
ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาว่านหางจระเข้ 

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

 

 

 

 

  

 

 

 

การเตรียมดิน 
- ไถ พรวนดิน แลวยกรอง
สูง 50-60 เซนติเมตร กวาง 
1.30 เมตร ตามความยาว
ของพ้ืนท่ี ระยะหาง
ระหวา่งรอง 50 เซนติเมตร 

การเตรียมพันธ์ุ 
แยกหนอ ขนาดหนอสูง 

10-15 เซนติเมตร 

       การปลูก 
- ขดุหลุมลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร 
ใส่ใบไมแ้หง้หรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกั
เลก็นอ้ย  เสร็จแลว้ใหก้ลบดินบางๆ 
แลว้กลบอีกชั้นใหแ้น่นพออยูต่วัน าตน้
วา่นหางจระเขล้งปลูก 

- ระยะระหวา่งตนและระหวางแถว 
 50 x 70 เซนติเมตร 

     การปฎบิัติหลงัการเกบ็เกี่ยว 
- ตดัใบตามท่ีโรงงานก าหนด  ตน้ละ 2-5 ใบต่อคร้ัง  ตามเกณฑก์ารรับซ้ือวา่นหางจระเขเ้พ่ือส่งโรงงานอุตาหกรรม ใบตอ้งมีน ้ าหนกั
ตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัม มีอายตุั้งแต่ 8 เดือน - 1 ปีข้ึนไป มีล าตน้อวบใหญ่ ใบกวา้งตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ขอบใบมีหนามแหลมสด ใบเขียว
สด แน่น ไม่ช ้า ไม่มีบาดแผล  หลงัจากท่ีตดัใบวา่นหางจระเข ้น าส่งโรงงานทนัที  

 ศัตรูทีส่ าคัญและการป้องกันก าจัด 
โรคโคนเน่า  จากเช้ือรา ลดการใหน้ ้ าปริมาณมาก  อยา่ใหน้ ้ าท่วม

ขงั หรือการปลูกซ ้ าในท่ีเดิมหลายๆ คร้ัง 

      การใส่ปุ๋ย 
- ใสปุยคอกเดือนละคร้ัง อตัรา 1-1.5 
ตนั/ไร/ปี   

- ปุ๋ยเคมี สูตร 30-5-5 แบ่งใส่ 2 เดือนต่อ
คร้ังอตัรา 60 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี   

           การให้น า้ 
- ช่วงเดือนแรกใหน้ ้ าทุก
วนั หลงัจากตน้ติดดินให้
น ้ านอ้ยลง 

- ควรรดน ้ าแบบเป็นฝอย
กระจายสม ่าเสมอและ
พอเพียง ในฤดูร้อนควร
รดน ้ าใหไหลตามร่อง
แปลง หา้มใหน ้ าโดยการ
รดน ้ าหรือเทราดเด็ดขาด 

             การก าจัดวชัพชื 
- ทุก 15-20 วนั โดยการตดัและ
ดายหญา้ 

- ไม่ควรใชย้าฆ่าหญา้หรือใช้
จ าพวกสารเคมีโดยเดด็ขาด จะท า
ใหต้น้วา่นตายง่าย ไม่เติบโตและ
สารพิษสะสมตกคา้งในใบวา่น
หางจระเข ้ 

การเกบ็เกีย่ว 
- เก็บเก่ียวใบไดหลงัปลูก 6-8  เดือน 

- เก็บใบลางข้ึนไปโดยสงัเกตเน้ือวนุท่ี
โคนใบดานในเตม็ และลายท่ีใบลบหมด
แลว ระวงัอยาใหใบวานช ้า  

- เก็บเก่ียวไดปละ 8 คร้ัง 



เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาว่านหางจระเข้ 
 

1. การเตรียมการก่อนปลกู 
1.1 การเตรียมดนิ 

ควรเป็นดนิปนทราย คล้ายดินลกูรังมีความโปร่งในดนิพอสมควร พืน้ท่ีระบายน า้ได้ดี เป็นท่ีท่ีไมมี่ร่มเงา ไถ
พลิกดนิตากแดดไว้ ประมาณ 2 สปัดาห์ แล้วยกร่องสงูประมาณ 50-60 เซนตเิมตร กว้าง 1.30 เมตร 
ระยะหา่งระหวา่งแถว 50 เซนตเิมตร  

1.2 การเตรียมพนัธุ์ 
- พนัธุ์ท่ีเกษตรกรนิยมปลกูและใช้เพ่ือการแปรรูปทางอตุสาหกรรม คือ พนัธุ์  
Aloe Barbadensis Mill 
- การขยายพนัธุ์วา่นหางจระเข้ สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การแยกหน่อ, การตดัเหง้า, การปักช ายอด 
และการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ แตว่ิธีท่ีเป็นท่ีนิยมและสะดวกท่ีสดุ คือ การขยายพนัธุ์ ด้วยวิธีการแยกหน่อ 
-ใช้หนอ่ของวา่นหางจระเข้  จากต้นแม่ท่ีมีความสงูประมาณ 20 ซม. ใช้มีดตดัออกจากต้นและวางไว้ในท่ี
ร่มเย็น 7-10 วนั จนกว่ารอยตดัแห้งไปโดยธรรมชาต ิแล้วจงึน าไปปลกู  

2 การปลกู 
2.1 วิธีปลกู 

ขดุหลมุลกึประมาณ 10-20 เซนตเิมตร ใสใ่บไม้แห้งหรือปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกัเล็กน้อย  น าต้นพนัธุ์ลงปลกู 
กลบดินเสมอโคน่ต้น เสร็จแล้วให้กลบดนิบางๆ แล้วกลบอีกชัน้ให้แนน่พออยู่ตวั  

2.2 ระยะปลกู  

ระยะระหวางตน และระยะระหวางแถว 50 x 70 เซนตเิมตร 
2.3  จ านวนต้นตอ่ไร่  

4,000 – 5,000 ต้น 
3 การดแูลรักษา  

3.3 การใสปุ่๋ ย  
การให้ปุ๋ ย ปุ๋ ยท่ีใช้กบัต้นวา่นหางจระเข้ควรเป็นปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั  ส่วนระยะการให้ปุ๋ ยให้พิจารณาดู
จากความเจริญเติบโตของต้นวา่นหางจระเข้ อย่าให้ปุ๋ ยมากเกินไปต้นว่านหางจระเข้จะเนา่ได้ ควรใสปุ่๋ ย
คอกเดือนละครัง้ ปริมาณไร่ละ 1-1.5 ตนัตอ่ปี  ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ สตูร 30-5-5 แบง่ใส ่2 เดือนตอ่ครัง้อตัรา 
60 กิโลกรัมตอ่ไร่ตอ่ปี   

3.4 การให้น า้  



หน้าฝนไมจ่ าเป็นต้องรดน า้ ถ้าหน้าแล้งควรรดวนัละ 1 - 2 ครัง้ ให้ดนิชุม่ชืน้อยูเ่สมอ แตต้่องระวงัอย่ารด
จนดนิแฉะเกินไป ควรให้น า้แบบเป็นฝอยกระจาย สม ่าเสมอและพอเพียง ห้ามให้น า้โดยวิธีรดหรือเทราด
อยา่งเด็ดขาด เน่ืองจากน า้จะเข้าไปขงัอยูภ่ายในบริเวณโคนกาบใบ เม่ือถกูแสงแดดเผาร้อนจดัจะท าให้
ร้อนลวกใบว่าน ใบจะเนา่และต้นตาย 

4 การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  
โรคโคนเน่า 

 จากเชือ้รา มีสาเหตสุาคญัมาจากปัญหาน า้ท่วมขงั การให้น า้ในปริมาณมาก หรือการปลกูซ า้ในท่ีเดมิ
หลายๆ ครัง้ ท าให้เกิดการสะสมของเชือ้โรค  

5 การปฏิบตักิ่อนและหลงัการเก็บเก่ียว 
5.1 การเก็บเก่ียว  

จากเร่ิมปลกูประมาณเดือนกมุภาพนัธุ์ – มีนาคม ใช้เวลาปลกูถึงเก็บเก่ียวครัง้แรกประมาณ 6-8 เดือน 

จากนัน้สามารถเก็บผลผลิตไดปละ 8 ครัง้ ซึง่วา่นหางจระเข้สว่นใหญ่จะ มีอายกุารให้ผลผลิตเฉล่ีย
ประมาณ 4-5 ปี  

5.2 วิธีเก็บเก่ียว 
ตดัใบตามท่ีโรงงานก าหนด  ต้นละ 2-5 ใบตอ่ครัง้ เก็บใบลางขึน้ไปโดยสงัเกตเนือ้วุนท่ีโคนใบดานในเตม็ 

และลายท่ีใบลบหมดแลว ระวงัอยาใหใบวานช า้  
เกณฑ์การรับซือ้วา่นหางจระเข้เพ่ือสง่โรงงานอตุาหกรรม ก าหนดท่ีน า้หนกั อาย ุและลกัษณะ คือ ใบวา่น
ต้องมีน า้หนกัตัง้แต ่0.5 กิโลกรัม มีอายตุัง้แต ่8 เดือน - 1 ปีขึน้ไป มีล าต้นอวบใหญ่ ใบกว้างตัง้แต ่2 
เซนตเิมตร ขอบใบมีหนามแหลมสด ใบเขียวสด แน่น ไมช่ า้ ไมมี่บาดแผล 

5.3 การปฏิบตัหิลงัเก็บเก่ียว 
โดยทัว่ไปหลงัจากท่ีตดัใบวา่นหางจระเข้แล้วจะน าสง่โรงงานทนัที แตถ้่ายงัไมส่ง่ให้น าใบว่านหางจระเข้มา
ตัง้เฉียง ๆ จะสามารถเก็บได้ประมาณ 1 อาทิตย์ และเม่ือจะน าไปสง่โรงงานก็ให้ใช้มีดตดัโคนและปลาย
ของใบวา่นหางจระเข้ก่อนน าสง่ 

6 ข้อมลูอ่ืนๆ 
6.1 สารส าคญัในวุ้นวา่นหางจระเข้ ได้แก่  

สารอโลคตูนิ และสารอะลอคตนิ เอ มีฤทธ์ิในการฆา่เชือ้โรค และสลายพิษของเชือ้โรค 
สารอโลมิซิน เป็นสารท่ีสามารถระงบัการขยายตวัของเชือ้ไวรัส และโรคมะเร็งได้ 
สารโพลีแซคคาไรด์ ชว่ยกระตุ้นการสมานแผลได้ 
สารบาร์บาโลอิน มีฤทธ์ิในทางระงบัเชือ้วณัโรค 
ยางเหลืองในสว่นของเปลือกใบ มีสาร 



สารแอนทราควิโนน มีฤทธ์ิในการฆา่เชือ้โรค เป็นยาระบายอ่อนๆ ประกอบด้วยสารหลายชนิด เชน่ อะโลอี
โมดนิ (Aloe-Emodin) มีฤทธ์ิยบัยัง้การเจริญของเนือ้งอก, อะโลซิน (Aloesin) มีฤทธ์ิชว่ยสมานแผล, อะ
โลอิน (Aloin) มีฤทธ์ิในการฆ่าเชือ้โรคและเชือ้รา เป็นต้น 

6.2 การใช้ประโยชน์ 
น า้จากวุ้นใบรักษาแผลสดภายนอก น า้ร้อนลวก ไฟไหม้ ท าให้แผลเป็นจางลง ดบัพิษร้อน ทาผิวป้องกนั
อาหารไหม้จากแสงแดด ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์จากวา่นหางจรเข้ใช้ใน อาหาร เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม
สขุภาพและ เคร่ืองด่ืม 



 

 

 

 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิตของว่านหางจระเข้ 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภมูิอากาศ 
1.1 อณุหภมูิ 
1.2 ความชืน้สมัพทัธ์ 
1.3 ความต้องการแสง 
1.4 ปริมาณน า้ฝน 

 
- เจริญเตบิโตได้ดีท่ีอณุหภมูิ ระหวา่ง 30 – 35 องศาเซลเซียส 
- ความชืน้สมัพทัธ์ ระหวา่ง 60 - 80 % 
- ต้องการแสงร าไรถึงปานกลาง 
- ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียไมต่ ่ากวา่ 1,200 – 2,500 มิลลิเมตรตอ่ปี 

- 

2. สภาพพืน้ที่ - เป็นพืน้ท่ีดอน  ไมมี่น า้ขงั  หรือควบคมุน า้ได้ดี  

3. สภาพดนิ 
3.1  โครงสร้างของดนิ 
3.2  ปริมาณอินทรียวตัถุ 
3.3  ลกัษณะของดนิ 

 
- ดนิทราย ดนิร่วน ดนิร่วนปนทราย 
- เป็นดนิท่ีมีอินทรียวตัถอุดุมสมบรูณ์ 
- เป็นดนิท่ีมีการระบายน า้ดี 

 

4. สภาพน า้ 
 

- มีความสะอาด ไมมี่สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ท่ีเป็น พิษปนเปือ้น  
- มีคา่โลหะหนกั เชน่ สารหน ูไมเ่กิน 0.25 มิลลิกรัมตอ่ ลิตร , แคดเมียม ไมเ่กิน 0.03 มิลลิกรัม
ตอ่ลิตร , ตะกัว่ ไมเ่กิน 0.1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 

- การปลกูในท่ีท่ีมีปริมาณน า้ฝนน้อย 
/ ฝนทิง้ชว่ง ต้องจดัเตรียมะบบการให้
น า้หรือชลประทาน 



 

 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
1. ชว่งเวลาเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม คือ เวลาสายหรือเย็น ถ้าเก็บชว่งเช้า จะมีความชืน้ค้างอยูร่ะหว่างบรรทกุใบว่าน

หางจระเข้สง่โรงงานอาจจะท าให้ใบเนา่ได้ 
2. สภาพพืน้ท่ีปลกูต้องมีการจดัการระบายน า้ดี สภาพน า้ขงัหรือการให้ปุ๋ ยมากเกินไป ท าใหใ่บและต้นเนา่  ดนิแข็ง

ไมร่่วน หรือการขาดปุ๋ ย หรือขาดการปรับปรุงดนิจะท าให้ต้นเจริญเติบโตช้า และหากมีแสงมากเกินไปใบจะเป็น
สีน า้ตาลอมแดง ไมไ่ด้คณุภาพ 

3. การไว้หน่อเพ่ือท าพนัธุ์ ไมค่วรเกิน  2 หน่อตอ่ต้น และให้ไว้หนอ่ท่ีอยู่ด้านตรงกนัข้าม ไมค่วรไว้หน่อท่ีอยูใ่กล้กนั 
การไว้หน่อมากจะท าให้ต้นแมมี่การเจริญเติบโตช้า 

 
แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร. 2549. การศกึษาวิจยัเศรษฐกิจสมนุไพรไทยกรณีศกึษา : ว่านหางจระเข้  
ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม และไพล. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-4/no05/viti1.html 
http://www.pantown.com/board.php?id=33721&area=3&name=board33&topic=3&action=view 
http://smallkitchengarden.blogspot.com/2010/01/blog-post_18.html 
http://gotoknow.org/blog/tapee/407502 
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/herb3.pdf 
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