี�ห�รั้ดำ�เนินไปรั้ะดบ้ัหน้�ง จำะเริั้�มก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตที่�งก้�รั้ส้ับัพื้น้ธ์ุุ์ ดอีก้และต�จำะถูก้สัร้ั้�งข้�น 

ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เกิ้ดต�ดอีก้ 

ก้�รั้เกิ้ดต�ดอีก้แบ่ังเป็น 2 ปรั้ะเภที่ดง้น่�  

①� ประเภททีเ่กดิติาดอกอย่างเป็นแบบแผนหลงัจากทีเ่จริญเติบิโติไปแล้วัระดบัหน่ึง 

        เช่น มะเข้อีเที่ศั

②� ประเทภทีเ่กดิติาดอกจากการได้รับอทิธิุ์พลจากควัามเปลีย่นแปลงของส่ิงแวัดล้อม เช่น อุณหภูม ิและควัามยาวันาน 

ของช่วังเวัลากลางวันัทีเ่ปลีย่นแปลง เป็นต้ิน 

        เช่น หว้ไชเที่�้ ผู้ก้้โขม 

พื้้ชวน้สั้�น ค้อี พื้้ชท่ี่�จำะเกิ้ดต�ดอีก้เม้�อีช่วงเวล�ก้ล�งค้นย�วน�นก้ว�่ปก้ติ (ช่วงเวล�ก้ล�งวน้สั้�นลง) เช่น สัตรั้อีวเ์บัอีร์ั้ร่ั้ 

ดอีก้เบัญจำม�ศั เป็นตน้ 

พื้้ชวน้ย�ว ค้อี พื้ช้ท่ี่�จำะเกิ้ดต�ดอีก้เม้�อีช่วงเวล�ก้ล�งค้นสั้�นก้ว�่ปก้ติ (ช่วงเวล�ก้ล�งวน้ย�วน�นข้�น) เช่น ผู้ก้้โขม เป็นตน้

ม่พื้ช้บั�งชนิดท่ี่�จำะเกิ้ดต�ดอีก้ไดเ้พื้รั้�ะอุีณหภมิูลดตำ��ลง เช่น หว้ไชเที่�้ ก้ะหลำ��ปล่ และบัร็ั้อีคโคล่ เป็นตน้

2 ระบบพืชผลและรูปแบบการเพาะปลูก 

① ระบบพชืผล

รั้ะบับัพื้้ชผู้ลค้อี ปรั้ะเภที่ขอีงพื้้ชผู้ลท่ี่�เพื้�ะปลกู้ในไร่ั้ หร้ั้อีรั้ะบับัขอีงลำ�ดบ้ัก้�รั้เพื้�ะปลูก้ 

② รูปแบบการเพาะปลูก

แมจ้ำะเป็นพื้้ชผู้ลท่ี่�เพื้�ะปลูก้เหม้อีนก้น้ แต่ก้ม่็ช่วงเวล�เพื้�ะปลูก้และวธ่ิุ์ก้�รั้ปลูก้ท่ี่�แตก้ต่�งก้น้ไป ซ้ึ่�งน่�เร่ั้ยก้ว�่รูั้ปแบับั

ก้�รั้เพื้�ะปลูก้

ยก้ตว้อีย�่งผู้ก้้ใบัเข่ยวและผู้ก้้จำำ�พื้วก้ร้ั้บัปรั้ะที่�นหว้ เช่น ก้ะหลำ��ปล่ และหว้ไชเที่�้ เป็นตน้ ก้จ็ำะม่ช่วงเวล�ก้�รั้หว�่น

เมลด็และเก้บ็ัเก่้�ยวท่ี่�แตก้ต่�งก้น้ไป ซ้ึ่�งม่ที่้�งก้�รั้ปลูก้พื้ช้หว�่นเมลด็ช่วงฤดูใบัไมผู้้ลิ ก้�รั้ปลูก้พื้ช้หว�่นเมลด็ช่วงฤดูร้ั้อีน 

และก้�รั้ปลกู้พื้้ชหว�่นเมลด็ช่วงฤดูใบัไมร่้ั้วง  

นอีก้จำ�ก้น่�  ในมะเข้อีเที่ศัและแตงก้ว�ยง้ม่ก้�รั้ปลูก้แบับัเร่ั้งร้ั้ดท่ี่�ช่วงเวล�เก้บ็ัเก่้�ยวเร็ั้วก้ว�่ก้�รั้ปลกู้ก้ล�งแจำง้ (แบับั

ปก้ติ) และก้�รั้ปลูก้แบับัควบัคุมซ้ึ่�งปร้ั้บัช่วงเวล�เก้บ็ัเก่้�ยวใหช้�้ลงอ่ีก้ดว้ย
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3 การหวั่านเมล็ด

(1) การหว่ัานเมลด็

ง�นโปรั้ยเมลด็ (เมลด็พื้น้ธ์ุุ์) เร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้หว�่นเมลด็ 

ในก้�รั้งอีก้ซ้ึ่�งยอีดใหม่จำะงอีก้อีอีก้ม�จำ�ก้เมลด็น้�น นำ��, อุีณหภมิู และก๊้�ซึ่อีอีก้ซิึ่เจำนเป็นสิั�งท่ี่�จำ ำ�เป็น ซ้ึ่� งเร่ั้ยก้ว�่เง้�อีนไขก้�รั้

งอีก้ 3 ปรั้ะก้�รั้ และเพื้้�อีร้ั้ก้ษ�เง้�อีนไขก้�รั้งอีก้ 3 ปรั้ะก้�รั้น่� เอี�ไวจ้้ำงตอ้ีงก้ลบัเมลด็เอี�ไวใ้นดิน

ม่ที่้�งเมลด็ท่ี่�งอีก้ไดง่้�ยเม้�อีไดร้้ั้บัแสัง (เมลด็ท่ี่�งอีก้ในท่ี่�สัว�่ง) ก้บ้ัเมลด็ท่ี่�จำะงอีก้ย�ก้เม้�อีถูก้แสัง (เมลด็ท่ี่�งอีก้ในท่ี่�ม้ด) 

 เมลด็ท่ี่�ไวต่อีแสังจำะที่ำ�ก้�รั้คลุมดินบั�งๆ ส่ัวนเมลด็ท่ี่�งอีก้ในท่ี่�ม้ดจำะที่ำ�ก้�รั้คลุมดินแบับัหน� 

(2) การหว่ัานติรง

ก้�รั้หว�่นตรั้ง ค้อีก้�รั้โปรั้ยเมลด็ในไร่ั้โดยตรั้ง 

ผู้ก้้ปรั้ะเภที่ร้ั้บัปรั้ะที่�นหว้ เช่น หว้ไชเที่�้ และแคร์ั้รั้อีต จำะหว�่นดว้ยวธ่ิุ์ก้�รั้หว�่นตรั้ง

(3) เคร่ืองมอืเกษติรกรรมทีใ่ช้ในการหว่ัานเมลด็

ติวััอย่างรูปแบบการเพาะปลูก

เด้อีน มก้รั้�คม ก้มุภ�พื้น้ธ์ุ์ ม่น�คม เมษ�ยน พื้ฤษภ�คม มิถุน�ยน ก้รั้ก้ฎ�คม สิังห�คม ก้น้ย�ยน ตุล�คม พื้ฤศัจิำก้�ยน ธุ์น้ว�คม

แต
งก้

ว�

ก้�รั้ปลกู้แบับัเร่ั้งร้ั้ด (เร้ั้อีนเพื้�ะปลกู้)

ก้�รั้ปลกู้ก้ล�งแจำง้ (ก้�รั้ปลูก้แบับัปก้ติ)

ก้�รั้ปลกู้แบับัควบัคุม (เร้ั้อีนเพื้�ะปลกู้)

ก้ะ
ห

ล
ำ��ป

ล่

หว�่นเมลด็ฤดูใบัไมผู้้ลิ เก้บ็ัเก่้�ยวฤดูร้ั้อีน

หว�่นเมลด็ฤดูร้ั้อีน เก้บ็ัเก่้�ยวฤดูหน�ว

หว�่นเมลด็ฤดูใบัไมร่้ั้วง เก้บ็ัเก่้�ยวฤดูใบัไมผู้้ลิ

หว�่นเมลด็ฤดูหน�ว เก้บ็ัเก่้�ยวฤดูร้ั้อีน

 หว�่นเมลด็　  เร้ั้อีนเพื้�ะปลูก้　  เก้บ็ัเก่้�ยว

เคร้ั้�อีงหว�่นเมลด็เคร้ั้�อีงหว�่นเมลด็แบับัใชม้้อีก้ด
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(4) การเว้ันระยะ 

ในก้�รั้ปลกู้แบับัหว�่นเมลด็โดยตรั้งจำะตอ้ีงเวน้รั้ะยะห่�งเอี�ไว ้ก้�รั้เวน้รั้ะยะเป็นก้�รั้เวน้ช่วงรั้ะยะห่�งท่ี่�พื้อีเหม�ะรั้ะหว�่ง

หน่อีก้บ้ัหน่อี โดยจำะด้งหน่อีท่ี่�ม่โรั้คและเมลด็ศัต้รูั้พื้้ชคุก้ค�ม หน่อีท่ี่�ม่รูั้ปร่ั้�งผู้ดิปก้ติ และหน่อีส่ัวนท่ี่�หน่อีท่ี่�ม่รั้ะยะห่�งชิดเกิ้นไป  

 การเพาะเลี�ยงต้ินกล้า / การปลูก

(1) การเพาะเลี�ยงต้ินกล้า

ก้�รั้หว�่นเมลด็ในสัถ�นท่ี่�อ้ี�นท่ี่�ไม่ใช่ในไร่ั้ เพื้้�อีปลูก้ตน้ก้ล�้ เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้

สัถ�นท่ี่�เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้เร่ั้ยก้ว�่ แปลงตน้ก้ล�้

ก้�รั้เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้ จำะที่ำ�ในผู้ก้้ปรั้ะเภที่ร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ล (มะเข้อีเที่ศั, แตงก้ว� เป็นตน้) ผู้ก้้ปรั้ะเภที่ร้ั้บัปรั้ะที่�นใบั 

(ก้ะหลำ��ปล่, ผู้ก้้ก้�ดแก้ว้ เป็นตน้) 

ข้อดขีองการเพาะเลี�ยงต้ินกล้า 

・�สั�ม�รั้ถปก้ป้อีงตน้ก้ล�้จำ�ก้คว�มเปล่�ยนแปลงขอีงดินฟ้�อี�ก้�ศั เช่น ฝึน และลม ปก้ป้อีงจำ�ก้โรั้คพื้ช้ และแมลงศัต้รูั้พื้้ชได ้

・สั�ม�รั้ถปลูก้ตน้ก้ล�้ท่ี่�ม่คว�มแขง็แรั้งและม่ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตท่ี่�เท่ี่�ก้น้

・ปร้ั้บัรั้ะยะเวล�ก้�รั้ปลูก้ในไร่ั้ใหส้ั้�นลง ที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถปลกู้พื้้ชผู้ลอ้ี�น ๆ ท่ี่�ไร่ั้ได้

・สั�ม�รั้ถเพื้�ะตน้ก้ล�้ไดอ้ีย�่งม่ปรั้ะสิัที่ธิุ์ภ�พื้แมใ้นพื้้�นท่ี่�แคบั

(2) การปักต้ินกล้า

ก้�รั้ป้ก้ตน้ก้ล�้ ค้อี ง�นปลกู้ตน้ก้ล�้ลงในไร่ั้ 

ลก้้ษณะก้�รั้ปลกู้และรั้ะยะช่อีงไฟก้�รั้ป้ก้ (รั้ะยะรั้ะหว�่งตน้ก้ล�้) จำะแตก้ต่�งก้น้ไปข้�นอียูก่้บ้ัชนิดขอีงพื้ช้ท่ี่�ปลูก้ 

การเจริญเติบโตไม่ดี ลาํตน้สูงชะลดู
ใบมีรูปร่างผดิปกติ /

 มีแมลงกดักิน
ระยะห่างชิดเกินไป

เกบ็เอาไว้ เวน้ระยะ เวน้ระยะ เวน้ระยะ เวน้ระยะเกบ็เอาไว้ เกบ็เอาไว้
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ในก้�รั้ป้ก้ตน้ก้ล�้ ม่วธ่ิุ์ท่ี่�ใชเ้คร้ั้�อีงจำก้้รั้และวธ่ิุ์ก้�รั้ปลูก้ดว้ยม้อี

ลกัษณะเฉพาะของการปลูกด้วัยเคร่ืองจกัรและการปลูกด้วัยมอื

   ○วัธีิุ์การปลูกโดยใช้เคร่ืองจกัร (เคร่ืองย้ายต้ินกล้า) 

      ขอ้ีด่ : สั�ม�รั้ถปลูก้ตน้ก้ล�้ในพื้้�นท่ี่�ก้ว�้งไดใ้นเวล�อีน้สั้�น

      ขอ้ีเส่ัย : จำ ำ�เป็นตอ้ีงนำ�เที่คนิคข้�นสูังเข�้ม�ปร้ั้บัใช ้เช่น เที่คนิคก้�รั้เล่�ยงตน้ก้ล�้ใหเ้จำริั้ญเติบัโตเท่ี่�ก้น้ที่้�งหมด เป็นตน้ 

   ○วัธีิุ์การปลูกด้วัยมอืคน

      ขอ้ีด่ : สั�ม�รั้ถปลูก้ตน้ก้ล�้ไดส้ัำ�เร็ั้จำแน่นอีน ค่�ใชจ่้ำ�ยไม่สูัง

      ขอ้ีเส่ัย : ใชเ้วล�ในก้�รั้ปลูก้น�น เป็นง�นใชแ้รั้งง�นหนก้้ท่ี่�ตอ้ีงก้ม้งอีหลง้เป็นเวล�น�น

ระยะห่างระหวา่งตน้กลา้ระยะห่างระหวา่งตน้กลา้

เคร้ั้�อีงย�้ยตน้ก้ล�้ ก้�รั้ปลูก้ดว้ยม้อี
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 การรดนำ�า (รดนำ�าแปลงปลูก)

(1) การรดนำ�า

ก้�รั้รั้ดนำ�� (รั้ดนำ��แปลงปลูก้) ก้เ็ป็นง�นท่ี่�สัำ�คญ้เช่นก้น้

ก้�รั้รั้ดนำ�� ตอ้ีงที่ำ�โดยสัง้เก้ตลก้้ษณะก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ชท่ี่�ปลกู้และสัภ�พื้ขอีงดินไปดว้ย 

ปริั้ม�ณนำ��ท่ี่�จำ ำ�เป็น จำะต่�งก้น้ไปต�มอุีณหภมิูขอีงอี�ก้�ศัและรั้ะดบ้ัคว�มช้�น ถ�้รั้ดนำ��ม�ก้เกิ้นไปอี�จำที่ำ�ใหร้ั้�ก้เน่�ได้

ก้�รั้รั้ดนำ��ส่ัวนใหญ่แลว้จำะที่ำ�ในช่วงเช�้ก้บ้ัช่วงเยน็ 

ก้�รั้ปฏิบัติ้

○มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัธีิุ์การปักต้ินกล้าทีเ่หมาะสมกนัเถอะ

วัธีิุ์ปลูกต้ินกล้าจากกระถางเพาะ

วัธีิุ์การปลูกต้ินกล้าในแปลงเพาะเลี�ยง 

วธ่ิุ์ก้�รั้ปลกู้นำ�ตน้ก้ล�้อีอีก้จำ�ก้ก้รั้ะถ�งเพื้�ะ

ปลกู้ลงไปตรั้งก้ล�งขอีงคน้ดินปลกู้ลงไปตรั้งก้ล�งขอีงคน้ดินปลกู้ลงไปตรั้งก้ล�งขอีงคน้ดิน

ปลกู้ต้�นเกิ้นไปปลกู้ต้�นเกิ้นไป ปลกู้เอ่ียงปลกู้เอ่ียงควรั้ปลูก้ใหร้ั้�ก้อียูค่่อีนข�้งล้ก้ลงไปควรั้ปลูก้ใหร้ั้�ก้อียูค่่อีนข�้งล้ก้ลงไป ปลกู้ต้�นเกิ้นไป ปลกู้เอ่ียงควรั้ปลูก้ใหร้ั้�ก้อียูค่่อีนข�้งล้ก้ลงไป
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(2) วัธีิุ์การรดนำ�า 

① การรดนำ�าจากด้านบน

เป็นวธ่ิุ์พื้้�นฐ�นที่้�วไปท่ี่�รั้ดนำ��จำ�ก้ด�้นบันขอีงพื้ช้ท่ี่�ปลูก้ 

ซ้ึ่� งจำะใชท่้ี่อีส่ังนำ��, หว้ฉ่ด, เคร้ั้�อีงฉ่ดนำ�� (สัปริั้งเก้อีร์ั้)  

และสั�ยย�งฉ่ดนำ��  

ช่วงก้ล�งฤดูร้ั้อีนจำะหล่ก้เล่�ยงไม่รั้ดนำ��แบับัน่�ในช่วงก้ล�ง

วน้

② การรดนำ�าจากโคนต้ิน

เป็นวธ่ิุ์ก้�รั้รั้ดนำ��ท่ี่�โคนตน้พื้้ชท่ี่�ปลูก้  

วธ่ิุ์น่�จำะใชท่้ี่อีหยดนำ��จ้ำงสั�ม�รั้ถปรั้ะหยด้นำ��ได้

③ การรดนำ�าระหว่ัางแถวัของคนัดนิทีป่ลูก

เป็นวธ่ิุ์ก้�รั้ส่ังนำ��ใหไ้หลอียูร่ั้ะหว�่งแถวขอีงคน้ดิน 

จำำ�เป็นตอ้ีงใชน้ำ� �ปริั้ม�ณม�ก้ 

(3) อุปกรณ�ทีใ่ช้ในการรดนำ�า

ท่ี่อีรั้ดนำ��หว้ฉ่ด เคร้ั้�อีงฉ่ดนำ�� (สัปริั้งเก้อีร์ั้) ท่ี่อีหยดนำ��
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 ดนิทีใ่ช้เพาะปลูกพชื 

(1) ประเภทของดนิ 

ในปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่น จำะแบ่ังดินอีอีก้เป็น 5 ชนิดต�มอีต้รั้�ส่ัวนขอีงดินเหน่ยวท่ี่�ผู้สัมอียู่

คุณสัมบัติ้ด�้นสั�รั้อี�ห�รั้ (หร้ั้อีเร่ั้ยก้ว�่คุณสัมบัติ้ก้�รั้ก้ก้้เก้บ็ัสั�รั้อี�ห�รั้) และก้�รั้รั้ะบั�ยนำ��ขอีงดินแต่ละชนิดม่คว�มแตก้

ต่�งก้น้อีย�่งม�ก้ 

ดินชนิดท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้ปลกู้พื้้ชส่ัวนใหญ่ ค้อี ดินร่ั้วนและดินร่ั้วนปนดินเหน่ยวท่ี่�ม่ที่รั้�ยก้บ้ัดินเหน่ยวผู้สัมอียูใ่น

ปริั้ม�ณท่ี่�พื้อีเหม�ะ

○ มาทำาควัามเข้าใจอุปกรณ�ทีใ่ช้รดนำ�าหลกักนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจช่วังเวัลารดนำ�ากนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองอุปกรณ�หลกัทีใ่ช้ในการรดนำ�า เช่น ท่อหยดนำ�าและท่อรดนำ�ากนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจอุปกรณ�ทีใ่ช้รดนำ�าหลกักนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้

ชนิดของดิน อัติราส่วันของดินเหนียวั คุณสมบัติิการกักเก็บสารอาหาร การระบายน้ำา

ดินชนิดเหนียวั 50% ข้�นไป ด่ ไม่ด่

ดินร่วันปนดินเหนียวั 37.5 - 50.0% ด่ ไม่ค่อียด่

ดินร่วัน 25.0 - 37.5% ด่ ด่

ดินร่วันปนทราย 12.5 - 25.0 % ไม่ค่อียด่ ด่

ดินทราย นอ้ียก้ว�่ 12.5% ไม่ด่ ด่
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(2) ชนิดของดนิ

พื้้�นท่ี่�เพื้�ะปลกู้ขอีงญ่�ปุ่นปก้คลุมไปดว้ยดินท่ี่�ม่คุณสัมบัติ้เฉพื้�ะตว้ต�มลก้้ษณะที่�งภมิูศั�สัตร์ั้

ชนิดของดนิทีส่ำาคญัโดยทัว่ัไป 

① ดนิแอนดซิอล (Andosol)

ปก้คลุมบัริั้เวณท่ี่�รั้�บัสูังและเนินเข�เต่�ยเป็นบัริั้เวณก้ว�้ง  ม่เถ�้ภเูข�ไฟและซึ่�ก้พื้้ชผู้สัมอียูเ่ป็นจำำ�นวนม�ก้ เป็นช้�นดินส่ั

ดำ� รั้�วคร้ั้� งหน้�งขอีงพื้้�นท่ี่�ที่ำ�ไร่ั้ในญ่�ปุ่นเป็นดินแอีนดิซึ่อีล 

② ดนิสีนำ�าติาลแถบพื�นทีร่าบ (Brown Lowland Soil) 

ปก้คลุมพื้้�นท่ี่�ริั้มฝ้ึ�งแม่นำ��ต�มธุ์รั้รั้มช�ติแถบัท่ี่�รั้�บัลุ่มแม่นำ�� ทุี่ก้ช้�นหร้ั้อีแถบัทุี่ก้ช้�นจำะเป็นช้�นดินส่ันำ��ต�ลเหล้อีง มก้้ถกู้

นำ�ม�ใชใ้นไร่ั้เพื้�ะปลกู้ 

③ ดนิสีเทาแถบพื�นทีร่าบ (Gray Lowland Soil)

ปก้คลุมพื้้�นท่ี่�เนินตะก้อีนรูั้ปพื้ด้หร้ั้อีท่ี่�รั้�บัทุ่ี่งหญ�้ท่ี่�รั้ะบั�ยนำ��ไดด่้ เป็นช้�นดินส่ัเที่� มก้้ถกู้นำ�ม�ใชใ้นน�ข�้ว 

④ ดนิเกลซอล (Gleysol) 

ปก้คลุมพื้้�นท่ี่�รั้�บัตำ��ยบุัตว้บัริั้เวณพื้้�นท่ี่�รั้�บัลุ่มแม่นำ�� เป็นช้�นดินส่ัเที่�อีมนำ��เงิน มก้้ถูก้นำ�ม�ใชใ้นน�ข�้ว

(3) โครงสร้างเมด็ดนิแบบเป็นก้อน

เมด็ดินแบับัเป็นก้อ้ีน หม�ยถ้ง ส่ัวนปรั้ะก้อีบัขอีงดินท่ี่�เมด็ดินจำบ้ัตว้เป็นก้อ้ีน  

ก้�รั้ปฏิบัติ้

○ดูติวััอย่างดนิแล้วัพยายามแยกแยะควัามแติกต่ิางของดนิให้ได้กนัเถอะ

○มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์การติดัสินคุณสมบัติขิองดนิอย่างง่ายกนัเถอะ

○�มาทำาควัามเข้าใจคุณสมบัติ ิ(การกกัเกบ็สารอาหาร, การระบายนำ�า) ของดนิแต่ิละประเภทกนัเถอะ

ก้ำ�ดินเอี�ไวก้้ไ็ม่จำบ้ัตว้เป็นก้อ้ีน จำบ้ัตว้ก้น้เลก็้นอ้ียแต่ยง้ม่รั้อียแตก้ใหเ้ห็น จำบ้ัตว้เป็นก้อ้ีนแขง็

ดินที่รั้�ย - ดินร่ั้วนปนที่รั้�ย ดินร่ั้วน - ดินร่ั้วนปนดินเหน่ยว ดินเหน่ยว
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ดินท่ี่�ม่เมด็ดินม�ก้ (โครั้งสัร้ั้�งเมด็ดินแบับัก้อ้ีน) จำะนุ่มและเหม�ะก้บ้ัก้�รั้ปลกู้พื้้ช 

ตรั้งข�้มก้บ้ัโครั้งสัร้ั้�งเมด็ดินแบับัก้อ้ีน ค้อี โครั้งสัร้ั้�งเมด็ดินแบับัเมด็เด่�ยว ดินท่ี่�ม่โครั้งสัร้ั้�งเมด็ดินแบับัเมด็เด่�ยว อีนุภ�ค

ดินจำะอีด้แน่น จ้ำงเป็นดินท่ี่�แขง็ ก้�รั้เพื้ิ�มโครั้งสัร้ั้�งเมด็ดินแบับัก้อ้ีนที่ำ�ไดโ้ดยเติมปุ� ยคอีก้และสั�รั้อิีนที่ร่ั้ยเ์ข�้ไป 

ลกัษณะเฉพาะของดนิทีม่เีมด็ดนิแบบก้อนมาก

・ม่ช่อีงว�่งภ�ยในเน้�อีดิน

・สั�ม�รั้ถดูดซ้ึ่มสั�รั้อี�ห�รั้จำ�ก้ปุ� ยและม่คุณสัมบัติ้

ก้ก้้เก้บ็ัสั�รั้อี�ห�รั้

・ม่คุณสัมบัติ้ถ่�ยเที่อี�ก้�ศั / เก้บ็ัก้ก้้นำ��ไดด่้

ที่ำ�ใหพ้ื้้ชสั�ม�รั้ถเจำริั้ญเติบัโตไดด่้ 

ลกัษณะพเิศษของดนิทีม่โีครงสร้างเมด็ดนิแบบเมด็เดีย่วั

・ก้�รั้ถ่�ยเที่อี�ก้�ศัและรั้ะบั�ยนำ��ไม่ด่ ที่ำ�ใหพ้ื้้ชเจำริั้ญเติบัโตไดย้�ก้ 

(4) องค�ประกอบหลกัทั�ง 3 ของดนิ 

ดินปรั้ะก้อีบัไปดว้ยส่ัวนท่ี่�เป็นขอีงแขง็ (เมด็ดิน, สั�รั้อิีนที่ร่ั้ย)์ ขอีงเหลว (นำ��) และก๊้�ซึ่ (อี�ก้�ศั) ที่้�ง 3 ส่ัวนน่� เร่ั้ยก้ว�่ 

องค�ประกอบหลกัทั�ง 3 ของดนิ

คว�มสัมดุลรั้ะหว�่งขอีงแขง็ ขอีงเหลวและก๊้�ซึ่ ม่อิีที่ธิุ์พื้ลต่อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ช 

ดินท่ี่�ด่ตอ้ีงม่ขอีงแขง็ ขอีงเหลวและก๊้�ซึ่อีย�่งละ 30-40% 

7 การเติรียมดิน

(1) ศักยภาพของพื�นดนิ

ศัก้้ยภ�พื้ขอีงพื้้�นดิน หม�ยถ้ง ศัก้้ยภ�พื้ในก้�รั้ผู้ลิตโดยรั้วมขอีงดิน 

ในดินท่ี่�ม่ศัก้้ยภ�พื้ขอีงพื้้�นดิน พื้้ชจำะเจำริั้ญเติบัโตไดด่้ และสั�ม�รั้ถสัร้ั้�งผู้ลผู้ลิตจำ�ก้พื้้ชไดม้�ก้ 

ก้�รั้เตร่ั้ยมดินใหม่้ศัก้้ยภ�พื้ขอีงพื้้�นดินสูังข้�น เป็นหลก้้พื้้�นฐ�นขอีงก้�รั้ที่ำ�เก้ษตรั้ก้รั้รั้ม

โครั้งสัร้ั้�งเมด็ดินแบับัเมด็เด่�ยว โครั้งสัร้ั้�งเมด็ดินแบับัก้อ้ีน

○ มาทำาควัามเข้าใจโครงสร้างเมด็ดนิแบบก้อนกบัแบบเมด็เดีย่วักนัเถอะ ○ มาทำาควัามเข้าใจโครงสร้างเมด็ดนิแบบก้อนกบัแบบเมด็เดีย่วักนัเถอะ 

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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ลก้้ษณะเด่นขอีงดินท่ี่�ม่คุณภ�พื้

①   ม่ช้�นดินหน�และนิ�ม อี�ก้�ศัถ่�ยเที่ด่และอุีม้นำ��ไดด่้

②   ม่สั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�จำ ำ�เป็นต่อีพื้ช้ท่ี่�ปลกู้อีย�่งพื้อีเหม�ะ รั้ะดบ้ัคว�มเป็นก้รั้ดขอีงดินตอ้ีงอียูใ่นขอีบัข่�ยท่ี่�เหม�ะสัม

③   เป็นดินท่ี่�ม่สั�รั้อิีนที่ร่ั้ยอ์ียูอ่ีย�่งพื้อีเหม�ะ และจุำลินที่ร่ั้ยใ์นดินที่ำ�ง�นไดด่้

(2) การเติรียมดนิ

① การไถดนิ (การทำาแนวัดนิปลูก) ・・・ปรับปรุงทางกายภาพ

ก้�รั้ไถดิน ค้อีก้�รั้ไถก้ลบ้ัหน�้ดิน 

เติมอี�ก้�ศัเข�้ไปในดิน เพื้้�อีปร้ั้บัสัภ�พื้ใหดิ้นนุ่ม 

ก้�รั้ไถดินจำะที่ำ�ใหก้้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัและก้�รั้รั้ะบั�ยนำ��ด่ข้�น

ก้�รั้ไถดินลงไปล้ก้ ๆ เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ไถแบับัล้ก้

②�การปรับปรุงสภาพควัามเป็นกรด・・・ปรับปรุงทางเคมี

ดินในญ่�ปุ่นโดยที่้�วไปเป็นดินท่ี่�ม่คว�มเป็นก้รั้ดสูัง 

ก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งรั้ะดบ้ัคว�มเป็นก้รั้ดใหเ้หม�ะสัมก้บ้ัพื้้ชท่ี่�ปลูก้เป็นสิั�งท่ี่�จำ ำ�เป็น 

ก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งสัภ�พื้คว�มเป็นก้รั้ดขอีงดิน ที่ำ�ไดโ้ดยก้�รั้โรั้ยปูนข�วหร้ั้อีโดโลไมตใ์นปริั้ม�ณพื้อีเหม�ะลงไป

③�การเติมิสารอนิทรีย� ・・・การปรับปรุงแบคทเีรียและเชื�อจุลนิทรีย�

โรั้ยวส้ัดุท่ี่�ช่วยปร้ั้บัปรุั้งดิน เช่น ปุ� ยคอีก้ หร้ั้อีสั�รั้อิีนที่ร่ั้ยต่์�ง ๆ เป็นตน้ เพื้้�อีใหม่้เช้�อีจุำลินที่ร่ั้ยใ์นดินจำำ�นวนม�ก้ และม่

ก้�รั้สัร้ั้�งก้รั้ะบัวนก้�รั้ต่�ง ๆ ในดินม�ก้ข้�น 

(3) ค่า pH ทีเ่หมาะสม

รั้ะดบ้ัคว�มเป็นก้รั้ดขอีงดินจำะแสัดงดว้ยค่� pH (ค่�พื้่เอีช, ค่�ตว้เลขแสัดงคว�มเขม้ขน้ขอีงไฮโดรั้เจำนไอีอีอีน)

ค่� pH7 ค้อี สัภ�พื้เป็นก้ล�ง ม�ก้ก้ว�่ 7 ข้�นไปจำะม่สัภ�พื้เป็นด่�ง ส่ัวนค่�ตำ��ก้ว�่ 7 จำะม่สัภ�พื้เป็นก้รั้ด 

ดินท่ี่�ม่ค่� pH ตำ��ก้ว�่ 7 เร่ั้ยก้ว�่ดินก้รั้ด และดินท่ี่�ม่ค่�ม�ก้ก้ว�่ 7 เร่ั้ยก้ว�่ดินด่�ง 

ค่� pH ท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ชพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�เพื้�ะปลูก้ก้น้ในญ่�ปุ่นส่ัวนใหญ่ค้อี pH5.5 - 6.5 

ค่า pH ทีเ่หมาะสมกบัชนิดและการเจริญเติบิโติของพชืพนัธุุ์�  

6.5～ 7.0 ผู้ก้้โขม 5.5～ 6.0 มน้เที่ศั

6.0～ 7.0 หว้ไชเที่�้, ก้ะหลำ��ปล่, มะเข้อีเที่ศั 5.0～ 6.5 มน้ฝึร้ั้�ง

6.0～ 6.5 มะเข้อีม่วง, ผู้ก้้ก้�ดแก้ว้ 4.5～ 5.5 ช�, บัลเูบัอีร์ั้ร่ั้ 

5.5～ 6.5 สัตรั้อีวเ์บัอีร์ั้ร่ั้, ตน้หอีมญ่�ปุ่น, แคร์ั้รั้อีต 
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(4) เคร่ืองมอืวัดัควัามเป็นกรดของดนิ/ ค่า pH 

เคร้ั้�อีงวด้คว�มเป็นก้รั้ดในดิน ค้อี เคร้ั้�อีงม้อีสัำ�หร้ั้บัวด้คว�มเป็นก้รั้ดขอีงดิน

นอีก้จำ�ก้น่�  ยง้ม่เคร้ั้�อีงวด้ค่� pH ปรั้ะเภที่ท่ี่�วด้ค่� pH จำ�ก้ต�รั้�งเท่ี่ยบัส่ั (เคร้ั้�อีงวด้ค่� pH แบับัเท่ี่ยบัส่ั), ปรั้ะเภที่ท่ี่�วด้ค่�

โดยก้�รั้เส่ัยบัเคร้ั้�อีงวด้ลงไปในดิน, และปรั้ะเภที่แสัดงค่�ท่ี่�วด้ไดเ้ป็นตว้เลขดิจิำตอีล เป็นตน้ 

(5) เคร่ืองมอืเกษติรกรรมทีใ่ช้ใน "การไถดนิ" 

①  เคร่ืองมอืเกษติรกรรม

เคร้ั้�อีงวด้คว�มเป็นก้รั้ด

○มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองเคร่ืองวัดัควัามเป็นกรดของดนิกนัเถอะ

      วัธีิุ์ใช้เคร่ืองวัดัควัามเป็นกรดในดนิ 

เคร้ั้�อีงม้อีน่� เป็นเคร้ั้�อีงม้อีวด้อีย�่งง่�ยท่ี่�สั�ม�รั้ถเส่ัยบัเคร้ั้�อีงวด้ลงไปในดินโดยตรั้งและวด้ค่�คว�มเป็นก้รั้ดแบับัคร่ั้�วๆ ได ้ 

①  ลำ�ดบ้ัแรั้ก้ใหพ้ื้รั้มนำ��ลงบันดินท่ี่�ตอ้ีงก้�รั้จำะวด้ค่�ใหชุ่้มช้�นเพื้่ยงพื้อี (ใหส้ั�ม�รั้ถก้ำ�ดว้ยม้อีแลว้จำบ้ัตว้เป็นก้อ้ีนได)้ 

　②   เส่ัยบัส่ัวนข้�วไฟฟ้�ท่ี่�เป็นโลหะลงไปในดินใหมิ้ดที่้�งหมด (ใหดิ้นสัม้ผู้ส้ัแนบัสันิที่ก้บ้ัส่ัวนพื้้�นผู้วิโลหะ)

　③  ทิี่�งไวป้รั้ะม�ณ 1 น�ท่ี่ เม้�อีตว้เลขคงท่ี่�แลว้จ้ำงอ่ี�นค่�ท่ี่�วด้ได้

○

ก้�รั้ปฏิบัติ้

จำอีบั เส่ัยม (พื้ล้�ว)ครั้�ด
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②� เคร่ืองจกัรกลทางการเกษติร

*รั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้ จำะม่ส่ัวนหมุนและส่ัวนคน้ไถติดอียู ่ใชส้ัำ�หร้ั้บัไถดิน

*นอีก้จำ�ก้น่�  รั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้นอีก้จำ�ก้ก้�รั้ไถดินแลว้ ยง้สั�ม�รั้ถติดต้�งเคร้ั้�อีงม้อีอุีปก้รั้ณ์สัำ�หร้ั้บัที่ำ�ง�น และใชเ้ป็นเคร้ั้�อีงจำก้้รั้อีเนก้ปรั้ะสังค์

 เช่น ใชใ้นก้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยว ก้�รั้ก้ำ�จำด้และป้อีงก้น้ศัต้รูั้พื้ช้ ก้�รั้หว�่นเมลด็ และก้�รั้ขนส่ังไดอ่้ีก้ดว้ย รั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้แบับัขบ้ัข่�เร่ั้ยก้ก้น้ว�่เป็น

รั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้แบับัที่้�วไป ส่ัวนรั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้แบับัเขน็ มก้้เร่ั้ยก้ว�่เคร้ั้�อีงไถดิน หร้ั้อีเคร้ั้�อีงควบัคุม 

 ปัญหาจากการเพาะปลูกต่ิอเน่ือง

(1) ปัญหาจากการเพาะปลูกต่ิอเน่ือง

ห�ก้ปลกู้พื้้ชชนิดเด่ยวก้น้ในไร่ั้เด่ยวก้น้อีย�่งต่อีเน้�อีง อี�จำที่ำ�ใหเ้กิ้ดโรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ชคุก้ค�มง่�ย พื้้ชเจำริั้ญเติบัโตไดไ้ม่

ด่ และปริั้ม�ณผู้ลผู้ลิตลดลงได ้สิั�งเหล่�น่� เร่ั้ยก้ว�่ป้ญห�จำ�ก้ก้�รั้เพื้�ะปลกู้ต่อีเน้�อีง 

สั�เหตุขอีงป้ญห�จำ�ก้ก้�รั้เพื้�ะต่อีเน้�อีง

・�ตน้ตอีขอีงโรั้คในดินเพื้ิ�มม�ก้ข้�น ・�ข�ดสั�รั้อี�ห�รั้บั�งชนิด

・�ม่แมลงศัต้รูั้พื้้ช เช่น ไสัเ้ด้อีนฝึอีย เพื้ิ�มม�ก้ข้�น ・�ม่สิั�งก่้อีก้วนก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตเพื้ิ�มม�ก้ข้�น

(2) มาติรการรับมอืกบัปัญหาจากการเพาะปลูกต่ิอเน่ือง

ม�ตรั้ก้�รั้ร้ั้บัม้อีก้บ้ัป้ญห�จำ�ก้ก้�รั้เพื้�ะปลูก้ต่อีเน้�อีงท่ี่�ไดผู้้ลเป็นท่ี่�น่�พื้อีใจำค้อีก้�รั้ปลูก้พื้้ชหมุนเวย่น

ก้�รั้ปลูก้พื้้ชหมุนเวย่น หม�ยถ้ง ก้�รั้ปลกู้พื้้ชต่�งชนิดสัลบ้ัก้น้ไปต�มรั้อีบัเวล� 

นอีก้จำ�ก้น่�แลว้ ยง้ม่วธ่ิุ์อ้ี�น ๆ เช่น ก้�รั้ใชว้ธ่ิุ์ก้�รั้ต่อีกิ้�ง ก้�รั้ใชพ้ื้้ชชนิดท่ี่�ที่นที่�นต่อีโรั้ค ก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งดินดว้ยก้�รั้เติมปุ� ยคอีก้ 

และก้�รั้บัำ�บัด้ดินก้ำ�จำด้สั�รั้พื้ิษดว้ยนำ��ย�เคม่และแสังอี�ทิี่ตย ์เป็นตน้

รั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้แบับัขบ้ัข่� รั้ถขดุที่ำ�แนวปลกู้แบับัหมุนรั้ถไถ รั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้แบับัเขน็ (เคร้ั้�อีงควบัคุม) 



16

เกษตรกรรมพืชโดยทัว่ไป2

9 ปุ๋ย

(1) ส่วันประกอบหลกั 3 อย่างของปุ๋ย

ในก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ชท่ี่�ปลกู้ จำำ�เป็นตอ้ีงม่ปุ� ย เพื้รั้�ะเพื้ย่งแค่สั�รั้อี�ห�รั้ในดินอีย�่งเด่ยวไม่เพื้่ยงพื้อีน้�นเอีง

เรั้�เร่ั้ยก้ไนโตรั้เจำน ฟอีสัฟอีร้ั้สั และโพื้แที่สัเซ่ึ่ยม ว�่ส่ัวนปรั้ะก้อีบัหลก้้ 3 อีย�่งขอีงปุ� ย 

แร่ั้ธุ์�ตุท่ี่�ข�ดไม่ไดใ้นก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ช เร่ั้ยก้ว�่ ธุ์�ตุจำำ�เป็น ซ้ึ่� งธุ์�ตุจำำ�เป็นม่อียูด่ว้ยก้น้ 16 ชนิด 

สัญ้ลก้้ษณ์ธุ์�ตุขอีงส่ัวนปรั้ะก้อีบัหลก้้ 3 อีย�่งขอีงปุ� ย ไดแ้ก่้ ไนโตรั้เจำน : N, ฟอีสัฟอีร้ั้สั : P, โพื้แที่สัเซ่ึ่ยม : K 

จุำลธุ์�ตุ (trace element) ไดแ้ก่้ แคลเซ่ึ่ยม (Ca), แมก้น่เซ่ึ่ยม (Mg), ซึ่ล้เฟอีร์ั้ (S), แมงก้�น่สั (Mn), โบัรั้อีน (B), เหลก็้ (Fe), 

ที่อีงแดง (Cu), สัง้ก้ะส่ั (Zn), คลอีร่ั้น (Cl), โมลิบัด่นม้ (Mo) 

ค�ร์ั้บัอีน (C), ไฮโดรั้เจำน (H), อีอีก้ซิึ่เจำน (O) สั�ม�รั้ถไดร้้ั้บัจำ�ก้อี�ก้�ศัและนำ�� ซ้ึ่� งจำะไดร้้ั้บัเข�้สู่ัพื้้ช 

ดว้ยก้�รั้สัง้เครั้�ะห์แสัง อีอีก้ซิึ่เจำน (O) และไฮโดรั้เจำน (H) จำะไดร้้ั้บัโดยก้�รั้ดูดซึ่บ้ันำ��จำ�ก้รั้�ก้ และค�ร์ั้บัอีน (C) ไดร้้ั้บัโดย 

ก้�รั้ห�ยใจำเอี�ค�ร์ั้บัอีนไดอีอีก้ไซึ่ดใ์นอี�ก้�ศัเข�้ไปที่�งใบั

(2) คุณสมบัติเิฉพาะของส่วันประกอบหลกั 3 อย่างของปุ๋ย 

ไนโตรั้เจำน (N) : ม่ส่ัวนเก่้�ยวขอ้ีงในก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตและปริั้ม�ณผู้ลผู้ลิตขอีงพื้ช้ท่ี่�ปลูก้ 

 โดยส่ัวนใหญ่จำะช่วยที่ำ�ใหก้้�้นและใบังอีก้ย�วข้�น และที่ำ�ใหส่้ัขอีงใบัเขม้ข้�น

 แต่ถ�้ใหไ้นโตรั้เจำนม�ก้เกิ้นไปจำะที่ำ�ใหพ้ื้ช้อ่ีอีนแอีได ้

ถั�วเหลือง ขา้วสาลี มนัเทศ ขา้วสาลี

มนัเทศ ผกักาดขาว แตงโม หวัไชเทา้

ตวัอย่างการปลูกพชืหมุนเวยีนแบบ 2 ปี 4 ชนิด โดยจบัคู่ระหว่างพชืฤดูร้อนกบัพชืฤดูหนาว

กมุภาพนัธ์
เมษายน

มิถุนายน
สิงหาคม

ตุลาคม
ธนัวาคม

กมุภาพนัธ์
เมษายน

มิถุนายน
สิงหาคม

ตุลาคม
ธนัวาคม

กมุภาพนัธ์
เมษายน

ตวัอย่างการปลูกพชืหมุนเวยีนแบบ 2 ปี 4 ชนิด โดยจบัคู่ระหว่างพชืฤดูร้อนกบัพชืฤดูใบไม้ร่วง

กมุภาพนัธ์
เมษายน

มิถุนายน
สิงหาคม

ตุลาคม
ธนัวาคม

กมุภาพนัธ์
เมษายน

มิถุนายน
สิงหาคม

ตุลาคม
ธนัวาคม

กมุภาพนัธ์
เมษายน
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ฟอีสัฟอีร้ั้สั (P) : ม่อิีที่ธิุ์พื้ลต่อีก้�รั้อีอีก้ดอีก้อีอีก้ผู้ลเป็นหลก้้

โพื้แที่สัเซ่ึ่ยม (K) : ม่อิีที่ธิุ์พื้ลต่อีก้�รั้อีอีก้ดอีก้อีอีก้ผู้ล และก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงรั้�ก้เป็นหลก้้ 

 

(3) ประเภทของปุ๋ย

①  ปุ๋ยเคม ี(ปุ๋ยแร่ธุ์าตุิ) 

เป็นปุ� ยท่ี่�ผู้สัมข้�นต�มหลก้้เคม่ บั�งคร้ั้� งเร่ั้ยก้ว�่ ปุ� ยแร่ั้ธุ์�ตุ

ปุ� ยเคม่จำะเห็นผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ขอีงปุ� ยไดเ้ร็ั้ว

ปุ� ยท่ี่�ม่ส่ัวนปรั้ะก้อีบัหลก้้ขอีงปุ� ย 3 อีย�่งผู้สัมอียูเ่พื้่ยงอีย�่งใดอีย�่งหน้�ง เร่ั้ยก้ว�่ ปุ� ยเด่�ยว

ปุ� ยท่ี่�ม่ส่ัวนปรั้ะก้อีบัหลก้้ขอีงปุ� ยต้�งแต่ 2 อีย�่งข้�นไปจำ�ก้ที่้�งหมด 3 อีย�่งผู้สัมอียู ่เร่ั้ยก้ว�่ ปุ� ยผู้สัม ในปุ� ยผู้สัมจำะม่

ปรั้ะเภที่ท่ี่�เป็นปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัเคม่ ก้บ้ัปุ� ยผู้สัมธุ์�ตุอี�ห�รั้

ปุ� ยผู้สัมธุ์�ตุอี�ห�รั้ โดยที่้�วไปจำะที่ำ�จำ�ก้ปุ� ยเคม่ชนิดปุ� ยเด่�ยวผู้สัมก้น้ ม่ส่ัวนปรั้ะก้อีบัเป็นไนโตรั้เจำน ฟอีสัฟอีร้ั้สั และ

โพื้แที่สัเซ่ึ่ยมต้�งแต่ 2 ชนิดข้�นไป และม่ปริั้ม�ณรั้วมต้�งแต่ 10% ข้�นไป ม่ปุ� ยอิีนที่ร่ั้ยผ์ู้สัมอียูเ่ป็นส่ัวนม�ก้ 

ประเภทของปุ๋ย

○�ปุ� ยเด่�ยว

ปุ� ยไนโตรั้เจำน แอีมโมเน่ยมซึ่ล้เฟต, ยเูร่ั้ย เป็นตน้

ปุ� ยก้รั้ดฟอีสัฟอีริั้ก้ ซูึ่เปอีร์ั้ฟอีสัเฟต, แมก้น่เซ่ึ่ยมฟอีสัเฟต เป็นตน้

ปุ� ยโพื้แที่สัเซ่ึ่ยม โพื้แที่สัเซ่ึ่ยมซึ่ล้เฟต, โพื้แที่สัเซ่ึ่ยมคลอีไรั้ด ์เป็นตน้

นํ�า

  

ส่วนประกอบหลกั 3 อยา่ง
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แร่ั้ธุ์�ตุต่�ง ๆ ท่ี่�จำ ำ�เป็นต่อีพื้ช้
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○ ปุ� ยผู้สัม 

ปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัเคม่ ฟอีสัฟอีร้ั้สั+แอีมโมเน่ย+ไนโตรั้เจำน+โพื้แที่สัเซ่ึ่ยม,  ฟอีสัฟอีร้ั้สั+โพื้แที่สัเซ่ึ่ยม+แอีมโนเน่ย,  

 โพื้แที่สัเซ่ึ่ยมซึ่ล้เฟต-แอีมโมเน่ยมฟอีสัเฟต, แอีมโนเน่ยมฟอีสัเฟต-คลอีไรั้ด,์ ปุ� ยผู้สัม NK ,

 ปุ� ยผู้สัม PK

ปุ� ยผู้สัมธุ์�ตุอี�ห�รั้ ปุ� ย BB, ปุ� ยผู้สัมธุ์�ตุอี�ห�รั้ท่ี่�ม่สั�รั้อิีนที่ร่ั้ย์

ในปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัเคม่จำะม่ไนโตรั้เจำน ฟอีสัฟอีร้ั้สั โพื้แที่สัเซ่ึ่ยม ผู้สัมอียูต่ ้�งแต่ 2 ชนิดข้�นไป ปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัในรั้ะดบ้ั

สูังม่ปริั้ม�ณรั้วมต้�งแต่ 30% ข้�นไป ส่ัวนท่ี่�ม่ปริั้ม�ณธุ์�ตุอี�ห�รั้รั้วมไม่ถ้ง 30% เป็นปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัรั้ะดบ้ัปก้ติ 

②�ปุ๋ยอนิทรีย�

เป็นปุ� ยท่ี่�ที่ ำ�ม�จำ�ก้สั�รั้อิีนที่ร่ั้ยจ์ำ�ก้พื้้ชและสัต้ว์

ไดแ้ก่้ เศัษปล�, เศัษผู้ก้้, และก้รั้ะดูก้สัต้วป่์น เป็นตน้

ก้�รั้ใส่ัปุ� ยอิีนที่ร่ั้ย ์จำะเห็นผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์อีย�่งช�้ ๆ 

③�ปุ๋ยคอก

ปุ� ยคอีก้ ค้อี ปุ� ยท่ี่�นำ�มูลโค มูลนก้ มูลสุัก้รั้ เปล้อีก้ไม ้และใบัไมท่้ี่�ร่ั้วงแลว้ เป็นตน้ ม�หมก้้ ซ้ึ่� งม่อียูด่ว้ยก้น้หล�ยปรั้ะเภที่

ต�มชนิดขอีงวต้ถุดิบัหลก้้ เช่น ปุ� ยคอีก้จำ�ก้มูลโค ปุ� ยคอีก้จำ�ก้มูลสุัก้รั้ ปุ� ยคอีก้จำ�ก้มูลนก้ ปุ� ยคอีก้จำ�ก้เปล้อีก้ไม ้ปุ� ยคอีก้จำ�ก้

ใบัไมร่้ั้วง ปุ� ยคอีก้จำ�ก้ฟ�งข�้ว เป็นตน้

ปุ� ยคอีก้ไม่เพื้่ยงใหผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์เร้ั้�อีงก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งดินใหด่้ข้�นเท่ี่�น้�น ยง้ใหผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์ขอีงปุ� ยเพิื้�มธุ์�ตุอี�ห�รั้ดว้ย

④�ปุ๋ยเคมเีหลวั 

เป็นปุ� ยท่ี่�ม่ลก้้ษณะเป็นขอีงเหลว แมรู้ั้ปร่ั้�งเดิมจำะเป็นขอีงแขง็ท่ี่�ม่ลก้้ษณะเป็นผู้งหร้ั้อีเมด็ก้ต็�ม แต่ห�ก้ตอ้ีงนำ�ไปละล�ย

นำ��ใหเ้ป็นขอีงเหลวแลว้ก้จ็ำะรั้วมอียูใ่นปรั้ะเภที่ปุ� ยเคม่เหลวดว้ยเช่นก้น้ 

⑤�ปุ๋ยชนิดออกฤทธิุ์�เร็วัและปุ๋ยละลายช้า, ปุ๋ยชนิดออกฤทธิุ์�ช้า

ⅰ ปุ๋ยชนิดออกฤทธิุ์�เร็วั

เห็นผู้ลที่น้ท่ี่หลง้ก้�รั้ใส่ัปุ� ย และผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์อียูไ่ดน้�นสูังสุัด 30 วน้ 

ม่ที่้�งปุ� ยเคม่เหลวและปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัเคม่ 

ⅱ ปุ๋ยละลายช้า

เห็นผู้ลน�นต่อีเน้�อีง ผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์อียูไ่ดน้�น 30 -120 วน้ 

ม่ที่้�งปุ� ยแบับัท่ี่�เคล้อีบัผู้วิไว ้และปุ� ยแบับัควบัคุมก้�รั้ละล�ยท่ี่�สั�ม�รั้ถปร้ั้บัปริั้ม�ณก้�รั้ละล�ยได ้

ⅲ ปุ๋ยชนิดออกฤทธิุ์�ช้า

เน้�อีงจำ�ก้ตอ้ีงรั้อีใหจุ้ำลินที่ร่ั้ยย์อ่ียสัล�ยจ้ำงตอ้ีงใชเ้วล�น�นก้ว�่จำะเห็นผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ 

ม่เศัษผู้ก้้ และเศัษก้รั้ะดูก้ป่น ในบัรั้รั้ด�ปุ� ยเคม่ดว้ยก้น้ ม่บั�งชนิดท่ี่�ใหผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์น�นเป็นเวล� 1 ป่ดว้ย  
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(4) ลกัษณะของปุ๋ย

ลก้้ษณะขอีงปุ� ย ถกู้ผู้ลิตข้�นม�หล�ยหล�ยแบับั ต�มคุณสัมบัติ้ใชง้�นไดง่้�ย หร้ั้อีผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ เป็นตน้ ม่ที่้�งแบับัผู้ง แบับัเมด็ และ

แบับันำ�� หร้ั้อีปุ� ยชนิดอีด้เมด็ท่ี่�ถูก้ที่ำ�ใหม่้ลก้้ษณะเป็นขอีงแขง็รูั้ปที่รั้งก้รั้ะบัอีก้ (pellet) ก้ม่็

ป้จำจุำบัน้น่�  ม่ปุ� ยเคม่ท่ี่�นำ�ปุ� ยอิีนที่ร่ั้ยม์�ผู้สัมรั้วมก้น้ดว้ย 

� การใส่ปุ๋ย

(1) วัธีิุ์การใช้ปุ๋ย 

ก้�รั้ใหปุ้� ยเพื้ิ�มสั�รั้อี�ห�รั้แก่้พื้้ช เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ใส่ัปุ� ย ในก้�รั้ใส่ัปุ� ยจำะม่ปุ� ยท่ี่�ใส่ัก่้อีนปลกู้ก้บ้ัปุ� ยแบับัใส่ัเพื้ิ�มเข�้ไป

ปุ� ยแบับัใส่ัก่้อีนปลกู้ ค้อีปุ� ยท่ี่�ใส่ัก่้อีนจำะเริั้�มปลกู้พื้้ชลงไป

จำะใหปุ้� ยแบับัละล�ยช�้ท่ี่�ใหผู้้ลอีย�่งช�้ๆ แต่ย�วน�นต่อีเน้�อีงเป็นหลก้้

ส่ัวนปุ� ยแบับัใส่ัเพื้ิ�ม ค้อีปุ� ยท่ี่�ใส่ัเพื้ิ�มเข�้ไปใหเ้หม�ะก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ชท่ี่�ปลกู้

จำะใชปุ้� ยแบับัอีอีก้ฤที่ธิุ์� เร็ั้ว (ปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัเคม่, ปุ� ยชนิดนำ�� เป็นตน้) ท่ี่�เห็นผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ที่น้ท่ี่

สั�ม�รั้ถใชปุ้� ยชนิดนำ��ฉ่ดพื้น่ท่ี่�ใบัไดเ้ช่นก้น้

ตอ้ีงใส่ัปุ� ยโดยไม่ใหปุ้� ยสัม้ผู้ส้ัก้บ้ัเมลด็หร้ั้อีรั้�ก้โดยตรั้ง เพื้รั้�ะอี�จำที่ำ�ใหพ้ื้้ชแหง้เฉ�ได้

ปุ� ยอีด้เมด็ pellet 

ปุ� ยเมด็

ปุ� ยชนิดนำ�� 

ปุ� ยชนิดผู้ง 

○ มาทำาควัามเข้าใจถงึประเภทของปุ๋ยหลกั ๆ กนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองปุ๋ยเคม,ี ปุ๋ยอนิทรีย� และปุ๋ยคอกกนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองลกัษณะและประเภทของปุ๋ยกนัเถอะ

ปุ� ยเมด็, ปุ� ยชนิดผู้ง, ปุ� ยอีด้เมด็ pellet, ปุ� ยชนิดนำ��

○ มาทำาควัามเข้าใจถงึประเภทของปุ๋ยหลกั ๆ กนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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นอีก้จำ�ก้น่�  ห�ก้ใส่ัปุ� ยม�ก้เกิ้นไป จำะที่ำ�ใหค้ว�มเขม้ขน้ขอีงเก้ล้อีแก้งในดินสูัง จำนสัร้ั้�งคว�มเส่ัยห�ยต่อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต

ขอีงพื้้ชท่ี่�ปลูก้ได้

เร่ั้ยก้ว�่คว�มเส่ัยห�ยจำ�ก้ดินเคม็ 

ก้�รั้ตรั้วจำสัอีบัคว�มเขม้ขน้ขอีงเก้ล้อีแก้ง ที่ำ�ไดโ้ดยก้�รั้วด้ค่�ก้�รั้นำ�ไฟฟ้� (EC)  ดินท่ี่�ม่ค่� EC สูัง ค้อีดินท่ี่�ม่ปุ� ย 

หลงเหล้อีอียูม่�ก้ 

ควรั้ใส่ัปุ� ยใหเ้หม�ะสัมต�มม�ตรั้ฐ�นขอีงพื้้ชแต่ละชนิด 

(2) เคร่ืองมอืเกษติรกรรมทีใ่ช้ในการใส่ปุ๋ย

○ มาดูถุงปุ๋ยแล้วัทำาควัามเข้าใจเร่ืองสารประกอบในปุ๋ยกนัเถอะ 

・วธ่ิุ์ก้�รั้อ่ี�นค่�ปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัเคม่ท่ี่�ม่ค่� "10-8-8" 

     สั�รั้ปรั้ะก้อีบัในปุ� ย ค้อี ไนโตรั้เจำน : 10%, ฟอีสัฟอีร้ั้สั 8% , โพื้แที่สัเซ่ึ่ยม 8%

     เน้�อีงจำ�ก้ปริั้ม�ณสั�รั้ปรั้ะก้อีบัรั้วมไม่ถ้ง 30% จ้ำงเป็นปุ� ยสั�รั้ปรั้ะก้อีบัรั้ะดบ้ัปก้ติ

・ปริั้ม�ณสั�รั้ปรั้ะก้อีบัขอีงปุ� ยท่ี่�ม่ค่� "10-8-8" (1ถุง 20 ก้ก้. )

     ไนโตรั้เจำน 20 × 10
100   = 2 ม่ไนโตรั้เจำนผู้สัมอียู ่2 ก้ก้. 

     ฟอีสัฟอีร้ั้สั 20 × 8
100   = 1.6 ม่ฟอีสัฟอีร้ั้สัผู้สัมอียู ่1.6 ก้ก้. 

     โพื้แที่สัเซ่ึ่ยม 20 × 8
100   = 1.6 ม่โพื้แที่สัเซ่ึ่ยมผู้สัมอียู ่1.6 ก้ก้. 

เคร้ั้�อีงโรั้ยปุ� ย (บัรั้อีดแคสัเตอีร์ั้) เคร้ั้�อีงใส่ัปุ� ยอีต้โนมติ้ (แมนนว้สัเปรั้ดเดอีร์ั้) รั้ถใส่ัปุ� ย (ไลมโ์ซึ่เวอีร์ั้)
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○ มาฝึืกฝืนเพือ่ให้สามารถคำานวัณปริมาณปุ๋ยทีจ่ำาเป็นต้ิองใส่ติามมาติรฐานการใส่ปุ๋ยกนัเถอะ 

(โจทย�) วธ่ิุ์คำ�นวณปริั้ม�ณปุ� ยท่ี่�ตรั้งต�มม�ตรั้ฐ�นก้�รั้ใส่ัปุ� ย

ม�ตรั้ฐ�นก้�รั้ใส่ัปุ� ยขอีงผู้ก้้ A (ปริั้ม�ณปุ� ยต่อี 10a)  

ไนโตรั้เจำน (N) 21 ก้ก้.

ฟอีสัฟอีร้ั้สั (P) 23 ก้ก้.

โพื้แที่สัเซ่ึ่ยม (K) 18 ก้ก้.

ปุ๋ยทีใ่ช้ (อตัิราส่วันสารประกอบทีเ่ป็นส่วันผสม) 

แอีมโมเน่ยมซึ่ล้เฟต (N : 21%)

ซุึ่ปเปอีร์ั้ฟอีสัเฟต (P : 46%)

โพื้แที่สัเซ่ึ่ยมคลอีไรั้ด ์ (K : 60%)

ปริั้ม�ณปุ� ย =  
ปริั้ม�ณปุ� ยต�มม�ตรั้ฐ�นก้�รั้ใส่ัปุ� ย

อีต้รั้�ส่ัวนสั�รั้ปรั้ะก้อีบัท่ี่�เป็นส่ัวนผู้สัม
                                                             ×100

� การทำาคันดิน

(1) รูปร่างของคนัดนิ

คน้ดิน ค้อี พื้้�นดินเพื้�ะปลกู้ท่ี่�ถมดินใหสู้ังข้�นม� จุำดปรั้ะสังคเ์พื้้�อีที่ำ�ใหก้้�รั้รั้ะบั�ยนำ��และก้�รั้ถ่�ยเที่อี�ก้�ศัด่ข้�น

ง�นที่ำ�คน้ดิน เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ที่ำ�คน้ดิน ซ้ึ่� งจำะที่ำ�ก่้อีนหว�่นเมลด็ และก่้อีนป้ก้ตน้ก้ล�้

ในไร่ั้ท่ี่�ม่รั้ะดบ้ันำ��บั�ด�ลสูัง จำะถมคน้ดินข้�นเป็นคน้ดินแบับัสูัง

(คำาติอบ)

วัธีิุ์คำานวัณ

แอมโมเนียมซัติเฟิติ : 21
21  ×100 = 100 (กก.)

ซุปเปอร�ฟิอสเฟิติ : 23
46  ×100 = 50 (กก.)

โพแทสเซียมคลอไรด� : 18
60   ×100 = 30 (กก.)

だか

คันดินราบคันดินสูง

ความกว้างพื้นดินเพาะปลูก
ระยะห่างระหว่างคันดิน

หน้ากว้างคันดิน

ความสูงคันดินความสูงคันดิน

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองประเภทของคนัดนิกนัเถอะ

คน้ดินแบับัสูัง, คนัดนิแบบราบ

○ มาทำาควัามเข้าใจช่ือเรียกส่วันต่ิาง ๆ ของคนัดนิกนัเถอะ

หน�้ก้ว�้งคน้ดิน คว�มสูังคน้ดิน รั้ะยะห่�งรั้ะหว�่งคน้ดิน คว�มก้ว�้งพื้้�นดินเพื้�ะปลกู้

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองประเภทของคนัดนิกนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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(2) เคร่ืองมอืเกษติรกรรมทีใ่ช้ในการทำาคนัดนิ

ก้รั้ณ่ขอีงง�นแบับัใชแ้รั้งคน จำะที่ำ�คน้ดินโดยใชจ้ำอีบั เป็นตน้

ในง�นท่ี่�ใชเ้คร้ั้�อีงจำก้้รั้ จำะติดต้�งเคร้ั้�อีงที่ำ�คน้ดินหร้ั้อีเคร้ั้�อีงถมดิน เป็นตน้ เข�้ไปท่ี่�รั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้/ เคร้ั้�อีงควบัคุม

� การตัิดยอด / การเล็มใบ / การเล็มผล

(1) การติดัยอด

ก้�รั้ตด้ยอีด ค้อีง�นตด้ส่ัวนปล�ยขอีงกิ้�งอีอีก้

ก้�รั้ตด้ยอีดจำะที่ำ�ใหใ้บัและผู้ลไดร้้ั้บัสั�รั้อี�ห�รั้ไดด่้ข้�น

นอีก้จำ�ก้น่�จำะที่ำ�ใหค้วบัคุมก้�รั้เพื้�ะปลูก้และเก้บ็ัเก่้�ยวไดง่้�ยข้�นดว้ย

(2) การเลม็ติาข้าง

ต�ข�้งจำะงอีก้อีอีก้ม�จำ�ก้ส่ัวนโคนใบั  

จ้ำงตอ้ีงตด้เลม็อีอีก้เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหอ้ีอีก้ผู้ลม�ก้เกิ้นไป  

ที่ำ�ใหใ้บัไม่ม�ก้เกิ้นไปและแสังแดดส่ัอีงไดท้ี่้�วถ้งอ่ีก้ดว้ย

(3) การเลม็ใบ

ก้�รั้เลม็ใบั เป็นง�นตด้ใบัท่ี่�เป็นโรั้ค  

หร้ั้อีใบัท่ี่�เบ่ัยดชิดก้น้เกิ้นไปอีอีก้

ก้�รั้เลม็ใบัจำะที่ำ�ใหอ้ี�ก้�ศัถ่�ยเที่ไดด่้ 

และแสังแดดส่ัอีงไดท้ี่้�วถ้งม�ก้ข้�น

(4) การเลม็ดอกตูิม / การเลม็ดอก / การเลม็ผล

ก้�รั้เลม็ดอีก้ตูม / ก้�รั้เลม็ดอีก้ / ก้�รั้เลม็ผู้ล ค้อีง�นเลม็ดอีก้ตูม, ดอีก้, และผู้ลส่ัวนเกิ้นอีอีก้ไป

จำะเลม็อีอีก้ในก้รั้ณ่ท่ี่�ม่ดอีก้ตูม ดอีก้ หร้ั้อีผู้ลม�ก้เกิ้นไป ม่ผู้ลท่ี่�เป็นโรั้คหร้ั้อีถกู้แมลงคุก้ค�ม หร้ั้อีม่ผู้ลท่ี่� รูั้ปร่ั้�งผู้ดิปก้ติ

เคร้ั้�อีงถมดน้ดินเต่�ย เคร้ั้�อีงที่ำ�คน้ดินสูัง

เลม็ผล

โน้มกิ�ง

โน้มกิ�ง

เลม็ใบ

ตดัยอด

เลม็ตาข้าง
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ก้�รั้เลม็ผู้ลอีอีก้จำะช่วยใหผู้้ลท่ี่�เหล้อีอียูไ่ดร้้ั้บั สั�รั้อี�ห�รั้และนำ��อีย�่งเตม็ท่ี่� และเติบัโตเป็น ผู้ลท่ี่�ม่คุณภ�พื้สูัง 

โดยที่้�วไปจำะที่ำ�ข้�นตอีนน่�ก้บ้ัก้�รั้ปลกู้ไมผู้้ล แต่ก้ท็ี่ ำ�ก้บ้ัก้�รั้ปลกู้พื้้ชตรั้ะก้ลูผู้ก้้ เช่น แตงโม 

เมลอีน และมะเข้อีเที่ศั เป็นตน้ ดว้ยเช่นก้น้

� การผสมเกสรเทียม

ก้�รั้ท่ี่�ละอีอีงเก้สัรั้ไปติดท่ี่�ยอีดเก้สัรั้ตว้เม่ย เร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้ผู้สัมเก้สัรั้ 

ในสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ผู้สัมเก้สัรั้ไดย้�ก้ 

จำะที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมเก้สัรั้เท่ี่ยมโดยก้�รั้ที่ำ�ใหล้ะอีอีงเก้สัรั้ไปติดเพื้้�อีผู้สัมเก้สัรั้

ภ�ยในเร้ั้อีนเพื้�ะปลูก้ จำะใชแ้มลง เช่น ผู้้�ง และผู้้�งบัม้เบิัลบ่ั เป็นตน้  

ในก้�รั้ผู้สัมเก้สัรั้ขอีงสัตรั้อีวเ์บัอีร์ั้ร่ั้ จำะใชผู้้้�งเป็นส่ัวนใหญ่ 

สัำ�หร้ั้บัแตงโม เมลอีน และฟ้ก้ที่อีง จำะที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมเก้สัรั้เท่ี่ยมเพื้้�อีที่ำ�ใหติ้ดผู้ลอีย�่งแน่นอีน

� การแติ่งกิ่ง, การโน้มกิ่ง

(1) การแต่ิงกิง่

ก้�รั้แต่งกิ้�ง ค้อี ก้�รั้ตด้กิ้�งอีอีก้เพื้้�อีจำด้แต่งตำ�แหน่งและควบัคุมจำำ�นวนขอีงกิ้�ง 

ก้�รั้แต่งกิ้�งจำะที่ำ�ใหไ้ดผู้้ลผู้ลิตเพื้ิ�มข้�น และดูแลไดง่้�ยอ่ีก้ดว้ย 

○ มาทำาควัามเข้าใจการเลม็ยอด, การเลม็ติาข้าง, การเลม็ใบ และการเลม็ผลกนัเถอะ○

ก้�รั้ปฏิบัติ้

เกสรตวัผู ้

เกสรตวัเมีย

ยอดเกสร

ติดละอองเกสรที�
ยอดเกสรตวัเมีย

ผสมเกสรเทยีม
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(2) การโน้มกิง่

ก้�รั้โนม้กิ้�ง เป็นง�นดด้โนม้กิ้�งเพื้้�อีจำด้ตำ�แหน่งใหเ้หม�ะสัม

ก้�รั้โนม้กิ้�งจำะที่ำ�ใหกิ้้�งไม่หก้้และไม่เบ่ัยดชิดก้น้ ช่วยใหแ้สังแดดส่ัอีงผู้�่นไดด่้และดูแลง่�ยข้�น 

ในก้�รั้โนม้กิ้�งมะเข้อีเที่ศั มะเข้อีม่วง และแตงก้ว� จำะผู้กู้กิ้�งหลก้้หร้ั้อีกิ้�งรั้อีงใหติ้ดก้บ้ัเสั�คำ��หร้ั้อีเที่ป  

� การเก็บเกี่ยวั

(1) การเกบ็เกีย่วั

ก้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยว ค้อีง�นเก้บ็ัเก่้�ยวผู้ลผู้ลิตจำ�ก้พื้้ชท่ี่�ปลกู้

ตอ้ีงเก้บ็ัเก่้�ยวในช่วงเวล�ท่ี่�พื้อีเหม�ะ (ช่วงเก้บ็ัเก่้�ยว) 

ตว้อีย�่งเช่น เก้ณฑก์้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยวค้อี มะเข้อีเที่ศั = ผู้ลเปล่�ยนส่ั, ผู้ก้้โขม = คว�มสูังตน้, แตงก้ว� = คว�มย�วผู้ล

ก้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยวพื้ช้ผู้ก้้ ดอีก้ไม ้และไมผู้้ลส่ัวนใหญ่จำะใชแ้รั้งง�นคน แต่สัำ�หร้ั้บัแคร์ั้รั้อีต และมน้ฝึร้ั้�ง เริั้�มใชเ้คร้ั้�อีงจำก้้รั้ก้น้ม�ก้

ข้�น

(2) เคร่ืองมอืเกษติรกรรมทีใ่ช้ในการเกบ็เกีย่วั

①  เคร่ืองมอืเกษติร

ยดึกา้นไวก้บัเสาคํ�า
โดยผกูเชือกเป็นรูปเลข 8 

ก้รั้รั้ไก้รั้ตด้ผู้ล ถุงใส่ัผู้ลผู้ลิตก้รั้ะบัะ
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② เคร่ืองเกบ็เกีย่วั

(3) การลดอุณหภูม ิ(pre-cooling) 

ก้�รั้ลดอุีณหภมิู ค้อี ก้�รั้ลดอุีณหภมิูผู้ก้้หร้ั้อีผู้ลไมท่้ี่�เก้บ็ัเก่้�ยวม�ใหเ้ยน็ลง 

จุำดปรั้ะสังคเ์พื้้�อีร้ั้ก้ษ�คว�มสัดใหม่เอี�ไว้

เหตุผู้ลท่ี่�ตอ้ีงเก้บ็ัเก่้�ยวตอีนเช�้ตรู่ั้ ก้เ็พื้รั้�ะไดผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์เร้ั้�อีงก้�รั้ลดอุีณหภมิูน้�นเอีง 

วธ่ิุ์ก้�รั้ลดอุีณหภมิูส่ัวนใหญ่จำะลดอุีณหภมิูแบับัสูัญญ�ก้�ศั (Vacuum pre-cooling) นอีก้จำ�ก้น่�ก้ม่็วธ่ิุ์แบับัใชเ้ยน็เป่�ก้ม่็

ก้�รั้ลดอุีณหภมิูแบับัสูัญญ�ก้�ศัน้�น ที่ำ�โดยนำ�ผู้ก้้ใส่ัเข�้ไปในเคร้ั้�อีงเพื้้�อีที่ำ�ใหเ้ป็นสูัญญ�ก้�ศั คว�มร้ั้อีนภ�ยในผู้ก้้จำะถกู้

ด้งอีอีก้ม�แลว้ที่ำ�ใหเ้ยน็ตว้ลง วธ่ิุ์น่�สั�ม�รั้ถลดอุีณหภมิูใหเ้ยน็ลงไดอ้ีย�่งรั้วดเร็ั้วและปรั้ะหยด้เวล�ก้�รั้ลดอุีณหภมิูใหส้ั้�นลงได ้

� การใช้วััสดุคลุม

(1) การปลูกในโดมพลาสติกิ

ก้�รั้ปลกู้ในโดมพื้ล�สัติก้ เป็นวธ่ิุ์ก้�รั้ปลกู้โดยใชว้ส้ัดุคลุมที่บ้ัคน้ดินแปลงปลกู้เป็นรูั้ปโดม 

ใชเ้สั�คำ��โดมและวส้ัดุคลุม

ผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ขอีงก้�รั้ปลกู้ในโดมพื้ล�สัติก้ ค้อี ก้�รั้ร้ั้ก้ษ�อุีณหภมิู ป้อีงก้น้ลมฝึนและแมลงศัต้รูั้พื้้ช

เล้อีก้วส้ัดุคลุมต�มจุำดปรั้ะสังคท่์ี่�ตอ้ีงก้�รั้ เช่น แผู้น่พื้ล�สัติก้ใสั (พื้ล�สัติก้ไวนิล), แผู้น่ฟิลม์โพื้ลิเอีทิี่ล่นสัำ�หร้ั้บัง�น

เก้ษตรั้ก้รั้รั้ม (โพื้ลิเอีทิี่ล่นฟิลม์), แผู้น่ผู้�้ใยสัง้เครั้�ะห์, ผู้�้ข�วบั�ง, ต�ข่�ยป้อีงก้น้แมลง เป็นตน้ 

(2) การปลูกแบบคลุม

ก้�รั้ปลกู้แบับัคลุม เป็นวธ่ิุ์ก้�รั้ปลกู้โดยใชว้ส้ัดุคลุมครั้อีบัที่บ้ัด�้นบันพื้้ชโดยตรั้ง หร้ั้อีคลุมใหม่้รั้ะยะห่�งสูังจำ�ก้ตน้เลก็้นอ้ีย

ผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ขอีงก้�รั้ปลกู้แบับัคลุม ค้อีช่วยที่ำ�ใหก้้�รั้แตก้ยอีดอ่ีอีนม้�นคง ที่ำ�ใหก้้�รั้เจำริั้ญเติบัโตช่วงแรั้ก้ด่ และป้อีงก้น้พื้้ชจำ�ก้

ลมและฝึน รั้วมถ้งแมลงศัต้รูั้พื้้ชดว้ย 

เคร้ั้�อีงเก้บ็ัเก่้�ยวผู้ก้้ (ตน้หอีม)เคร้ั้�อีงเก่้�ยว (ข�้ว) เคร้ั้�อีงขดุรั้�ก้ (มน้ฝึร้ั้�ง) 

เสาคํ�าโดมพลาสติก
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วส้ัดุท่ี่�ใชค้ลุม จำะใชผู้้�้ใยสัง้เครั้�ะห์ หร้ั้อีผู้�้ข�วบั�ง เป็นตน้

(3) การคลุมดนิ

① การคลุมดนิ

ก้�รั้คลุมดิน (mulch) ค้อีก้�รั้คลุมผู้วิหน�้ดินดว้ยฟ�งข�้ว หร้ั้อีแผู้น่ฟิลม์พื้ล�สัติก้ เป็นตน้ 

ผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ขอีงก้�รั้คลุมดิน ม่ดง้ต่อีไปน่�

・ช่วยปร้ั้บัอุีณหภมิูขอีงดิน ที่ำ�ใหส้ัภ�พื้แวดลอ้ีมด่ต่อีก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ชม�ก้ข้�น

・ช่วยร้ั้ก้ษ�ดินใหอ่้ีอีนนุ่ม ที่้�งยง้ป้อีงก้น้นำ��และปุ� ยไม่ใหไ้หลอีอีก้ไป

・ป้อีงก้น้โรั้ค และแมลงศัต้รูั้พื้้ช

・ป้อีงก้น้วช้พื้้ช

②�วัสัดุทีใ่ช้คลุมดนิและคุณสมบัติิ

วส้ัดุท่ี่�ใชค้ลุม ค้อี ฟ�งข�้ว และแผู้น่ฟิลม์พื้ล�สัติก้ เป็นตน้

แผู้น่ฟิลม์พื้ล�สัติก้ จำะม่หล�ยปรั้ะเภที่ซ้ึ่�งวต้ถุดิบัและส่ัต่�งก้น้ไป

ส่ัขอีงแผู้น่ฟิลม์จำะใหผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์แตก้ต่�งก้น้

ประเภทของสีของฟิิล�มและผลลพัธุ์�ทีไ่ด้

และยง้ม่ฟิลม์ชนิดอ้ี�นๆ เช่น ฟิลม์สัอีงช้�นท่ี่�ใชส่้ัข�วก้บ้ัส่ัดำ�ซึ่อ้ีนก้น้ (ควบัคุมก้�รั้เพื้ิ�มขอีงอุีณหภมิูดิน), ฟิลม์ส่ัเงินท่ี่�

สัะที่อ้ีนแสังอี�ทิี่ตย ์(ใชป้รั้ะโยชนจ์ำ�ก้แสังอี�ทิี่ตย ์/ ควบัคุมก้�รั้เพื้ิ�มขอีงอุีณหภมิูดิน / ป้อีงก้น้แมลง) , ฟิลม์เจำ�ะรูั้ท่ี่�เวน้รูั้

เสาคํ�าโดมพลาสติก

พื้ล�สัติก้คลุมดินก้�รั้คลุมดินดว้ยฟ�งข�้ว

แบบใส ใหผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์เร้ั้�อีงก้�รั้เพื้ิ�มอุีณหภมิูดินไดด่้ท่ี่�สุัด

สีเขียวั ใหผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์เร้ั้�อีงก้�รั้เพื้ิ�มอุีณหภมิูไดด่้อียูร่ั้ะหว�่งแบับัใสัก้บ้ัส่ัดำ� ใหผู้้ลเร้ั้�อีงก้�รั้ป้อีงก้น้วช้พื้้ชดว้ย 

สีขาวั ป้อีงก้น้ไม่ใหอุ้ีณหภมิูดินสูังข้�น

สีดำา ป้อีงก้น้วช้พื้้ช
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สัำ�หร้ั้บัปลูก้พื้้ช, ฟิลม์พื้ล�สัติก้ช่วภ�พื้ท่ี่�ยอ่ียสัล�ยไดด้ว้ยจุำลินที่ร่ั้ย ์(ปรั้ะหยด้แรั้งในก้�รั้ก้ำ�จำด้) เป็นตน้ ฟิลม์เหล่�น่�

นอีก้จำ�ก้ฟิลม์แบับัเจำ�ะรูั้แลว้ สั�ม�รั้ถป้อีงก้น้นำ��ฝึนไม่ใหไ้หลเข�้ไปในดินไดด้ว้ย 

③ เคร่ืองมือเกษติรกรรมที่ใช้ในการคลุมดิน

(4) การกำาจดัแผ่นฟิิล�ม

เรั้�จำำ�เป็นตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงก้�รั้ทิี่�งแผู้น่ฟิลม์ท่ี่�ใชท้ี่ ำ�โดมพื้ล�สัติก้หร้ั้อีใชค้ลุมดินหลง้จำ�ก้ใชง้�นแลว้ ตอ้ีงขอีใหผูู้้ป้รั้ะก้อีบัก้�รั้

เฉพื้�ะที่�งม�จำด้ก้�รั้ใหเ้ท่ี่�น้�น 

ต�มก้ฎหม�ยห�้มไม่ใหเ้ผู้�ทิี่�งในไร่ั้ เพื้รั้�ะอี�จำที่ำ�ใหเ้กิ้ดก๊้�ซึ่พื้ิษข้�นได ้

� ควัามรู้เกี่ยวักับโรคและแมลงศัติรูพืช / การป้องกันและกำาจัดวััชพืช

(1) การป้องกนัและกำาจดัโรคและแมลงศัติรูพชื

①�แนวัควัามคดิพื�นฐาน

สัร้ั้�งสัภ�พื้แวดลอ้ีมท่ี่�ที่ำ�ใหเ้กิ้ดโรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ชคุก้ค�มไดย้�ก้

ตอ้ีงตรั้วจำพื้บัป้ญห�ต้�งแต่รั้ะยะเริั้�มตน้ และก้ำ�จำด้โดยเร็ั้วไม่ใหลุ้ก้ล�มอีอีก้ไป 

② การป้องกนัและกำาจดัด้วัยสารเคมเีกษติร

สั�รั้เคม่เก้ษตรั้ท่ี่�ใชป้้อีงก้น้และก้ำ�จำด้โรั้ค เร่ั้ยก้ว�่ ย�ฆ่่�เช้�อี 

สั�รั้เคม่เก้ษตรั้ท่ี่�ใชป้้อีงก้น้และก้ำ�จำด้แมลงศัต้รูั้พื้ช้ เร่ั้ยก้ว�่ ย�ฆ่่�แมลง 

③�การป้องกนัและกำาจดัด้วัยวัธีิุ์อืน่ๆ นอกเหนือจากสารเคมเีกษติร 

ⅰ วัธีิุ์เขติกรรม 

ใชพ้ื้ช้ชนิดท่ี่�ที่นต่อีโรั้ค (ชนิดท่ี่�ที่นต่อีโรั้คไดด่้) 

โดยจำะปลูก้พื้้ชท่ี่�ช่วยลดก้�รั้เกิ้ดโรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้ช้ ตว้อีย�่งเช่น ถ�้ปลูก้ตน้ด�วเร้ั้อีงเอี�ไวจ้ำะช่วยที่ำ�ใหค้ว�ม

หน�แน่นขอีงไสัเ้ด้อีนฝึอียในดินลดลง เป็นตน้ 

โรั้คเห่�ยว (Fusarium wilt) ขอีงพื้้ชในวงศัแ์ตง (Cucurbitaceae) ถ�้ปลูก้พื้ช้จำำ�พื้วก้ตน้หอีมก้รั้ะเท่ี่ยมท่ี่�บัริั้เวณโคนตน้จำะ

ช่วยใหค้ว�มหน�แน่นลดลง 

เคร้ั้�อีงคลุมดินแบับัหมุนสัำ�หร้ั้บัคน้ดินรั้�บั 
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ⅱ การใช้ศัติรูติามธุ์รรมชาติิ

ใชแ้มลงหร้ั้อีจุำลินที่ร่ั้ยใ์หล่้�แมลงศัต้รูั้พื้้ชกิ้นเป็นอี�ห�รั้ หร้ั้อีใหเ้ป็นก้�ฝึ�ก้แลว้ที่ำ�ใหต้�ยไปเอีง เป็นตน้

ⅲ ใช้สารฟีิโรโมน

ป้อีงก้น้และก้ำ�จำด้โดยใชก้้บ้ัดก้้ก้�วชนิดฟ่โรั้โมน 

ใชเ้คร้ั้�อีงฉ่ดฟ่โรั้โมน เพื้้�อีขด้ขว�งก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุุ์ขอีงแมลงศัต้รูั้พื้้ช (รั้บัก้วนก้�รั้ผู้สัมพื้น้ธ์ุุ์) และลดแมลงศัต้รูั้พื้้ชรุ่ั้น

ต่อีไปใหน้อ้ียลง 

ⅳ ใช้ประโยชน�จากการมองเห็น

ติดเที่ปสัะที่อ้ีนแสังเพื้้�อีป้อีงก้น้เพื้ล่�ย

ป้อีงก้น้แมลงศัต้รูั้พื้้ชดว้ยก้�รั้เปิดไฟส่ัเหล้อีง 

ที่ำ�ก้บ้ัดก้้ล่อีดว้ยเที่ปก้�ว

ⅴ การป้องกนัและกำาจดัทางกายภาพ

ใชต้�ข่�ยป้อีงก้น้แมลง ป้อีงก้น้ไม่ใหแ้มลงศัต้รูั้พื้ช้ลุก้ลำ��เข�้ม�

(2) การป้องกนัและกำาจดัวัชัพชื

①�แนวัควัามคดิพื�นฐาน 

ไม่นำ�เมลด็วช้พื้้ชเข�้ม�ในไร่ั้ 

ถอีนวช้พื้้ชอีอีก้โดยเร็ั้วก่้อีนท่ี่�เมลด็จำะตก้ลงในดิน 

②�ยาฆ่่าหญ้า

สั�รั้เคม่เก้ษตรั้ท่ี่�ใชป้้อีงก้น้และก้ำ�จำด้วช้พื้้ช เร่ั้ยก้ว�่ ย�ฆ่่�หญ�้

③�การป้องกนัและกำาจดัด้วัยวัธีิุ์อืน่นอกจากยาฆ่่าหญ้า

ⅰ ใชว้ส้ัดุท่ี่�ท้ี่บัแสังคลุมหน�้ดิน

ⅱ� พื้รั้วนร่ั้อีงดิน (พื้รั้วนดินท่ี่�อียูร่ั้ะหว�่งคน้ดินปลูก้) และถมโคน (นำ�ดินข้�นไปถมเพื้ิ�มตรั้งบัริั้เวณโคนตน้) รั้ะหว�่ง

ก้�รั้ปลกู้ 

ⅲ ไถดินในไร่ั้ท่ี่�ยง้ไม่ไดป้ลกู้พื้้ช

พรวนดิน

พรวนร่องดนิ

นาํดินขึ�นไปถมโคน

ถมโคน
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④  ข้อควัรระวังัในการใช้ยาฆ่่าหญ้า

ⅰ�ใชย้�ฆ่่�หญ�้ท่ี่�อีอีก้ฤที่ธิุ์� ตรั้งก้บ้ัวช้พื้ช้แต่ละชนิด ห�้มใชย้�ฆ่่�หญ�้ท่ี่�ไม่ไดล้งที่ะเบ่ัยนเป็นสั�รั้เฉพื้�ะสัำ�หร้ั้บั

ก้�รั้เก้ษตรั้ 

ⅱ� ปฏิบัติ้ต�มหลก้้ในก้�รั้ใชย้�ฆ่่�หญ�้ (พื้้ชท่ี่�สั�ม�รั้ถไดใ้ช,้ จำ ำ�นวนคร้ั้� งท่ี่�ใช ้และคว�มเขม้ขน้ เป็นตน้) และก้ำ�จำด้ทิี่�ง

เม้�อีถ้งเวล�ท่ี่�เหม�ะสัม  

ⅲ� ห�้มนำ�อุีปก้รั้ณ์ท่ี่�ใชฉ่้ดพื้น่ย�ฆ่่�หญ�้ ม�ใชก้้บ้ัร่ั้วมก้บ้ัก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ช

ⅳ� ก้รั้ณ่ท่ี่�บัริั้เวณใก้ลเ้ค่ยงม่พื้้ชท่ี่�ปลูก้อียูด่ว้ย ตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหน้ำ� �ย� (ละอีอีงนำ��ย�) ก้รั้ะจำ�ยไปบัริั้เวณใก้ลเ้ค่ยง โดยใช้

หว้ฉ่ดเฉพื้�ะและปลอีก้หุม้  

(3) เคร่ืองมอืเกษติรกรรมสำาหรับป้องกนัและกำาจดัโรคและแมลงศัติรูพชื / วัชัพชื 

①�การป้องกนัและกำาจดัโรคและแมลงศัติรูพชื

　

②�การป้องกนัและกำาจดัวัชัพชื

หว้ฉ่ดท่ี่�ใชก้้น้ที่้�วไปในก้�รั้ฉ่ดพื้น่นำ��ย�ก้ำ�จำด้วช้พื้้ช หว้ฉ่ดท่ี่�ใชก้้น้ที่้�วไปในก้�รั้ฉ่ดพื้น่ย�ฆ่่�แมลง 

รั้ถพื้น่ย�สัป่ดสัเปรั้เยอีร์ั้ (SS)เคร้ั้�อีงพื้น่ย�แบับัสัะพื้�ยหลง้ เคร้ั้�อีงพื้น่ย�แบับัมอีเตอีร์ั้ขบ้ัเคล้�อีน

เคร้ั้�อีงตด้หญ�้แฮมเมอีร์ั้ไนฟ์แบับัเขน็เคร้ั้�อีงตด้หญ�้ รั้ถตด้หญ�้
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(1) การเติรียมก่อนเร่ิมงาน

ที่ำ�คว�มเข�้ใจำวธ่ิุ์ก้�รั้ควบัคุมเคร้ั้�อีงจำก้้รั้ใหด่้ก่้อีนใช ้โดยอ่ี�นจำ�ก้คู่ม้อีก้�รั้ใชง้�น เป็นตน้ และตอ้ีงที่ำ�คว�มเข�้ใจำเร้ั้�อีงวธ่ิุ์

ก้�รั้สัต�ร์ั้ที่เคร้ั้�อีงยนต ์วธ่ิุ์ก้�รั้ควบัคุมเบัรั้ก้ รั้วมถ้งวธ่ิุ์ก้�รั้ดบ้ัเคร้ั้�อีงยนตใ์หด่้ดว้ย

(2) การติรวัจเช็กสภาพประจำาวันั 

ก้�รั้ตรั้วจำเช็ก้สัภ�พื้ปรั้ะจำำ�วน้ จำะส่ังผู้ลใหส้ั�ม�รั้ถคงสัภ�พื้คว�มสั�ม�รั้ถขอีงเคร้ั้�อีงจำก้้รั้ได ้ยด้อี�ยกุ้�รั้ใชง้�นขอีง

เคร้ั้�อีงจำก้้รั้ และป้อีงก้น้อุีบัติ้เหตุท่ี่�อี�จำเกิ้ดข้�นในง�นเก้ษตรั้ก้รั้รั้มได้

ตรั้วจำเช็ก้ว�่ก่้อีนขบ้ัข่�เคร้ั้�อีงจำก้้รั้ รั้ะหว�่งขบ้ัข่� และหลง้ขบ้ัข่�ม่คว�มผู้ดิปก้ติอีะไรั้หร้ั้อีไม่ 

เวล�ตรั้วจำเชก็้ ห�ก้จำะที่ำ�ก้�รั้ตรั้วจำเช็คอ้ี�นนอีก้เหน้อีจำ�ก้ก้�รั้ที่ำ�ง�นรั้ะหว�่งขบ้ัข่�ตอ้ีงดบ้ัเคร้ั้�อีงยนตเ์สัมอี 

(3) ข้อควัรระวังัในการควับคุมเคร่ืองจกัร (ใช้กบัเคร่ืองจกัรทั�งหมด) 

①��เคร่ืองจกัรทั�งหมด

・เวล�จำะหยดุก้�รั้บัง้คบ้ัเคร้ั้�อีงจำก้้รั้ช้�วครั้�ว ตอ้ีงดบ้ัเคร้ั้�อีงทุี่ก้คร้ั้� ง

・ในก้�รั้ก้ำ�จำด้สิั�งอุีดตน้ในเคร้ั้�อีงจำก้้รั้ก้เ็ช่นก้น้ ตอ้ีงดบ้ัเคร้ั้�อีงทุี่ก้คร้ั้� ง 

②��รถแทรกเติอร�แบบขบัขี ่

・ข้�นและลงรั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้จำ�ก้ฝ้ึ�งซึ่�้ย 

・ต้�งโครั้งก้้�นนิรั้ภย้ข้�นแลว้จ้ำงปฏิบัติ้ง�น

・ขณะท่ี่�รั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้วิ�งอียู ่จำะเช้�อีมต่อีเบัรั้คซึ่�้ยขว�

・�หลง้ที่ำ�ง�นเสัร็ั้จำแลว้ ใหล้�้งที่ำ�คว�มสัะอี�ดเคร้ั้�อีงจำก้้รั้ปฏิบัติ้ง�นท่ี่�ติดต้�งเข�้ก้บ้ัรั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้อีอีก้ จำ�ก้น้�นถอีดอีอีก้หร้ั้อี 

ลดรั้ะดบ้ัลงเพื้้�อีว�งไวก้้บ้ัพื้้�น

・หลง้ที่ำ�ง�นเสัร็ั้จำแลว้ ควรั้เติมนำ��มน้เช้�อีเพื้ลิงในถง้ใหเ้ตม็เตร่ั้ยมเอี�ไว้

・ก้รั้ณ่ท่ี่�วิ�งบันถนน จำำ�เป็นตอ้ีงม่ใบัอีนุญ�ติขบ้ัข่�ดว้ย 

(4) วัางแผนการทำางานทีไ่ม่ฝืืนจนเกนิไป

เม้�อีเกิ้ดคว�มเหน้�อียล�้จำะที่ำ�ใหค้ว�มรั้ะมด้รั้ะวง้ตำ��ลง และเกิ้ดอุีบัติ้เหตุไดง่้�ย ก้�รั้ควบัคุมเคร้ั้�อีงจำก้้รั้เวล�ท่ี่�เหน้�อียล�้จ้ำง

อีน้ตรั้�ยม�ก้ 

โครั้งก้้�นนิรั้ภย้

เช้�อีมต่อีเบัรั้ค 

ควัามปลอดภยัและชีวัอนามยั3
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นอีก้จำ�ก้น่�  ก้�รั้ที่ำ�ง�นดว้ยเคร้ั้�อีงจำก้้รั้หลง้ด้�มเคร้ั้�อีงด้�มแอีลก้อีฮอีลม่์อีน้ตรั้�ยม�ก้ จ้ำงห�้มที่ำ�โดยเดด็ข�ด

ช่วงว�่งรั้ะหว�่งก้�รั้ที่ำ�ง�น ควรั้หยดุพื้ก้้เอี�แรั้ง 

(5) ชุดนิรภยั

ตอ้ีงสัวมเส้ั�อีผู้�้ท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้ที่ำ�ง�น 

เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหเ้ส้ั�อีผู้�้ถกู้มว้นพื้น้เข�้ไปก้บ้ัเคร้ั้�อีงจำก้้รั้หร้ั้อีสั�ยพื้�น 

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองการสติาร�ทเคร่ืองยนติ�และการดบัเคร่ืองยนติ� เช่น เคร่ืองควับคุม เคร่ืองติดัหญ้า  เป็นต้ิน กนัเถอะ  

・การเปิดและการดบัเคร่ืองควับคุม

การเปิดเคร่ือง

・ ตรั้วจำสัอีบัว�่คน้โยก้คร้ั้ชหลก้้ คน้โยก้คร้ั้ชไถพื้รั้วนอียูท่่ี่�ต ำ�แหน่ง "ปิด" และคน้โยก้เก่้ยร์ั้ควบัคุมคว�มเร็ั้วอียูท่่ี่�เก่้ยร์ั้ว�่ง

อียูห่ร้ั้อีไม่

・ก้ดสัวติซ์ึ่สัต�ร์ั้ที่เคร้ั้�อีงยนต์

・ด้งคน้โยก้สัต�ร์ั้ที่เคร้ั้�อีงชนิดร่ั้คอียลอ์ีย�่งแรั้ง เพื้้�อีสัต�ร์ั้ที่เคร้ั้�อีงยนต ์

การดบัเคร่ือง

・�ลดคว�มเร็ั้วรั้อีบัขอีงเคร้ั้�อีงยนตล์งดว้ยคน้โยก้ควบัคุมคว�มเร็ั้ว 

โยก้คน้โยก้คร้ั้ชหลก้้ไปท่ี่� "ปิด" แลว้หยดุเคร้ั้�อีง

・เล้�อีนคน้โยก้เก่้ยร์ั้คว�มเร็ั้วหลก้้ไปท่ี่�เก่้ยร์ั้ว�่ง แลว้ปิดสัวติชเ์คร้ั้�อีงยนต์

ถุงมือ
หมวกนิรภัย

ชุดทำงานยาวติดกัน

รองเท้านิรภัย

○มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์การใช้งานเคร่ืองจกัรกลทางการเกษติรอย่างปลอดภยักนัเถอะ○มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์การใช้งานเคร่ืองจกัรกลทางการเกษติรอย่างปลอดภยักนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้

คน้โยก้คร้ั้ชหลก้้ อียูท่่ี่�ปิด

สัวติชเ์คร้ั้�อีงยนต ์เปิดเคร้ั้�อีงอียู ่

ด้งคน้โยก้สัต�ร์ั้ที่เคร้ั้�อีง 
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・การเปิดและปิดเคร่ืองติดัหญ้า

การเปิดเคร่ือง

・เปิดคน้โยก้สัลอ็ีตอีอีก้ (1/3 - คร้ั้� งหน้�ง)

・ก้ดแป้นย�ง (ไพื้รั้เมอีร์ั้ป้�ม) หล�ยๆ คร้ั้� ง เพื้้�อีส่ังนำ��มน้เช้�อีเพื้ลิงผู้สัมเข�้ไปในค�ร์ั้บูัเรั้เตอีร์ั้

・เล้�อีนคน้โยก้อีด้อี�ก้�ศัไปท่ี่� "ปิด" (ลดปริั้ม�ณอี�ก้�ศัในค�ร์ั้บูัเรั้เตอีร์ั้) 

・ด้งเช้อีก้ (ลูก้บิัดร่ั้คอียลส์ัต�ร์ั้ที่เตอีร์ั้) แรั้งๆ 

・เม้�อีเคร้ั้�อีงติดแลว้ เล้�อีนคน้โยก้อีด้อี�ก้�ศัไปท่ี่� "เปิด" 

・ก้รั้ณ่ท่ี่�เคร้ั้�อีงไม่ติด ใหป้ฏิบัติ้ต�มข้�นตอีนเดิมซึ่ำ� � 

・เม้�อีเคร้ั้�อีงยนตติ์ดแลว้ ใหเ้ล้�อีนคน้โยก้สัลอ็ีตก้ลบ้ัม�ท่ี่�คว�มเร็ั้วตำ��สุัด เพื้้�อีเดินเคร้ั้�อีงอีย�่งช�้ๆ 

การปิดเคร่ือง

・เล้�อีนคน้โยก้สัลอ็ีตก้ลบ้ัม�ท่ี่�คว�มเร็ั้วตำ��สุัด

・ก้ดปุ่มปิดเคร้ั้�อีงจำนก้ว�่เคร้ั้�อีงยนตจ์ำะดบ้ั

2 การฉีดพ่นสารเคมีเกษติร

(1) เสื�อผ้า 

ก้�รั้ฉ่ดพื้น่สั�รั้เคม่เก้ษตรั้ ตอ้ีงที่ำ�โดยสัวมใส่ัเส้ั�อีผู้�้ท่ี่�เหม�ะสัมเพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหส้ั�รั้เคม่เก้ษตรั้สัม้ผู้ส้ัก้บ้ัผู้วิหนง้ได้

สัวมหมวก้ ชุดป้อีงก้น้แขนย�ว/ ข�ย�ว รั้อีงเที่�้บูัที่ย�ง หน�้ก้�ก้สัำ�หร้ั้บัง�นเก้ษตรั้ก้รั้รั้ม แวน่ต�นิรั้ภย้ และถุงม้อีย�ง ห�้ม

ใชถุ้งม้อีผู้�้สัำ�หร้ั้บัใชก้้บ้ัง�นอุีตสั�หก้รั้รั้มที่้�วไปเพื้รั้�ะจำะเป่ยก้ได ้

แขนเส้ั�อีขอีงชุดป้อีงก้น้ท่ี่อีนบันตอ้ีงสัวมใหท้ี่บ้ับันถุงม้อี และช�ยก้�งเก้งตอ้ีงใหค้ลุมที่บ้ัรั้อีงเที่�้บูัที่

คน้โยก้อีด้อี�ก้�ศั / เช้อีก้

ไพื้รั้เมอีร์ั้ป้�ม

ถุ งายอืมง

กปีมีทีบบแกวมห้ชใรวค

หมวก

ยัภรนิาตนว่แ

หน้ากาก

ัชาลวเกากา้นหมวส งนํ  กันหา

/ ปรับส่วนผสม และฉีดพน่

ปลายแขนเสือ

อมืงถุนบบัทมลุคงอ้ต
ชุ นักงอป้ด

สวมชุดป้องกนัแขนยาว / ขายาว 
รองเท้าบูท

นางาํทา้ทเงอรนบบัทมลุคงกเงากยาช้หใ

กงอป้อืพเ นัไม่ ํน้หใ สืเนใปไา้ขเลหไายา า้ผอ

ใช้แบบกันลมกันฝุ่นที่

แนบสนิทกับใบหน้า 
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(2) ปฏิบิัติติิามหลกัการใช้งานอย่างเคร่งครัด

สั�รั้เคม่เก้ษตรั้ม่หลก้้ก้�รั้ใชง้�นก้ำ�หนดเอี�ไว ้เช่น รั้ะดบ้ัคว�มเขม้ขน้ในก้�รั้ใช ้ปริั้ม�ณก้�รั้ใช ้ช่วงเวล�และจำำ�นวนคร้ั้� งท่ี่�

ใช ้เป็นตน้ เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ลผู้ลิตจำ�ก้พื้้ชท่ี่�ใชส้ั�รั้เคม่น้�น ๆ ไดอ้ีย�่งปลอีดภย้ 

เวล�ใชส้ั�รั้เคม่เก้ษตรั้ ตอ้ีงอ่ี�นฉล�ก้ขอีงสั�รั้เคม่เก้ษตรั้น้�น ๆ และปฏิบัติ้ต�มหลก้้ก้�รั้ใชง้�นเสัมอี 

(3) การติรวัจเช็กอุปกรณ�ป้องกนั

ตรั้วจำเช็คส่ัวนท่ี่�เช้�อีมต่อีก้บ้ัเคร้ั้�อีงฉ่ดพื้น่แต่ละส่ัวนว�่ม่จุำดใดหลวมหร้ั้อีไม่ 

(4) การฉีดพ่นทีถู่กต้ิอง

เวล�ฉ่ดพื้น่สั�รั้เคม่เก้ษตรั้ ตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหส้ั�รั้เคม่ก้รั้ะจำ�ย (ละอีอีงนำ��ย�) ไปบัริั้เวณใก้ลเ้ค่ยง ง�นฉ่ดพื้น่จำะที่ำ�ในวน้ท่ี่�ลม

อ่ีอีน และหยดุเวล�ท่ี่�ลมแรั้ง ถ�้เป็นไปไดค้วรั้ที่ำ�เวล�ช่วงเช�้และเยน็ท่ี่�ม่อี�ก้�ศัเยน็

ง�นฉ่ดพื้น่ตอ้ีงหน้หลง้ใหล้มและฉ่ดโดยเดินถอียหลง้ฉ่ด เพื้้�อีไม่ใหส้ั�รั้เคม่พื้ด้ม�สัม้ผู้ส้ัถูก้ตว้โดยตรั้ง

ไม่ควรั้ที่ำ�ง�นฉ่ดพื้น่เป็นเวล�น�น ก้รั้ณ่ท่ี่�จำะที่ำ�เวล�น�น ๆ ควรั้เวน้ช่วงหยดุพื้ก้้ใหเ้หม�ะสัม รั้ะหว�่งช่วงท่ี่�ที่ำ�ง�นและหลง้

ฉ่ดพื้น่ ห�ก้รู้ั้ส้ัก้ว�่ม่คว�มผู้ดิปก้ติก้บ้ัร่ั้�งก้�ย เช่น ม่อี�ก้�รั้หน�้ม้ด หร้ั้อีรู้ั้ส้ัก้อีย�ก้อี�เจ่ำยน เป็นตน้ ตอ้ีงร่ั้บัใหแ้พื้ที่ยต์รั้วจำที่น้ท่ี่ 

สั�รั้เคม่เก้ษตรั้ท่ี่�ผู้สัมแลว้ ควรั้ใชใ้นไร่ั้ใหห้มดไม่ใหเ้หล้อี และห�้มเที่ทิี่�งในที่�งรั้ะบั�ยนำ��เดด็ข�ด

*เช็ควา่หวัจุกยางที�ส่วนเชื�อมต่อ
มีความผดิปกติหรือไม่

หวัฉีด

*เช็กวา่น็อตหลวมหรือไม่

ท่อฉีด
*เช็กวา่น็อตหลวมหรือไม่

*เช็กวา่น็อตหลวมหรือไม่

*เช็กสายสะพายวา่มีรอยข่วน
หรือฉีกขาดหรือไม่
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(5) การกำาจดัทิ�งหลงัฉีดพ่น

เม้�อีเสัร็ั้จำง�นฉ่ดพื้น่แลว้ควรั้ล�้งอุีปก้รั้ณ์ใหส้ัะอี�ด

ล�้งม้อีและบัว้นป�ก้

(6) การเกบ็รักษาสารเคมเีกษติร

ที่ำ�บัน้ท้ี่ก้รั้�ยก้�รั้สั�รั้เคม่เก้ษตรั้และเก้บ็ัร้ั้ก้ษ�เอี�ไวใ้น

สัถ�นท่ี่�เฉพื้�ะ (โก้ดง้เก้บ็ัขอีง เป็นตน้) ท่ี่�สั�ม�รั้ถลอ็ีก้ก้ญุแจำได้

จำด้ที่ำ�ท่ี่�เก้บ็ัสั�รั้พื้ิษและสั�รั้เคม่เก้ษตรั้ชนิดรุั้นแรั้งแยก้อีอีก้จำ�ก้สั�รั้เคม่เก้ษตรั้แบับัที่้�วไป ติดป้�ยใหช้ด้เจำน แลว้ลอ็ีค

ก้ญุแจำจำด้เก้บ็ัอีย�่งรั้ะมด้รั้ะวง้

การใช้แหล่งจ่ายไฟิฟ้ิา, นำ�ามนัเชื�อเพลงิ 
(1) การใช้แหล่งจ่ายไฟิฟ้ิา

แหล่งจ่ำ�ยไฟฟ้�สัำ�หร้ั้บัง�นเก้ษตรั้ ส่ัวนใหญ่จำะใชไ้ฟฟ้�ก้รั้ะแสัสัลบ้ั 100 โวลตแ์ละรั้ะบับัไฟฟ้�ก้รั้ะแสัสัลบ้ั 3 เฟสั 200 โวลต์

แหล่งจ่ำ�ยไฟฟ้� 200 โวลต ์จำะใชก้้บ้ัตูอ้ีบั มอีเตอีร์ั้ และเคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มร้ั้อีน เป็นตน้

ห�ก้สัม้ผู้ส้ัก้บ้ัแผู้งไฟฟ้�และสั�ยไฟฟ้�ดว้ยม้อีเปล่�จำะเป็นอีน้ตรั้�ยได ้โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งถ�้ใชป้ล้�ก้ไฟเวล�ม้อีเป่ยก้จำะ

ที่ำ�ใหเ้กิ้ดอุีบัติ้เหตุไฟฟ้�ช็อีตได ้

ทศิทางลม

ทศิทางที�เดนิฉีด

○ ควัรสวัมชุดป้องกนัให้ถูกต้ิอง

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัธีิุ์การติรวัจเช็คและการใช้งานเคร่ืองฉีดพ่น และการจดัการหลงัฉีดพ่นเสร็จแล้วักนัเถอะ 

○ ควัรสวัมชุดป้องกนัให้ถูกต้ิอง

ก้�รั้ปฏิบัติ้

● การทำาให้นำ�ายาฆ่่าเชื�อเจอืจาง

    ในก้�รั้ที่ำ�ใหเ้จ้ำอีจำ�งและเติมนำ��ย�ฆ่่�เช้�อี 1,000 เท่ี่�ลงในถง้ฆ่่�เช้�อีขน�ด 10 ลิตรั้ จำำ�เป็นตอ้ีงใชน้ำ� �ย�ก่้�มล. หร้ั้อี

    ถ�้เติมนำ�� 999 มล. ลงในนำ��ย� 1 มล. ก้จ็ำะสั�ม�รั้ถผู้สัมนำ��ย�ฆ่่�เช้�อีท่ี่�ม่คว�มเจ้ำอีจำ�ง 1,000 เท่ี่�ขอีง 1 ลิตรั้ได ้ 

     นำ� �ย�ฆ่่�เช้�อีท่ี่�เจ้ำอีจำ�ง 1,000 เท่ี่�ขอีง 10 ลิตรั้ (10,000 มล.) คิดเป็น 10 เท่ี่� ดง้น้�นจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงใชน้ำ� �ย� 10 มล. 
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(2) ชนิดของนำ�ามนัเชื�อเพลงิ 

นำ��มน้เช้�อีเพื้ลิงสัำ�หร้ั้บัเคร้ั้�อีงจำก้้รั้ก้ลที่�งก้�รั้เก้ษตรั้ ไดแ้ก่้ นำ��มน้เบันซิึ่น นำ�� มน้เต� นำ��มน้ด่เซึ่ล นำ��มน้ตะเก่้ยง และนำ��มน้

ผู้สัม เป็นตน้ ชนิดขอีงนำ��มน้เช้�อีเพื้ลิงท่ี่�ใชจ้ำะแตก้ต่�งก้น้ไปต�มปรั้ะเภที่เคร้ั้�อีงจำก้้รั้

(3) ข้อควัรระวังัเวัลาใช้นำ�ามนัเชื�อเพลงิ

・ตรั้วจำสัอีบัชนิดขอีงนำ��มน้เช้�อีเพื้ลิง เช่น นำ��มน้เบันซิึ่น นำ��มน้ด่เซึ่ล เป็นตน้ และใชน้ำ� �มน้เช้�อีเพื้ลิงท่ี่�เหม�ะก้บ้ัเคร้ั้�อีงจำก้้รั้

ก้ลที่�งก้�รั้เก้ษตรั้น้�น ๆ ห�ก้ใชน้ำ� �มน้เช้�อีเพื้ลิงท่ี่�ไม่เหม�ะก้บ้ัเคร้ั้�อีงจำก้้รั้ จำะเป็นสั�เหตุใหเ้คร้ั้�อีงเส่ัยได ้

・เวล�เติมนำ��มน้ตอ้ีงหยดุเคร้ั้�อีงยนตเ์สัมอี

・รั้ะหว�่งเติมนำ��มน้ ตอ้ีงตรั้วจำสัอีบัว�่บัริั้เวณโดยรั้อีบัม่ก้�รั้จุำดไฟหร้ั้อีไม่ โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งนำ��มน้เบันซิึ่นจำะติดไฟไดง่้�ย 

ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงรั้ะมด้รั้ะวง้

・เวล�เติมนำ��มน้ ตอ้ีงรั้ะวง้อีย�่ใหน้ำ� �มน้เช้�อีเพื้ลิงลน้ถง้อีอีก้ม�

(4) การเกบ็รักษาเชื�อเพลงิ

ม่ก้�รั้ก้ำ�หนดภ�ชนะสัำ�หร้ั้บับัรั้รั้จุำนำ��มน้เบันซิึ่นและนำ��มน้ด่เซึ่ลเอี�ไวต้�มก้ฎหม�ย

นำ��มน้เบันซิึ่นตอ้ีงเก้บ็ัในภ�ชนะโลหะ 

ห�้มไม่ใหใ้ส่ันำ��มน้เบันซิึ่นในภ�ชนะพื้ล�สัติก้สัำ�หร้ั้บัใส่ันำ��มน้ตะเก่้ยง (20 ลิตรั้)  

สัำ�หร้ั้บันำ��มน้ด่เซึ่ล ถ�้ปริั้ม�ณนอ้ียก้ว�่ 30 ลิตรั้ สั�ม�รั้ถเก้บ็ัไวใ้นภ�ชนะพื้ล�สัติก้ได ้ 

รั้ะบับัไฟฟ้�ก้รั้ะแสัสัลบ้ั 3 เฟสั 200 โวลต์ ไฟฟ้�ก้รั้ะแสัสัลบ้ั 100 โวลต์

รูปร่างของปลัก๊ 200 โวัลติ�และ 100 โวัลติ�

ข้อควัรระวังัเร่ืองระบบไฟิฟ้ิากระแสสลบั 3 เฟิส

・เน้�อีงจำ�ก้ม่แรั้งดน้ไฟฟ้�สูัง จ้ำงตอ้ีงรั้ะมด้รั้ะวง้ในก้�รั้ใชง้�น

นำ�ามนัเบนซิน เคร่ืองควับคุม เคร่ืองย้ายต้ินกล้า เป็นต้ิน

นำ�ามนัดเีซล รถแทรกเติอร�  รถไถ เป็นต้ิน

นำ�ามนัผสมระหว่ัางนำ�ามนัเบนซินและนำ�ามนัออยล� เคร่ืองติดัหญ้า (เคร่ืองยนติ� 2 จงัหวัะ) 

นำ�า มนัเติา / นำ�ามนัติะเกยีง เคร่ืองอบเมลด็ธัุ์ญพชื เคร่ืองทำาควัามร้อนลม เป็นต้ิน
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สัถ�นท่ี่�จำด้เก้บ็ัตอ้ีงไม่ม่ก้�รั้ใชไ้ฟ และตอ้ีงติดต้�งถง้ดบ้ัเพื้ลิงเอี�ไว้

ถ�้เก้บ็ันำ��มน้เช้�อีเพื้ลิงเอี�ไวเ้ป็นเวล�น�น คุณภ�พื้จำะเส้ั�อีม ซ้ึ่� งจำะส่ังผู้ลใหเ้คร้ั้�อีงจำก้้รั้เส่ัยห�ยได ้จ้ำงห�้มนำ�ม�ใช้

 การจดัการ / จดัให้เป็นระเบียบ 

ตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงก้�รั้ใชง้�นและก้�รั้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�อุีปก้รั้ณ์ต่�ง ๆ เช่น เล้�อีย ก้รั้รั้ไก้รั้ เป็นตน้ ใหถ้กู้ตอ้ีงดว้ย

ตอ้ีงตรั้วจำเช็ก้สัภ�พื้ก่้อีนใช ้และดูแลร้ั้ก้ษ�หลง้จำ�ก้ใชเ้สัร็ั้จำแลว้ดว้ย

(ขอ้ีควรั้รั้ะวง้) ควรั้ลดแรั้งดน้ลงก่้อีน แลว้จ้ำงเปิดฝึ� 

ภาชนะโลหะ

○ มาทำาควัามเข้าใจเชื�อเพลงิของเคร่ืองจกัรกลทางการเกษติรแต่ิละแบบกนัเถอะ○ มาทำาควัามเข้าใจเชื�อเพลงิของเคร่ืองจกัรกลทางการเกษติรแต่ิละแบบกนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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5 วัิธุ์ีการใช้บันไดทรงเออย่างปลอดภัย 

ก่้อีนใชต้อ้ีงตรั้วจำเช็ก้สัภ�พื้ก่้อีนว�่ม่รั้อียร้ั้�ว หร้ั้อีม่จุำดท่ี่�หก้้ / เบ่ั�ยว หร้ั้อีไม่

ตอ้ีงรั้ะมด้รั้ะวง้ก้�รั้ว�งบัน้ไดที่รั้งเอีใหว้�งอีย�่งม้�นคง

ตว้ลอ็ีก้ใหก้้�งอีอีก้ (โซ่ึ่หร้ั้อีแป้นลอ็ีก้) ตอ้ีงก้ดใหแ้น่น

ไม่น้�งหร้ั้อียน้คร่ั้อีมบันข้�นบันสุัด ควรั้ยน้ที่ำ�ง�นตรั้งข้�นบัน้ได

สิ�งที�ห้ามทาํ

ไม่ล็อกโซ่หรือแป้นล็อกบันได นั�งตรงขั�นบนสุด

ยนืคร่อมบนขั�นบนสุด โนม้ตวัออกมาจากพื�นที�เสาคํ�าสามขา

○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์การใช้บันไดทรงเออย่างปลอดภยักนัเถอะ○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์การใช้บันไดทรงเออย่างปลอดภยักนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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ในญ่�ปุ่นโดยที่้�วไปแลว้จำะปลูก้ย�้ยตน้ก้ล�้ดว้ยเคร้ั้�อีงที่ำ�น�

มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน

หว�่นเมลด็

ป้ก้ตน้ก้ล�้ ช่วงเริั้�ม ช่วงแตก้ร่ั้วง ช่วงรั้วงข�้วสุัก้

ที่ดนำ��อีอีก้ ช่วงสัร้ั้�งรั้วงอ่ีอีน ช่วงรั้วงข�้วเติบัโต

แช่เมลด็ / เร่ั้งก้�รั้แตก้หน่อี ปลกู้ตน้ก้ล�้ ฉ่ดพื้น่ย�ฆ่่�หญ�้ ปร้ั้บัน�ใหแ้หง้ เก้บ็ัเก่้�ยว

ใส่ัปุ� ยเริั้�มตน้ / เตร่ั้ยมน�ข�้ว ใส่ัปุ� ยรั้วงข�้ว

รั้ะยะก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงตน้ข�้วและง�นหลก้้ ๆ โดยสัง้เขป (ช่วงฤดูปลูก้ข�้วเก้บ็ัเก่้�ยวไดเ้ร็ั้ว)

1 การเติรียมเมล็ด

(1) โครงสร้างของเมลด็

เมลด็ปรั้ะก้อีบัไปดว้ยเมลด็ข�้วภ�ยในท่ี่�ม่เอีม็บัริั้โอีและเอีนโดสัเปิร์ั้มเป็นส่ัวนปรั้ะก้อีบั และเปล้อีก้ข�้วท่ี่�ที่ำ�หน�้ท่ี่� 

ห่อีหุม้เมลด็เอี�ไว ้ท่ี่�เอีม็บัริั้โอีม่อีวย้วะท่ี่�จำะเติบัโตไปเป็นใบัและรั้�ก้หลก้้จำ�ก้งอีก้แลว้ และท่ี่�เอีนโดสัเปิร์ั้มจำะม่สั�รั้อี�ห�รั้ท่ี่�

จำ ำ�เป็นสัำ�หร้ั้บัหล่อีเล่�ยงส่ัวนต่�งๆ เหล่�น่�อียู่

(2) การฆ่่าเชื�อเมลด็

ที่ำ�ก้�รั้ฆ่่�เช้�อีไสัเ้ด้อีนฝึอีย, โรั้คถอีดฝ้ึก้ด�บั, โรั้ค Glume blight  และโรั้คไหม ้เป็นตน้ ท่ี่�ติดอียูบ่ันเมลด็อีอีก้

เมลด็ข้าวัภายใน

เอีนโดสัเปิร์ั้ม

เอีม็บัริั้โอี

เปล้อีก้ข�้ว

เปล้อีก้ข�้ว

การทำานาปลูกข้าวั4
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(3) การแช่เมลด็

แช่นำ��เอี�ไวป้รั้ะม�ณ 10 วน้ เพื้้�อีใหเ้มลด็ดูดนำ��เข�้ไปอีย�่งเพื้่ยงพื้อี

แช่นำ��เมลด็

(4) การเร่งให้แติกหน่อ

ที่ำ�ก้�รั้เร่ั้งใหแ้ตก้หน่อีโดยเพื้ิ�มอุีณหภมิูใหอ้ียูท่่ี่� 30-32 อีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสัก่้อีนวน้หว�่นเมลด็

เร่ั้งใหแ้ตก้หน่อีอีอีก้ม�ปรั้ะม�ณ 1 มม. ค้อีใหอ้ียูใ่นสัภ�พื้ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ อีก้นก้พิื้รั้�บั (ฮ�โตะมุเนะ) 

เมลด็ท่ี่�อียูใ่นสัภ�พื้ฮ�โตะมุเนะ

 การเพาะเลี�ยงต้ินกล้า

ก้�รั้ปลกู้ตน้ก้ล�้สัำ�หร้ั้บัย�้ยไปปลกู้ดว้ยเคร้ั้�อีงที่ำ�น� เร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้

ในก้�รั้เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้ จำะใส่ัดิน (ดินปลกู้) ลงไปในก้ล่อีงเพื้�ะตน้ก้ล�้ขน�ด ย�ว 60 ซึ่ม. ก้ว�้ง 30 ซึ่ม. หน� 3 ซึ่ม. ท่ี่�ใส่ั

ปุ� ยเอี�ไว ้หว�่นเมลด็หลง้จำ�ก้รั้ดนำ��แลว้ จำ�ก้น้�นก้ค็ลุมดินไว ้

หลง้คลุมดินแลว้ จำะคลุมที่บ้ัดว้ยวส้ัดุเก้บ็ัก้ก้้อุีณหภมิูไวภ้�ยในเคร้ั้�อีงเพื้�ะตน้ก้ล�้ หร้ั้อีเร้ั้อีนเพื้�ะเล่�ยง (เร้ั้อีนก้รั้ะจำก้) เพื้้�อี

ใหต้น้ก้ล�้แตก้หน่อี

รั้ดนำ��โดยรั้ะวง้เร้ั้�อีงอุีณหภมิูภ�ยในเร้ั้อีนเพื้�ะไปดว้ย รั้ะยะเวล�เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้ 20-25 วน้ จำะไดต้น้ก้ล�้ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ ตน้อ่ีอีน 

และ 30-35วน้ จำะไดต้น้ก้ล�้ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ ตน้ก้ล�้รั้ะยะก้ล�ง 

อุณหภูมนิำ�า 10-15 องศาเซลเซียสติั�งแต่ิ 7-10 วันั 

เกณฑ์�ของอุณหภูมริวัมทั�งหมดอยู่ที ่100 องศาเซลเซียส

เมลด็ อุณหภูมนิำ�า 10-15 องศาเซลเซียส

　■ เร่งให้แติกหน่อ

 ไม่พอ กำาลงัด ี มากเกนิไป
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 เร่ั้ยงก้ล่อีงเพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้ในเร้ั้อีนเพื้�ะ (เร้ั้อีนก้รั้ะจำก้) 

 ประเภทของต้ินกล้า

 การจดัการพื�นทีแ่ปลงนา

(1) การเติรียมนาดำา

ไถน�ดำ�ดว้ยรั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้ (รั้ถไถ) ใหเ้ร่ั้ยบั หลง้จำ�ก้ปล่อียนำ��เข�้ไปแลว้ จำะพื้รั้วนดินใหอ่้ีอีนนุ่ม ข้�นตอีนน่� เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้

เตร่ั้ยมน�ข�้ว

ก้�รั้เตร่ั้ยมน�ข�้วดว้ยรั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้

(2) การใส่ปุ๋ย

โรั้ยปุ� ยเอี�ไวใ้หท้ี่้�วน�ดำ�ก่้อีนข้�นตอีนก้�รั้เตร่ั้ยมน�ข�้ว นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่วธ่ิุ์ใส่ัปุ� ยพื้ร้ั้อีมก้บ้ัก้�รั้ป้ก้ตน้ก้ล�้ท่ี่�จำะใส่ัปุ� ยลงไป

เวล�ท่ี่�ป้ก้ตน้ก้ล�้ดว้ย 

ก้�รั้ย�้ยตน้ก้ล�้ดว้ยรั้ถปลกู้ตน้ก้ล�้

1 ใบั1 ใบั

3 ใบั

3 ใบั

2 ใบั
2 ใบั 4 ใบั

ใบัแรั้ก้

ใบัท่ี่�ยง้ไม่โต

ตน้ก้ล�้อ่ีอีน ตน้ก้ล�้รั้ะยะก้ล�ง
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(3) การดำานา

ก้�รั้ดำ�น�จำะที่ำ�โดยเคร้ั้�อีงปลกู้ตน้ก้ล�้ต้�งแต่ 2-8 แถว ก้�รั้ใชเ้คร้ั้�อีงปลูก้ตน้ก้ล�้ จำะป้ก้ตน้ก้ล�้โดยเวน้รั้ะยะแถว (หร้ั้อีเร่ั้ยก้

ว�่รั้ะยะห่�งรั้ะหว�่งคน้ดินปลกู้) 30 ซึ่ม. ปร้ั้บัรั้ะยะรั้ะหว�่งตน้ก้ล�้ท่ี่�เคร้ั้�อีงปลกู้ตน้ก้ล�้ โดยปก้ติจำะต้�งค่�เอี�ไวท่้ี่� 10-30 ซึ่ม.

(4) การจดัการนำ�า

หลง้จำ�ก้ดำ�น�แลว้ จำะปล่อียนำ��เข�้ไป (เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ใส่ันำ��) เพื้้�อีปก้ป้อีงตน้ก้ล�้ เม้�อีรั้�ก้และใบัใหม่งอีก้ข้�นม� จำะปร้ั้บัรั้ะดบ้ั

นำ��ใหต้้�น เพื้้�อีที่ำ�ใหก้้�้นใหม่งอีก้เพิื้�มม�ก้ข้�น (เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ที่ำ� ใหก้้�้นใหม่งอีก้เพิื้�ม)

หลง้จำ�ก้น้�นจำะปร้ั้บันำ��ใหเ้หม�ะก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต โดยก้�รั้ปล่อียนำ��อีอีก้ (เร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้ปร้ั้บัน�ใหแ้หง้) หร้ั้อีเติมนำ��เข�้ม� 

(5) การฉีดพ่นยาฆ่่าหญ้า

หลง้จำ�ก้ดำ�น�แลว้จำะฉ่ดพื้น่ย�ฆ่่�หญ�้ ซ้ึ่� งม่หล�ยชนิด เช่น แบับัเมด็ และแบับันำ��ย�ชนิดไหลแผู้ไ่ด้

(6) การป้องกนัและกำาจดัโรคและแมลงศัติรูพชื

ป้อีงก้น้โรั้คไหมใ้นข�้ว และโรั้คใบัจุำดส่ันำ��ต�ล เป็นตน้

หลง้จำ�ก้ดำ�น�แลว้ ตอ้ีงป้อีงก้น้แมลงในพื้้�นท่ี่�เกิ้ดป้ญห�แมลงศัต้รูั้พื้ช้ก้ด้กิ้นใบัและรั้วงข�้ว

 โรั้คไหมใ้นข�้ว (ใบัไหม)้ แมลงก้ะแที่ ้(Stenotus rubrovittatus)

(7) การเติมิปุ๋ย

เติมปุ� ย (ใส่ัปุ� ยรั้วงข�้ว) โดยจำะใส่ัไนโตรั้เจำนและโพื้แที่สัเซ่ึ่ยมเข�้ไปก่้อีนข�้วแตก้รั้วงปรั้ะม�ณ 15-25 วน้ เพื้้�อีใหอ้ีอีก้ดอีก้

ข�้วม�ก้ข้�น และยด้อี�ยดุอีก้ไม่ใหโ้รั้ยเร็ั้ว ดอีก้ขอีงพื้้ชตรั้ะก้ลูข�้วเร่ั้ยก้ว�่ดอีก้ข�้ว
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 การเกบ็เกีย่วั 

เม้�อีผู้�่นช่วงเพื้ิ�มสั�รั้อี�ห�รั้เข�้สู่ัช่วงรั้วงข�้วเจำริั้ญเติบัโตรั้วงข�้วจำะอีอีก้รั้วง ช่วงท่ี่�รั้วงข�้วเริั้�มอีอีก้รั้วงจำะเร่ั้ยก้ว�่เป็นช่วง

รั้วงอ่ีอีน

หลง้จำ�ก้รั้วงอ่ีอีนเริั้�มอีอีก้รั้วงปรั้ะม�ณ 30 วน้ รั้วงข�้วจำะอีอีก้รั้วงเตม็ท่ี่� เร่ั้ยก้ว�่ข�้วอีอีก้รั้วง หลง้จำ�ก้ข�้วอีอีก้รั้วงปรั้ะม�ณ 

30-60วน้ จำะเป็นช่วงเก้บ็ัเก่้�ยว 

ก้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยวจำะใชร้ั้ถไถเก่้�ยวข�้วในแที่บัทุี่ก้พื้้�นท่ี่� รั้ถไถ (combine) หม�ยถ้ง "เคร้ั้�อีงจำก้้รั้ท่ี่�รั้วมเคร้ั้�อีงเก่้�ยวและเคร้ั้�อีงนวด

ข�้วเข�้ไวด้ว้ยก้น้" ในญ่�ปุ่นโดยที่้�วไปแลว้จำะใช ้"รั้ถเก่้�ยวนวดข�้วแบับั head-feeding" 

ก้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยวดว้ยรั้ถเก่้�ยวนวดข�้วแบับั head-feeding

5 การปรับแติ่ง / การส่งผลผลติิ

หลง้จำ�ก้เก้บ็ัเก่้�ยวข�้วจำะม่นำ��สูัง 20-27% จ้ำงตอ้ีงใชไ้ฟอีบัใหส่้ัวนท่ี่�เป็นนำ��เหล้อี 14-15% 

หลง้จำ�ก้อีบัแลว้จำะเป็นข้�นตอีนก้�รั้ส่ัเปล้อีก้ข�้วอีอีก้ เพื้้�อีที่ำ�ใหเ้ป็นข�้วก้ลอ้ีง ต่อีไปจำะปร้ั้บัแต่งโดยขด้ส่ัเศัษเปล้อีก้ข�้ว

อีอีก้จำ�ก้ข�้วก้ลอ้ีง จำ�ก้น้�นบัรั้รั้จุำข�้วสั�รั้ใส่ัถุง 30 ก้ก้. หร้ั้อีถุงบัรั้รั้จุำภณ้ฑแ์บับัปร้ั้บัได ้

(Flexible container bag) และที่ำ�ก้�รั้จำด้ส่ังผู้ลผู้ลิตต่อีไป

 การจดัการนาดำาหลงัเกบ็เกีย่วั

หลง้เก้บ็ัเก่้�ยวแลว้จำะใชร้ั้ถแที่รั้ก้เตอีร์ั้ (รั้ถไถ) ไถดิน และถมก้ลบัตน้ข�้วท่ี่�เก่้�ยวแลว้ ฟ�งข�้ว และวช้พื้้ช

เคร้ั้�อีงอีบัแหง้
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การท�านาปลกูขา้ว4

● การปลูกข้าวัติ้นทุนต่ิำา

ในวธ่ิุ์ก้�รั้เพื้�ะปลูก้ข�้วตน้ทุี่นตำ�� ม่ที่้�ง ① ก้�รั้ปลูก้แบับัหว�่นตรั้ง (หร้ั้อีเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้หว�่นเมลด็โดยตรั้ง) และ ② ก้�รั้ 

ปลูก้แบับัเวน้รั้ะยะ

① การปลูกแบบหว่ัานติรง

ก้�รั้ปลูก้แบับัหว�่นตรั้ง เป็นวธ่ิุ์ก้�รั้ปลกู้ข�้วโดยจำะหว�่นเมลด็ท่ี่�น�ดำ�โดยตรั้งและไม่ม่ก้�รั้ดำ�น� เน้�อีงจำ�ก้ไม่ม่ 

ข้�นตอีนก้�รั้เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้จ้ำงสั�ม�รั้ถลดเวล�ก้�รั้ที่ำ�ง�นใหส้ั้�นลงและไม่จำำ�เป็นตอ้ีงใชว้ส้ัดุอุีปก้รั้ณ์ในก้�รั้เพื้�ะเล่�ยงตน้ 

ก้ล�้ดว้ย

สัำ�หร้ั้บัวธ่ิุ์ปลกู้โดยก้�รั้หว�่นเมลด็จำะแบ่ังเป็นก้�รั้หว�่นตรั้งในน�ท่ี่�ม่นำ� �ก้บ้ัก้�รั้หว�่นตรั้งในน�แหง้ 

ก้�รั้หว�่นตรั้งในน�ท่ี่�ม่นำ� � เป็นวธ่ิุ์ท่ี่�ตอ้ีงไถน�และเตร่ั้ยมน�ข�้ว แลว้หว�่นเมลด็ลงในดินหร้ั้อีบันผู้วิดิน มก้้ใชเ้มลด็

พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�เคล้อีบัผู้วิดว้ยแคลเซ่ึ่ยมเปอีร์ั้อีอีก้ไซึ่ด ์(แคลเปอีร์ั้) หร้ั้อีธุ์�ตุเหลก็้เพื้้�อีใหง้อีก้ไดด่้ 

ก้�รั้หว�่นตรั้งในน�แหง้ จำะหว�่นเมลด็ในน�ท่ี่�แหง้ หลง้จำ�ก้เมลด็งอีก้แลว้ก้จ็ำะม่สัภ�พื้เหม้อีนที่อ้ีงไร่ั้ หลง้จำ�ก้น้�นจ้ำง 

ปล่อียนำ��เข�้น� สั�ม�รั้ถใชเ้คร้ั้�อีงจำก้้รั้เก้ษตรั้ก้รั้รั้มแบับัเด่ยวก้บ้ัท่ี่�ใชง้�นก้�รั้ปลูก้พื้ช้ไร่ั้ เช่น เคร้ั้�อีงหว�่นเมลด็ เป็นตน้

② การปลูกแบบเว้ันระยะ

ก้�รั้ปลูก้แบับัเวน้รั้ะยะ เป็นก้�รั้ปลูก้ท่ี่�ลดคว�มหน�แน่นขอีงก้�รั้ปลูก้ลงดว้ยก้�รั้เวน้ช่อีงว�่งรั้ะหว�่งตน้ท่ี่�ขอีงเคร้ั้�อีงป้ก้ 

ตน้ก้ล�้ใหห่้�งข้�น

โดยรั้ะยะห่�งรั้ะหว�่งแถว 30 ซึ่ม. ห�ก้เวน้รั้ะยะห่�งรั้ะหว�่งตน้ใหก้้ว�้งข้�นจำ�ก้ 15 ซึ่ม. เป็น 28 ซึ่ม. ก้จ็ำะใชก้้ล่อีงเพื้�ะ 

ตน้ก้ล�้จำำ�นวนนอ้ียลงก้ว�่ 40 % ที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถลดตน้ทุี่นก้�รั้ผู้ลิตเมลด็พื้น้ธ์ุุ์และค่�วส้ัดุในก้�รั้เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้ และ 

สั�ม�รั้ถลดเวล�ก้�รั้ที่ำ�ง�นลงไดอ่้ีก้ดว้ย 

ก้�รั้ปลูก้แบับัหว�่นตรั้ง (เคร้ั้�อีงป้ก้ตน้ก้ล�้อีเนก้ปรั้ะสังคท่์ี่�ติดต้�งเคร้ั้�อีงหว�่นเมลด็)

ภ�พื้ถ่�ย : ตด้ตอีนม�จำ�ก้คู่ม้อีก้�รั้ที่ำ�ง�นเก้ษตรั้แบับัง่�ยๆ 
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การท�านาปลกูขา้ว4

● ข้าวัที่ใช้เป็นอาหารสตัิวั�

ก้รั้ณ่ท่ี่�จำะนำ�ตน้ข�้วไปที่ำ�เป็นอี�ห�รั้สัต้ว ์จำะม่ข�้วท่ี่�ใชเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้วป์รั้ะเภที่ท่ี่�ใชเ้มลด็ขอีงตน้ข�้ว ก้บ้ัWCSตน้ข�้วท่ี่�

ใชด้อีก้ข�้ว ก้�้นและใบัท่ี่�เก้บ็ัเก่้�ยวไปพื้ร้ั้อีมก้น้ดว้ย

เมล็ดข้าวัสำาหรับใช้เป็นอาหารสตัิวั�

WCS ตน้ข�้ว

ในก้�รั้เพื้�ะปลูก้ จำำ�เป็นตอ้ีงไดร้้ั้บัคว�มร่ั้วมม้อีจำ�ก้เก้ษตรั้ก้รั้ปลูก้ข�้วและเก้ษตรั้ก้รั้ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วด์ว้ย 

อี�ห�รั้หมก้้จำ�ก้ตน้ข�้ว (WCS ตน้ข�้ว) เป็นอี�ห�รั้หมก้้ท่ี่�ที่ำ�ใหเ้ป็นอี�ห�รั้หมก้้เหลว (ไซึ่เลจำ) ซ้ึ่� งจำะเก้บ็ัเก่้�ยวก่้อีนท่ี่�รั้วง

ข�้วจำะสุัก้เตม็ท่ี่� จำะปลกู้โดยใชพ้ื้น้ธ์ุุ์อีเนก้ปรั้ะสังคท่์ี่�สั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวก้�้นและใบัไดม้�ก้

เก้บ็ัเก่้�ยวช่วง "รั้วงสุัก้เป็นส่ัที่อีง" เพื้้�อีใหอ้ี�ห�รั้หมก้้เหลวม่คุณภ�พื้ด่ 

เมลด็ข�้วสัำ�หร้ั้บัใชเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้ว ์เป็นอี�ห�รั้สัต้วคุ์ณภ�พื้ท่ี่�สั�ม�รั้ถใชป้รั้ะโยชนจ์ำ�ก้น�ดำ�ในก้�รั้ผู้ลิตได ้เมลด็ข�้ว

สัำ�หร้ั้บัใชเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้วจ์ำะใชว้ธ่ิุ์ก้�รั้ปลูก้แบับัเด่ยวก้บ้ัก้�รั้ปลูก้ข�้วสัำ�หร้ั้บับัริั้โภคที่้�วไป สั�ม�รั้ถใชเ้คร้ั้�อีงจำก้้รั้เก้ษตรั้ใน

ก้�รั้ผู้ลิตได ้

     ปรั้ะเภที่ขอีงเมลด็ข�้วสัำ�หร้ั้บัใชเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้ว ์นอีก้จำ�ก้จำะสั�ม�รั้ถใชพ้ื้น้ธ์ุุ์เด่ยวก้บ้ัท่ี่�ใชป้ลูก้โดยที่้�วไปไดแ้ลว้ ยง้ม่

เมลด็ข�้วสั�ยพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ถูก้พื้ฒ้น�ข้�นม�เพื้้�อีใชเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้วโ์ดยเฉพื้�ะอ่ีก้ดว้ย ซ้ึ่� งม่คุณสัมบัติ้ดง้น่�  ①สั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวได้

จำำ�นวนม�ก้  ②คุณสัมบัติ้พิื้เศัษในก้�รั้เพื้�ะปลกู้ (ลม้ย�ก้ ปลูก้ง่�ย) ③ส่ัวนใหญ่เป็นสั�ยพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ที่นที่�นต่อีโรั้ค ④

รั้สัช�ติจำ�ก้ก้�รั้หุงและคุณภ�พื้ขอีงข�้วก้ลอ้ีงจำะไม่ส่ังผู้ลก้รั้ะที่บัต่อีก้�รั้ผู้ลิต�⑤ส่ัวนใหญ่เป็นพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ม่เมด็ข�้วใหญ่

     เน้�อีงจำ�ก้เมลด็ข�้วสัำ�หร้ั้บัใชเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้วจ์ำะม่รั้�ค�ถูก้ก้ว�่ข�้วสัำ�หร้ั้บับัริั้โภค จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงผู้ลิตดว้ยวธ่ิุ์ก้�รั้ปลกู้

ตน้ทุี่นตำ�� ตอ้ีงปรั้ะยกุ้ตโ์ดยนำ�ก้�รั้ปลกู้แบับัหว�่นตรั้ง (หว�่นในน�โดยตรั้ง) ก้�รั้ปลกู้แบับัเวน้รั้ะยะ และก้�รั้นำ�ม�ปุ� ยจำ�ก้

ฟ�ร์ั้มปศุัสัต้วม์�ใช ้เป็นตน้ เพื้้�อีลดค่�ใชจ่้ำ�ยในก้�รั้ผู้ลิตและเพื้ิ�มผู้ลผู้ลิตท่ี่�สั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวไดใ้หม้�ก้ท่ี่�สุัด
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 ลกัษณะเด่นของพชืทีป่ลูก

(1) ธัุ์ญพชื

ธุ์ญ้พื้้ช ไดแ้ก่้ พื้้ชจำำ�พื้วก้ข�้วธุ์ญ้พื้้ช และพื้้ชตรั้ะก้ลูถ้�ว เป็นตน้

① พชืจำาพวักข้าวัธัุ์ญพชื

ไดแ้ก่้ ข�้วสั�ล่ ข�้วบั�ร์ั้เลย ์ข�้วไรั้ย ์ข�้วโอีต๊ เป็นตน้ 

② พชืติระกลูถัว่ั

ไดแ้ก่้ ถ้�วเหล้อีง ถ้�วแดง เป็นตน้ 

ถ้�วเหล้อีงท่ี่�ยง้ไม่โตเตม็ท่ี่� จำะที่�นเป็นผู้ก้้ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ ถ้�วแรั้ะ 

(2) พชืติระกลูหัวัมนัต่ิาง ๆ 

ไดแ้ก่้ มน้เที่ศั และมน้ฝึร้ั้�ง เป็นตน้ เป็นวต้ถุดิบัขอีงแป้งสัต�ร์ั้ช ถ�้นำ�ไปเป็นวต้ถุดิบัอี�ห�รั้สัดจำะจำด้อียูใ่นวต้ถุดิบั

จำำ�พื้วก้ผู้ก้้

(3) พชืติระกลูผกั

①�ประเภทของผกั

ผู้ก้้ท่ี่�ปลูก้ก้น้ในญ่�ปุ่นม่อียูร่ั้�ว 150 ชนิด 

ชนิดท่ี่�ใชพ้ื้้�นท่ี่�ปลูก้เป็นบัริั้เวณก้ว�้ง ไดแ้ก่้ มน้ฝึร้ั้�ง มน้เที่ศั หว้ไชเที่�้ ก้ะหลำ��ปล่ ผู้ก้้ก้�ดข�ว เป็นตน้ นอีก้จำ�ก้น่�หอีม 

ใหญ่ แคร์ั้รั้อีต และผู้ก้้โขมก้ป็ลูก้ก้น้ม�ก้เช่นก้น้ 

วธ่ิุ์ก้�รั้แบ่ังปรั้ะเภที่ขอีงผู้ก้้ จำะม่ก้�รั้แบ่ังแบับัธุ์รั้รั้มช�ติซ้ึ่�งเป็นวธ่ิุ์ก้�รั้แบ่ังต�มหลก้้พื้ฤก้ษศั�สัตร์ั้ และก้�รั้แบ่ังต�ม

วต้ถุปรั้ะสังคก์้�รั้ใชต้�มส่ัวนท่ี่�ใชป้รั้ะโยชน์

การปลูกพชื / ผกัต่ิาง ๆ5
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      ในก้�รั้จำด้ปรั้ะเภที่ต�มธุ์รั้รั้มช�ติ พื้้ชในวงศัเ์ด่ยวก้น้จำะม่ลก้้ษณะท่ี่�เหม้อีนก้น้  

การจดัประเภทติามธุ์รรมชาติิ

วังศ� ผกัส่วันใหญ่

วงศัแ์ตง 

(Cucurbitaceae) 

 แตงก้ว� เมลอีน แตงโม ฟ้ก้ที่อีง

วงศัม์ะเข้อี 

(Solanaceae) 

 มะเข้อีม่วง มะเข้อีเที่ศั พื้รั้ิก้หยวก้ ม้นฝึรั้้่ง

วงศัลิ์ล่ (Liliaceae) หอีมใหญ่                              ตน้หอีม

วงศัท์ี่�นตะวน้ 

(Asteraceae) 
ผู้ก้้ก้�ดแก้ว้                                โก้โบั　                              ตง้โอี�   

วงศัผ์ู้ก้้โขม 

(Chenopodiaceae) 
ผู้ก้้โขมi

วงศัผ์ู้ก้้ก้�ด 

(Brassicaceae) 
 ก้ะหล่ำ�ปล ่ ผู้้ก้ก้�ดข�ว ห้วไชเท้ี่�

วงศัผ์ู้ก้้ช่ (Apiaceae) แครั้์รั้อีต

วงศับ์ัอีน (Araceae) เผู้อ้ีก้

วงศัห์ญ�้ (Poaceae) ข�้วโพื้ด

วงศัผ์ู้ก้้บุัง้ 

(Convolvulaceae) 
มน้เที่ศั

วงศัก์้หุล�บั 

(Rosaceae) 
สัตรั้อีวเ์บัอีร์ั้ร่ั้
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5 ก้�รั้ปลกู้พื้้ช / ผู้ก้้ต่�ง ๆ

แยกประเภทติามการนำาส่วันต่ิางๆ มาใช้

ปรั้ะเภที่ใบั : ร้ั้บัปรั้ะที่�นใบั

ปรั้ะเภที่หว้ : ร้ั้บัปรั้ะที่�นรั้�ก้และก้�้นท่ี่�อียูใ่ตดิ้น

ปรั้ะเภที่ผู้ล : ร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ลและเมลด็

②�ลกัษณะเด่นของผกัทีส่ำาคญัๆ (จากการแบ่งติามวัตัิถุประสงค�การใช้) 

　　ⅰ ผกัทีรั่บประทานใบ

a กะหลำา่ปลี

เหม�ะก้บ้ัอี�ก้�ศัเยน็

ปลกู้แบับัย�้ยตน้ก้ล�้

นอีก้จำ�ก้จำะนำ�ม�ร้ั้บัปรั้ะที่�นสัดๆ แลว้ ยง้นำ�ไปที่ำ�อี�ห�รั้ไดห้ล�ก้หล�ย

b ผกักาดขาวั

นอีก้จำ�ก้นำ�ไปใชท้ี่ำ�ผู้ก้้ดอีงแลว้ ยง้เป็นผู้ก้้ฤดูใบัไมร่้ั้วงท่ี่�

ข�ดไม่ไดใ้นอี�ห�รั้จำำ�พื้วก้หมอ้ีไฟ เจำริั้ญเติบัโตไดด่้ในอี�ก้�ศัท่ี่�เยน็

โดยที่้�วไปจำะปลกู้แบับัย�้ยตน้ก้ล�้แต่ก้ป็ลกู้แบับัหว�่นเมลด็

โดยตรั้งในบั�งพื้้�นท่ี่�ดว้ยเช่นก้น้

ม่พื้น้ธ์ุุ์เข�้ปล่ก้ลมแน่น พื้น้ธ์ุุ์เข�้ปล่หลวม 

และพื้น้ธ์ุุ์เข�้ปล่ย�ว 

ผู้้ก้โขมi ผู้้ก้ก้�ดข�ว ก้ะหล่ำ�ปล่

ม้นฝึรั้้่ง ห้วไชเที่้� แครั้์รั้อีต ดอีก้บั้ว

รั้�ก้บั้ว

แตงก้ว� มะเข้อีเที่ศั พื้รั้ิก้หยวก้มะเข้อีม่วง ถ้่วแรั้ะญ่่ปุ่น
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c ผกักาดแก้วั

ม่หล�ยพื้น้ธ์ุุ์ เช่น พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ใบัห่อีมว้นก้ลม 

พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ไม่ห่อีใบั และพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ใบัหยก้้ เป็นตน้ 

เจำริั้ญเติบัโตไดด่้ในอี�ก้�ศัเยน็

ปลกู้แบับัย�้ยตน้ก้ล�้

เมลด็จำะงอีก้ไดด่้ในท่ี่�สัว�่ง ไม่ที่นต่อีสัภ�พื้คว�มเป็นก้รั้ด 

อีอีก้ดอีก้ในอุีณหภมิูสูัง

d ผกัโขม

หลง้จำ�ก้หว�่นเมลด็แลว้ 1 เด้อีนคร้ั้� งถ้ง 2 เด้อีนก้ส็ั�ม�รั้ถ

เก้บ็ัเก่้�ยวได ้เป็นผู้ก้้ท่ี่�ปลกู้ง่�ย จำะเก้บ็ัเก่้�ยวเม้�อีใบัม่คว�มย�ว

ปรั้ะม�ณ 25 ซึ่ม.

โดยปก้ติจำะปลูก้แบับัหว�่นเมลด็โดยตรั้ง 

แต่ป้จำจุำบัน้ก้ม่็ก้�รั้ปลกู้แบับัย�้ยตน้ก้ล�้ดว้ยเช่นก้น้

จำ�ก้ก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งพื้น้ธ์ุุ์ ที่ำ�ใหเ้ริั้�มปลกู้ตลอีด

ที่้�งป่ไดแ้ลว้ 

　　ⅱ ผกัประเภทรับประทานรากและหัวั

a หอมหัวัใหญ่

หว้หอีมส่ัวนก้ลมท่ี่�ใชร้้ั้บัปรั้ะที่�น เป็นส่ัวนท่ี่�ใบัและ

ก้�้นซึ่อ้ีนที่บ้ัก้น้อียูก่้จ็ำริั้ง แต่จำด้ปรั้ะเภที่อียูใ่นปรั้ะเภที่

ผู้ก้้จำำ�พื้วก้ร้ั้บัปรั้ะที่�นหว้ 

ปลกู้แบับัย�้ยตน้ก้ล�้

b หัวัไชเท้า

ส่ัวนใหญ่จำะปลูก้หว้ไชเที่�้ฤดูใบัไมร่้ั้วง 

ต้�งแต่ช่วงฤดูใบัไมร่้ั้วงถ้งฤดูหน�ว 

แต่หว้ไชเที่�้ฤดูใบัไมผู้้ลิ และหว้ไชเที่�้ฤดูร้ั้อีน

ก้เ็ริั้�มปลกู้ก้น้ม�ก้ข้�น และปลูก้ไดต้ลอีดที่้�งป่ 

ม่ก้�รั้ปลกู้ในโดมช่วงอี�ก้�ศัหน�วดว้ย

ปลกู้แบับัหว�่นเมลด็โดยตรั้ง

อีอีก้ดอีก้เม้�อีอุีณหภมิูตำ��คงท่ี่�อีย�่งต่อีเน้�อีง
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c มนัฝืร่ัง

นอีก้จำ�ก้จำะร้ั้บัปรั้ะที่�นหว้แลว้ ยง้ใชเ้ป็นวต้ถุดิบั

สัำ�หร้ั้บัที่ำ�แป้งสัต�ร์ั้ชและผู้ลิตภณ้ฑอ์ี�ห�รั้แปรั้รูั้ป

ต่�ง ๆ อ่ีก้ดว้ย ปลูก้โดยนำ�หว้ไปปลกู้ในไร่ั้ 

d มนัเทศ

ร้ั้บัปรั้ะที่�นส่ัวนรั้�ก้ท่ี่�โตข้�น

แมใ้นดินท่ี่�ม่ปุ� ยนอ้ียก้เ็จำริั้ญเติบัโตไดด่้ 

ถ�้ม่ปุ� ยม�ก้เกิ้นไป ใบัและก้�้นจำะม่ขน�ดใหญ่ข้�น 

ที่ำ�ใหส่้ัวนหว้ไม่โต

ตด้เอี�หน่อีท่ี่�แตก้อีอีก้จำ�ก้หว้ 

แลว้นำ�ไปเป็นตน้ก้ล�้ปลกู้ในไร่ั้ 

e แคร�รอติ

อุีดมไปดว้ยสั�รั้เบัต�้แคโรั้ท่ี่น นอีก้จำ�ก้ใชท้ี่ำ�อี�ห�รั้แลว้ 

ยง้นำ�ไปใชท้ี่ำ�นำ��ผู้ลไมไ้ดด้ว้ย 

เจำริั้ญเติบัโตในอี�ก้�ศัเยน็ แต่ก้ป็ลกู้ก้น้ที่้�วไป

ที่้�งปรั้ะเที่ศัญ่�ปุ่น

ปลกู้แบับัหว�่นเมลด็โดยตรั้ง ม่คุณสัมบัติ้เฉพื้�ะค้อี

ถ�้อี�ก้�ศัแหง้จำะแตก้หน่อีย�ก้

　　ⅲ ผกัประเภทรับประทานผล

a มะเขอืเทศ

ม่หล�ก้หล�ยพื้น้ธ์ุุ์ ม่ชนิดท่ี่�ใชส้ัำ�หร้ั้บันำ�ไปปรุั้งอี�ห�รั้

โดยใชค้ว�มร้ั้อีนดว้ย มะเข้อีเที่ศัจิำ�วท่ี่�ม่นำ� �ต�ลสูังเป็นท่ี่�นิยมม�ก้ 

ปลกู้แบับัหว�่นเมลด็โดยตรั้ง และใชก้้�รั้ต่อีกิ้�ง 

เน้�อีงจำ�ก้ตอ้ีงคุมก้�้นใหม่้ 1 ก้�้น จ้ำง "เลม็ต�ข�้ง" 

โดยตด้ต�ข�้งอีอีก้ต้�งแต่ยง้ม่ขน�ดเลก็้ ก้�รั้ตด้ยอีดและ

เลม็ผู้ลอีอีก้ก้ท็ี่ำ�ดว้ยเช่นก้น้
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b แติงกวัา

ร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ลท่ี่�ส่ัเข่ยวก่้อีนจำะสุัก้งอีม 

ใชส้ัำ�หร้ั้บัที่ำ�สัลด้และผู้ก้้ดอีง

ไม่เพื้่ยงแค่ปลกู้ก้ล�งแจำง้เท่ี่�น้�น ยง้สั�ม�รั้ถปลกู้ใน

โรั้งเร้ั้อีนดว้ย ที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวไดต้ลอีดป่

เก้บ็ัเก่้�ยวช่วงรั้ะยะท่ี่�คว�มย�วขอีงผู้ล (ผู้ลย�ว) ปรั้ะม�ณ 20 ซึ่ม.

ปลกู้แบับัย�้ยตน้ก้ล�้ และใชก้้�รั้ต่อีกิ้�งดว้ย

c มะเขอืม่วัง

ม่หล�ก้หล�ยพื้น้ธ์ุุ์ และม่ชนิดท่ี่�ปลกู้เฉพื้�ะขอีงแต่ละพื้้�นท่ี่�

เน้�อีงจำ�ก้ม่รั้ะยะเวล�ก้�รั้ปลกู้น�น จ้ำงจำำ�เป็น

ตอ้ีงใส่ัปุ� ยใหเ้พื้่ยงพื้อี

ปลกู้แบับัย�้ยตน้ก้ล�้

เม้�อีเติบัโตข้�น ตอ้ีงที่ำ�ไมค้ ำ�� ตด้ต� โนม้กิ้�ง และแต่งกิ้�ง 

(4) พชือุติสาหกรรม (industrial crop)

พื้้ชอุีตสั�หก้รั้รั้ม ค้อี พื้้ชท่ี่�จำ ำ�เป็นตอ้ีงผู้�่นก้รั้ะบัวนก้�รั้ข้�นสูัง

เพื้้�อีนำ�ไปใชป้รั้ะโยชน์

ไดแ้ก่้ ช� หว้บุัก้ ถ้�วลิสัง ตน้ก้ก้ ตน้ย�สูับั ผู้ก้้ก้�ดฝึร้ั้�ง และอีอ้ีย เป็นตน้

a ชา

ช� หม�ยถ้งใบัช�ขอีงตน้ช� เพื้รั้�ะเป็นไมย้น้ตน้ 

เม้�อีปลกู้แลว้คร้ั้� งหน้�งก้ส็ั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวไดน้�นหล�ยป่ 

ไร่ั้ปลกู้ตน้ช�จำะเร่ั้ยก้ว�่ ไร่ั้ช�

เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวไดง่้�ย จ้ำงคุมใหต้น้ช�สูัง

ปรั้ะม�ณรั้ะดบ้ัสัะโพื้ก้



51

5 การปลกูพืช / ผกัต่าง ๆ

b หัวับุก

เก้บ็ัเก่้�ยวก้�้นใตดิ้นขอีงตน้บุัก้ ม�แปรั้รูั้ปเป็นหว้บุัก้

ปลกู้ในพื้้�นท่ี่�รั้�บัหร้ั้อีพื้้�นดินล�ดชน้ท่ี่�รั้ะบั�ยนำ��ไดด่้

ปลกู้ใหโ้ตจำ�ก้หว้

c ถัว่ัลสิง

เป็นพื้้ชตรั้ะก้ลูถ้�ว หลง้จำ�ก้ดอีก้ท่ี่�อียูเ่หน้อีพื้้�นดิน

ผู้สัมเก้สัรั้แลว้ ร้ั้งไข่ท่ี่�ย�วอีอีก้ม�จำะฝ้ึงตว้ลงไปในดิน 

และส่ัวนปล�ยจำะเจำริั้ญเติบัโตข้�นเป็นฝ้ึก้ 

เก้บ็ัเก่้�ยวโดยขดุฝ้ึก้ข้�นม�จำ�ก้ใตดิ้น

ปลกู้โดยหว�่นเมลด็ในไร่ั้ 

(5) พชืทีใ่ช้เป็นอาหารสัติวั�

พื้้ชท่ี่�ใชเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้ว ์ค้อี พื้้ชท่ี่�จำะนำ�ไปใชเ้ป็นอี�ห�รั้แก่้สัต้วเ์ล่�ยงในฟ�ร์ั้มปศุัสัต้ว ์ไดแ้ก่้ ตน้หญ�้ ตน้ข�้ว ข�้วโพื้ด  

ข�้วฟ่�ง ข�้วโอีต๊ เป็นตน้ 

ซ้ึ่� งจำะนำ�ไปใหเ้ป็นอี�ห�รั้สัต้วใ์นรูั้ปแบับัหญ�้สัด หญ�้แหง้ หร้ั้อีอี�ห�รั้หมก้้เหลว (ไซึ่เลจำ) 

อี�ห�รั้สัต้วท่์ี่�จำะเก้บ็ัเก่้�ยวดอีก้ขอีงตน้หญ�้ ตน้ข�้ว และข�้วโพื้ดพื้ร้ั้อีมก้บ้ัก้�้นและใบั จำ�ก้น้�นนำ�ไปหมก้้ในโรั้งหมก้้ 

แบับัปิดใหอ้ียูใ่นสัภ�พื้ท่ี่�ไม่ม่อีอีก้ซิึ่เจำน (อี�ก้�ศั)  เร่ั้ยก้ว�่อี�ห�รั้หมก้้เหลว (ไซึ่เลจำ) 

จำะที่ำ�ก้�รั้เก้บ็ัเก่้�ยวในช่วงท่ี่�ผู้ลผู้ลิตม่สั�รั้อี�ห�รั้สูังสุัด 

2 การจัดการงานเพาะปลูกพืชไร่ / พืชติระกูลผักต่ิาง ๆ 

① อุณหภูม ิ

พื้ช้จำะม่อุีณหภมิูท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตต�มชนิดและช่วงก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตท่ี่�ด่ท่ี่�สุัดต่�งก้น้ไป ซ้ึ่�งจำะม่พื้้ชท่ี่�ชอีบั

อุีณหภมิูตำ��และพื้้ชท่ี่�ชอีบัอุีณหภมิูสูัง 

จำ�ก้ก้�รั้ปร้ั้บัปรุั้งพื้น้ธ์ุุ์และก้�รั้ปรั้ะยกุ้ตว์ธ่ิุ์ก้�รั้ปลูก้ ที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถปลูก้ในหล�ยภมิูภ�คได ้

แมพ้ื้้ชท่ี่�เติบัโตไดด่้ในอุีณหภมิูสูัง ก้ส็ั�ม�รั้ถปลกู้ในภมิูภ�คท่ี่�อี�ก้�ศัหน�วได ้ดว้ยก้�รั้ปลูก้ในเร้ั้อีนเพื้�ะหร้ั้อีโดม

พื้ล�สัติก้ หร้ั้อีปลกู้โดยคลุมวส้ัดุปิดเอี�ไว ้เป็นตน้ 
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② ควัามแรงของแสงสว่ัางและการสังเคราะห�แสง

พื้ช้จำะสัง้เครั้�ะห์แสังเพื้้�อีเจำริั้ญเติบัโต

โดยที่้�วไปแลว้ก้�รั้สัง้เครั้�ะห์แสังจำะยิ�งที่ำ�ไดด่้เม้�อีม่แสังแรั้งๆ แต่ถ�้คว�มแรั้งขอีงแสังสูังเกิ้นรั้ะดบ้ัหน้�งข้�นไปจำะถ้ง

จุำดอิี�มตว้ขอีงแสัง 

คว�มแรั้งขอีงแสังท่ี่�จำ ำ�เป็นจำะแตก้ต่�งก้น้ไปในพื้้ชแต่ละชนิด

ผู้ก้้ท่ี่�จำ ำ�เป็นตอ้ีงใชแ้สังแดดแรั้งๆ ไดแ้ก่้ มะเข้อีเที่ศั เมลอีน ข�้วโพื้ด และแคร์ั้รั้อีต เป็นตน้

ผู้ก้้ท่ี่�เจำริั้ญเติบัโตไดด่้ในแสังอ่ีอีนๆ ไดแ้ก่้ ผู้ก้้ช่ฝึร้ั้�ง และเม่ยวก้ะ เป็นตน้ 

③�นำ�า

ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ชข้�นอียูก่้บ้ัสัภ�พื้ขอีงนำ��ในดิน 

ถ�้นำ��ไม่เพื้่ยงพื้อี จำะที่ำ�ใหแ้หง้เห่�ยว และเป็นสั�เหตุที่ำ�ใหข้�ดสั�รั้อี�ห�รั้ได ้

ตรั้งข�้ม ถ�้ม่นำ��ม�ก้เกิ้นไป อีอีก้ซิึ่เจำนจำะไม่เพื้่ยงพื้อี ที่ำ�ใหร้ั้�ก้เน่�ได ้

ก้�รั้วด้ปริั้ม�ณนำ�� จำะใชเ้คร้ั้�อีงวด้นำ��ในดิน และเที่นชน้มิเตอีร์ั้ ค่�ปริั้ม�ณนำ��จำะแสัดงเป็น % หร้ั้อีแสัดงดว้ยค่� pF ค่�ปริั้ม�ณ

นำ��ในดินท่ี่�เหม�ะสัมค้อี 35-55 % 

3 เมล็ด

(1) เมลด็

①�การแติกหน่อ

เพื้้�อีใหเ้มลด็ม่หน่อีงอีก้อีอีก้ม� (แตก้หน่อี) จำำ�เป็นตอ้ีงม่นำ�� / อุีณหภมิู / และก๊้�ซึ่อีอีก้ซิึ่เจำน ซ้ึ่�งเร่ั้ยก้ว�่ "ป้จำจำย้ 3 ปรั้ะก้�รั้

ขอีงก้�รั้แตก้หน่อี" 

ห�ก้รั้ดนำ��ม�ก้เกิ้นไป จำะที่ำ�ใหก๊้้�ซึ่อีอีก้ซิึ่เจำนไม่เพื้่ยงพื้อี ก้�รั้แตก้หน่อีจำะไม่ด่ 

② เมลด็ทีง่อกในทีส่ว่ัางและเมลด็ทีง่อกในทีม่ดื

เมลด็ท่ี่�งอีก้ไดง่้�ยเม้�อีไดร้้ั้บัแสังเร่ั้ยก้ว�่เมลด็ท่ี่�งอีก้ในท่ี่�สัว�่ง (เมลด็ท่ี่�ไวต่อีแสัง) 

      เช่น : แคร์ั้รั้อีต ผู้ก้้ก้�ดแก้ว้ เป็นตน้ 

ม่เมลด็ท่ี่�จำะงอีก้ย�ก้เม้�อีถูก้แสังเร่ั้ยก้ว�่เมลด็ท่ี่�งอีก้ในท่ี่�ม้ด (เมลด็ท่ี่�ไม่ชอีบัแสัง) 

      เช่น : หว้ไชเที่�้ มะเข้อีเที่ศั แตงโม เป็นตน้ 

③ อายุขยัของเมลด็และวัธีิุ์เกบ็รักษา

เมลด็ม่อี�ยขุย้ ซ้ึ่� งจำะแตก้ต่�งก้น้ไปต�มชนิดขอีงพื้้ชและผู้ก้้แต่ละชนิด ม่ที่้�งท่ี่�อี�ยขุย้สั้�นและอี�ยขุย้ย�ว
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ก้�รั้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�เมลด็ ม่เง้�อีนไขค้อีตอ้ีงแหง้และม่อุีณหภมิูตำ�� 

ถ�้เก้บ็ัร้ั้ก้ษ�ในสัภ�พื้ท่ี่�ไม่ด่ จำะที่ำ�ใหอ้ี�ยขุย้เมลด็สั้�นลงได ้

อายุขยัของเมลด็พนัธุุ์�ผกั 

      1- 2 ป่ ไดแ้ก่้ แคร์ั้รั้อีต ข�้วโพื้ด ผู้ก้้โขม 

      2-3 ป่ ไดแ้ก่้ ตน้หอีม หอีมใหญ่ หว้ไชเที่�้ ก้ะหลำ��ปล่

      3-4 ป่ ไดแ้ก่้ มะเข้อีเที่ศั มะเข้อีม่วง 

④�เมลด็พนัธุุ์�ดดัแปลง

ม่เมลด็พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�นำ�ม�ปร้ั้บัปรุั้งเพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถหว�่นไดง่้�ยข้�น งอีก้ไดด่้ข้�น และป้อีงก้น้โรั้คไดด่้ข้�น เป็นตน้ เพื้ิ�มม�ก้ข้�น 

・เมลด็พื้น้ธ์ุุ์เคล้อีบัผู้วิ : ดด้แปลงที่ำ�ใหม่้ลก้้ษณะเป็นที่รั้งก้ลมเท่ี่�ๆ ก้น้

・เมลด็เปล้อีย : เมลด็ท่ี่�ดด้แปลงโดยก้รั้ะเที่�ะเอี�เปล้อีก้แขง็อีอีก้ใหอ้ียูใ่นสัภ�พื้เปล้อีย (เช่น ผู้ก้้โขม) 

・เมลด็พื้น้ธ์ุุ์ฆ่่�เช้�อี : เมลด็ท่ี่�ผู้�่นก้�รั้ฆ่่�เช้�อีแลว้

・ซ่ึ่ดเที่ป : นำ�เมลด็ใส่ัไวก้้บ้ัเที่ปโดยเวน้รั้ะยะห่�งเท่ี่�ๆ ก้น้เอี�ไว ้

⑤ เมลด็พนัธุุ์�  F1 (เอฟิวันั)

บั�้งก้เ็ร่ั้ยก้ว�่ เมลด็พื้น้ธ์ุุ์ผู้สัมรุ่ั้นท่ี่� 1 

เป็นเมลด็พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�นำ�จุำดแขง็ขอีงพื้น้ธ์ุุ์ผู้สัมม�ใช ้ซ้ึ่� งจำะไดเ้มลด็ท่ี่�ม่ปรั้ะสิัที่ธิุ์ภ�พื้ขอีงที่้�งสัอีงสั�ยพื้น้ธ์ุุ์

ป้จำจุำบัน้ ก้�รั้ปลกู้ผู้ก้้ส่ัวนใหญ่มก้้ใชเ้มลด็พื้น้ธ์ุุ์ F1 

นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่เมลด็พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ก้ ำ�หนดเฉพื้�ะ ซ้ึ่�งเป็นเมลด็พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ส้ับัที่อีดปรั้ะสิัที่ธิุ์ภ�พื้ม�จำ�ก้สั�ยพื้น้ธ์ุุ์พื้อ่ีแม่  ผู้ก้้ท่ี่�ปลกู้

ในภมิูภ�คต่�งๆ เช่น ผู้ก้้จำ�ก้เก่้ยวโต และผู้ก้้จำ�ก้ค�ก้ะ เป็นตน้ ก้ใ็ชเ้มลด็พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ก้ ำ�หนดเฉพื้�ะ สั�ม�รั้ถนำ�ม�ปลูก้ใน

คร้ั้วเร้ั้อีนได ้

○ มาฝึืกฝืนให้สามารถดูเมลด็พนัธุุ์�ผกัแล้วัสามารถรู้ได้ว่ัาเป็นผกัชนิดใดได้กนัเถอะ

○ มาฝึืกฝืนจนสามารถรู้ได้ว่ัาเป็นเมลด็พนัธุุ์�ดดัแปลงแบบใดกนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์เกบ็รักษาเมลด็กนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองอายุขยัของเมลด็พนัธุุ์�ของผกัแต่ิละชนิดกนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองเมลด็ทีง่อกในทีส่ว่ัางกบัเมลด็ทีง่อกในทีม่ดืของผกัประเภทหลกัๆ กนัเถอะ

○

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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(2) การหว่ัานเมลด็

ก้�รั้หว�่นเมลด็ม่ที่้�ง ก้�รั้หว�่นแบับัโปรั้ย ก้�รั้หว�่นเป็นแถว และก้�รั้หว�่นเป็นจุำด 

จำะหว�่นเมลด็ดว้ยวธ่ิุ์ท่ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัชนิดขอีงผู้ก้้

ก้�รั้ใชดิ้นก้ลบัหลง้จำ�ก้หว�่นเมลด็ เร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้ก้ลบัดิน 

เมลด็ท่ี่�งอีก้ในท่ี่�สัว�่ง เช่น แคร์ั้รั้อีต ควรั้ก้ลบัในดินบั�งๆ เพื้รั้�ะถ�้ก้ลบัดินม�ก้ไปจำะที่ำ�ใหง้อีก้ไดไ้ม่ด่  

ระยะห่างระหวา่งตน้

たねเมลด็

หวา่นเป็นแถวบนคนัดินปลกู
(เช่น แคร์รอต เป็นตน้)

หวา่นเมลด็หลาย ๆ 
เมลด็ที�ตาํแหน่งเดียวกนั
(เช่น หวัไชเทา้ เป็นตน้) 

หวา่นใหท้ั�วคนัดินปลกู
(เช่น การเพาะตน้กลา้หอมหวัใหญ่ เป็นตน้) 

เมลด็เมลด็

หว่านเป็นจุด หว่านเป็นแถว หว่านแบบโปรย

ระยะห่างระหวา่งตน้

ระยะห่างระหวา่งตน้ระยะห่างระหวา่งตน้

○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์หว่ัานเมลด็กนัเถอะ○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์หว่ัานเมลด็กนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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 ลกัษณะเด่นของพชืทีป่ลูกในโรงเรือน

(1) พชืติระกลูผกั

①�มะเขอืเทศ

เป็นผู้ก้้ร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ล วงศัม์ะเข้อี (Solanaceae) 

ม่วธ่ิุ์ก้�รั้ปลกู้ม�ก้ม�ย ปลกู้ไดต้ลอีดที่้�งป่ 

เจำริั้ญเติบัโตไดด่้ในอุีณหภมิูท่ี่�ค่อีนข�้งสูัง แต่ก้เ็ติบัโตไดใ้นอุีณหภมิูตำ��ดว้ยเช่นก้น้

จำำ�เป็นตอ้ีงม่แสังแดดแรั้งในก้�รั้เติบัโต

②�สติรอวั�เบอร� รี

เป็นผู้ก้้ปรั้ะเภที่ร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ล วงศัก์้หุล�บั (Rosaceae) 

ม่ก้�รั้ปลูก้แบับัท่ี่�ติดต้�งน้�งร้ั้�นสูังใหส้ั�ม�รั้ถยน้ที่ำ�ง�นได้

ขย�ยพื้น้ธ์ุุ์แบับัไม่อี�ศัย้เพื้ศั เม้�อีผู้ลิดอีก้และอีอีก้ผู้ลแลว้ จำะเกิ้ดร้ั้นเนอีร์ั้ และใชต้น้

อ่ีอีนท่ี่�จำะงอีก้อีอีก้จำ�ก้ส่ัวนปล�ยขย�ยพื้น้ธ์ุุ์ต่อีไป

นิยมวธ่ิุ์ก้�รั้ปลูก้ตน้ก้ล�้ท่ี่�เร่ั้งใหอ้ีอีก้ดอีก้เร็ั้วข้�น และปลูก้แบับัเร่ั้งก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต

③�แติงกวัา

เป็นผู้ก้้ร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ลจำำ�พื้วก้แตง วงศั ์Cucurbitaceae (ใชผู้้ลอ่ีอีน) 

จำะผู้สัมเก้สัรั้รั้ะหว�่งดอีก้ตว้ผูู้ก้้บ้ัดอีก้ตว้เม่ย แต่ก้ม่็คุณสัมบัติ้เฉพื้�ะท่ี่�แมจ้ำะผู้สัม

เก้สัรั้หร้ั้อีไม่ก้ต็�มก้ส็ั�ม�รั้ถอีอีก้ผู้ลได ้ (ก้�รั้พื้ฒ้น�ผู้ลโดยไม่ม่เมลด็) 

ส่ัวนใหญ่จำะปลูก้โดยต้�งเสั�คำ��และปลูก้แบับัใหเ้ล้�อียก้บ้ัเสั�

④�อืน่ ๆ

ม่ผู้ก้้หล�ก้หล�ยชนิด เช่น ผู้ก้้โขม (ผู้ก้้ร้ั้บัปรั้ะที่�นใบั วงศั ์Chenopodiaceae), มะเข้อีม่วง (ผู้ก้้ร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ล วงศั ์

Solanaceae), พื้ริั้ก้หยวก้ (ผู้ก้้ร้ั้บัปรั้ะที่�นผู้ล วงศั ์Solanaceae) เป็นตน้ ท่ี่�ปลูก้ในโรั้งเร้ั้อีน

งานปลูกพชืในโรงเรือน6
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 ผู้ก้้โขม มะเข้อีม่วง พื้ริั้ก้หยวก้

(2) ดอกไม้

ดอีก้ไมก้้นิ็ยมปลกู้ก้น้ม�ก้ในโรั้งเร้ั้อีน เพื้รั้�ะสั�ม�รั้ถปร้ั้บัช่วงเวล�ผู้ลิดอีก้ ตด้ดอีก้ท่ี่�ม่คุณภ�พื้ด่ได ้และสั�ม�รั้ถเพื้�ะเล่�ยง

ไมก้้รั้ะถ�งไดด้ว้ย

①�ดอกเบญจมาศ

เป็นพื้ช้หล�ยป่ม

เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้จำ�ก้ก้�รั้ตด้ชำ�กิ้�ง

ดอีก้เบัญจำม�ศัฤดูใบัไมร่้ั้วงเป็นพื้้ชวน้สั้�น 

เพื้้�อียด้เวล�ก้�รั้อีอีก้ดอีก้ จ้ำงปลูก้โดยเปิดไฟ

ใหแ้สังสัว�่งตอีนก้ล�งค้น 

ม่ดว้ยก้น้หล�ยพื้น้ธ์ุุ์ เช่น ดอีก้เบัญจำม�ศัฤดูร้ั้อีน เป็นตน้ สั�ม�รั้ถส่ังผู้ลผู้ลิตไดต้ลอีดป่

②�ดอกกหุลาบ

เป็นไมด้อีก้ข�ยจำ�ก้ตน้

ปลูก้ในโรั้งเร้ั้อีน ส่ังผู้ลผู้ลิตข�ยไดต้ลอีดป่

③ ดอกลลิลี ่

เป็นดอีก้ไมต้ด้ข�ยท่ี่�ปลกู้จำ�ก้หว้

ม่หล�ยสั�ยพื้น้ธ์ุุ์ เช่น พื้น้ธ์ุุ์ Lilium longiflorum, พื้น้ธ์ุุ์เอีเช่ย, 

พื้น้ธ์ุุ์โอีเร่ั้ยนที่อีล เป็นตน้ ดว้ยก้�รั้ปร้ั้บัอุีณหภมิูใหต้ำ��จ้ำงที่ำ�ให้

สั�ม�รั้ถส่ังผู้ลผู้ลิตไดต้ลอีดที่้�งป่
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④�ดอกคาร� เนช่ัน

ดอีก้ค�ร์ั้เนช้�นเป็นดอีก้ไมต้ด้ข�ยท่ี่�เป็นพื้้ชหล�ยป่

ปรั้ะม�ณ 70% จำะเป็นปรั้ะเภที่แผู้ข่ย�ยท่ี่�จำะม่

ดอีก้หล�ยดอีก้ในตน้เด่ยว 

2 โครงสร้างและประเภทของเรือนเพาะ

(1) ประเภท

แบ่ังต�มวส้ัดุคลุม อีอีก้เป็นเร้ั้อีนก้รั้ะจำก้ ก้บ้ัเร้ั้อีนเพื้�ะพื้ล�สัติก้

①  เรือนกระจก

เร้ั้อีนควบัคุมอุีณหภมิูท่ี่�ที่ำ�จำ�ก้ก้รั้ะจำก้

แสังสัว�่งส่ัอีงผู้�่นไดง่้�ย และม่คว�มที่นที่�นใชง้�นไดน้�นหล�ยป่

เท่ี่ยบัก้บ้ัพื้ล�สัติก้แลว้ม่ค่�ก่้อีสัร้ั้�งสูังก้ว�่

②�เรือนเพาะพลาสติกิ

เป็นเร้ั้อีนเพื้�ะท่ี่�ที่ำ�จำ�ก้แผู้น่ฟิลม์ยด้หยุน่ท่ี่�เบั�และใชง่้�ย หร้ั้อีแผู้น่ฟิลม์ชนิดแขง็ เม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัก้รั้ะจำก้แลว้คว�มที่นที่�น

ดอ้ียก้ว�่ แต่เพื้รั้�ะม่ก้�รั้พื้ฒ้น�แผู้น่ฟิลม์ใหส้ั�ม�รั้ถใชง้�นไดน้�นข้�น และค่�ก่้อีสัร้ั้�งตำ�� ที่ำ�ใหเ้ป็นท่ี่�นิยมม�ก้ข้�นใน

ป้จำจุำบัน้  

③ เรือนกนัฝืน

เป็นเร้ั้อีนหลง้ค�พื้ล�สัติก้ท่ี่�คลุมวส้ัดุฟิลม์ท่ี่�บัริั้เวณหลง้ค�เท่ี่�น้�น 

เน้�อีงจำ�ก้นำ��ฝึนจำะไม่ถูก้พื้ช้ท่ี่�ปลูก้โดยตรั้ง จ้ำงใหผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์เร้ั้�อีงก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้ค / 

แมลงศัต้รูั้พื้ช้ และป้อีงก้น้ผู้ลแตก้ไดด้ว้ย 

(2) โครงสร้าง

①�รูปแบบ

a แบบเรือนเดีย่วั

เป็นแบับัท่ี่�ม่หลง้ค�เด่ยว ที่นที่�นต่อีลมและหิมะ ถ่�ยเที่อี�ก้�ศัและแสังส่ัอีงผู้�่นไดด่้

b แบบเรือนต่ิอกนั

เป็นเร้ั้อีนเพื้�ะท่ี่�ม่เร้ั้อีนเด่�ยวเช้�อีมต่อีก้น้หล�ยเร้ั้อีน   

สั�ม�รั้ถใชเ้คร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีนไดอ้ีย�่งม่ปรั้ะสิัที่ธิุ์ภ�พื้ม�ก้ก้ว�่เม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัแบับัเร้ั้อีนเด่�ยว   
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ภ�ยในก้ว�้งขว�งใชง้�นไดด่้ แต่ม่ขอ้ีเส่ัยค้อี ส่ัวนท่ี่�เป็นจุำดเช้�อีมต่อีจำะม่แสังส่ัอีงผู้�่นนอ้ีย

②�รูปร่างหลงัคา

a หลงัคาทรงจัว่ั

หลง้ค�สัอีงฝ้ึ�งม่ส่ัวนล�ดเอ่ียง รูั้ปที่รั้งเหม้อีนบั�้น 

b หลงัคาทรงโค้ง

หลง้ค�เป็นรูั้ปที่รั้งก้ลม 

c หลงัคาทรงจัว่ัแบบไม่สมมาติร

เป็นหลง้ค� 2 ด�้นจำะม่ด�้นหน้�งท่ี่�หน�้ก้ว�้งแคบัก้ว�่

d หลงัคาแบบ Venlo 

เป็นลก้้ษณะหลง้ค�แบับัเนเธุ์อีร์ั้แลนด ์เป็นเร้ั้อีนเพื้�ะขน�ดใหญ่ท่ี่�ช�ยค�สูัง 

 วัสัดุคลุมสำาหรับเรือนเพาะและคุณสมบัติเิฉพาะ

(1) วัสัดุคลุมภายนอก

① กระจก

ใชก้้รั้ะจำก้แผู้น่ แสังส่ัอีงผู้�่นไดด่้

② ฟิิล�มชนิดน่ิม

ม่แบับัพื้ล�สัติก้เร้ั้อีนเพื้�ะธุ์รั้รั้มด� (เร้ั้อีนเพื้�ะฟิลม์พื้ล�สัติก้) และวส้ัดุฟิลม์พิื้เศัษ PO  (เร้ั้อีนเพื้�ะฟิลม์เที่อีร์ั้โมพื้ล�สัติก้

ชนิดพื้ิเศัษ) 

เรือนเดีย่วั

หลง้ค�ที่รั้งจำ้�ว

เร้ั้อีนแบับัต่อีหลง้ค�จำ้�ว

เรือนแบบต่ิอ

หลง้ค�ที่รั้งจำ้�ว (ขน�ดใหญ่) หลง้ค�ที่รั้งจำ้�วไม่สัมม�ตรั้

แบับั Venlo 

หลง้ค�ที่รั้งโคง้

เร้ั้อีนแบับัต่อีหลง้ค�โคง้

ช�ยค�สูัง
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③ ฟิิล�มชนิดแขง็

ฟิลม์ฟลูอีอีร่ั้นสัำ�หร้ั้บัเร้ั้อีนเพื้�ะ ม่คว�มที่นที่�นใชง้�นไดน้�นต้�งแต่ 10 ป่ข้�นไป  

ม่ชนิดท่ี่�เป็นแผู้น่อีะคริั้ลิคท่ี่�สั�ม�รั้ถใชค้ลุมไดน้�นต้�งแต่ 10 ป่ข้�นไปดว้ย 

(2) วัสัดุคลุมภายใน 

①�ฟิิล�มชนิดน่ิม 

ฟิลม์แบับัใสั เช่น พื้ล�สัติก้เร้ั้อีนเพื้�ะธุ์รั้รั้มด� พื้ล�สัติก้โพื้ลิ (ฟิลม์โพื้ลิเอีทิี่ล่นสัำ�หร้ั้บัเร้ั้อีนเพื้�ะ) พื้ล�สัติก้อี�ซ่ึ่เตด  

(ฟิลม์พื้ล�สัติก้ผู้สัมก้บ้ัพื้ล�สัติก้เอีที่ธิุ์ลอี�ซ่ึ่เตดสัำ�หร้ั้บัเร้ั้อีนเพื้�ะ) และวส้ัดุฟิลม์พิื้เศัษ PO (ฟิลม์เที่อีร์ั้โมพื้ล�สัติก้ชนิด 

พิื้เศัษสัำ�หร้ั้บัเร้ั้อีนเพื้�ะ) เป็นตน้ สั�ม�รั้ถนำ�ม�คลุมภ�ยในไดด้ว้ย ฟิลม์คลุมภ�ยในจำะใชแ้บับัชนิดท่ี่�บั�งก้ว�่ฟิลม์คลุม 

ภ�ยนอีก้ 

พื้ล�สัติก้โพื้ล่ เก้บ็ัก้ก้้คว�มร้ั้อีนไดไ้ม่ค่อียด่เม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัฟิลม์ชนิดนิ�มแบับัอ้ี�น 

② ผ้าไม่ถกัไม่ทอ (Non-woven fabric) 

ใชค้ลุมภ�ยในเป็นม่�นเก้บ็ัก้ก้้คว�มร้ั้อีน แมจ้ำะม่คุณสัมบัติ้ใหแ้สังผู้�่นไดไ้ม่ด่เท่ี่�ฟิลม์ใสั แต่สั�ม�รั้ถให ้

คว�มช้�นและนำ��ผู้�่นได ้ 

③ ผ้าขาวับาง

ใหแ้สังผู้�่นไดแ้ละอี�ก้�ศัผู้�่นไดด่้ 

�คุณสมบัติเิฉพาะ

 i  พื้ล�สัติก้เร้ั้อีนเพื้�ะธุ์รั้รั้มด� (ฟิลม์พื้ล�สัติก้สัำ�หร้ั้บัเร้ั้อีนเพื้�ะ)

     เป็นฟิลม์ท่ี่�แสังผู้�่นไดง่้�ย และม่คุณสัมบัติ้เก้บ็ัก้ก้้คว�มร้ั้อีนไดด่้  

     วส้ัดุม่นำ��หนก้้ม�ก้ ม่คว�มเหน่ยว สัก้ปรั้ก้ง่�ย และฉ่ก้ข�ดง่�ย  

     จำ ำ�เป็นตอ้ีงเปล่�ยนใหม่ทุี่ก้ๆ 1-2 ป่ ถ�้เผู้�ไฟจำะที่ำ�ใหเ้กิ้ดก๊้�ซึ่เส่ัย

ii วส้ัดุฟิลม์พื้ิเศัษ PO (ฟิลม์เที่อีร์ั้โมพื้ล�สัติก้ชนิดพื้ิเศัษสัำ�หร้ั้บัเร้ั้อีนเพื้�ะ)

     เม้�อีเท่ี่ยบัก้บ้ัพื้ล�สัติก้เร้ั้อีนเพื้�ะธุ์รั้รั้มด�แลว้ม่นำ��หนก้้เบั�ก้ว�่ ไม่ม่คว�มเหน่ยว เป้� อีนย�ก้ 

     ม่แบับัท่ี่�ใชไ้ดน้�น 2-3 ป่ และแบับัรั้ะยะย�ว 3-5 ป่ 

ผู้�้ไม่ถก้้ไม่ที่อี (Non-woven fabric) ผู้�้ข�วบั�ง 
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 อุปกรณ�เคร่ืองมอืภายในเรือนเพาะ

(1) เคร่ืองทำาควัามอุ่น 

 วธ่ิุ์ก้�รั้ที่ำ�คว�มอุ่ีน ม่ที่้�งแบับัลมร้ั้อีนและแบับันำ��ร้ั้อีน เคร้ั้�อีงแบับัเป่�ลมร้ั้อีนจำะติดต้�งไดง่้�ยก้ว�่จ้ำงนิยมนำ�ม�ใชก้้น้ม�ก้ 

เช้�อีเพื้ลิงจำะใชน้ำ� �มน้หนก้้ หร้ั้อีนำ��มน้ตะเก่้ยงเป็นส่ัวนใหญ่ ม่เคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีนท่ี่�ใชไ้ฟฟ้� แก๊้สั และเช้�อีเพื้ลิงไมอ้ีด้แท่ี่ง

ดว้ยเช่นก้น้ 

ก้�รั้นำ�คว�มร้ั้อีนจำ�ก้แสังอี�ทิี่ตยม์�ใช ้และฮ่ที่ตป้์�มก้พ็ื้ฒ้น�ไปอีย�่งม�ก้ 

(2) เคร่ืองระบายอากาศ

ภ�ยในเร้ั้อีนเพื้�ะ ช่วงก้ล�งวน้จำะม่อุีณหภมิูสูังเพื้รั้�ะคว�มร้ั้อีนจำ�ก้ดวงอี�ทิี่ตย ์จ้ำงตอ้ีงรั้ะบั�ยอี�ก้�ศัใหห้มุนเวย่นเอี�อี�ก้�ศั

ภ�ยนอีก้เข�้ไป ที่ำ�ใหอุ้ีณหภมิูภ�ยในไม่สูังจำนเกิ้นไป

วธ่ิุ์รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัม่อียู ่2 วธ่ิุ์ ไดแ้ก่้

① หมุนเวัยีนอากาศธุ์รรมชาติิ

เป็นวธ่ิุ์ที่ำ�หน�้ต่�งรั้ะบั�ยอี�ก้�ศั หร้ั้อีที่ำ�ช่อีงเปิดท่ี่�วส้ัดุคลุมบั�งส่ัวน ใหอ้ี�ก้�ศัภ�ยนอีก้เข�้ม�ได ้ไดร้้ั้บัผู้ลก้รั้ะที่บัจำ�ก้

ดินฟ้�อี�ก้�ศัภ�ยนอีก้

② ระบายอากาศแบบควับคุม

เป็นวธ่ิุ์ใชพ้ื้ด้ลมรั้ะบั�ยอี�ก้�ศั ควบัคุมใหอ้ี�ก้�ศัถ่�ยเที่อีอีก้และใหอ้ี�ก้�ศัภ�ยนอีก้เข�้ม� จำำ�เป็นตอ้ีงใชไ้ฟฟ้�และ

ผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์จำะข้�นอียูก่้บ้ัปรั้ะสิัที่ธิุ์ภ�พื้ขอีงพื้ด้ลมรั้ะบั�ยอี�ก้�ศั

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัสัดุคลุมประเภทต่ิางๆ และจุดประสงค�การนำาไปใช้หลกัๆ กนัเถอะ ○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัสัดุคลุมประเภทต่ิางๆ และจุดประสงค�การนำาไปใช้หลกัๆ กนัเถอะ 

ก้�รั้ปฏิบัติ้

เรือนเพาะแบบไม่เพิม่อุณหภูมิ

เร้ั้อีนเพื้�ะแบับัไม่เพื้ิ�มอุีณหภมิู เป็นเร้ั้อีนเพื้�ะแบับัวธ่ิุ์ไม่ใชเ้คร้ั้�อีงที่ำ�คว�มอุ่ีน เหม�ะก้บ้ัพื้้ชท่ี่�ที่นต่อีอุีณหภมิูตำ��ไดด่้ ม่

ขอ้ีด่ค้อีไม่เส่ัยค่�เช้�อีเพื้ลิง 

ห�ก้นำ�อุีโมงคเ์ข�้ม�ใชด้ว้ย จำะสั�ม�รั้ถเพื้ิ�มผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ก้�รั้เก้บ็ัคว�มร้ั้อีนในช่วงเวล�ก้ล�งค้นไดม้�ก้ข้�น 
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③�ลำาดบัการหมุนเวัยีนอากาศ

ก้�รั้หมุนเวย่นอี�ก้�ศั จำะที่ำ�จำ�ก้ก้�รั้หมุนเวย่นอี�ก้�ศัธุ์รั้รั้มช�ติ 

ลำ�ดบ้ัก้�รั้หมุนเวย่นอี�ก้�ศัธุ์รั้รั้มช�ติค้อี จำะเริั้�มจำ�ก้เปิดวส้ัดุคลุมภ�ยใน 

และต่อีม�จำะเปิดหน�้ต่�งบันหลง้ค� 

หร้ั้อีถ�้ที่ำ�แลว้อุีณหภมิูยง้สูังอียู ่ก้จ็ำะเปิดด�้นนอีก้ดว้ย 

ถ�้อุีณหภมิูไม่ลดลงดว้ยก้�รั้หมุนเวย่นอี�ก้�ศัต�มธุ์รั้รั้มช�ติ 

จำะที่ำ�ก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัแบับัควบัคุม 

(3) เคร่ืองผลติิก๊าซคาร�บอน 

ก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีนไดอีอีก้ไซึ่ด ์(ก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีน) จำะช่วยเร่ั้งก้�รั้สัง้เครั้�ะห์แสังขอีงพื้้ช 

สัำ�หร้ั้บัเร้ั้อีนเพื้�ะแบับัปิดอี�จำเกิ้ดป้ญห�ก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีนไดอีอีก้ไซึ่ดไ์ม่เพื้่ยงพื้อีได ้

ก้�รั้ใชเ้คร้ั้�อีงผู้ลิตก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีนช่วยเติมปริั้ม�ณก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีนไดอีอีก้ไซึ่ดเ์ข�้ไป 

สั�ม�รั้ถช่วยเร่ั้งก้�รั้สัง้เครั้�ะห์แสังได ้

(4) เคร่ืองป้องกนัและกำาจดัโรคและแมลงศัติรูพชื

ภ�ยในเร้ั้อีนเพื้�ะจำะม่คว�มช้�นสูังและอีบัอุ่ีนที่ำ�ใหเ้กิ้ดโรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ชคุก้ค�มไดง่้�ย และอี�จำขย�ยวงคว�มเส่ัยห�ย

อีย�่งเฉ่ยบัพื้ลน้อ่ีก้ดว้ย 

ก้�รั้ฉ่ดพื้น่สั�รั้เคม่เก้ษตรั้ภ�ยในเร้ั้อีนเพื้�ะ จำะใชเ้คร้ั้�อีงม้อีพื้น่สั�รั้เคม่เก้ษตรั้แบับัอีต้โนมติ้ เช่น "เคร้ั้�อีงพื้น่แบับัเคล้�อีนท่ี่�

อีต้โนมติ้" เป็นตน้ เพื้้�อีปรั้ะหยด้แรั้งง�นคนและเพื้้�อีคว�มปลอีดภย้ขอีงผูู้ป้ฏิบัติ้ง�น นอีก้จำ�ก้น่�ก้ม่็วธ่ิุ์ก้�รั้ท่ี่�ไม่ใชส้ั�รั้เคม่

เก้ษตรั้ เช่น "เคร้ั้�อีงส่ัอีงไฟป้อีงก้น้แมลง" ท่ี่�ใชไ้ฟส่ัเหล้อีง เป็นตน้ อ่ีก้ดว้ย

อากาศภายในและภายนอก

หมุนเวียนผ่านทางหน้าต่าง
ควบคุมโดยการไล่อากาศภายในออก

ให้อากาศภายนอกเข้ามาแทนที่ 

การระบายอากาศแบบควบคุม

การหมุนเวียนอากาศแบบธรรมชาติ

แผงควบคุม

หน้าต่างบนหลังคา

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัธีิุ์การระบายอากาศและลำาดบัการหมุนเวัยีนอากาศกนัเถอะ○

ก้�รั้ปฏิบัติ้

เคร้ั้�อีงผู้ลิตก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีน

เคร้ั้�อีงพื้น่แบับัเคล้�อีนท่ี่�อีต้โนมติ้ ไฟป้อีงก้น้แมลง 
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5 การจดัการส่ิงแวัดล้อม 

ก้�รั้เพื้�ะปลูก้ก้ล�งแจำง้ จำะไดร้้ั้บัอิีที่ธิุ์พื้ลจำ�ก้ดินฟ้�อี�ก้�ศัและเง้�อีนไขต่�ง ๆ ที่�งภมิูอี�ก้�ศัอีย�่งม�ก้

ส่ัวนก้�รั้ปลกู้ในโรั้งเร้ั้อีน จำะสั�ม�รั้ถปร้ั้บัสัภ�พื้แวดลอ้ีมเหน้อีพื้้�นดิน (อุีณหภมิู / คว�มช้�น / แสังสัว�่ง เป็นตน้) และสัภ�พื้

แวดลอ้ีมใตดิ้น (อุีณหภมิูดิน / ปริั้ม�ณนำ��ในดิน / คว�มเขม้ขน้ขอีงสั�รั้อี�ห�รั้ เป็นตน้) ได ้

(1) การควับคุมอุณหภูมิ

① ควับคุมอุณหภูม ิ

ควบัคุมอุีณหภมิูภ�ยในโรั้งเร้ั้อีนใหเ้หม�ะสัมก้บ้ัก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้ช้ 

ช่วงก้ล�งวน้อุีณหภมิูภ�ยในโรั้งเร้ั้อีนอี�จำสูังม�ก้เกิ้นไปได ้สั�ม�รั้ถลดอุีณหภมิูลงไดด้ว้ยก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศั 

และม่บั�งก้รั้ณ่ท่ี่�ใชเ้คร้ั้�อีงที่ำ�คว�มเยน็เข�้ม�ช่วยลดอุีณหภมิูในฤดูร้ั้อีนท่ี่�ม่คว�มช้�นสูังดว้ย   

สัำ�หร้ั้บัช่วงฤดูร้ั้อีนท่ี่�ม่อุีณหภมิูสูังอี�จำตอ้ีงใชเ้คร้ั้�อีงที่ำ�คว�มเยน็ช่วยลดอุีณหภมิูลง 

ช่วงเวล�ท่ี่�อุีณหภมิูตำ�� อีย�่งช่วงเช�้ม้ดและช่วงก้ล�งค้น จำะใชเ้คร้ั้�อีงที่ำ�คว�มร้ั้อีนเพื้้�อีเพิื้�มคว�มร้ั้อีนที่ำ�ใหอุ้ีณหภมิูสูังข้�น

② อุปกรณ�วัดัอุณหภูมิ

เช่น   เคร้ั้�อีงวด้อุีณหภมิูแบับัแท่ี่งท่ี่�บัรั้รั้จุำแอีลก้อีฮอีลใ์ส่ัส่ั (แสัดงอุีณหภมิูป้จำจุำบัน้) เคร้ั้�อีงวด้อุีณหภมิูแสัดงค่�สูังสุัด 

ตำ��สุัดท่ี่�บัรั้รั้จุำปรั้อีที่ไวภ้�ยใน (แสัดงอุีณหภมิูป้จำจุำบัน้และอุีณหภมิูสูังสุัดตำ��สุัดหลง้จำ�ก้ท่ี่�ร่ั้เซ็ึ่ตค่�ท่ี่�วด้คร้ั้� งก่้อีนแลว้ได)้ 

เคร้ั้�อีงวด้อุีณหภมิูแบับัดิจิำตอีลท่ี่�แสัดงค่�อุีณหภมิูป้จำจุำบัน้ดว้ยตว้เลขดิจิำตอีล (หลง้จำ�ก้ท่ี่�ร่ั้เซ็ึ่ตค่�ท่ี่�วด้คร้ั้� งก่้อีนแลว้สั�ม�รั้ถ

บัน้ท้ี่ก้อุีณหภมิูสูังสุัดตำ��สุัดได)้  เป็นตน้

③ วัธีิุ์เกบ็กกัควัามร้อน

ผู้ลลพ้ื้ธ์ุ์ก้�รั้เก้บ็ัก้ก้้คว�มร้ั้อีน จำะข้�นอียูก่้บ้ัจำำ�นวนขอีงวส้ัดุคลุม (ก้�รั้ซึ่อ้ีนที่บ้ั/ ซึ่อ้ีนหล�ยช้�น) และชนิดขอีงวส้ัดุ

ถ�้เป็นวส้ัดุเด่ยวก้น้ ยิ�งม่จำำ�นวนช้�นม�ก้ ก้ย็ิ�งใหผู้้ลลพ้ื้ธ์ุ์เร้ั้�อีงก้�รั้เก้บ็ัก้ก้้คว�มร้ั้อีนไดม้�ก้ข้�น

ก้�รั้ปิดช่อีงเปิด ก้ช่็วยใหเ้พื้ิ�มก้�รั้เก้บ็ัก้ก้้คว�มร้ั้อีนไวภ้�ยในไดม้�ก้ข้�น

ก้�รั้เพื้ิ�มปรั้ะสิัที่ธิุ์ภ�พื้เก้บ็ัก้ก้้คว�มร้ั้อีนขอีงวส้ัดุคลุมภ�ยในม่ 2 วธ่ิุ์  

①วธ่ิุ์ติดวส้ัดุเก้บ็ัคว�มร้ั้อีนโดยติดเวน้รั้ะยะห่�งจำ�ก้วส้ัดุคลุมภ�ยนอีก้เลก็้นอ้ีย  

②วธ่ิุ์ที่ำ�เป็นแบับัเปิด-ปิดได ้(ม่�นเปิด-ปิด)

ม่วธ่ิุ์ก้�รั้ติดต้�งอุีโมงค ์1 ช้�น และอุีโมงค ์2 ช้�นไวภ้�ยในเร้ั้อีนเพื้�ะดว้ย 

เคร้ั้�อีงวด้อุีณหภมิูแบับัแท่ี่ง เคร้ั้�อีงวด้อุีณหภมิูแบับัสูังสุัดตำ��สุัด เคร้ั้�อีงวด้อุีณหภมิูแบับัดิจิำที่ล้

ฟิล์มพลาสติก ม่าน

อุโมงค์
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(2) นำ�า

ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ชข้�นอียูก่้บ้ัสัภ�พื้ขอีงนำ��ในดิน 

ถ�้นำ��ไม่เพื้่ยงพื้อี จำะที่ำ�ใหแ้หง้เห่�ยว และเป็นสั�เหตุที่ำ�ใหข้�ดสั�รั้อี�ห�รั้ได ้

ตรั้งข�้ม ถ�้ม่นำ��ม�ก้เกิ้นไป 

อีอีก้ซิึ่เจำนจำะไม่เพื้่ยงพื้อี ที่ำ�ใหพ้ื้้ชเจำริั้ญเติบัโตผู้ดิปก้ติหร้ั้อีรั้�ก้เน่�ได ้

ก้�รั้วด้ปริั้ม�ณนำ�� จำะใชเ้คร้ั้�อีงวด้นำ��ในดิน และเที่นชน้มิเตอีร์ั้ 

ค่�ปริั้ม�ณนำ��จำะแสัดงเป็น % หร้ั้อีแสัดงดว้ยค่� pF 

ค่�ปริั้ม�ณนำ��ในดินท่ี่�เหม�ะสัมค้อี 35-55 %

(3) ควัามชื�น 

ภ�ยในเร้ั้อีนเพื้�ะ คว�มช้�นจำะสูังข้�นไดง่้�ยจำ�ก้ก้�รั้ร้ั้ก้ษ�อุีณหภมิูและเพื้ิ�มอุีณหภมิูใหสู้ังข้�น

○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์ใช้และประเภทของเคร่ืองวัดัอุณหภูมกินัเถอะ

ท่ี่�ญ่�ปุ่นจำะใชห้น่วยเป็นอีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั

เคร้ั้�อีงวด้อุีณหภมิูจำะอ่ี�นค่�ไดจ้ำ�ก้ตว้เลข

ด�้นข�้งขอีงเหลว หน่วยวด้ค้อีอีงศั�เซึ่ลเซ่ึ่ยสั หร้ั้อี ℃

○

ก้�รั้ปฏิบัติ้

21℃
20

30

ตาํแหน่งตามองที�ถกูตอ้ง

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัธีิุ์การใช้เคร่ืองวัดัอุณหภูมสูิงสุดติำา่สุดกนัเถอะ

สั�ม�รั้ถวด้อุีณหภมิูสูังสุัด อุีณหภมิูตำ��สุัด และอุีณหภมิูป้จำจุำบัน้ไดพ้ื้ร้ั้อีมก้น้ 3 ค่� 

ปรั้อีที่ฝ้ึ�งขว�ด�้นล่�งวด้อุีณหภมิูสูังสุัด 

(แสัดงอุีณหภมิูดว้ยขอีงเหลวภ�ยใน) 

ปรั้อีที่ฝ้ึ�งซึ่�้ยด�้นล่�งวด้อุีณหภมิูตำ��สุัด

12℃ 20

30

40
50

1020

10

‒10
‒20

0

0

ฝั่งซ้าย
(อุณหภูมิต่ำสุด)

ฝั่งขวา
(อุณหภูมิสูงสุด) 

ปรอท

อุณหภูมิปัจจุบัน

ตำแหน่งตาที่ถูกต้อง

แถบปรอท

อุณหภูมิสูงสุด
(ปรอทฝั่งซ้ายด้านล่าง)อุณหภูมิต่ำสุด

(ปรอทฝั่งขวาด้านล่าง)

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัธีิุ์การใช้เคร่ืองวัดัอุณหภูมสูิงสุดติำา่สุดกนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้

เที่นชน้มิเตอีร์ั้เคร้ั้�อีงวด้นำ��ในดิน
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โดยเฉพื้�ะอีย�่งยิ�งในฤดูหน�วในช่วงก้ล�งค้น คว�มช้�นจำะเพื้ิ�มข้�นไดง่้�ย เป็นสั�เหตุใหเ้กิ้ดโรั้คพื้้ช จำำ�เป็นตอ้ีงลดคว�มช้�น

และป้อีงก้น้ก้�รั้เกิ้ดหยดนำ��ค�้งข้�น 

(4) การควับคุมส่ิงแวัดล้อมผสม

ก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้ป้จำจำย้ที่�งสิั�งแวดลอ้ีม ไดแ้ก่้ อุีณหภมิู คว�มช้�น แสัง ก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีนไดอีอีก้ไซึ่ด ์เป็นตน้ หล�ยๆ 

ป้จำจำย้ไปพื้ร้ั้อีมก้น้ เร่ั้ยก้ว�่ ก้�รั้ควบัคุมสิั�งแวดลอ้ีมผู้สัม  

สั�ม�รั้ถใชค้อีมพื้ิวเตอีร์ั้เข�้ม�ควบัคุมก้�รั้หมุนเวย่นอี�ก้�ศั และเคร้ั้�อีงที่ำ�คว�มร้ั้อีนไดโ้ดยอีต้โนมติ้

 การประเมินการเจริญเติิบโติ

เวล�ใหน้ำ� �และปุ� ย จำะตอ้ีงดูสัภ�พื้ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ชดว้ย ก้�รั้จำะที่รั้�บัสัภ�พื้ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตได ้จำะสัง้เก้ตจำ�ก้จำำ�นวน

ใบั รั้ะยะห่�งรั้ะหว�่งปลอ้ีง (คว�มย�วปลอ้ีง) คว�มสูังตน้ และส่ัใบั เป็นตน้

○มาฝึืกให้สามารถวัดัควัามสูงต้ิน

และควัามยาวัปล้องให้ได้กนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองจำานวันใบกนัเถอะ ระยะปลอ้ง
ไม่ตอ้งนบัใบอ่อน

นบัจาํนวนใบหลกั

ความสูงตน้

［จาํนวนใบ］○มาฝึืกให้สามารถวัดัควัามสูงต้ิน

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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7 การปลูกพืชไร้ดิน

(1) การปลูกพชืไร้ดนิ

ก้�รั้ปลกู้พื้้ชไร้ั้ดิน เป็นวธ่ิุ์ก้�รั้ปลกู้โดยไม่ใชดิ้น 

และเล่�ยงใหพ้ื้้ชเจำริั้ญเติบัโตดว้ยสั�รั้อี�ห�รั้ละล�ยในนำ��เป็นสั�รั้อี�ห�รั้เหลว 

ในก้�รั้ปลกู้พื้้ชไร้ั้ดิน ม่วธ่ิุ์ก้�รั้ใชท่้ี่�ปลกู้ท่ี่�เป็นขอีงแขง็ ก้บ้ัแบับัท่ี่�ไม่ตอ้ีงใช้

วธ่ิุ์ปลกู้ในขอีงแขง็ จำะใชฉ้นวนเสัน้ใยหิน ก้�บัมะพื้ร้ั้�ว พื้่ที่มอีสั และก้รั้วด เป็นตน้ 

วธ่ิุ์แบับัไม่ใชข้อีงแขง็ 

ค้อีก้�รั้ปลกู้พื้้ชในนำ�� หร้ั้อีก้�รั้ปลกู้พื้้ชในอี�ก้�ศั 

ก้�รั้ปลกู้พื้้ชบันฉนวนเสัน้ใยหิน ก้�รั้ปลกู้บันก้รั้วด

ก้�รั้ปลกู้พื้้ชในนำ��

○ มาฝึืกฝืนให้สามารถแยกแยะต้ินกล้าทีแ่ขง็แรงได้กนัเถอะ

ตน้ก้ล�้ท่ี่�ไม่แขง็แรั้ง จำะม่ลก้้ษณะเด่นต่�งๆ เช่น สูังชะลดู ใบัและก้�้นเป็นโรั้ค หร้ั้อีเส่ัยห�ยจำ�ก้ก้�รั้ถกู้แที่ะ (

ม่รั้อียแมลงแที่ะกิ้น) ส่ัใบัเป็นส่ัเหล้อีง ใบัอ่ีอีนร่ั้วง ใบัและก้�้นแก่้ 

○มาฝึืกฝืนจนเข้าใจถงึสาเหตุิของควัามเสียหายต่ิอการเจริญเติบิโติกนัเถอะ

- นำ� �ไม่เพื้่ยงพื้อี : ปล�ยก้�้นตก้ ใบัแหง้เห่�ยว

- ปุ� ยไม่เพื้่ยงพื้อี   - แคลเซ่ึ่ยมไม่เพื้่ยงพื้อี : ม่คว�มผู้ดิปก้ติที่�งสัร่ั้รั้ะ (ก้น้เน่�) 

 - ธุ์�ตุเหลก็้ไม่เพื้่ยงพื้อี : ใบัอ่ีอีนเปล่�ยนเป็นส่ัเหล้อีง

- แสังแดดไม่เพื้่ยงพื้อี: ก้�้นผู้อีม รั้ะยะห่�งรั้ะหว�่งขอ้ีจำะย�ว ใบับั�งแต่ใหญ่ข้�น

ข้อยาว

ก้านผอม

ใบบางและใหญ่

ทำให้ย้อยลงได้ง่าย 

ข้อสั้น

ก้านอ้วน
ก้านอ้วนใบอ่อน

แข็งแรง 

ใบชี้ขึ้น

ใบเล็ก

บิดเบี้ยว

ใบอ่อนเล็ก

ข้อสั้น

มีสีเข้ม

ต้นกล้าสูงชะลูด ต้นกล้าแข็งแรง ต้นกล้าแก่

ก้น้ผู้ลมะเข้อีเที่ศัเน่�

○ มาฝึืกฝืนให้สามารถแยกแยะต้ินกล้าทีแ่ขง็แรงได้กนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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(2) คุณสมบัติขิองการปลูกพชืไร้ดนิ

・เกิ้ดโรั้คท่ี่�ติดเช้�อีจำ�ก้ดินไดน้อ้ีย ・ไม่เกิ้ดคว�มเส่ัยห�ยต่อีเน้�อีง

・ลดข้�นตอีนก้�รั้เตร่ั้ยมดิน รั้ะบั�ยนำ�� และก้ำ�จำด้วช้พื้้ชไปได ้ ・ก้�รั้ควบัคุมจำด้ก้�รั้สั�ม�รั้ถที่ำ�เป็นรั้ะบับัอีต้โนมติ้ไดง่้�ย

・ไม่ม่ก้�รั้สิั�นเปล้อีงปุ� ย ・ตอ้ีงเส่ัยค่�ใชจ่้ำ�ยในก้�รั้สัร้ั้�งเร้ั้อีนปลูก้

(3) อุปกรณ�ทีใ่ช้ในการปลูกพชืไร้ดนิ

จำำ�เป็นตอ้ีงม่แที่งคเ์ก้บ็ัสั�รั้อี�ห�รั้เหลว แปลงปลูก้ และป้�มท่ี่�จำะส่ังสั�รั้อี�ห�รั้ไปท่ี่�แปลงปลูก้

 วัธีิุ์การเพาะเลี�ยงต้ินกล้า

(1) วัธีิุ์เพาะเลี�ยงต้ินกล้า

①  เพาะต้ินกล้าในแปลงปลูก

ที่ำ�แปลงปลูก้แลว้หว�่นเมลด็ แปลงปลกู้จำะม่ที่้�งแบับัอุ่ีนและแบับัเยน็ แบับัแปลงเยน็ไม่จำำ�เป็นตอ้ีงใชว้ส้ัดุพื้ิเศัษอีะไรั้ 

แต่แปลงอุ่ีนจำะตอ้ีงเดินสั�ยที่ำ�คว�มร้ั้อีนดว้ยไฟฟ้�เอี�ไวเ้พื้้�อีที่ำ�ใหดิ้นในแปลงอุ่ีน

② เพาะต้ินกล้าในกล่อง

หว�่นเมลด็ในก้ล่อีงเพื้�ะตน้ก้ล�้ จำำ�เป็นตอ้ีงใชก้้ล่อีงสัำ�หร้ั้บัเพื้�ะตน้ก้ล�้

③�เพาะต้ินกล้าในกระถาง

หว�่นเมลด็ลงในก้รั้ะถ�งพื้ล�สัติก้ ม่ก้รั้ะถ�งพื้ล�สัติก้หล�ยขน�ด

④�เพาะต้ินกล้าในกระถางกระดาษ

หว�่นเมลด็ในก้รั้ะถ�งก้รั้ะด�ษท่ี่�ยอ่ียสัล�ยในดินได้

⑤�เพาะต้ินกล้าแบบเซลล�

หว�่นเมลด็ในถ�ดเซึ่ลลเ์ฉพื้�ะ จำำ�นวนหลุมในถ�ดเซึ่ลลจ์ำะม่หล�ก้หล�ยตอีบัร้ั้บัก้บ้ัชนิดขอีงผู้ก้้ท่ี่�ปลูก้

ปั๊ม

แทงค์

แปลงปลูก

ที่ปลูก
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(2) ต้ินกล้าต่ิอกิง่

ตน้ก้ล�้ต่อีกิ้�ง ค้อี ตน้ก้ล�้ท่ี่�ติดต�ไวท่้ี่�ตน้ท่ี่�จำะต่อีกิ้�ง

จำะที่ำ�ก้�รั้ต่อีกิ้�งก้บ้ัมะเข้อีม่วง แตงก้ว� มะเข้อีเที่ศั และแตงโม เป็นตน้

ตน้ไมท่้ี่�ต่อีกิ้�ง จำะใชพ้ื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ที่นที่�นต่อีโรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ช

ต�ท่ี่�นำ�ม�ต่อี จำะใชพ้ื้น้ธ์ุุ์ด่ม่คุณภ�พื้สูังและใหผู้้ลผู้ลิตม�ก้

ขอ้ีด่ขอีงก้�รั้ต่อีกิ้�งตน้ก้ล�้ ค้อี ที่นที่�นต่อีโรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ช และยง้ใหผู้้ลผู้ลิตปริั้ม�ณม�ก้อ่ีก้ดว้ย

(3) ต้ินกล้าทีแ่ขง็แรง

ตน้ก้ล�้ท่ี่�ด่ รั้ะยะปลอ้ีงตอ้ีงสั้�น ก้�้นใหญ่ และเป็นตน้ก้ล�้ท่ี่�แขง็แรั้งม้�นคง

ถ�้ใหน้ำ� �ม�ก้เกิ้นไป หร้ั้อีปร้ั้บัอุีณหภมิูเอี�ไวสู้ัง จำะที่ำ�ใหต้น้ก้ล�้สูังชะลดู (กิ้�งและก้�้นจำะย�วเกิ้นไป)

ถ�้แสังแดดไม่เพื้่ยงพื้อี ก้ท็ี่ ำ�ใหต้น้ก้ล�้สูังชะลดูได้

ถ�้ปุ� ยไนโตรั้เจำนไม่เพื้่ยงพื้อี ใบัล่�งจำะเหล้อีง ที่ำ�ใหต้น้ก้ล�้ไม่แขง็แรั้ง

เพื้�ะตน้ก้ล�้แบับัเซึ่ลล์เพื้�ะตน้ก้ล�้ในก้รั้ะถ�งเพื้�ะตน้ก้ล�้ในก้ล่อีงเพื้�ะตน้ก้ล�้ในแปลงปลกู้

ก้รั้ะถ�งก้รั้ะด�ษ ถ�ดเซึ่ลล์ก้ล่อีงเพื้�ะตน้ก้ล�้ ก้รั้ะถ�งพื้ล�สัติก้
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1 คำาจำากัดควัามและประเภทของไม้ผล

(1) คำาจำากดัควัามของไม้ผล

ไมผู้้ล หม�ยถ้ง "ตน้พื้้ช" ท่ี่�ปลกู้ไวเ้พื้้�อีเก้บ็ัเก่้�ยวผู้ล (ในแบับัเร่ั้ยนน่� ค้อี "ตน้ไม"้) เมลอีนและแตงโมก้เ็ก้บ็ัเก่้�ยวผู้ลเช่นก้น้ แต่

เพื้รั้�ะเป็น "พ้ื้ชลม้ลุก้" ท่ี่�จำะเฉ�ไปในเวล� 1 ป่ จ้ำงจำด้อียูใ่นปรั้ะเภที่ผู้ก้้ 

เร่ั้ยก้ผู้ลไมท่้ี่�เก้บ็ัเก่้�ยวไดว้�่ "ผู้ล" 

(2) ประเภทของไม้ผล

ตน้ท่ี่�ใบัไมร่้ั้วงในฤดูหน�ว ค้อี ไมผู้้ลด้ใบั ไดแ้ก่้ แอีปเปิล อีงุ่น สั�ล่� ตน้ที่อ้ี ตน้พื้ลบ้ั และตน้เก้�ลด้ เป็นตน้

ตน้ท่ี่�ม่ใบัเข่ยวตลอีดที่้�งป่ ค้อี ไมไ้ม่ผู้ลด้ใบั ไดแ้ก่้ สัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้น สัม้ยซุุึ่ และบิัวะ เป็นตน้ 

(3) เหตุิใดจงึปลูกไม้ผล

ผู้ลไมท่้ี่�ม่รั้สัหว�นและก้ลิ�นหอีม ที่ำ�ใหว้ฒ้นธุ์รั้รั้มก้�รั้ที่�นอี�ห�รั้หล�ก้หล�ยข้�น

ผู้ลไมคุ้ณภ�พื้ด่จำะข�ยไดร้ั้�ค�แพื้ง และสั�ม�รั้ถสัร้ั้�งรั้�ยไดม้�ก้ดว้ยพื้้�นท่ี่�เพื้ย่งเลก็้นอ้ีย 

2 ลักษณะเด่นของการปลูกไม้ผล

(1) ช่วังชีวัติิของไม้ผล

เม้�อีปลกู้ตน้ก้ล�้แลว้ ตน้ไมจ้ำะใชเ้วล�หล�ยป่เจำริั้ญเติบัโตโดยไม่อีอีก้ผู้ล เม้�อีตน้ไมโ้ตเตม็ท่ี่�แลว้จ้ำงอีอีก้ผู้ลใหเ้ก้บ็ัเก่้�ยวได้

หลง้จำ�ก้น้�น จำะสั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวไดทุ้ี่ก้ป่ เป็นเวล�ต้�งแต่ 20 ถ้ง 40 ป่ แตก้ต่�งก้น้ไปแต่ละชนิด

งานเพาะปลูกไม้ผล7
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(2) การเลี�ยงไม้ผล

① การผลใิบ / ผลดิอก 

ต�ขอีงไมผู้้ล จำะม่ "ต�ใบั" ท่ี่�ม่ใบังอีก้อีอีก้ม� และ "ต�ดอีก้" ท่ี่�ผู้ลิดอีก้และม่ผู้ลอีอีก้ม�

ช่วงเวล�ผู้ลิดอีก้ขอีงไมผู้้ลแต่ละชนิดจำะแตก้ต่�งก้น้ไป ไมผู้้ลส่ัวนใหญ่จำะสัร้ั้�งต�ดอีก้ในป่ก่้อีนหน�้ท่ี่�จำะอีอีก้ดอีก้และ

สัร้ั้�งผู้ล

ก้�รั้สัร้ั้�งต�ดอีก้จำะม่ 2 แบับั ตน้ที่อ้ีและเชอีร์ั้ร่ั้�จำะม่ต�ดอีก้เกิ้ดข้�นท่ี่�กิ้�งซ้ึ่� งงอีก้ข้�นม�ป่ท่ี่�แลว้ ส่ัวนแอีปเปิล สั�ล่� และอีงุ่น

จำะม่ต�ดอีก้ท่ี่�กิ้�งใหม่ซ้ึ่�งเพื้ิ�งงอีก้ป่น่�  และสัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้นจำะม่ที่้�ง 2 แบับั

วธ่ิุ์ก้�รั้ตด้แต่งกิ้�งจำะแตก้ต่�งก้น้ไปต�มตำ�แหน่งขอีงต�ดอีก้ 

ปัจจยัทีช่่วัยเร่ืองการผลดิอก

　・ปุ� ยท่ี่�ม่ไนโตรั้เจำนนอ้ียลง

　・ตด้เลม็ใหน้อ้ียลง

　・หล่ก้เล่�ยงก้�รั้อีอีก้ผู้ลม�ก้เกิ้นไป

　・ลดปริั้ม�ณนำ��ในดินใหม่้ปริั้ม�ณค่อีนข�้งนอ้ีย

ปริมาณผล

ปริมาณดอก

ตน้โตเตม็ที�ตน้อายนุอ้ยตน้อ่อน ตน้แก่

ตน้โตเตม็ที�ตน้อายนุอ้ยตน้อ่อน
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อายตุน้ไม ้(ปี)

ช่วงช่วติขอีงไมผู้้ล (อี�ยตุน้ไมก้้บ้ัปริั้ม�ณก้�รั้อีอีก้ดอีก้และผู้ล)
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ช่วังระยะเวัลาการผลดิอก

ไมผู้้ลด้ใบัส่ัวนใหญ่จำะผู้ลิดอีก้ช่วงเด้อีน มิ.ย. - สั.ค. อีงุ่นจำะผู้ลิดอีก้ช่วงปล�ยเด้อีนพื้.ค. สัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้นผู้ลิ

ดอีก้ช่วงเด้อีนต.ค. - ธุ์.ค. 

② การออกดอก / ออกผล 

เม้�อีดอีก้บั�นและม่ก้�รั้ผู้สัมเก้สัรั้ข้�น ก้จ็ำะอีอีก้ผู้ล และผู้ลจำะเริั้�มก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต ม่ไมผู้้ลบั�งปรั้ะเภที่ท่ี่�ไม่จำำ�เป็นตอ้ีง

ผู้สัมเก้สัรั้ ผู้ลก้ส็ั�ม�รั้ถเจำริั้ญเติบัโตได ้อีย�่งสัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้น เป็นตน้ 

ก้�รั้สัร้ั้�งผู้ลโดยไม่ไดป้ฏิสันธิุ์เร่ั้ยก้ว�่ พื้�ร์ั้ท่ี่โนค�ฟ่ (ผู้ลลม) ไมผู้้ลท่ี่�ม่ก้�รั้อีอีก้ผู้ลแบับัพื้�ร์ั้ท่ี่โนค�ฟ่ นอีก้จำ�ก้สัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่

มะแมนด�ริั้นแลว้ยง้ม่ มะเด้�อี และลูก้พื้ลบ้ัพื้น้ธ์ุุ์ไม่ม่เมลด็ เป็นตน้ สัำ�หร้ั้บัอีงุ่นอี�จำที่ำ�ก้�รั้จิำบัเบัอีเรั้ลลินแลว้ จำะไดผู้้ลท่ี่�ไม่ม่

เมลด็

③�การเจริญเติบิโติ / การสุกงอมของผล 

ผู้ลจำะค่อีย ๆ ม่ขน�ดใหญ่ข้�น เก้บ็ัสัะสัมนำ��ต�ลเอี�ไว ้เม้�อีสุัก้งอีมผู้ลไมส่้ัวนใหญ่จำะม่รั้สัหว�น และเซึ่ลลจ์ำะ

เปล่�ยนแปลงที่ำ�ใหเ้น้�อีนิ�มข้�น

ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงผู้ล อีย�่งแรั้ก้ค้อีจำำ�นวนเซึ่ลลจ์ำะเพิื้�มข้�น อีย�่งท่ี่�สัอีงค้อีขน�ดเซึ่ลลจ์ำะใหญ่ข้�น 

(3) สภาพแวัดล้อมในการปลูกไม้ผล 

①�อุณหภูม ิ/ แสงแดด / ปริมาณนำ�า / ลม 

ในก้�รั้เล่�ยงกิ้�งใหม่ (=กิ้�งท่ี่�งอีก้ม�ใหม่) ก้บ้ัผู้ล จำำ�เป็นตอ้ีงม่อุีณหภมิู, เวล�ก้�รั้ร้ั้บัแสังแดด และปริั้ม�ณนำ��ท่ี่�เหม�ะสัม

นอีก้จำ�ก้น่�  ห�ก้ม่ลมพื้ด้แรั้งก้อ็ี�จำที่ำ�ใหผู้้ลเป็นรั้อียแผู้ลหร้ั้อีร่ั้วงได ้ดง้น้�นจ้ำงตอ้ีงปลูก้โดยป้อีงก้น้ไม่ใหม่้ลม

ก้�รั้ปลกู้สั�ล่�แบับัเล้�อียข้�นร้ั้�น ก้เ็พื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหผู้้ลเป็นรั้อียแผู้ลหร้ั้อีร่ั้วงหล่นเพื้รั้�ะลมแรั้งจำด้ เช่น พื้�ยไุตฝ้ึุ่ น เป็นตน้ 

② สารอาหาร

ในก้�รั้เล่�ยงไมผู้้ล นอีก้จำ�ก้ไนโตรั้เจำน ฟอีสัฟอีร้ั้สั และโพื้แที่สัเซ่ึ่ยมแลว้ ยง้จำำ�เป็นตอ้ีงม่สั�รั้อี�ห�รั้อ้ี�น ๆ ท่ี่�สัมดุลอ่ีก้

ดว้ย 

ช่วงเวล�ใส่ัปุ� ย และปริั้ม�ณก้�รั้ใส่ัท่ี่�เหม�ะสัมก้เ็ป็นสิั�งท่ี่�สัำ�คญ้เช่นก้น้

③�ดนิ

เพื้้�อีใหไ้มผู้้ลสั�ม�รั้ถแที่งรั้�ก้ และดูดซ้ึ่มนำ��ก้บ้ัสั�รั้อี�ห�รั้ข้�นม�ไดน้้�น จำำ�เป็นตอ้ีงเตร่ั้ยมดินท่ี่�เหม�ะสัม

สิั�งสัำ�คญ้ค้อี ตอ้ีงที่ำ�ใหปุ้� ยไหลผู้�่นอีอีก้ไปไดย้�ก้ เก้บ็ัก้ก้้นำ��ไดด่้ (อุีม้นำ��) นำ� �ไหลผู้�่นไดด่้ (รั้ะบั�ยนำ��) 
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3 การจัดการในการปลูกไม้ผล

(1) การจดัการต้ิน

①�การสร้าง / เลี�ยงต้ินกล้า

ตน้ก้ล�้ขอีงไมผู้้ล ต�มปก้ติจำะสัร้ั้�งโดยต่อีกิ้�งเน้�อีไมเ้ข�้ก้บ้ัตน้ท่ี่�นำ�กิ้�งไปต่อี

ตน้ท่ี่�นำ�กิ้�งไปต่อี ตอ้ีงเล้อีก้พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�รั้�ก้แผู้ไ่ดด่้และที่นที่�นต่อีโรั้ค

เน้�อีไมท่้ี่�ที่�บักิ้�ง ตอ้ีงเล้อีก้พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ด่ท่ี่�ใหผู้้ลคุณภ�พื้สูัง ในก้�รั้ต่อีกิ้�งจำะแบ่ังเป็นก้�รั้ที่�บักิ้�งและก้�รั้ติดต� 

ก้�รั้ต่อีกิ้�งเข�้ก้บ้ัตน้ เร่ั้ยก้ว�่ "ก้�รั้ต่อีกิ้�ง" 

วธ่ิุ์ก้�รั้ต่อีกิ้�ง จำะม่ก้�รั้ตด้ต่อี ก้�รั้ต่อีกิ้�งแบับัเส่ัยบัลิ�ม และก้�รั้ต่อีกิ้�งแบับัเข�้ลิ�น 

ก้�รั้นำ�ต�ไปติดท่ี่�ตน้ เร่ั้ยก้ว�่ "ก้�รั้ติดต�" 

วธ่ิุ์ก้�รั้ติดต� จำะม่ก้�รั้ติดต�แบับัรูั้ปตว้ T และก้�รั้ติดต�แบับัฝึ�น

วัธีิุ์การทำา คำาอธิุ์บาย คุณสมบตัิิ

ขยายพนัธุุ์�โดยการต่ิอกิง่ ทาบเนื�อไม้กบัต้ินทีจ่ะนำาไปต่ิอ ใช้กบัไม้ผลทัว่ัไป

ขยายพนัธุุ์�โดยการปักชำา
ติดักิง่และใบบางส่วัน แล้วันำาไปปักลงดนิ

เพือ่ให้ติาและรากงอกเป็นต้ินกล้า
องุ่น มะเดือ่ เป็นต้ิน 

ขยายพนัธุุ์�โดยการติอนกิง่ 
นำากิง่บางส่วันมางอแล้วัฝัืงดนิ 

เมือ่รากงอกจะติดัแยกออกมาเป็นต้ินกล้า
แอปเปิล เป็นต้ิน

ขยายพนัธุุ์�โดยใช้เมลด็ หว่ัานเมลด็เพาะเป็นต้ินกล้า เป็นวัธีิุ์การปลูกต้ินทีใ่ช้เป็นต้ินต่ิอกิง่

ก้�รั้ตอีนกิ้�ง (ก่้อีนรั้�ก้งอีก้)ก้�รั้ป้ก้ชำ� ก้�รั้ตอีนกิ้�ง (หลง้รั้�ก้งอีก้)
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ในก้�รั้ปลกู้ตน้ก้ล�้ ม่วธ่ิุ์ก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุุ์ดว้ยส่ัวนต่�งๆ ขอีงพื้้ช (เช่น ก้�รั้ต่อีกิ้�ง เป็นตน้) และก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุุ์โดยใชเ้มลด็

ตน้ก้ล�้ท่ี่�ขย�ยพื้น้ธ์ุุ์ม�จำ�ก้เมลด็ เร่ั้ยก้ว�่ ตน้ก้ล�้จำ�ก้เมลด็ 

ก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุุ์ดว้ยเมลด็ ใชใ้นที่้�งก้รั้ณ่ปลกู้ตน้ท่ี่�นำ�ไปต่อีกิ้�ง และก้�รั้ปลกู้ตน้พื้น้ธ์ุุ์ใหม่

ตน้ก้ล�้ท่ี่�ด่ ตอ้ีงม่รั้�ก้ย�ว ไม่ม่โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ชรั้บัก้วน

เน้�อีไมท่้ี่�ที่�บักิ้�งจำะใชต้น้ท่ี่�ไม่ม่โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ชรั้บัก้วน 

จุดประสงค�ของการต่ิอกิง่

① เพื้ิ�มจำำ�นวนตน้ขอีงพื้้ชชนิดเด่ยวก้น้หร้ั้อีสั�ยพื้น้ธ์ุุ์เด่ยวก้น้

② เร่ั้งช่วงรั้ะยะใหผู้้ลใหเ้ร็ั้วข้�น

③ ก้�รั้ต่อีกิ้�งสูังที่ำ�ใหส้ั�ม�รั้ถเปล่�ยนชนิดพื้้ชท่ี่�ปลกู้ใหม่ไดใ้นช่วงเวล�สั้�นๆ 

④ คว�มเส่ัยห�ยจำ�ก้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ชขอีงตน้ท่ี่�นำ�กิ้�งไปต่อีซ้ึ่�งไม่ที่นต่อีโรั้คลดนอ้ียลง 

ก้�รั้ปฏิบัติ้

○  มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองต้ินกล้าไม้ผลหลกักนัเถอะ

ไมไ้ม่ผู้ลด้ใบั　　　　　　　   　ไมผู้้ลด้ใบั

พื้้ชตรั้ะก้ลูสัม้ ตน้พื้ลบ้ั อีงุ่น
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ก้�รั้ปฏิบัติ้

○ มาทำาควัามเข้าใจพื�นฐานวัธีิุ์การต่ิอกิง่ / ติดิติากนัเถอะ

《ก้�รั้ต่อีกิ้�ง》

《ก้�รั้ติดต�》

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ือง

     อุปกรณ�ทีจ่ำาเป็นในการ

      ต่ิอกิง่กนัเถอะ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัธีิุ์การปลูก

      ต้ินกล้าต่ิอกิง่กนัเถอะ

บากตน้ที�ทาบใหเ้ป็นร่องแลว้เสียบกิ�งเนื�อไมเ้ขา้ไป

ส่วนใหญ่จะใชก้บัการเปลี�ยนกิ�งหลกัใหม่

การต่อกิ�งแบบเสียบลิ�ม
เสียบเนื�อไมเ้ขา้กบัรูปร่างของ

ตน้ ทาบกบักิ�งที�ตดัต่อ

การตดัต่อกิ�ง การต่อกิ�งแบบเข้าลิ�น
เป็นวธีิที�ไม่มีการตดักิ�งหรือลาํตน้ออก

แต่จะนาํกิ�งมาต่อระหวา่งกลางแทน

① ตดัตาออก 1 ตา ③ ฝังตาเขา้ไป ④ จดัใหต้ายื�นออกมา
　แลว้พนัดว้ยเทป

② บากตน้ที�จะติดตาเป็นรูปตวั T

ม่ดเลก็้ (สัำ�หร้ั้บัตด้) เที่ปต่อีกิ้�ง ก้�วต่อีกิ้�ง

ตน้ทาบ

ส่วนที�ต่อกิ�ง

ใหส่้ัวนท่ี่�ต่อีกิ้�งอียูเ่หน้อีดิน
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○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองการต่ิอกิง่กนัเถอะ

①

① ② ③

③ ④

ด้านข้าง ด้านหน้า

4.5-6 ซม.

ต้นที่นำกิ่งไปต่อ

เนื้อไม้ที่จะทาบ

① ② ③

วิธีการต่อกิ่ง

เนื้อไม้ (ส่วนท่อลำเลียง) 

เนื้อไม้ (ส่วนท่อลำเลียง) 

เนื้อเยื่อเจริญ

เปลือกไม้
ต้นที่นำกิ่งไปต่อ

เนื้อไม้ที่จะทาบตัวอย่างที่ถูกต้อง

ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง

เชื่อมต่อกันที่เนื้อเยื่อเจริญของทั้งสองฝ่าย

※

※

ท่อลำเลียงอาหาร

ท่อลำเลียงอาหาร

②

เนื้อไม้ (ส่วนท่อลำเลียง) 
เนื้อเยื่อเจริญ

เนื้อเยื่อถาวร

ทำรอยบากด้วย
มีดสั้น

ประมาณ 3 ซม. บากให้ลึกเข้าไป
ด้านในเล็กน้อย

เนื่องจากถ้าหันออกด้านนอกจะตัดออกได้อย่างแรง 
น่าเป็นห่วงว่าอาจบาดนิ้วหรือบาดมือได้

① ตัดต้นที่จะนำกิ่งไปทาบสูงจากพื้นดินประมาณ 4.5-6 ซม. 

② ตั้งไหล่ทำมุม 45องศา แล้วตัดออก

③ ตัดทำรอยบากลงด้านล่างที่ส่วนที่เอียง

④ นำเนื้อไม้ที่จะทาบมาต่อขณะที่รอยบากยังไม่แห้ง

ส่วนที่ตัดเอาเนื้อไม้

ส่วนที่เสียบเข้ากับ
ต้นที่จะต่อกิ่ง

① ใช้เนื้อไม้ของส่วนบริเวณตรงกลางของกิ่ง ที่มีตาอยู่มากๆ 

② ติดตา 1- 3 ตา ตัดให้เฉียงบางๆ ประมาณ 3.6 ซม. 

③ ตัดด้านหลังทำมุม 45 องศา ออกประมาณ 9 มม. ในแนวเฉียง 

ประมาณ 3.6 ซม. ประมาณ 3.6 ซม. 
ประมาณ 9 มม. 45 องศา

① เสียบติดเนื้อไม้ให้ส่วนเนื้อเยื่อเจริญตรงกันกับของต้นที่นำกิ่งไปต่อ
เนื้อเยื่อเจริญอยู่ด้านในไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตา จึงจะปรับให้ด้านนอกของเนื้อไม้ (ท่อลำเลียง) ตรงกัน 
ทาขี้ผึ้งเชื่อมรอยต่อบริเวณผิวของต้นที่นำกิ่งไปต่อ 

② ติดยึดด้วยเทปให้แน่น

③ ครอบต้นที่นำกิ่งไปต่อและเนื้อไม้ทาบด้วยถุงพลาสติก 

(ข้อควรระวัง) ระวังอย่าให้มีช่องว่างระหว่างต้นที่นำกิ่งไปต่อกับเนื้อไม้ทาบ 

เนื้อเยื่อถาวร

ท่อลำเลียงอาหาร

วิธีการเชื่อมต้นที่นำกิ่งไปต่อกับเนื้อไม้ทาบ 

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองการต่ิอกิง่กนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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② การจดักิง่ / ติดัแต่ิงกิง่ 

"ก้�รั้จำด้กิ้�ง" ค้อี ง�นจำด้รูั้ปร่ั้�งขอีงตน้ไมด้ว้ยก้�รั้ตด้กิ้�ง หร้ั้อีโนม้กิ้�ง เป็นตน้ 

"ก้�รั้ตด้แต่งกิ้�ง" ค้อี ก้�รั้ตด้กิ้�งอีอีก้ 

จุำดปรั้ะสังคค้์อี เพื้้�อีใหอ้ีอีก้ดอีก้ไดด่้และใหผู้้ลท่ี่�สั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวไดอ้ีย�่งต่อีเน้�อีงม้�นคง และเพื้้�อีใหท้ี่ำ�ง�นไดง่้�ยข้�น

แยก้เป็น "ก้�รั้ตด้แต่งกิ้�งม�ก้" และ "ก้�รั้ตด้แต่งกิ้�งนอ้ีย" ต�มรั้ะดบ้ัก้�รั้ตด้กิ้�งอีอีก้ 

ก้�รั้ตด้แต่งกิ้�งม�ก้จำะเจำริั้ญเติบัโตด่ข้�น ก้�รั้ตด้แต่งกิ้�งนอ้ียจำะลดก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตและเร่ั้งก้�รั้ขย�ยพื้น้ธ์ุุ์ใหเ้พิื้�มม�ก้ข้�น

ในไมผู้้ลแต่ละชนิดและสั�ยพื้น้ธ์ุุ์จำะม่วธ่ิุ์ก้�รั้จำด้แต่งเฉพื้�ะ (รูั้ปร่ั้�งตน้) ต่�งก้น้ไป 

ลก้้ษณะแบับัลำ�ตน้หลก้้ จำะใชก้้บ้ัแอีปเปิล และก้�รั้ปลูก้ตน้ที่อ้ีใหแ้ครั้ะแก้ร็ั้น รูั้ปร่ั้�งลำ�ตน้หลก้้แบับัพื้ิเศัษ จำะใชก้้บ้ั

แอีปเปิล ตน้พื้ลบ้ั เป็นตน้ รูั้ปร่ั้�งแบับัแผู้ต่�มธุ์รั้รั้มช�ติใชก้้บ้ัตน้ที่อ้ี ส่ัวนก้�รั้ตด้แต่งแบับัร้ั้�นใชก้้บ้ัอีงุ่นและสั�ล่�ญ่�ปุ่น 

เป็นตน้

ในก้�รั้จำด้กิ้�ง ตอ้ีงรั้ะวง้ไม่ใหเ้กิ้ด กิ้�งหลก้้งอีก้จำ�ก้ลำ�ตน้ 1 ตำ�แหน่งซึ่อ้ีนก้น้หล�ยกิ้�ง ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ "กิ้�งซึ่อ้ีน" 

ก้�รั้แต่งกิ้�ง จำะม่ "ก้�รั้แต่งกิ้�งช่วงฤดูหน�ว" ท่ี่�จำะที่ำ�ในฤดูหน�วเป็นหลก้้ ก้บ้ั "ก้�รั้แต่งกิ้�งช่วงฤดูร้ั้อีน" ท่ี่�ที่ ำ�เสัริั้มเข�้ม�

ในก้�รั้แต่งกิ้�ง ม่ 2 ปรั้ะเภที่ ไดแ้ก่้ "ก้�รั้แต่งกิ้�งแบับัตด้ทิี่�ง" ก้บ้ั "ก้�รั้แต่งกิ้�งแบับัเลม็อีอีก้" 

"ก้�รั้แต่งกิ้�งแบับัตด้ทิี่�ง" ก้�รั้ตด้กิ้�งท่ี่�ก้ ำ�ลง้ย�วอีอีก้ เพื้้�อีใหกิ้้�งใหม่ (กิ้�งท่ี่�จำะงอีก้ย�วอีอีก้ม�ใหม่) เจำริั้ญเติบัโตด่ข้�น

"ก้�รั้แต่งกิ้�งแบับัเลม็อีอีก้" เหล้อีกิ้�งท่ี่�จำ ำ�เป็นเอี�ไว ้ตด้เฉพื้�ะกิ้�งท่ี่�ไม่จำำ�เป็นอีอีก้ เพื้้�อีใหล้มและแสังส่ัอีงผู้�่นไดด่้ข้�น 

กิ้�งซึ่อ้ีน
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○ มาทำาควัามเข้าใจหลกัของการแต่ิงกิง่กนัเถอะ

ก่อนทำาการแต่ิงกิง่ ต้ิองคอยสังเกติต้ินไม้ทั�งหมด พจิารณาติำาแหน่งของกิง่หลกัและกิง่รอง ควัามหนาแน่น

ของกิง่ และติำาแหน่งทีจ่ะให้ออกผล เป็นต้ิน เพือ่กำาหนดกิง่ทีจ่ะทำาการติดัแต่ิง 

ลำาดบัแรก จะเร่ิมจากกิง่หลกัก่อน เร่ิมติดัจากปลายกิง่เข้าไปหาลำาต้ิน ติดักิง่ทีไ่ม่จำาเป็นออก

กิง่อ้วันทีไ่ม่จำาเป็น ให้ใช้เลือ่ยติดัทีโ่คนกิง่ (การแต่ิงกิง่แบบเลม็ออก) 

กิง่ผอมทีจ่ะเหลอืไว้ั ให้ติดัแต่ิงในทศิทางทีจ่ะให้กิง่ยาวัออกไป โดยติดัทีบ่ริเวัณเหนือใบและติาออกไป (การ

แต่ิงกิง่แบบติดัทิ�ง) 

กิง่ผอมทีไ่ม่จำาเป็น ให้ใช้กรรไกรติดัทีบ่ริเวัณโคนกิง่ (การแต่ิงกิง่แบบเลม็ออก) 

○ มาทำาควัามเข้าใจหลกัของการแต่ิงกิง่กนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์การแต่ิงกิง่กนัเถอะ○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์การแต่ิงกิง่กนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้

ก่อนทำการแต่งกิ่ง หลังทำการแต่งกิ่ง 

การแต่งกิ่งแบบเล็มออก การแต่งกิ่งแบบตัดทิ้ง 

ตัดกิ่งใหม่ที่งอกยาวออกมาจากกิ่งหลักออก

วัธีิุ์การติดักิง่อ้วัน

วัธีิุ์การติดักิง่ผอม

กิ่งแท้

กิ่งยาวชะลูด

กิ่งยาวชะลูด
กิ่งตั้ง

กิ่งกลับด้าน 

กิ่งที่งอกจากลำต้น

กิ่งกลับด้าน 

(กิ่งที่ยาวออกไปคนละทิศทาง)

กิ่งขนาน

กิ่งที่ยาวออกไปคนละทิศทาง

กิ่งไขว้

กิ่งที่งอกจากโคนต้น

กิง่ทีจ่ำาเป็นต้ิองทำาการแต่ิงกิง่

กิ้�งย�วชะลดู กิ้�งต้�ง กิ้�งก้ลบ้ัด�้น กิ้�งขน�น กิ้�งท่ี่�ย�วอีอีก้ไปคนละทิี่ศัที่�ง กิ้�งไขว ้

กิ้�งท่ี่�งอีก้จำ�ก้กิ้�งหลก้้ กิ้�งท่ี่�งอีก้จำ�ก้โคนตน้จำะที่ำ�ก้�รั้ตด้ทิี่�ง เก้บ็ักิ้�งแที่เ้อี�ไว ้
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③ การโน้มกิง่ 

ในตน้สั�ล่�ญ่�ปุ่น และอีงุ่น เป็นตน้ จำะที่ำ�ก้�รั้โนม้กิ้�งเพื้้�อีจำด้ทิี่ศัที่�งก้�รั้งอีก้ขอีงกิ้�งอ่ีอีน

④�การจดัการให้ออกผล

ตอ้ีงที่ำ�ง�นต่�ง ๆ ดง้ต่อีไปน่�ต้�งแต่ก่้อีนดอีก้บั�นจำนถ้งช่วงเก้บ็ัเก่้�ยว

ⅰ การเลม็ติา / เลม็ดอก

เพื้้�อีใหไ้ดผู้้ลคุณภ�พื้ด่ และใหป่้ต่อีไปอีอีก้ดอีก้ไดด่้ ตอ้ีงตด้ดอีก้ตูม / ดอีก้ส่ัวนเกิ้นอีอีก้

ⅱ�การผสมเกสร (การผสมพนัธุุ์�ดอก)

จำะที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมเท่ี่ยมเม้�อีดอีก้บั�น โดยก้�รั้นำ�ละอีอีงเก้สัรั้ไปติดท่ี่�เก้สัรั้ตว้เม่ย

ม่ก้�รั้ใชแ้มลง เช่น ผู้้�ง เป็นตน้ดว้ย 

เพื้้�อีใหอ้ีอีก้ผู้ลด่ จ้ำงตอ้ีงปลกู้ "ตน้ผู้สัมเก้สัรั้" ท่ี่�ต่�งพื้น้ธ์ุุ์ก้น้เตร่ั้ยมเอี�ไวด้ว้ย

ก้�รั้ปฏิบัติ้

○ มาทำาควัามเข้าใจลกัษณะลำาต้ิน (รูปร่างต้ิน) และชนิดของไม้ผลกนัเถอะ 

รูปร่างแบบมีกิ่งหลัก

(แอปเปิล, ลูกท้อ) 

(การปลูกไม้แคระ) 

รูปร่างแบบกิ่งหลักผิดรูป

(แอปเปิล, ลูกพลับ)

รูปร่างแผ่กว้างตามธรรมชาติ

(ลูกท้อ, พลัมญี่ปุ่น, บ๊วย) 

ตั้งลำต้นให้เลื้อยไปตามแนวชั้น

(องุ่น, สาลี่) 

ลำต้น

ลำต้น ลำต้น
ลำต้น

กิ่งหลัก กิ่งหลัก

กิ่งหลัก

ชั้น

กิ่งยาวชะลูด
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ⅲ�การเลม็ผล

เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวผู้ลคุณภ�พื้ด่ และอีอีก้ดอีก้ไดด่้ในป่ถด้ไป จ้ำงตอ้ีงเลม็ผู้ลอ่ีอีนส่ัวนเกิ้นอีอีก้

ก้�รั้ปฏิบัติ้
ไม้ผลดัใบ

○ มาทำาควัามเข้าใจอุปกรณ�ที่ใ ช้ในการผสมเกสรเทยีมกนัเถอะ

ท่ี่�ป้�ยเก้สัรั้เคร้ั้�อีงผู้สัมเก้สัรั้เท่ี่ยมเคร้ั้�อีงผู้สัมเก้สัรั้เท่ี่ยม

ผลทรงจานหงาย

ผลที�เกบ็เอาไว้ ผลที�เลม็ออก ส้มสาลี� ผลที�เกบ็เอาไว้

ผลผดิรูปทรงผลทรงมะเดื�อ

ผลที�เลม็ออก

ผลเป็นรอยบาก

ก้�รั้ปฏิบัติ้
จุดทีเ่หมอืนกนั

○ มาทำาควัามเข้าใจผลทีจ่ะเลม็ออกกนัเถอะ

① ผู้ลท่ี่�ไดร้้ั้บัคว�มเส่ัยห�ยจำ�ก้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ช หร้ั้อีม่รั้อียแผู้ล

② ผู้ลท่ี่�ม่ก้�รั้เติบัโตช�้ หร้ั้อีผู้ดิรูั้ป

③ ผู้ลท่ี่�อียูใ่นตำ�แหน่งซ้ึ่�งคลุมดว้ยถุงลำ�บั�ก้
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ⅳ การใส่ถุงหุ้ม

ใส่ัถุงหุม้ผู้ลเอี�ไวเ้พื้้�อีป้อีงก้น้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ช ที่ำ�ใหไ้ดผู้้ลท่ี่�สัวยง�ม 

ไม้ไม่ผลดัใบ

○มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองการเกบ็ผลส้มซัทซุมะแมนดารินกนัเถอะ○มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองการเกบ็ผลส้มซัทซุมะแมนดารินกนัเถอะ

ก้�รั้ปฏิบัติ้

ก้�รั้ปฏิบัติ้
ไม้ผลดัใบ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองวัธีิุ์การใส่ถุงหุ้มพื�นฐานกนัเถอะ
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ไม้ผลดัใบ

○ มาทำาควัามเข้าใจเร่ืองชนิดของถุงและวัธีิุ์การใส่ถุงหุ้มของไม้ผลหลกั ๆ กนัเถอะ

ตน้ที่อ้ี

อีงุ่น

สัำ�หร้ั้บัลกู้ที่อ้ี สัำ�หร้ั้บัอีงุ่น

ทาํถุงใหพ้องออก 
สอดกิ�งเขา้ไปที�รูเจาะของถุง
ใส่ผลเขา้ไปใหแ้น่ใจวา่ผลอยูต่รงกลางถุง

ใชป้ากถุงดา้นตรงขา้มกนัผกูกิ�ง 
พบัปลายที�ผกูใหร้าบไปกบักิ�งแลว้
พนัดว้ยคลิปหนีบใหแ้น่น 

คลิปหนีบ

คลิปหนีบ กา้นผล

ทาํถุงใหพ้องออก 
ใส่พวงเขา้ไปใหอ้ยูต่รงกลางถุง
แลว้ขมวดดา้นที�ไม่มีคลิปหนีบ

ขมวดดา้นที�มีคลิปหนีบแลว้พบั
คลิปหนีบไปดา้นขา้งพนักา้นผล
แลว้ปิดปากถุงใหแ้น่น 

【หว้ขอ้ีท่ี่�เหม้อีนก้น้】① ตอ้ีงใส่ัถุงใหแ้น่ใจำว�่ผู้ลอียูต่รั้งก้ล�งถุง

② เวล�พื้น้คลิปหน่บัใหแ้น่น ตอ้ีงรั้ะวง้อีย�่ใหเ้บ่ัยดโดนจุำก้ผู้ลหร้ั้อีกิ้�ง

ไม้ผลดัใบ

○

ก้�รั้ปฏิบัติ้
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⑤ การเกบ็เกีย่วั

แอีปเปิล สั�ล่�ญ่�ปุ่น และผู้ลไมต้รั้ะก้ลูสัม้ จำะเก้บ็ัเก่้�ยวหลง้จำ�ก้ผู้ลสุัก้งอีมแลว้ 

ลกู้แพื้ร์ั้ และก่้ว ่เป็นตน้ จำะเก้บ็ัเก่้�ยวก่้อีนแลว้นำ�ม�บ่ัมใหสุ้ัก้ในโรั้งบ่ัน (ก้�รั้บ่ัมใหสุ้ัก้) 

(2) การเปลีย่นชนิดใหม่ 

① การปลูกใหม่

สัำ�หร้ั้บัสัวนท่ี่�ตน้ไมท่้ี่�ปลกู้เป็นชนิดท่ี่�ไม่ด่ ตน้ม่อี�ยมุ�ก้ อ่ีอีนแอี ใหผู้้ลผู้ลิตนอ้ีย จำะที่ำ�ก้�รั้ "ปลกู้ใหม่" โดยนำ�ตน้ใหม่

ม�ปลกู้ที่ดแที่น 

② การต่ิอกิง่แบบสูง

เป็นวธ่ิุ์ก้�รั้นำ�กิ้�งขอีงชนิดใหม่ม�ตด้ต่อีก้บ้ักิ้�งขอีงตน้ผู้ลไม ้ม่ 2 วธ่ิุ์ ที่้�งแบับัวธุ่่์ท่ี่�ตด้กิ้�งขอีงตน้ (ตน้ผู้ลไม)้ เดิม และวธ่ิุ์

แบับัเหล้อีกิ้�งท่ี่�แขง็แรั้งใชก้้�รั้ไดเ้อี�ไว้

ช่วังระยะเวัลาเกบ็เกีย่วัของไม้ผลหลกัๆ 

ส้มซัทซุมะแมนดาริน ก้ล�งเด้อีนต.ค. - ตน้เด้อีนธุ์.ค. 

แอปเปิล ก้ล�งเด้อีนก้.ย. - ก้ล�งเด้อีนพื้.ย. 

สาลี่ ก้ล�งเด้อีนสั.ค. - ปล�ยเด้อีนพื้.ย. 

องุ่น ก้ล�งเด้อีนสั.ค. - ก้ล�งเด้อีนต.ค. 

ลูกท้อ ปล�ยเด้อีนมิ.ย. - ปล�ยเด้อีนสั.ค.

ลูกพลบั ปล�ยเด้อีนก้.ย. - ตน้เด้อีนธุ์.ค. 

ก้�รั้ปฏิบัติ้
ไม้ไม่ผลดัใบ

○ มาทำาควัามเข้าใจวัธีิุ์เกบ็เกีย่วัส้มซัทซุมะแมนดารินกนัเถอะ

ใชก้รรไกรตดักิ�งตดัผลออกจากกิ�งโดยไม่ใหผ้ลเป็นรอย 
ถา้ดึงจะทาํใหผ้ลเป็นรอยแผลเสียหายได้

ตดัครั� งที�สอง โดยจะตดั 
"กา้น (จุกผล)" ส่วนที�ยาวออก
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(3) การจดัการดนิ

① การจดัการผวิัหน้าดนิ

ในก้�รั้จำด้ก้�รั้ผู้วิหน�้ดิน ม่วธ่ิุ์ก้�รั้ค้อี ① วธ่ิุ์ไม่ปล่อียใหเ้กิ้ดวช้พื้้ช ② วธ่ิุ์ก้�รั้ปูดว้ยฟ�งข�้วหร้ั้อีหญ�้ ③ วธ่ิุ์ใหห้ญ�้ข้�น

ไวต้ลอีดเวล� ④ วธ่ิุ์ใชทุ้ี่ก้วธ่ิุ์ท่ี่�ก้ล่�วม�ที่้�งหมดรั้วมก้น้ 

ในสัวนผู้ลไมท่้ี่�ม่พื้้�นท่ี่�ล�ดม�ก้ จำะที่ำ�ใหดิ้นไหลได ้วธ่ิุ์ ① จ้ำงไม่เหม�ะ 

② การรักษา / ปรับปรุงดนิ

ที่ำ�รั้�งรั้ะบั�ยนำ��เพื้้�อีไม่ใหดิ้นไหลอีอีก้ไปเวล�ฝึนตก้หนก้้

นอีก้จำ�ก้น่�  ตอ้ีงที่ำ�แนวก้ำ�แพื้งหินเพื้้�อีป้อีงก้น้ดินถล่มดว้ย 

ถ�้พื้รั้วนดินใหล้้ก้ (พื้รั้วนดินล้ก้) และใส่ัสั�รั้อิีนที่ร่ั้ยล์งไป จำะช่วยใหก้้�รั้เก้บ็ัก้ก้้นำ��และก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศัด่ข้�น ที่ำ�ให้

รั้�ก้เจำริั้ญเติบัโตไดด่้ 

ค่� pH (ดช้น่วด้คว�มเขม้ขน้ขอีงปรั้ะจุำไฮโดรั้เจำน) ขอีงดินท่ี่�เหม�ะก้บ้ัก้�รั้ปลกู้ขอีงไมผู้้ลจำะแตก้ต่�งไปแต่ละชนิด

เน้�อีงจำ�ก้ญ่�ปุ่นม่ดินท่ี่�ม่สัภ�พื้เป็นก้รั้ดอียูม่�ก้ จ้ำงตอ้ีงก้ลบ้ัค่� pH ดว้ยก้�รั้เติมวส้ัดุท่ี่�ม่คว�มเป็นด่�ง เช่น ปูนข�ว เป็นตน้ 

กิ่งหลัก

กิ่งย่อย

กิ่งหลัก

การต่อกิ่งตรงกลางของกิ่งหลักและกิ่งย่อย

เนื้อไม้ที่นำมาต่อ

ตัด

ไม่ตัดกิ่งของต้นเดิม
วิธีการต่อกิ่งแบบสูง

ตัดกิ่งเดิมออก
วิธีการต่อกิ่งแบบสูง

ตำแหน่งการต่อกิ่ง

ลำต้นลำต้น

เนื้อไม้ที่นำมาต่อ กิ่งย่อย

กิ่งย่อย

กิ่งหลักกิ่งหลัก

กิ่งย่อย
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　　　ค่า pH ดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติิบโติของผลไม้หลัก้ 

③�การจดัการนำ�า

ปร้ั้บัช่วงเวล�และปริั้ม�ณก้�รั้ใหน้ำ� �ใหเ้หม�ะก้บ้ัชนิดขอีงไมผู้้ลและก้�รั้เจำริั้ญเติบัโต

นอีก้จำ�ก้น่�  คุณสัมบัติ้ก้�รั้เก้บ็ัก้ก้้นำ�� (ก้�รั้อุีม้นำ��) และก้�รั้ใหน้ำ� �ผู้�่น (รั้ะบั�ยนำ��) ท่ี่�เหม�ะสัมขอีงดินก้เ็ป็นสิั�งสัำ�คญ้

④ การใส่ปุ๋ย

ก้�รั้ใส่ัปุ� ยจำะที่ำ�ป่ละหล�ยคร้ั้� ง แต่จุำดปรั้ะสังคจ์ำะแตก้ต่�งก้น้ รั้ะหว�่ง "ปุ� ยเริั้�มแรั้ก้" ก้บ้ั "ก้�รั้เติมปุ� ย" 

"ปุ� ยเริั้�มแรั้ก้" เป็นสั�รั้อี�ห�รั้พื้้�นฐ�นก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตในช่วงเวล� 1 ป่

"ก้�รั้เติมปุ� ย" จำะใส่ัเวล�ท่ี่�สั�รั้อี�ห�รั้ขอีงปุ� ยเริั้�มแรั้ก้ไม่เพื้ย่งพื้อี

จำะใหปุ้� ยเริั้�มแรั้ก้ช่วงรั้ะหว�่งพื้ก้้ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตในฤดูหน�วก่้อีนจำะเริั้�มเจำริั้ญเติบัโต ไมผู้้ลด้ใบัจำะใส่ัช่วงเด้อีนธุ์.ค. - 

 ม.ค. ไมไ้ม่ผู้ลด้ใบัจำะใส่ัช่วงเด้อีนม่.ค. - เม.ย. 

สัำ�หร้ั้บัตน้ท่ี่�โตเตม็ท่ี่�แลว้ โดยปก้ติจำะใส่ัปุ� ยโดยโรั้ยไวบ้ันหน�้ดิน ท่ี่�เร่ั้ยก้ว�่ "ก้�รั้ใส่ัปุ� ยหน�้ดิน " นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่ก้�รั้ 

ใส่ัปุ่ยลงไปทุี่ก้ช้�นพื้ร้ั้อีมก้บ้ัสั�รั้อิีนที่ร่ั้ยต่์�งๆ เวล�ท่ี่�ที่ำ�ก้�รั้พื้รั้วนดินลงไปล้ก้ๆ เร่ั้ยก้ว�่ "ก้�รั้ใส่ัปุ� ยทุี่ก้ช้�น" และก้�รั้นำ� 

สั�รั้อี�ห�รั้ปุ� ยไปละล�ยนำ��และฉ่ดพื้น่ที่้�วที่้�งตน้ เร่ั้ยก้ว�่ "ก้�รั้ฉ่ดพื้น่ท่ี่�ผู้วิใบั" 

ในก้�รั้เติมปุ� ย จำะใชปุ้� ยท่ี่�อีอีก้ฤที่ธิุ์� เร็ั้ว และม่ก้�รั้เติมปุ� ยช่วงฤดูใบัไมผู้้ลิ ก้�รั้เติมปุ� ยช่วงฤดูร้ั้อีน และก้�รั้เติมปุ� ยช่วงฤดู

ใบัไมร่้ั้วง 

・ก้�รั้เติมปุ� ยช่วงฤดูใบัไมผู้้ลิ : เติมเพื้้�อีใหม่้ยอีดอ่ีอีน กิ้�งและใบัเจำริั้ญเติบัโต เร่ั้ยก้อ่ีก้อีย�่งว�่ปุ� ยแตก้ยอีดอ่ีอีน 

・ก้�รั้เติมปุ� ยช่วงฤดูร้ั้อีน : เติมเพื้้�อีใหผู้้ลเจำริั้ญเติบัโต เร่ั้ยก้อ่ีก้อีย�่งว�่ปุ� ยสัร้ั้�งผู้ล

・ก้�รั้เติมปุ� ยช่วงฤดูใบัไมร่้ั้วง : เติมเพื้้�อีใหต้น้ไมฟ้้� นฟแูละสัร้ั้�งอี�ห�รั้ม�ก้ข้�น เร่ั้ยก้อ่ีก้อีย�่งว�่ปุ� ยขอีบัคุณ

(4) การจดัการอืน่ ๆ 

ภย้ธุ์รั้รั้มช�ติท่ี่�ไมผู้้ลจำะไดร้้ั้บัผู้ลก้รั้ะที่บัง่�ยค้อี ลมแรั้ง คว�มหน�วเยน็ ฝึนตก้หนก้้ ภย้แลง้ หิมะตก้หนก้้ และลูก้เห็บั 

ชนิดของผลไม้ อบข่ายทีเ่หมาะสมกบัการเจริญเติบิโติ ขอบข่ายทีด่ต่ีิอการเจริญเติบิโติมากทีสุ่ด

สัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้น 4.2 - 7.0 5.4 - 6.3

แอีปเปิล 4.6 - 7.1 5.5 - 6.6

อีงุ่น 5.0 - 7.9 6.1 - 7.4

สั�ล่�ญ่�ปุ่น 4.3 - 6.7 5.3 - 6.2

ลูก้ที่อ้ี 4.3 - 6.7 4.8 - 5.9

ลูก้พื้ลบ้ั 4.5 - 7.0 5.5 - 6.6

เก้�ลด้ 4.1 - 6.1 4.6 - 5.5

บิัวะ 4.3 - 6.5 5.1 - 6.0

มะเด้�อี 5.5 - 7.5 6.1 - 7.2
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เป็นตน้

ม่ก้�รั้ว�งม�ตรั้ก้�รั้ป้อีงก้น้ต่�ง ๆ ในภมิูภ�คท่ี่�ไดร้้ั้บัคว�มเส่ัยห�ยไดง่้�ย  

(5) การส่งผลผลติิ / เกบ็เข้าโกดงั

คด้แยก้ผู้ลท่ี่�เก้บ็ัเก่้�ยวม� จำ�ก้ขน�ดคว�มใหญ่ รั้สัช�ติ รูั้ปร่ั้�งภ�ยนอีก้ (คว�มสัวยง�ม) เป็นตน้ ม่ก้�รั้นำ�เที่คนิคเก้บ็ัไวใ้น

โก้ดง้ใหน้�นข้�น เพื้้�อีใหส้ั�ม�รั้ถส่ังข�ยไดต้�มแผู้น 

พื้ช้ตรั้ะก้ลูสัม้ตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ "เตร่ั้ยมเก้บ็ั" โดยนำ�ไปอีบัแหง้ใหน้ำ� �ห�ยไปบั�งส่ัวน (หล�ยเปอีร์ั้เซ็ึ่นต)์ ก่้อีนเก้บ็ัเข�้โก้ดง้ ส่ัวน

แอีปเปิลจำะนำ�ไปแช่เยน็ในหอ้ีงเยน็ เพื้้�อีลดก๊้�ซึ่อีอีก้ซิึ่เจำนและเพิื้�มก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีนไดอีอีก้ไซึ่ด ์(ก๊้�ซึ่โซึ่ด�) และเก้บ็ัเอี�ไวเ้ป็น

เวล�น�นในโก้ดง้ควบัคุมสัภ�พื้อี�ก้�ศั  (CA)

4 การปลูกไม้ผลในโรงเรือน

(1) ประเภทของเรือนเพาะ

ม่ไมผู้้ลบั�งชนิดท่ี่�ปลกู้ในโรั้งเร้ั้อีน เช่น อีงุ่น สัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้น เชอีร์ั้ร่ั้�  (Sweet Cheery) เป็นตน้

ก้�รั้ปลกู้ในโรั้งเร้ั้อีนม่ที่้�งเร้ั้อีนก้รั้ะจำก้ เร้ั้อีนเพื้�ะพื้ล�สัติก้ และหลง้ค�ก้น้ฝึน 

นอีก้จำ�ก้น่�ยง้ม่วธ่ิุ์ก้�รั้ปลูก้ท่ี่�ใชเ้คร้ั้�อีงที่ำ�คว�มร้ั้อีนเพื้ิ�มอุีณหภมิูภ�ยในโรั้งเร้ั้อีนดว้ยย

(2) การควับคุมการปลูก

ภ�ยในโรั้งเร้ั้อีนอุีณหภมิูจำะแตก้ต่�งก้บ้ัภ�ยนอีก้ม�ก้ ดง้น้�นจ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงควบัคุมก้�รั้ปลกู้ใหเ้หม�ะสัม นอีก้จำ�ก้น่� เพื้รั้�ะจำะ

ไม่โดนฝึน ก้�รั้จำด้ก้�รั้เร้ั้�อีงนำ��ก้เ็ป็นสิั�งสัำ�คญ้เช่นก้น้ 

5 คุณสมบัติิพิเศษและการควับคุมการปลูกผลไม้ส่วันใหญ่

(1) พชืติระกลูส้ม

พื้้ชตรั้ะก้ลูสัม้ จำะปลูก้ในเขตพื้้�นท่ี่�อีบัอุ่ีน

70% ขอีงพื้้ชตรั้ะก้ลูสัม้ท่ี่�ปลูก้ในญ่�ปุ่น เป็นสัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้น

สัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้นเป็นพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ม่ถิ�นก้ำ�เนิดและม่ช้�อีเส่ัยงขอีงญ่�ปุ่น แบ่ังเป็น มิย�ก้�วะว�เซึ่ะ (21%), อี�โอีชิมะอีอีนชู 

(14%), โอีคิที่ซ้ึ่ว�เซึ่ะ (13%) 

พื้้ชตรั้ะก้ลูสัม้จำะแพื้ต่้อีอี�ก้�ศัหน�วและลมแรั้งเป็นพิื้เศัษ จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงรั้ะวง้เร้ั้�อีงก้�รั้จำด้ก้�รั้ใหด่้

เกิ้ดปรั้�ก้ฏก้�รั้ณ์อีอีก้ผู้ลม�ก้และนอ้ียสัลบ้ัก้น้ป่เวน้ป่ไดง่้�ย (ปรั้�ก้ฏก้�รั้ณ์ป่เวน้ป่)
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(2) แอปเปิล

แอีปเปิลมก้้ปลกู้ก้น้ม�ก้ในภมิูภ�คท่ี่�อี�ก้�ศัหน�วในฤดูหน�ว 

พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ม่ช้�อีเส่ัยง ฟุจิำ (52%), ซ้ึ่ก้�รุั้ (13%), โอีริั้น (8%) 

ที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมเก้สัรั้เท่ี่ยมโดยติดละอีอีงเก้สัรั้ท่ี่�เก้สัรั้ตว้เม่ย และที่ำ�ก้�รั้เลม็ต� / เลม็ดอีก้ / เลม็ผู้ล ดว้ย

เพื้รั้�ะเป็นไมผู้้ลท่ี่�ไดร้้ั้บัคว�มเส่ัยห�ยจำ�ก้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ชไดม้�ก้ จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงป้อีงก้น้และก้ำ�จำด้อีย�่งเหม�ะสัม อี�จำ

ตอ้ีงใส่ัถุงหุม้ผู้ลเอี�ไวด้ว้ย 

 สัำ�หร้ั้บัแอีปเปิล ม่ก้�รั้ปลกู้ไมแ้ครั้ะโดยใชต้น้ท่ี่�นำ�กิ้�งม�ต่อีเป็นตน้แครั้ะ และจำะปลกู้ตน้ใหล้ ำ�ตน้ต้�งตรั้ง เป็นวธ่ิุ์ก้�รั้

ปลกู้ท่ี่�ม่จุำดปรั้ะสังคเ์พื้้�อีทุ่ี่นแรั้งโดยจำะเร่ั้งใหส้ั�ม�รั้ถเก้บ็ัเก่้�ยวไดเ้ร็ั้วและปร้ั้บัคว�มสูัง (คว�มสูังขอีงตน้) ใหเ้ต่�ยลง

(3) องุ่น

อีงุ่น ปลกู้ก้น้โดยที่้�วไปที่้�วที่้�งญ่�ปุ่น 

พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ม่ช้�อีเส่ัยง ไดแ้ก่้ เค่ยวโฮ (35%), เดล�แวร์ั้ (19%), พื้่โอีเน (16%)

ตด้แต่งแบับัเล้�อียข้�นร้ั้�นใหกิ้้�งแผู้อ่ีอีก้ในแนวรั้�บั เน้�อีงจำ�ก้แพื้ล้มและโรั้คไดง่้�ยจ้ำงตอ้ีงปลกู้ในโรั้งเร้ั้อีน

ม่ก้�รั้ปลูก้อีงุ่นแบับัไมม่้เมลด็โดยใชฮ้อีร์ั้โมนพื้้ช "จิำบัเบัอีเรั้ลลิน" ดว้ย  

วัธีิุ์การปลูกองุ่นไร้เมลด็

จำะที่ำ�ก้�รั้ฉ่ดสั�รั้ขอีงเหลวจิำบัเบัอีเรั้ลลิน 2 คร้ั้� ง ค้อี ก่้อีนอีอีก้ดอีก้ และหลง้อีอีก้ดอีก้ 

สิั�งสัำ�คญ้ค้อีตอ้ีงที่ำ�ต�มก้ฎม�ตรั้ฐ�นเร้ั้�อีงช่วงเวล�ท่ี่�ใชจิ้ำบัเบัอีเรั้ลลิน และคว�มเขม้ขน้ขอีงสั�รั้ขอีงเหลวอีย�่งเคร่ั้งคร้ั้ด

ดอีก้สัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้น
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(4) ลูกพลบั

ลูก้พื้ลบ้ัม่ลูก้พื้ลบ้ัหว�นและลกู้พื้ลบ้ัฝึ�ด 

ลูก้พื้ลบ้ัพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ม่ช้�อีเส่ัยงค้อี ฟุย ู(ลกู้พื้ลบ้ัหว�น 25%), ลูก้พื้ลบ้ัไร้ั้เมลด็ฮิรั้ะที่�เนะน�ชิ (ลูก้พื้ลบ้ัฝึ�ด 17%), โที่เนว�เซึ่ะ  

(ลูก้พื้ลบ้ัฝึ�ด 15%) 

ลูก้พื้ลบ้ัหว�นเป็นไมผู้้ลขอีงญ่�ปุ่น ปลูก้ก้น้ในภมิูภ�คเขตอีบัอุ่ีน

ตน้พื้ลบ้ัท่ี่�ปลกู้ก้น้อียู ่คร้ั้� งหน้�งเป็นลกู้พื้ลบ้ัฝึ�ด ลูก้พื้ลบ้ัฝึ�ดตอ้ีงนำ�ไปแปรั้รูั้ปเพื้้�อีลดคว�มฝึ�ด

เกิ้ดปรั้�ก้ฏก้�รั้ณ์อีอีก้ผู้ลม�ก้และนอ้ียสัลบ้ัก้น้ป่เวน้ป่ไดง่้�ย (ปรั้�ก้ฏก้�รั้ณ์ป่เวน้ป่)

(5) สาลี่

สั�ล่� เหม�ะก้บ้ัอี�ก้�ศัอีบัอุ่ีนม่ฝึนม�ก้ขอีงญ่�ปุ่น จ้ำงปลูก้ก้น้ที่้�วไปที่้�งปรั้ะเที่ศั

พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ม่ช้�อีเส่ัยง ไดแ้ก่้ โคซุึ่ย (40%), โฮซุึ่ย (27%), น่ที่�ก้ะ (10%) 

ลูก้แพื้ร์ั้ จำะปลูก้ก้น้ในภมิูภ�คท่ี่�อี�ก้�ศัเยน็และแหง้

เน้�อีงจำ�ก้สั�ล่�จำะไม่ผู้สัมเก้สัรั้ ห�ก้ไม่ใช่ละอีอีงเก้สัรั้ขอีงพื้น้ธ์ุุ์อ้ี�น จ้ำงจำำ�เป็นตอ้ีงที่ำ�ก้�รั้ผู้สัมเก้สัรั้ใหแ้น่ใจำว�่เกิ้ดก้�รั้ผู้สัม

แลว้แน่นอีน

สั�ล่�ญ่�ปุ่นจำะร่ั้วงหล่นไดง่้�ยเม้�อีโดนลม จ้ำงตอ้ีงตด้แต่งกิ้�งแบับัเล้�อียข้�นร้ั้�น 

(6) ลูกท้อ

ลกู้ที่อ้ีปลกู้ก้น้ม�ก้ในภมิูภ�คท่ี่�ม่อี�ก้�ศัเยน็

พื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ม่ช้�อีเส่ัยง ไดแ้ก่้ ค�ก้�ซ้ึ่กิ้ (19%), ฮ�คุโฮ (16%), ค�วะน�ค�จิำมะฮ�คุโที่ (14%)

ตน้ท่ี่�อี�ยนุอ้ียจำะโตเร็ั้ว อีอีก้ผู้ลในเวล� 3 ป่ และโตเป็นตน้ขน�ดใหญ่ในเวล� 7-8 ป่

นอีก้จำ�ก้ตอ้ีงเลม็ต� เลม็ผู้ลแลว้ ตอ้ีงใส่ัถุงหุม้ผู้ลเพื้้�อีป้อีงก้น้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้ช้ และเพื้้�อีคว�มสัวยง�มขอีงผู้ลดว้ย

 วัสัดุ / เคร่ืองจกัรกลทางการเกษติรทีใ่ช้กบัไม้ผล 

(1) วัสัดุทางการเกษติร

วส้ัดุท่ี่�ใชใ้นสัวนผู้ลไม ้ไดแ้ก่้ วส้ัดุท่ี่�ใชท้ี่ ำ�โรั้งเร้ั้อีนพื้ล�สัติก้และก้�รั้จำด้แต่งตน้แบับัเล้�อียข้�นร้ั้�น, ต�ข่�ยป้อีงก้น้ลมแรั้ง นก้ 

และแมลงศัต้รูั้พื้ช้, หว้ฉ่ดสัปริั้งเก้อีร์ั้สัำ�หร้ั้บัรั้ดนำ��และฉ่ดพื้น่ย�ป้อีงก้น้ เป็นตน้

นอีก้จำ�ก้น่�  ยง้ม่ก้�รั้ใชแ้มลง เช่น ผู้้�ง ม�ช่วยในก้�รั้ผู้สัมเก้สัรั้, สั�รั้เคม่สัำ�หร้ั้บัป้อีงก้น้/ ก้ำ�จำด้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ช, สั�รั้เร่ั้ง

ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงพื้้ช (สั�รั้เคม่ท่ี่�ใหผู้้ลเหม้อีนก้บ้ัฮอีร์ั้โมนพื้้ช) เป็นตน้
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ม่ก้�รั้ใชพ้ื้ด้ลมเป่�เพื้้�อีป้อีงก้น้คว�มเส่ัยห�ยจำ�ก้นำ��ค�้งแขง็ 

และม่ก้�รั้ใชส้ัปริั้งเก้อีร์ั้สัำ�หร้ั้บัป้อีงก้น้คว�มเส่ัยห�ยจำ�ก้ก้�รั้แขง็ตว้ดว้ย

จุดประสงค�ของการใช้สารเร่งการเจริญเติบิโติของพชืกบัผลไม้หลกั 

・เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหเ้ปล้อีก้ผู้ลไมล่้อีน : สัม้ซึ่ท้ี่ซุึ่มะแมนด�ริั้น

・เพื้้�อีที่ำ�ใหไ้ม่ม่เมลด็ : อีงุ่น

・เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหผู้้ลร่ั้วงก่้อีนเก้บ็ัเก่้�ยว : แอีปเปิล สั�ล่�ญ่�ปุ่น เป็นตน้

・เพื้้�อีใหผู้้ลสุัก้เร็ั้วข้�น : ผู้ลไมส่้ัวนใหญ่

・เพื้้�อีเร่ั้งก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตขอีงรั้�ก้และกิ้�ง : แอีปเปิล เป็นตน้ 

ก้�รั้ปฏิบัติ้

○ มาทำาควัามเข้าใจถงึจุดประสงค�ของการใช้วัสัดุอุปกรณ�ต่ิางๆ กบัไม้ผลกนัเถอะ 

ต�ข่�ยป้อีงก้น้นอีก้, ต�ข่�ยป้อีงก้น้แมลง, วส้ัดุคลุมดิน, แผู้น่ช่ที่สัะที่อ้ีนแสัง, และวส้ัดุอ้ี�นๆ 

วัสัดุคลุมดนิ

วธ่ิุ์ใช ้: ใชค้ลุมท่ี่�ผู้วิดินบัริั้เวณรั้อีบัโคนตน้

จุำดปรั้ะสังค ์: เพื้้�อีป้อีงก้น้ไม่ใหดิ้นไหล ป้อีงก้น้ไม่ใหน้ำ� �รั้ะเหยอีอีก้ไป ป้อีงก้น้วช้พื้้ช

แผ่นชีทสะท้อนแสง 

วธ่ิุ์ใช ้: ใชค้ลุมท่ี่�ผู้วิดินบัริั้เวณใตต้น้ในช่วงเก้บ็ัเก่้�ยว

จุำดปรั้ะสังค ์: สัะที่อ้ีนแสังอี�ทิี่ตยเ์พื้้�อีใหส่้ัผู้ลสัดข้�น 

ช่ที่สัะที่อ้ีนแสังคลุมดินต�ข่�ยป้อีงก้น้นก้/ ป้อีงก้น้แมลง
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(2) เคร่ืองจกัรกลทางการเกษติร

เคร้ั้�อีงจำก้้รั้เก้ษตรั้ก้รั้รั้ม ไดแ้ก่้ เคร้ั้�อีงใชพ้ื้รั้วนดิน, ใชพ้ื้น่นำ��ย�, ใชก้้ำ�จำด้หญ�้วช้พื้้ช, ใชค้วบัคุมก้�รั้อีอีก้ผู้ล และใชส้ัำ�หร้ั้บั

ขนย�้ย เป็นตน้ นอีก้เหน้อีจำ�ก้สิั�งท่ี่�ใชใ้นก้�รั้ปลกู้ไมผู้้ลที่้�วไปแลว้ ยง้ม่ก้�รั้ใชเ้คร้ั้�อีงม้อีดง้ต่อีไปน่�ดว้ย

ป้อีงก้น้/ ก้ำ�จำด้ : สัป่ดสัเปรั้เยอีร์ั้ (SS)  ควบัคุมก้�รั้ปลกู้ : เคร้ั้�อีงใชท้ี่ ำ�ง�นในท่ี่�สูัง

ขนย�้ย : โมโนเรั้ล ขนย�้ย : รั้ถขนย�้ยขอีง 

(3) เคร่ืองมอืเกษติร (เฉพาะทีใ่ช้กบัไม้ผลเป็นส่วันใหญ่) 

ก้รั้รั้ไก้รั้ตด้แต่งกิ้�ง บัน้ไดที่รั้งเอี

ก้�รั้ปฏิบัติ้

○ มาทำาควัามเข้าใจเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมอืเกษติรหลกั ๆ กนัเถอะ 
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ปุ๋ยฤดูใบไม้ร่วัง (ปุ๋ยหลงัเกบ็เกีย่วั) 

　　　　 …………… ก้�รั้ใส่ัปุ� ยเพื้้�อีเพื้ิ�มสั�รั้อี�ห�รั้เวล�เก้บ็ัในโก้ดง้ใหม้�ก้ข้�นหลง้เก้บ็ัเก่้�ยวผู้ลแลว้  

ระบายนำ�าใต้ิดนิ …………… วธ่ิุ์ก้�รั้รั้ะบั�ยนำ��โดยฝ้ึ�งท่ี่อีเอี�ไวใ้นดิน

การเพาะต้ินกล้า  …………… ก้�รั้เพื้�ะตน้ก้ล�้โดยหว�่นเมลด็ในแปลงปลกู้ตน้ก้ล�้ ไม่ใช่ในไร่ั้ 

การทำาคนัดนิปลูก  ………… ง�นสัร้ั้�งถมดินในไร่ั้ใหสู้ังข้�นรั้ะดบ้ัหน้�งเพื้้�อีใชเ้ป็นท่ี่�ปลูก้พื้ช้

ติาดอก  …………………… ต�ท่ี่�ดอีก้ซ้ึ่�งจำะเปล่�ยนไปเป็นผู้ลจำะงอีก้ข้�นม�

ภยัแล้ง ……………………… คว�มเส่ัยห�ยต่อีพื้้ชเพื้รั้�ะฝึนไม่ตก้

การรดนำ�า (รดนำ�าแปลงปลูก)  … ก้�รั้รั้ดนำ��พื้้ช

การพรวันดนิ (ไถดนิ)  ……… ง�นขดุก้ลบ้ัหน�้ดินในไร่ั้และพื้รั้วนใหนิ้�ม เพื้้�อีเพิื้�มก้�รั้รั้ะบั�ยอี�ก้�ศั

การสังเคราะห�แสง ………… ก้รั้ะบัวนก้�รั้สัร้ั้�งแป้งขอีงพื้้ช โดยม่แสังและใชน้ำ� � และก๊้�ซึ่ค�ร์ั้บัอีนไดอีอีก้ไซึ่ดเ์ป็นวส้ัดุดิบั

การแติกหน่อจากเมลด็  …… สัภ�พื้ท่ี่�หน่อีงอีก้อีอีก้ม�นอีก้เมลด็ปรั้ะม�ณ 1 มม. ในวน้ก่้อีนหว�่นเมลด็

รูปแบบการปลูก  …………… วธ่ิุ์ก้�รั้ปลกู้ท่ี่�นำ�เที่คนิคก้�รั้ปลกู้ซ้ึ่�งเข�้ก้น้ก้บ้ัพื้น้ธ์ุุ์พื้้ช ฤดูก้�ลและสิั�งแวดลอ้ีมม�ปรั้ะก้อีบั

การปักชำา  ………………… วธ่ิุ์เพื้�ะเล่�ยงตน้ก้ล�้ต่อีกิ้�งหร้ั้อีตน้ท่ี่�ใชท้ี่�บักิ้�ง โดยก้�รั้ตด้ส่ัวนใดส่ัวนหน้�งขอีงตน้ไม ้เช่น กิ้�ง  

ม�เส่ัยบัในดินและปล่อียใหร้ั้�ก้งอีก้ 

การป้องกนั/กำาจดัวัชัพชื  …… ก้�รั้ป้อีงก้น้วช้พื้้ชดว้ยวธ่ิุ์ก้�รั้ใชส้ั�รั้เคม่ ก้�รั้คลุมดิน และอ้ี�น ๆ 

หว่ัานเมลด็โดยติรง ………… ก้�รั้หว�่นเมลด็ก้บ้ัดินในไร่ั้โดยตรั้ง

การปลูกพชืในเรือนเพาะ ……  รูั้ปแบับัก้�รั้ปลกู้พื้้ชในเร้ั้อีนเพื้�ะ (เร้ั้อีนเพื้�ะพื้ล�สัติก้, เร้ั้อีนก้รั้ะจำก้ เป็นตน้)

รูปทรงทีจ่ดัแต่ิง  …………… รูั้ปร่ั้�งขอีงตน้ไมท่้ี่�เหม�ะสัมก้บ้ัชนิดและพื้น้ธ์ุุ์ขอีงไมผู้้ล

คำาศัพท�ในงานเกษติรกรรม8
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การใช้จบิเบอเรลลนิ  ……… ก้�รั้ใชจิ้ำบัเบัอีเรั้ลลินเพื้้�อีที่ำ�ใหพ้ื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ม่เมลด็ก้ล�ยเป็นพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ไม่ม่เมลด็  

หร้ั้อีเร่ั้งใหผู้้ลขอีงพื้น้ธ์ุุ์ท่ี่�ไม่ม่เมลด็โตข้�น

การเกบ็เกีย่วั  ……………… ง�นเก้บ็ัรั้วม / เดด็เอี�ผู้ก้้, ผู้ล ท่ี่�เจำริั้ญเติบัโตเพื้ย่งพื้อีแลว้จำ�ก้ไร่ั้หร้ั้อีจำ�ก้ตน้ 

การเติรียมพร้อมเมลด็  …… ง�น "คด้เมลด็" "ฆ่่�เช้�อี" "แช่นำ��" "เร่ั้งใหแ้ตก้หน่อี" ก่้อีนนำ��เมลด็ไปหว�่นเพื้้�อีใหแ้ตก้หน่อี 

และก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตหลง้แตก้หน่อีแลว้เป็นไปอีย�่งรั้�บัร้ั้�น (ในแบับัเร่ั้ยนเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้เตร่ั้ยม

เมลด็)

การฆ่่าเชื�อ  ………………… ก้�รั้ป้อีงก้น้และก้ำ�จำด้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้้ชท่ี่�ติดต่อีในเมลด็ได ้โดยก้�รั้ "ฆ่่�เช้�อีเมลด็" 

กำาจดัวัชัพชื (ถอนหญ้า) …… ก้�รั้ก้ำ�จำด้วช้พื้้ชในไร่ั้น�และสัวนผู้ลไม ้บัริั้เวณร่ั้อีงคน้ดินปลกู้หร้ั้อีที่�งเดิน 

การไถนา  …………………… ก้�รั้พื้รั้วนดินหลง้จำ�ก้ปล่อียนำ��เข�้น�ดำ�แลว้ เพื้้�อีใหดิ้นนุ่มและสั�ม�รั้ถปลกู้ตน้ก้ล�้ได ้

การผสมเกสรเทยีม ………… ก้�รั้นำ�ละอีอีงเก้สัรั้ไปติดท่ี่�เก้สัรั้ตว้เม่ยในดอีก้ท่ี่�จำ ำ�เป็นตอ้ีงผู้สัมเก้สัรั้

การแช่เมลด็  ……………… ก้�รั้เร่ั้งใหแ้ตก้หน่อีดว้ยก้�รั้ใหเ้มลด็ดูดซ้ึ่มนำ��ในปริั้ม�ณท่ี่�เพื้่ยงพื้อีก้บ้ัก้�รั้แตก้หน่อี

อุทกภยั …………………… คว�มเส่ัยห�ยต่อีพื้ช้จำ�ก้บั�ดแผู้ลหร้ั้อีโรั้ค เป็นตน้ เพื้รั้�ะสั�เหตุจำ�ก้ฝึนตก้หนก้้

การหว่ัานเมลด็เป็นแถวั …… ก้�รั้หว�่นเมลด็บันดน้ดินปลกู้เป็นแถว (เสัน้) 

การจดักิง่  ………………… ก้�รั้จำด้รูั้ปที่รั้งขอีงตน้ใหไ้ดผู้้ลผู้ลิตท่ี่�ด่ โดยก้�รั้ตด้กิ้�งส่ัวนเกิ้น หร้ั้อีโนม้กิ้�ง

การจดัหน้าดนิ ……………… ง�นปร้ั้บัดินในไร่ั้หลง้พื้รั้วนดินแลว้ใหเ้ร่ั้ยบั

คดัเมลด็ …………………… ก้�รั้คด้แยก้ในนำ��เก้ล้อี" เพื้้�อีคด้แยก้เมลด็ไม่ใหม่้เมลด็เส่ัยปน

การติดักิง่  ………………… ก้�รั้ตด้กิ้�งทิี่�ง

การปลูกแบบเร่ง  …………… รูั้ปแบับัก้�รั้ปลูก้ท่ี่�ใชเ้ร้ั้อีนเพื้�ะ เป็นตน้ เพื้้�อีเร่ั้งใหร้ั้ะยะเวล�ปลูก้เร็ั้วก้ว�่ก้�รั้ปลกู้ธุ์รั้รั้มด�
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ต้ินทีใ่ช้ทาบ  ………………… ตน้ไมห้ร้ั้อีพื้้ชท่ี่�ม่รั้�ก้ ใชส้ัำ�หร้ั้บัที่�บัเวล�ต่อีกิ้�ง

แก้ควัามฝืาด (ลดควัามฝืาด) … ก้รั้รั้มวธ่ิุ์ก้�รั้เปล่�ยนสัภ�พื้สั�รั้แที่นนินท่ี่�ละล�ยนำ��ใหม่้คุณสัมบัติ้ไม่ละล�ย  

(ไม่ละล�ยในนำ��) 

การหว่ัานเมลด็ (โปรยเมลด็)  … ง�นหว�่นเมลด็พื้้ช

การพรวันหน้าดนิ ………… ง�นพื้รั้วนหน�้ดินในไร่ั้ต้�น ๆ รั้ะหว�่งก้�รั้ปลกู้พื้้ช

การเติมิปุ๋ย ………………… ก้�รั้ใส่ัปุ� ยรั้ะหว�่งก้�รั้ปลูก้พื้ช้

การต่ิอกิง่  ………………… วธ่ิุ์ก้�รั้ต่อีกิ้�งโดยตด้บั�งส่ัวนขอีงตน้พื้้ช เช่น กิ้�งหร้ั้อีต� เป็นตน้ ม�ต่อีกิ้�งก้บ้ัตน้ที่�บักิ้�ง 

หร้ั้อีตน้ไมอ่้ีก้ตน้หน้�ง

การปักต้ินกล้า  ……………… ง�นย�้ยตน้ก้ล�้ท่ี่�เพื้�ะเอี�ไวใ้นแปลงตน้ก้ล�้ไปปลกู้ในไร่ั้

การเลม็ดอก  ……………… ก้�รั้เลม็ดอีก้ส่ัวนเกิ้นอีอีก้

การเลม็ผล  ………………… ก้�รั้เล้อีก้ผู้ลท่ี่�เติบัโตและเหล้อีเก้บ็ัไว ้นอีก้น้�นเลม็ทิี่�งไป

การเลม็ยอด ………………… ก้�รั้ตด้ส่ัวนปล�ยขอีงก้�้นหร้ั้อีกิ้�งท่ี่�ย�วอีอีก้ม�

การเลม็ใบ ………………… ก้�รั้ตด้ใบัส่ัวนเกิ้นอีอีก้

การเลม็ติา  ………………… ก้�รั้ตด้ดอีก้ตูมส่ัวนเกิ้นทิี่�ง

การหว่ัานเมลด็เป็นจุด  …… วธ่ิุ์ก้�รั้หว�่นเมลด็ท่ี่�เวน้รั้ะยะห่�งและหว�่นเมลด็หล�ยเมลด็ท่ี่�ต ำ�แหน่งเด่ยวก้น้

การปล่อยนำ�าออก  ………… ก้�รั้ที่ำ�ใหน้�ดำ�แหง้ โดยปล่อียนำ��อีอีก้ช่วงเวล�สั้�น ๆ รั้ะหว�่งก้�รั้ปลกู้ตน้ข�้ว

การหว่ัานเมลด็ให้ทัว่ั  ……… วธ่ิุ์หว�่นเมลด็แบับัโปรั้ยจำนเตม็ไร่ั้หร้ั้อีคน้ดินปลกู้ (บั�้งเร่ั้ยก้ว�่ก้�รั้โปรั้ยเมลด็)

การป้องกนั/กำาจดัโรคและแมลงศัติรูพชื 

　　　　　 …………  ก้�รั้ป้อีงก้น้โรั้คและแมลงศัต้รูั้พื้ช้โดยใชส้ั�รั้เคม่เก้ษตรั้

การกลบดนิ  ………………… ก้�รั้ก้ลบัดินบั�ง ๆ บันจุำดท่ี่�หว�่นเมลด็

เนื�อไม้ต่ิอกิง่ (ส่วันต่ิอกิง่)  … ต�หร้ั้อีตน้ก้ล�้ หร้ั้อีกิ้�งไม ้ท่ี่�จำะอีอีก้ผู้ลหร้ั้อีดอีก้ ใชใ้นก้�รั้ต่อีกิ้�ง

การเลม็ออก   ……………… ก้�รั้คด้เล้อีก้ตน้ก้ล�้ หร้ั้อีกิ้�งต่อีท่ี่�เพื้�ะเพื้้�อีเหล้อีเก้บ็ัไว ้และตด้หร้ั้อีด้งตน้ก้ล�้/ กิ้�งอ้ี�น ๆ อีอีก้ 

การคลุมดนิ  ………………… ก้�รั้คลุมผู้วิหน�้ดินดว้ยแผู้น่ฟิลม์ หร้ั้อีฟ�ง เป็นตน้
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ปุ๋ยเร่ิมแรก (ปุ๋ยพื�นฐาน)  …… ก้�รั้ใส่ัปุ� ยเอี�ไวใ้นดินก่้อีนปลกู้พื้้ช หร้ั้อีก่้อีนท่ี่�ไมผู้้ลจำะแตก้หน่อี

การโน้มกิง่  ………………… ก้�รั้ก้ำ�หนดทิี่ศัที่�งก้�รั้งอีก้ขอีงกิ้�งโดยใชค้ลิปหน่บัหร้ั้อีพื้น้ติดก้บ้ัเสั�คำ��

การปลูกแบบควับคุม ……… ตรั้งข�้มก้บ้ัก้�รั้ปลกู้แบับัเร่ั้ง เป็นก้�รั้ปลกู้ท่ี่�ที่ำ�ใหร้ั้ะยะเวล�ช�้ก้ว�่ก้�รั้ปลูก้แบับัธุ์รั้รั้มด�

การปลูกพชืหมุนเวัยีน  …… ก้�รั้ปลกู้พื้้ชชนิดอ้ี�นในไร่ั้ หลง้จำ�ก้เก้บ็ัเก่้�ยวแลว้ 

ควัามเสียหายจากควัามเยน็  …  คว�มเส่ัยห�ยในพื้้ช จำ�ก้อี�ก้�ศัผู้ดิปก้ติที่ำ�ใหอุ้ีณหภมิูลดตำ��ลงในฤดูร้ั้อีน

ควัามเสียหายจากการปลูกพชืเชิงเดีย่วั 

　　　　 …………… ป้ญห�ท่ี่�ก้�รั้เจำริั้ญเติบัโตและปริั้ม�ณผู้ลผู้ลิตลดตำ��เพื้รั้�ะก้�รั้ปลกู้พื้ช้เด่ยวก้น้ซึ่ำ� � 

หลง้เก้บ็ัเก่้�ยวแลว้ 

การปลูกกลางแจ้ง  ………… รูั้ปแบับัก้�รั้ปลูก้พื้้ชท่ี่�ปลกู้ในสัภ�พื้แวดลอ้ีมต�มธุ์รั้รั้มช�ติไม่ใช่ภ�ยในเร้ั้อีนเพื้�ะ
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พืชติระกูลผักพืชติระกูลผัก

ผกักาดแก้วั
[วงศั ์Asteraceae]

ผกักาดแก้วั

มนัฝืร่ัง
[วงศั ์Solanaceae]

มนัฝืร่ังหอมหัวัใหญ่ 
[วงศั ์Liliaceae]

ผกัโขม
[วงศั ์Chenopodiaceae]

ผกัโขม

มนัเทศ
[วงศั ์Convolvulaceae]

มนัเทศ
[วงศั ์Convolvulaceae]

หัวัไชเท้า
[วงศั ์Brassicaceae]

กะหลำา่ปลี
[วงศั ์Brassicaceae]

กะหลำา่ปลี ผกักาดขาวั
[วงศั ์Brassicaceae]

มะเขอืม่วัง
[วงศั ์Solanaceae]

มะเขอืม่วัง

แคร�รอติ
[วงศั ์Umbelliferae]

[วงศั ์Solanaceae][วงศั ์Brassicaceae]

แคร�รอติ
[วงศั ์Umbelliferae]

มะเขอืเทศ
[วงศั ์Solanaceae]

มะเขอืเทศ แติงกวัา
[วงศั ์Cucurbitaceae]

แติงกวัา

ผักหลัก ๆ และการแยกประเภท
1 ผกัรับประทานใบ

2 ผกัรับประทานหัวั / ราก

3 ผกัรับประทานผล

รูปถ่าย (พชืติระกลูผกั / วัสัดุทีใ่ช้คลุม / ผลผลติิ)
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ผลผล

องุ่น ลูกพลบัแอปเปิล

ลูกท้อ

บลูเบอร� รี ส้มยุซุ

เกาลดั

บิวัะ

สาลี่

กวีัี

ส้มซัทซุมะแมนดาริน

วััสดุใช้คลุมวััสดุใช้คลุม

ผ้าขาวับาง ติาข่ายกนัแมลงผ้าใยสังเคราะห�พลาสติกิสำาหรับการเกษติรพลาสติกิไวันิล
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