
ว่านหางจระเข้ (wan hang jarakhae) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาว่านหางจระเข้ 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
1.1 การเตรียมดิน 

ควรเป็นดินปนทราย คล้ายดินลูกรังมีความโปร่งในดินพอสมควร พ้ืนที่ระบายน้้าได้ดี เป็นที่ที่ไม่มีร่มเงา ไถ
พลิกดินตากแดดไว้ ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วยกร่องสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร กว้าง 1.30 เมตร 
ระยะห่างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร  

1.2 การเตรียมพันธุ์ 
- พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกและใช้เพ่ือการแปรรูปทางอุตสาหกรรม คือ พันธุ์  
Aloe Barbadensis Mill 
- การขยายพันธุ์ว่านหางจระเข้ สามารถท้าได้หลายวิธี เช่น การแยกหน่อ, การตัดเหง้า, การปักช้ายอด และ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและสะดวกที่สุด คือ การขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการแยกหน่อ 
-ใช้หน่อของว่านหางจระเข้  จากต้นแม่ที่มีความสูงประมาณ 20 ซม. ใช้มีดตัดออกจากต้นและวางไว้ในที่
ร่มเย็น 7-10 วัน จนกว่ารอยตัดแห้งไปโดยธรรมชาติ แล้วจึงน้าไปปลูก  

2 การปลูก 
2.1 วิธีปลูก 

ขุดหลุมลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร ใส่ใบไม้แห้งหรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเล็กน้อย  น้าต้นพันธุ์ลงปลูก 
กลบดินเสมอโค่นต้น เสร็จแล้วให้กลบดินบางๆ แล้วกลบอีกชั้นให้แน่นพออยู่ตัว  

2.2 ระยะปลูก  
ระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว 50 x 70 เซนติเมตร 

2.3  จ้านวนต้นต่อไร่  
4,000 – 5,000 ต้น 

3 การดูแลรักษา  
3.3 การใส่ปุ๋ย  

การให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใช้กับต้นว่านหางจระเข้ควรเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก  ส่วนระยะการให้ปุ๋ยให้พิจารณาดูจาก
ความเจริญเติบโตของต้นว่านหางจระเข้ อย่าให้ปุ๋ยมากเกินไปต้นว่านหางจระเข้จะเน่าได้ ควรใส่ปุ๋ยคอกเดือน
ละครั้ง ปริมาณไร่ละ 1-1.5 ตันต่อปี  ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 30-5-5 แบ่งใส่ 2 เดือนต่อครั้งอัตรา 60 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี   

3.4 การให้น้้า  
หน้าฝนไม่จ้าเป็นต้องรดน้้า ถ้าหน้าแล้งควรรดวันละ 1 - 2 ครั้ง ให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ แต่ต้องระวังอย่ารดจน
ดินแฉะเกินไป ควรให้น้้าแบบเป็นฝอยกระจาย สม่้าเสมอและพอเพียง ห้ามให้น้้าโดยวิธีรดหรือเทราด                                                
อย่างเด็ดขาด เนื่องจากน้้าจะเข้าไปขังอยู่ภายในบริเวณโคนกาบใบ เมื่อถูกแสงแดดเผาร้อนจัดจะท้าให้ร้อน
ลวกใบว่าน ใบจะเน่าและต้นตาย 

4 การป้องกันก้าจัดศัตรูพืช  
โรคโคนเน่า 

 จากเชื้อรา มีสาเหตุส้าคัญมาจากปัญหาน้้าท่วมขัง การให้น้้าในปริมาณมาก หรือการปลูกซ้้าในที่เดิมหลายๆ 
ครั้ง ท้าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค  

5 การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว 
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5.1 การเก็บเกี่ยว  
จากเริ่มปลูกประมาณเดือนกุมภาพันธุ์ – มีนาคม ใช้เวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ 6-8 เดือน 
จากนั้นสามารถเก็บผลผลิตได้ปีละ 8 ครั้ง ซึ่งว่านหางจระเข้ส่วนใหญ่จะ มีอายุการให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 
4-5 ปี  

5.2 วิธีเก็บเก่ียว 
ตัดใบตามที่โรงงานก้าหนด  ต้นละ 2-5 ใบต่อครั้ง เก็บใบล่างข้ึนไปโดยสังเกตเนื้อวุ้นที่โคนใบด้านในเต็ม และ
ลายที่ใบลบหมดแล้ว ระวังอย่าให้ใบว่านช้้า  
เกณฑ์การรับซื้อว่านหางจระเข้เพ่ือส่งโรงงานอุตสาหกรรม ก้าหนดที่น้้าหนัก อายุ และลักษณะ คือ ใบว่าน
ต้องมีน้้าหนักตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัม มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน - 1 ปีขึ้นไป มีล้าต้นอวบใหญ่ ใบกว้างตั้งแต่ 2 
เซนติเมตร ขอบใบมีหนามแหลมสด ใบเขียวสด แน่น ไม่ช้้า ไม่มีบาดแผล 

5.3 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 
โดยทั่วไปหลังจากท่ีตัดใบว่านหางจระเข้แล้วจะน้าส่งโรงงานทันที แต่ถ้ายังไม่ส่งให้น้าใบว่านหางจระเข้มาตั้ง
เฉียง ๆ จะสามารถเก็บได้ประมาณ 1 อาทิตย์ และเมื่อจะน้าไปส่งโรงงานก็ให้ใช้มีดตัดโคนและปลายของใบ
ว่านหางจระเข้ก่อนน้าส่ง 

6 ข้อมูลอ่ืนๆ 
6.1 สารส้าคัญในวุ้นว่านหางจระเข้ ได้แก่  

สารอโลคูติน และสารอะลอคติน เอ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค และสลายพิษของเชื้อโรค 
สารอโลมิซิน เป็นสารที่สามารถระงับการขยายตัวของเชื้อไวรัส และโรคมะเร็งได้ 
สารโพลีแซคคาไรด์ ช่วยกระตุ้นการสมานแผลได้ 
สารบาร์บาโลอิน มีฤทธิ์ในทางระงับเชื้อวัณโรค 
ยางเหลืองในส่วนของเปลือกใบ มีสาร 
สารแอนทราควิโนน มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค เป็นยาระบายอ่อนๆ ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น อะโลอีโม
ดิน (Aloe-Emodin) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเนื้องอก, อะโลซิน (Aloesin) มีฤทธิ์ช่วยสมานแผล, อะโลอิน 
(Aloin) มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรา เป็นต้น 

6.2 การใช้ประโยชน์ น้้าจากวุ้นใบรักษาแผลสดภายนอก น้้าร้อนลวก ไฟไหม้ ท้าให้แผลเป็นจางลง ดับพิษร้อน 
ทาผิวป้องกันอาหารไหม้จากแสงแดด ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ใช้ใน อาหาร เครื่องส้าอาง อาหาร
เสริมสุขภาพและ เครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาว่านหางจระเข้ 

การเตรียมการ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 
 

 

 

 

 

  

การเตรียมดนิ 
- ไถ พรวนดิน และยกร่อง
สงู 50-60 เซนตเิมตร กว้าง 
1.30 เมตร ตามความยาว
ของพืน้ที่ ระยะหา่ง
ระหวา่งร่อง 50 เซนตเิมตร 

การเตรียมพันธ์ุ 
แยกหนอ่ ขนาดหนอ่สงู 
10-15 เซนตเิมตร 

       การปลูก 
- ขดุหลมุลกึประมาณ 10-20 เซนติเมตร 
ใสใ่บไม้แห้งหรือปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั
เลก็น้อย  เสร็จแล้วให้กลบดินบางๆ 
แล้วกลบอีกชัน้ให้แนน่พออยูต่วัน าต้น
วา่นหางจระเข้ลงปลกู 

- ระยะระหวา่งต้นและระหวา่งแถว 
 50 x 70 เซนติเมตร 

     การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 
- ตดัใบตามที่โรงงานก าหนด  ต้นละ 2-5 ใบตอ่ครัง้  ตามเกณฑ์การรับซือ้วา่นหางจระเข้เพื่อสง่โรงงานอตุสาหกรรม ใบต้องมี
น า้หนกัตัง้แต ่0.5 กิโลกรัม มีอายตุัง้แต ่8 เดือน - 1 ปีขึน้ไป มีล าต้นอวบใหญ่ ใบกว้างตัง้แต ่2 เซนติเมตร ขอบใบมีหนามแหลมสด 
ใบเขียวสด แนน่ ไมช่ า้ ไมม่ีบาดแผล  หลงัจากที่ตดัใบวา่นหางจระเข้ น าสง่โรงงานทนัที  

 ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด 
โรคโคนเนา่  จากเชือ้รา ลดการให้น า้ปริมาณมาก  อยา่ให้น า้ทว่ม

ขงั หรือการปลกูซ า้ในท่ีเดมิหลายๆ ครัง้ 

      การใส่ปุ๋ย 
- ใสปุ่๋ ยคอกเดือนละครัง้ อตัรา 1-1.5 
ตนั/ไร่/ปี   

- ปุ๋ ยเคมี สตูร 30-5-5 แบง่ใส ่2 เดือนตอ่
ครัง้อตัรา 60 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่ปี   

           การให้น า้ 
- ช่วงเดือนแรกให้น า้ทกุ
วนั หลงัจากต้นตดิดินให้
น า้น้อยลง 

- ควรรดน า้แบบเป็นฝอย
กระจายสม ่าเสมอและ
พอเพียง ในฤดรู้อนควร
รดน า้ให้ไหลตามร่อง
แปลง ห้ามให้น า้โดยการ
รดน า้หรือเทราดเดด็ขาด 

             การก าจัดวัชพืช 
- ทกุ 15-20 วนั โดยการตดัและ
ดายหญ้า 

- ไมค่วรใช้ยาฆา่หญ้าหรือใช้
จ าพวกสารเคมีโดยเดด็ขาด จะท า
ให้ต้นวา่นตายงา่ย ไมเ่ติบโตและ
สารพิษสะสมตกค้างในใบวา่น
หางจระเข้  

การเก็บเก่ียว 
- เก็บเก่ียวใบได้หลงัปลกู 6-8  เดอืน 

- เก็บใบลา่งขึน้ไปโดยสงัเกตเนือ้วุ้นท่ี
โคนใบด้านในเต็ม และลายทีใ่บลบ
หมดแล้ว ระวงัอยา่ให้ใบวา่นช า้  

- เก็บเก่ียวได้ปีละ 8 ครัง้ 



 

 

 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิตของว่านหางจระเข้ 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภูมิอากาศ 
1.1 อุณหภูมิ 
1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
1.3 ความต้องการแสง 
1.4 ปริมาณน้้าฝน 

 
- เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ ระหว่าง 30 – 35 องศาเซลเซียส 
- ความชื้นสัมพัทธ์ ระหว่าง 60 - 80 % 
- ต้องการแสงร้าไรถึงปานกลาง 
- ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 1,200 – 2,500 มิลลิเมตรต่อปี 

 

2. สภาพพื้นที ่ - เป็นพื้นที่ดอน  ไม่มีน้้าขัง  หรือควบคุมน้้าได้ดี  

3. สภาพดิน 
3.1  โครงสร้างของดิน 
3.2  ปริมาณอินทรียวัตถุ 
3.3  ลักษณะของดิน 

 
- ดินทราย ดินร่วน ดินร่วนปนทราย 
- เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ์ 
- เป็นดินที่มีการระบายน้้าดี 

 

4. สภาพน้ า 
 

- มีความสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เป็น พิษปนเปื้อน  
- มีค่าโลหะหนัก เช่น สารหนู ไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อ ลิตร , แคดเมียม ไม่เกิน 
0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร , ตะกั่ว ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- การปลูกในที่ท่ีมีปริมาณน้้าฝนน้อย / ฝน
ทิ้งช่วง ต้องจัดเตรียมระบบการให้น้้าหรือ
ชลประทาน 


