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กล้วยไข่
กล้วยมีอายุ 60-70 วนัเร่ิมเก็บเกี่ยว
ได้ ผลอ้วนกลม ไม่มีเหล่ียม

ทุเรียน ดูแล
เร่ิมออกดอก

ทเุรียนเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วนั

ขนุน
ขนุนเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วนั

ชมพู่ เตรียมการ
ออกผล

ชมพู่เก็บเกี่ยวได้หลังจากดอกบาน
แล้ว 30-35 วนัหรือ 20-25 วนั

ล าไยในฤดู
ล าไยเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอก
บาน 180-210 วนั

ล าไยนอกฤดู
ล าไยเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอก
บาน 180-210 วนั

ลองกอง
ลองกองเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะ
หลังดอกบาน 120 วนั

ลิ้นจี่
ล้ินจี่เร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 90 วนั

มะมว่งในฤดู
มะม่วงเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วนั

มะมว่งนอกฤดู
มะม่วงเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วนั

มงัคุด
มังคุดเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วนั

ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยนืตน้

ชนิดพืช

ปลูก 
 

ออกผล 
 

ออกดอก - ผลแก่ 
 

เก็บเกี่ยว 

ดูแล ดูแล 
 

ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว 
 

ดูแลเก็บเกี่ยว - แตกใบอ่อน 
 

ออกดอก-ติดผล

 
ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว 

เตรียมต้น/ตัดแต่ง
 

เก็บเกี่ยว 
 

ออกดอก-ผลแก่ 

เตรียมต้น/เฝ้าระวัง
 

เตรียมการออกผล 
 

เก็บเกี่ยว 
เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง 

 
ดูแลระยะติดผล - ผลแก่ 

 
เก็บเกี่ยว 

เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง 
 

ออกดอก 

เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง 
 
ดูแลระยะติดผล - ผลแก่ 

 
เก็บเกี่ยว ดูแลระยะพักต้น 

 
ออกดอก 

 
เก็บเกี่ยว ตัดแต่ง

 
แตกใบอ่อน/แทงช่อดอก 

 
ดูแลระยะดอก-ผลแก่ 

 
เก็บเกี่ยว 

เตรียมต้น 
 

ดูแลระยะดอก-ผลแก ่เตรียมการออกดอก 

 
เก็บเกี่ยว 

เตรียมต้น 
 

ดูแลระยะดอก-ผลแก่ เตรียมต้น/ออกดอก 
 

เก็บเกี่ยว 

แตกใบอ่อน/ 
ออกดอก 
 

แตกใบอ่อน/ 
ออกดอก 
  

ออกดอก 
 

เก็บเกี่ยว 
 

ออกผล/บ ารุงผล 

8 

ตัดแต่งกิ่ง 
 



ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ

ส้มโอในฤดู
ส้มโอเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 210 วนั

ส้มโอทะวาย
ส้มโอเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 210 วนั

เงาะ
เงาะเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วนั

น้อยหน่า
น้อยหน่าเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะ
หลังดอกบาน 90 วนั

มะขามหวาน
มะขามหวานเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ใน
ระยะหลังดอกบาน 120 วนั

มะปราง
มะปรางเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะ
หลังดอกบาน 120 วนั

สตรอเบอรี่
สตรอเบอร่ีเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะ
หลังดอกบาน 90 วนั

องุ่น
องุ่นเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วนั

มะละกอ  -

ฝรั่ง
ฝร่ังเร่ิมเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 90 วนั

ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยนืตน้

ชนิดพืช
เตรียมต้น 

 
เก็บเกี่ยว 

 
ดูแลระยะดอก-ผลแก่ 

 
ออกดอก 

เตรียมต้น 
 

เก็บเกี่ยว  
เตรียมออกดอก 

 
ดูแลระยะดอก-ผลแก่  

ดูแลระยะดอก-ผลแก ่

ปลูก 
 

เตรียมออกดอก 
 

ดูแลระยะดอก-ผลแก่ 
 

เก็บเกี่ยว 

เตรียมต้น 
 

ติดผล-ผลพัฒนา 
 

เก็บเกี่ยว 
 
แตกใบใหม่/แทงช่อดอก 

ตัดแต่งกิ่ง ออกดอก  
ติดผล/ผลพัฒนา 

 
เก็บเกี่ยว  

เก็บเกี่ยว เตรียมเก็บเกี่ยว 

ตัดแต่งกิ่ง 
 

แตกใบอ่อน ดูแลระยะพักต้น ออกดอก 
 

 
เก็บเกี่ยว ติดผล 

 

เตรียมต้นไหล ออกดอก 
 

 
ออกดอก-ผลแก่-เก็บเกี่ยว  

น าต้นลงแปลงปลูก 

เตรียมต้น 
 

ติดผล-ผลแก่ เตรียมต้น 
เตรียมต้น 

 
ติดผล-ผลแก่ 

 
ให้น  า 

 
ก าจัดวัชพืช 

 
เก็บเกี่ยว 

เตรียมต้น 
 
เตรียมออกดอก 

 
ติดผล-ผลแก่ 

 
ติดผล-ผลแก่ 
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กาแฟ

ปีที ่1

ปีที ่2
 - หากดินมีค่า pH ต่ ากวา่ 5.5 ควร
ใส่ปนูโดโลไมต์ปรับสภาพดิน
โดยใส่ก่อนปุ๋ยเคมีอย่างน้อย 2 
สัปดาห์

ปีที ่3 - ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี

- ช่วงที่ผลผลิตออกมาก คือ ธ.ค. – 
ม.ค.

มะพร้าว  - มะพร้าวสามารถเก็บเกี่ยวทุก 45-60 วัน

ปีที ่1-3
 โดยมะพร้าวแก่จะให้ผลคร้ังแรกเมื่ออายุ5
 ปี และมะพร้าวน้ าหอมจะให้ผลคร้ังแรก  
เมื่ออายุ 4 ปี

ปีที ่4-5
 - ควรท าความสะอาดคอมะพร้าวอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรค
และแมลง

ชา

ปีที ่1-3

ปีที ่4-5
 - ควรใหน้้ าชาอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากชาเปน็พชืที่ต้องการความชื้น
ตลอดทั้งปี

 - ต้นกล้ามีอายุ 6-14 เดือน หรือมี
ความสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร

 - การเกบ็เกี่ยวยอดชา เกบ็ทกุ 45-50 
วันเกอืบตลอดป ียกเว้นช่วงเดือนพ.ย.-
ม.ค. ซ่ึงเปน็ช่วงที่ต้นชาพกัตัว

ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยนืตน้

ชนิดพืช

ปลูก 
ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

 
เก็บเกี่ยว 

 
เก็บเกี่ยว 

ปลูก 

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

 
เก็บเกี่ยว  

ท าความสะอาดคอมะพร้าว 

ปลูก 
ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 
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ตัดแต่งกิ่ง 


 
เก็บเกี่ยว 
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กระเทียม

กระเจี๊ยบเขยีว

กะหล ่ำดอก

กะหล ่ำปลี

ขงิ

คะน้ำ

แคนตำลูป

แตงกวำ

ขิงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 2 แบบ คือ ขิงอ่อนเมื่ออายุ 
4-6 เดือนหลังปลูก และขิงแก่เมื่ออายุ 8-12 เดือนหลังปลูก

สามารถผลิตได้ตลอดปี คะน้าต้องถอนแยก 2 คร้ัง เมื่อ
คะน้าอายุ 20 และ 30 วันหลังงอก (งอกภายใน 7 วันหลัง
หว่านเมล็ด) เก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 45-55 วันหลังงอก

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก มัดเถาขึ้น
ค้างหลังปลูก 15-17 วัน ไว้ผลต้นละ 1 ผล และควรช่วย
ผสมเกสรจะท าให้การติดผลดีขึ้น เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 55 วัน
หลังย้ายกล้า

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บ
เกี่ยว 40-60 วันหลังปลูก ท าค้างเมื่อย้ายปลูก 14 -20 วัน

หมำยเหตุ
ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ โดยปลูก 2 ฤดู  ฤดูที่ 1 ต.ค.-พ.ย. ปลูก
พันธุ์เบาอายุการเก็บเกี่ยว 75 - 90 วันหลังปลูกฤดูที่ 2 
ธ.ค.-ม.ค. ปลูกพันธุ์หนักอายุการเก็บเกี่ยว 90-120 วันหลัง
ปลูก

สามารถผลิตได้ตลอดปี อายุการเก็บเกี่ยว 75-90 วันหลัง
ปลูก ตัดแต่งต้นเมื่อเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1.5-2 เดือน อีก
 20 วันเก็บผลผลิตได้อีกรุ่น ประมาณ 2-3 เดือน
ในพื้นที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปี โดยการเพาะกล้า
ก่อนย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-150 วัน 
ขึ้นอยู่กับพันธุ์ และมีการคลุมดอกก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์
ในพื้นที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปีโดยการเพาะกล้า
ก่อนย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-120 วัน 
ขึ้นอยู่กับพันธุ์

ปฏิทินกำรปลูกพืชผักและเห็ด

ชนิดพืช

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ดูแลรักษา 

 
เก็บเกี่ยว  

ปลูก 
ดูแลรักษา 

 
เก็บเกี่ยว  เตรียมดิน/พันธุ์ 

 
ปลูก 
ดูแลรักษา 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ดูแลรักษา 

เก็บเกี่ยว  

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว  

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ดูแลรักษา 

เก็บเกี่ยว  

 
 

เก็บเกี่ยว  ปลูก เตรียมดิน/พันธุ์ 

เก็บเก่ียว  
ดูแลรักษา 

ถอนแยก/ท ำคำ้ง เตรียมดิน/พันธุ์ 

ปลูก 

เก็บเก่ียว  ขิงแก ่
เก็บเกี่ยว  ขิงอ่อน ขิงแก ่

ดูแลรักษา 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ถอนแยก/ท ำคำ้ง 

ดูแลรักษา 
เก็บเก่ียว  

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก ถอนแยก/ท ำ

เก็บเก่ียว  
ดูแลรักษา 

 
เก็บเกี่ยว  
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ถั วฝักยำว

ผักชี

พริก

มะเขอืเปรำะ

มะเขอืเทศ

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหลังหยอดเมล็ด อายุการ
เก็บเกี่ยว 55-75 วันหลังปลูก ท าค้างเมื่อย้ายปลูก 15 -20 
วันหลังปลูก

ปฏิทินกำรปลูกพืชผักและเห็ด

หมำยเหตุ

ฤดูที่ 2 เดือน ธ.ค.-ม.ค.

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหว่านลงแปลงปลูก ถอน
แยกเมื่อผักชีอายุ 7-10 วันหลังหว่าน เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 
30-45 วันหลังหว่าน

ชนิดพืช

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บ
เกี่ยว 100-130 วันหลังย้ายปลูก และเก็บผลผลิตได้ทุก ๆ 
7-10 วัน นาน 1 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บ
เกี่ยว 65-70 วันหลังย้ายปลูกและทยอยเก็บผลผลิตได้ทุก
วันนาน 9 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บ
เกี่ยว 70-90 วันหลังย้ายปลูก  ท าค้างเมื่ออายุ 20-25 วัน
หลังย้ายปลูก

มนัฝรั ง

มันฝร่ังมีการน าเข้าหัวพันธุ์จากต่างประเทศแล้วพักตัวอยู่ใน
ห้องเย็นก่อนน ามาปลูก ปลูกได้ 2 ฤดู อายุการเก็บเกี่ยว 
100-120 วันหลังปลูกฤดูแล้ง กลางเดือน ต.ค.- ธ.ค.
ฤดูฝนมี 2 ช่วง ช่วงต้นฤดูฝน เดือน พ.ค. และช่วงปลายฤดู
ฝนต้นเดือน ก.ย.

หอมแดง

หอมแดงปลูกได้ 2 ฤดูปลูก (3 รอบการผลิต) โดยใช้หัวพันธุ์
 อายุการเก็บเกี่ยว 65-85 วัน

ฤดูที่ 1 เดือน พ.ค.-ก.ค. หรือเดือน ส.ค.- ก.ย.

เก็บเกี่ยว 



 

 

 

 

 

 



  
 

 
 


 

 

 

 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ดูแลรักษา 

เก็บเก่ียว  

เตรียมดิน/พันธุ์ 

ดูแลรักษา 

เก็บเก่ียว  

ปลูก 

ถอนแยก/ท ำ

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ดูแลรักษา 

เก็บเก่ียว  

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ดูแลรักษา 

เก็บเก่ียว  

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 
ดูแลรักษา 

 ดูแลรักษา 

เตรียมดิน/พันธุ์ 

ปลูก ดูแลรักษา 

เก็บเก่ียว  

ดูแลรักษา 

 
เก็บเก่ียว  

ปลูก 


เตรียมดิน/พันธุ์ ดูแลรักษา 


เตรียมดิน/พันธุ์ 

 
เก็บเก่ียว  

ปลูก ดูแลรักษา 



เตรียมดิน/พันธุ์ 



เก็บเก่ียว  
ปลูก 

ดูแลรักษา 



เตรียมดิน/พันธุ์ 

 
เก็บเก่ียว  

ปลูก 

ดูแล
ดูแล

เก็บเก่ียว  

เก็บเก่ียว  

เตรียมดิน/พันธุ์ 

 
เก็บเก่ียว  
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หอมหัวใหญ่

หน่อไมฝ้รั ง

ปลูกโดยเพาะกล้าเมื่ออายุ 40-45 วัน จึงย้ายปลูกลงแปลง 
อายุการเก็บเกี่ยว 150 วัน นับจากเพาะเมล็ด สามารถปลูก
ได้ 2 ฤดู ตามพื้นที่การผลิต

ปฏิทินกำรปลูกพืชผักและเห็ด

หมำยเหตุ

2. เปิดดอกและดูแลรักษาจนอาย ุ1-3 สัปดาห์ นับจากเปิดดอก 
จงึเก็บผลผลิตได้ และทยอยเก็บนานประมาณ 3 เดือนหลังเปิด
ดอก ขึ้นอยูก่ับการดูและรักษา

เห็ดนำงรม-
นำงฟ้ำ

ฤดูที่ 2(กาญจนบุรี)เดือน มิ.ย.- ส.ค. หรือ พ.ย. - ธ.ค.

ถอนแยกต้นแม่เมื่ออายุ 3 เดือนหลังย้ายกล้าปลูก ท าราว
ค้ าต้นหลังย้ายปลูก 4 เดือน  อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อต้น
อายุ 6-8 เดือน เก็บ 2 เดือน พัก 1 เดือน สลับจนต้นอายุ 
3-5 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

เป็นการผลิตเห็ดนางรมนางฟ้า ต้ังแต่

ชนิดพืช

1.กระบวนการผลิต คือ การท าก้อนเชื้อเห็ด ใส่เชื้อและบ่มเชื้อ 
เวลา 1-1.5 เดือน

ฤดูที่ 1(เขตภาคเหนือ) เดือน ก.ย.-ธ.ค.

ปลูก2 
 

เตรียมดิน/พันธุ์ 

 
ปลูก1 

 
เตรียมดิน/พันธุ์ 

ดูแลรักษา ดูแลรักษา ถอนแยก/ท ำคำ้ง 

ดูแลรักษา 
 

เก็บเก่ียว  

 
เก็บเก่ียว  

เก็บเก่ียว  
 

เตรียมดิน/พันธุ์ 
 

ถอนแยก/ท ำคำ้ง 
  

เก็บเก่ียว  
 

ปลูก 
 

เก็บเก่ียว  
ดูแลรักษา 

 
เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก 

ดูแลรักษา 

 
เก็บเก่ียว  

เก็บเก่ียว  
 

เก็บเก่ียว  
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ทกุภาค 
(ยกเวน้ภาคใต้
ฝ่ังตะวนัออก)

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก

2. ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ได้แก่ 
จังหวดันครศรีธรรมราช  พทัลุง  
สงขลา  ปตัตานี  และนราธวิาส

ทกุภาค 
(ยกเวน้ภาคใต้
ฝ่ังตะวนัออก)

ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก

2. ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก ได้แก่ 
จังหวดันครศรีธรรมราช  พทัลุง  
สงขลา  ปตัตานี  และนราธวิาส

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช
ขา้วนาปี 1.ระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม

 คือ ระยะพลับพลึง (หลังจากข้าว
ออกดอกประมาณ 80% นับเปน็วนัที่
 1 และนับต่อไปอีกประมาณ 28-30 
วนั)

ขา้วนาปรัง 1.ระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม
 คือ ระยะพลับพลึง (หลังจากข้าว
ออกดอกประมาณ 80% นับเปน็วนัที่
 1 และนับต่อไปอีกประมาณ 28-30 
วนั)

ปลูก เตรียมดิน/พันธุ์ 
 

เก็บเกี่ยว 


ดูแลรักษา 
ดูแลรักษา 

เตรียมดิน/พันธุ์ 
 

เตรียมดิน/พันธุ์ 
 

ปลูก 

ปลูก ดูแลรักษา 

ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว 


เก็บเกี่ยว 


เก็บเกี่ยว 


เตรียมดิน/พันธุ์ 


ปลูก 

ดูแลรักษา 
เก็บเกี่ยว 



เตรียมดิน/พันธุ์ 


เตรียมดิน/พันธุ์ 


ปลูก ปลูก 

ดูแลรักษา ดูแลรักษา 
เก็บเกี่ยว 
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ปลูกต้นฝน

ปลูกปลายฝน

ฤดูแล้งหลังนา

ปีที ่1

ปีที ่2

ปีที ่1

ปีที ่2

มนัส าปะหลัง (ตน้ฝน)

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช
ชนิดพืช

ขา้วโพดเลี้ยงสัตว์  - ควรใช้พนัธุลู์กผสม
 - ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะหดิ์น
 - ปลูกฤดูแล้งต้องใหน้ ้า

มนัส าปะหลัง (ปลายฝน)

ปลูก 

เก็บเกี่ยว 


เตรียมดิน/ท่อนพันธุ์ 
 

ก าจัดวัชพืช 


ให้ปุ๋ย 

ปลูก 

ให้ปุ๋ย 1 

เก็บเกี่ยว 
 

เตรียมดิน/ท่อนพันธุ์ 
 

ให้ปุ๋ย 2 

ปลูก 

เก็บเกี่ยว 


เตรียมดิน/พันธุ์ 
 

ให้น  า 
 

ให้ปุ๋ย  

ก าจัดวัชพืช 
 

เตรียมดิน/พันธุ์ 
 

ปลูก 
ให้ปุ๋ย 1 

พ่นสารคุมวัชพืช 
 

ให้ปุ๋ย 2 

ก าจัดวัชพืช 
 

เก็บเกี่ยว 


เตรียมดิน/พันธุ์ 
 

ให้ปุ๋ย  

ปลูก 

ให้น  า 


เก็บเกี่ยว 


ก าจัดวัชพืช 
 

ก าจัดวัชพืช 


ก าจัดวัชพืช 


ก าจัดวัชพืช 


ก าจัดวัชพืช 


ก าจัดวัชพืช 
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ฝ้าย

ปอแก้ว

ปีที ่1

ปีที ่2

ถ่ัวเหลืองต้นฤดูฝน

ถ่ัวเหลืองปลายฤดูฝน

ถ่ัวเหลืองฝักสด

ถ่ัวเขียวต้นฤดูฝน

ถ่ัวเขียวปลายฤดูฝน

ปีที ่1

ปีที ่2

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช

ถ่ัวเหลืองฤดแูล้ง

ถ่ัวเขยีวฤดแูล้ง

ให้ปุ๋ย 

ให้ปุ๋ย 

ปลูก ถอนแยก 

ก าจัดวัชพืช 
 

เก็บเกี่ยว 
 

ปลูก ก าจัดวัชพืช 
 

เก็บเกี่ยว 


ปลูก 

ดูแล 

ปลูกในพื นที่ที่มีแหล่งน  าสามารถปลูกได้ตลอดทั งปี มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 70 วัน 

เก็บเกี่ยว 


ปลูก ดูแล 

เตรียมดิน 


ปลูก 

เตรียมดิน 
 เก็บเกี่ยว 

 
ปลูก ดูแล เตรียมดิน 

 เก็บเกี่ยว 


ปลูก ดูแล เตรียมดิน 


เก็บเกี่ยว 
 

ปลูก 
ดูแล 

เตรียมดิน 
 เก็บเกี่ยว 



ดูแล เก็บเกี่ยว 
 

เตรียมดิน 


ปลูก 

ให้น  า  

เตรียมดิน 


เตรียมดิน 
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ถ่ัวลิสงตน้ฤดฝูน

ถ่ัวลิสงปลายฤดฝูน

ปีที ่1

ปีที ่2

ทานตะวัน

งาตน้ฤดฝูน

งาปลายฤดฝูน

ปีที ่1

ปีที ่2

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช

ถ่ัวลิสงฤดแูล้ง

สับปะรดโรงงาน  - ควรใหน้ ้าก่อนและหลังการออก
ดอก
 - บงัคับออกดอกเมื่อต้นมีน ้าหนัก 
2.5 - 2.8 กก.
 - ใช้สารเอทธฟิอนฉีดพน่ 2 ครั ง 
(หา่งกัน 4-7 วนั)

ปลูก 
ดูแล 

ปลูก 
ให้ปุ๋ยรองพื น 

เก็บเกี่ยว 
 

เตรียมดิน 
 

ให้ปุ๋ยทางใบหลังบังคับ
ดอก 20 วัน 

ให้ปุ๋ยที่กาบใบล่าง ครั งท่ี 1 ให้ปุ๋ยที่กาบใบล่าง ครั งท่ี 2 

บังคับดอก 


หยุดให้น  า 
 

บังคับดอก 
 

ให้ปุ๋ยทางใบก่อนบังคับดอก 
5 วัน และ 30 วัน ก าจัดวัชพชื 

 

ดูแล เก็บเกี่ยว 


เตรียมดิน 


ปลูก 

เตรียมดิน 


ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว 


เตรียมดิน 


ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว 


ปลูก 

เตรียมดิน 


ปลูก เก็บเกี่ยว 


ดูแล 

ปลูก ดูแล เตรียมดิน 


เก็บเกี่ยว 


เตรียมดิน 
 เก็บเกี่ยว 
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ปีที ่1

ปีที ่2

ปีที ่1

ปลูก ต.ค.-ธ.ค. เก็บเกี่ยว พ.ย.-เม.ย.
 ปถีัดไป อ้อยอายุเก็บเกี่ยว 10-14 
เดือน

ปีที ่2

ปีที ่3

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช

ชนิดพืช
อ้อยตน้ฝน

ปลูก ก.พ.-เม.ย. เก็บเกี่ยว พ.ย.-เม.ย.
 ปถีัดไป อ้อยอายุเก็บเกี่ยว 10-14 
เดือน

อ้อยปลายฝน 

ปลูก 

ปลูก ใส่ปุ๋ย 

เก็บเกี่ยว 
 

เตรียมท่อนพันธุ์/ดิน 
 

เก็บเกี่ยว  


เตรียมท่อนพันธุ์/ดิน 
 

ให้น  า 

ให้น  า 
 

ก าจัดวัชพืช 
 

เก็บเกี่ยว 
 

ใส่ปุ๋ย 
ก าจัดวัชพืช 
ให้น  า 



เก็บเกี่ยว 
 

ก าจัดวัชพืช 


ใส่ปุ๋ย 
ให้น  า 
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 - ต้องมกีารตรวจเช็ครัง
และสุขภาพผ้ึงในทกุ 7 วัน

 - สลัดน้้าผ้ึงหวัคอนออก
ใหห้มดกอ่นเกบ็ผลผลิต

ผ้ึงโพรง
 - ต้องมกีารตรวจเช็ครัง
และสุขภาพผ้ึงในทกุ 10 
วัน

ชนัโรง

 - ต้องมีการตรวจ
สภาพความสมบรูณ์
ภายในรังเดือนละ 1 คร้ัง

ครั่ง
 - อย่าสุ่มไฟ และหา้ม
ฉีดสารฆ่าแมลงใหต้้นไม้
เล้ียงคร่ัง

จิ้งหรีด
 - ควรท้าความสะอาด
บอ่ก่อนเล้ียงรุ่นใหม่
ต่อไป

 - เปล่ียนพอ่-แม่พนัธุ์
เปน็ประจ้า

ดว้งสาคู

 - เปล่ียนพอ่-แม่พนัธุ์
เปน็ประจ้า

ปฏิทินการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

ชนิดแมลงเศรษฐกิจ

ผ้ึงพันธุ์              
 (น้้าผ้ึงดอกล้าไย) เก็บผลผลิต 

 

เก็บผลผลิต 
 

เก็บผลผลิตครั่ง 
 

เก็บพันธุ์ครั่ง 
 

เก็บผลผลิต 


ปล่อยพันธุ์ครั่ง ปล่อยพันธุ์ครั่ง 

ล่อผึ้งเข้ารัง ล่อผึ้งเข้ารัง 

แยกขยายรัง ยุบ-รวมรัง 

แยกขยายรัง 

ตั้งวางรังเพื่อผสมเกสรในสวนไม้ผล 


ขนย้ายรัง 
 

ให้อาหารเสริม 
 

ให้อาหารเสริม 


เก็บผลผลิต 
 

เก็บผลผลิต 
 

เก็บผลผลิต 
 

เก็บผลผลิต 
 

ให้น้้า-อาหาร 
 

ให้น้้า-อาหาร 
 

ให้น้้า-อาหาร 
 

ให้น้้า-อาหาร 
 

ให้น้้า-อาหาร 
 

เก็บผลผลิต 
 

เก็บผลผลิต 
 

เก็บผลผลิต 
 

เก็บผลผลิต 
 

เก็บผลผลิต 
 

ให้น้้า-อาหาร 
 

เก็บผลผลิต 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ 
 

เก็บผลผลิต 
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