


✓ มะเขือเทศเป็นพืชอายุสั้น อายุการเก็บเกี่ยว 90-110 วัน

✓ เจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพดิน แตเ่จริญได้ดีในดินร่วน pH 6-6.8

✓ ไม่ชอบน้้าขังแฉะ ต้องการแสงแดดเต็มที่ทั้งวัน

✓ พันธุ์ที่แนะน้าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ศรีสะเกษ 1, ศรีสะเกษ 2
และ ศรีสะเกษ 19

ศรีสะเกษ 19ศรีสะเกษ 1 ศรีสะเกษ 2



ข้อก้าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

1. พื้นที่และ
แหล่งน้้า

6. การเก็บเกี่ยว
และการจัดการ
หลังการเก็บ
เกี่ยว

7. การบรรจุ
หีบห่อและ

การเก็บรักษา

2. การ
วางแผน

3. เมล็ดพันธุ์
และส่วน
ขยายพันธุ์

4. การ
จัดการและ
การบ้ารุงดิน

5. การ
จัดการ
ศัตรูพืช

8.การแสดง
ฉลากและ

การกล่าวอ้าง

9. การบันทึก
ข้อมูลการ

ผลิตและการ
ทวนสอบ



1. การเลือกพื้นที่

2. การเตรียมดินและแปลงปลูก

3. การเพาะกล้า

4. การปลูก
5. การดูแลรักษา

6. การเก็บเกี่ยว

7. การท้าความสะอาดและ
คัดบรรจุเมล็ดพันธุ์



1. การเลือกพื้นที่

ปลูกให้ห่างจากแปลงมะเขือเทศ
พันธุ์อื่น อย่างน้อย 50 เมตร 
เพื่อป้องกันการผสมข้ามกับ
พันธุ์อื่น



2. การเตรียมดินและแปลงปลูก

การปรับปรุงบ้ารุงดิน
ไถแปลงตากดิน/

วิเคราะห์ธาตุอาหาร

คลุมแปลง
ไถพรวนและยกแปลง

ติดตั้งระบบน้้าหยด



3. การเพาะกล้า

ถาดเพาะ+วัสดุปลูก หยอดเมล็ดในถาดเพาะ

ต้นกล้าอายุ 5-7 วันต้นกล้าอายุ 25-30 วัน

เมื่อต้นมะเขือเทศงอก อายุ 5-7 
วัน ให้คัดต้นผิดปกติที่มีลักษณะ
แสดงให้ เห็ นว่ า ไม่ สามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ เช่น 
รากกุด ล้าต้นบิดเป็นเกลียว 
และรากเน่า เป็นต้น ส่วนต้น
อ่อนปกติ จะมีลักษณะส่วนที่
ส้าคัญ ได้แก่ ราก ล้าต้น และใบ
เ ลี้ ย ง เ จ ริญ เ ติ บ โ ตสมบู รณ์       
ที่สามารถเจริญเติบโตเป็นต้น
พืชต่อไปได้



4. การปลูก

เมื่อต้นกล้าอายุ 25-30 วัน ให้ท้าการ
ย้ายปลูกในแปลงปลูกที่เตรียมไว้

แปลงปลูกมะเขือเทศควรคลุมด้วย
พลาสติกด้าป้องกันเพื่อวัชพืชขึ้น

ย้ายปลูกมะเขือเทศ ระยะ 50x50 ซม.

การปักค้างท้าเป็นรูปกระโจมเพื่อใช้ผูกดึง
ต้นมะเขือเทศไม่ให้สัมผัสพื้นดินต้นมะเขือเทศหลังปลูก 

อายุ 30-45 วัน เริ่มออกดอก



5. การดูแลรักษา

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ระยะเริ่มออกดอก โดยใส่ปุ๋ยหมักที่มี
ส่วนผสมมูล ไก่ เพื่ อ เพิ่ มธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่มีความส้าคัญต่อการสร้างดอก 
ผล และเมล็ด

การตัดแต่งกิ่ง ตัดกิ่งและใบที่ไม่สมบูรณ์ 
และเป็นโรคน้าไปฝังกลบนอกแปลงปลูก
เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

การก้ าจัดวัชพืช  ก้ าจัดวัชพืชใบแปลงปลูก       
ช่วง 7–10 วันแรกหลังปลูก โดยถอนทิ้งนอกแปลง
ปลูก พร้อมกับการใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักครั้งที่ 2 
เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งธาตุอาหารจากต้นมะเขือเทศ



5. การดูแลรักษา

โรคและแมลงศัตรูพืชที่มักพบในแปลงมะเขือเทศ

แมลงศัตรูพืช

โรคพืช
เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยแป้ง
แมลงหวี่ขาว

หนอนกระทู้ผัก

เพลี้ยไฟ

โรคเหี่ยวเขียว/เหลือง

โรคใบจุด
โรคแอนแทรคโนส

โรคใบไหม้



5. การดูแลรักษา

การป้องกันก้าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์

ดักกาวเหนียว สมุนไพรไล่แมลง เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

น้้าส้มควันไม้ผสมน้้าอัตรา 4
ช้อนโต๊ะต่อน้้า 20 ลิตร โดย
ฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้
ป้องกันศัตรูพืชได้

วิธีการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 1- 2 
กิโลกรัม ผสมน้้า  20 ลิตร กรอง
เอกแต่น้้า ฉีดพ่นล้าต้นและใบ
ตอนเย็นทุก 5-7 วัน ควบคุม
แมลงศัตรูพืช 

วิธีการใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 200 
กรัม ผสมน้้า 20 ลิตร กรองเอา
แต่น้้า ฉีดพ่นใบตอนเย็นทุก 7-
14 วัน และเชื้อราบิวเวอเรียใช้
ก้าจัดแมลงศัตรูพืช



6. การเก็บเกี่ยว

ผลผลิตมะเขือเทศการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศ

ผลมะเขือเทศเริ่มสุกแก่ เมื่ออายุ 75-90 วัน 
โดยจะเปลี่ยนเป็นสีแดง



7. การท้าความสะอาดและคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์

การหมักเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ อย่างน้อย 1 คืน
เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศหมัก

ที่หมักแล้ว

การผ่าผลมะเขือเทศ การแยกเนื้อออกจากเมล็ด
การใช้เครื่องสีคัดแยก

เนื้อออกจากเมล็ด



7. การท้าความสะอาดเมล็ดพันธุ์และคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์

ล้างเมล็ด 2-3 ครั้ง 

ตากในที่ร่ม จ้านวน 3-5 วัน

เมล็ดดี
เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศหมัก

ระหว่างตากให้คนหรือคลุกเคล้า ทุก 1-2 ชั่วโมง 
เพื่อไม่ให้เมล็ดจับกันเป็นก้อน คัดแยกเมล็ดเล็ก ลีบ 
และสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดดี



1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น  ต้าบลท่าพระ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทร 043 261504 E-mail : kkhs3@hotmail.com

2. กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

โทร 02 9407129 E-mail : srdd.doa@gmail.com

3. กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  โทร 02 5797520 E-mail : organnic.doa.thailand@gmail.com

4. สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ

โทร 02-579-0583, 02-940-5484-5 E-mail : hort@doa.in.th
15


