
CROP  REQUIREMENT : ฝาย 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1. สภาพพื้นที ่ 1. ฝายเจริญเตบิโตไดตั้งแตเสนละติจูดที่ 37 - 42  องศาเหนือ  และเสน 

    ละติจูด  30 – 32  องศาใต 

2. พื้นที่ดอน  หรือที่ลุมไมมีน้ําขัง 

2. ความสูงจากระดับน้าํทะเลไมเกิน  1,000  เมตร 

3. ความลาดเอยีงไมเกนิ  5  เปอรเซ็นต 

4.  การคมนาคมสะดวก 

- ไมควรปลูกในภาคใต  เนื่องจากมีปริมาณฝนตกชุก 

- การเลือกพื้นที่เพาะปลูกควรมีความสัมพันธกับอุณหภูมิและปริมาณ

น้ําฝน  กลาวคือ เลือกปลูกในชวงฤดูฝนและคํานวณใหเก็บเกี่ยวในชวง 

ที่ฝนใกลหมด เพื่อหลีกเลี่ยงน้ําฝนทําความเสียหายใหแกผลผลิต และไม

ควรปลูกเลยกลางเดือนสิงหาคม ของทุกป เพราะจะทําใหฝาย 

จะเจริญเติบโตชาสมอฝายที่แกแลวจะไมคอยแตกออกเต็มที่  เก็บเกี่ยวลําบาก  

คุณภาพเสนใยต่ํา  

2. อุณหภูม ิ 1. อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของฝาย  15 – 35  องศาเซลเซียส 

2. แสงแดดจัดประมาณ  60 – 70 % ของฤดูปลูกฝาย 

- หากอณุหภูมติ่ํากวา  15  องศาเซลเซียส  ความงอกและการเจริญเติบโตชงัก  

และคุณภาพเสนใยลดลง 

3. ความตองการน้ํา 

และแหลงน้ํา 

1. ปริมาณน้ําฝน  800 – 1,000  มิลลิเมตรตอป  และกระจายสม่ําเสมอ 

2. ชวงออกดอกและตดิสมอตองการปริมาณน้ําฝนกระจาย 175- 200  

มิลลิเมตร 

- ปริมาณน้ําฝนต่ํากวา 800-1,000 มม. จะทําใหการเจรญิเติบโตไมด ี

- ถาฝนตกชุกในชวงปลายฤดจูะทําใหปุยฝายเกดิความเสียหาย 

4 ลักษณะดิน 1. ดินเหนียว  ดินรวนเหนยีว  ดินรวนทราย 

2. ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา  30  เซนติเมตร 

2. ความอุดมสมบูรณปานกลาง  มีอินทรียวตัถุไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต 

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา  10  สวนในลานสวน 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา  40 สวนในลานสวน 

4. การระบายน้ําและถายเทอากาศด ี

5. คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.5 – 6.5 

- ถาดินมีคาความเปนกรด – ดาง ต่ํากวา 5.5  ใหหวานปนูขาวอัตรา  100 – 

200  กิโลกรัมตอไร 

- ถาดินมีอินทรียวัตถุต่ํากวา  1.0 %  ใหหวานปุยคอกหรือปุยหมักทีย่อย

สลายดีแลวอัตรา  500 – 1,000  กิโลกรัมตอไร 

5 โรคแมลงศัตรูฝาย ถึงแมวาฝายมแีมลงศัตรูฝายเขาทําลายตั้งแตปลูกจนกระทั่งเก็บเกีย่ว  

แตก็สามารถหลีกเลี่ยงไดโดยการเฝาระวังสังเกต  

- เกษตรกรตองมีความขยันหมั่นเพยีร  ออกสํารวจแมลงศัตรูฝายทุก 3 วัน

เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของแมลงศัตรูฝาย และเลือกใชวิธีการปองกนั

และกําจดัแมลงศัตรูฝายโดยวิธีผสมผสานที่เหมาะสม   



ฝาย 

 

ความสําคัญของสินคา 

 ฝายเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยอุตสาหกรรมโรงหีบฝาย  

อุตสาหกรรมปนดาย  อุตสาหกรรมทอถักผาผืน  อุตสาหกรรมฟอกยอม  และอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเรจ็รูป  ปจจุบันประเทศ

ไทยมีความตองการใชฝายเปนวัตถุดิบถึงปละประมาณ  350,000  ตัน  (ฝายปุย)  แตในขณะเดียวกันการผลิตฝายของประเทศ

ไทยมีปริมาณนอยมากเมื่อเปรยีบเทียบกับปริมาณการใชของประเทศ  กลาวคือผลิตไดเพียงปละ  15,000 – 25,000  ตันฝายปุย 

หรือคิดเปนรอยละ  4  ของปริมาณความตองการใชเทานั้น  สวนที่เหลือทั้งหมดจะตองนํา เขาจากตางประเทศคิดเปนมูลคา

ปละไมตํ่ากวา  15,000  ลานบาท  อยางไรก็ดีประเทศไทยสามารถสงออกผลิตภัณฑสิ่งทอซึ่งใชฝายเปนวัตถุดิบออกไป

จําหนายยังตางประเทศคิดเปนมูลคาไมตํ่ากวาปละ  100,000  ลานบาท 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะตอการปลูกฝาย 

สภาพภูมิอากาศ 

 - อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเฉลี่ย  25 – 35  องศาเซลเซียส 

 - ปริมาณการกระจายของน้ําฝนสม่ําเสมอ  800 – 1,000  มิลลิเมตรตอป 

 - มีแสงแดดจดั 

แสง 

 - จําเปนอยางยิง่ตอการเจริญเติบโตโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเริ่มแรกถึงระยะดอกบานเต็มที่  และตดิสมอถา

ปริมาณแสงแดดไมเพยีงพอจะเปนอุปสรรคตอการแกของสมอฝาย  ทําใหสมอฝายแตกชา  ดังนั้นในแหลงปลูกฝายจึง

ควรมีแสงแดดประมาณ  60-70  เปอรเซ็นตของฤดูปลูกฝาย 

สภาพพื้นที ่

 - พื้นที่ดอน  หรือที่ลุมไมมีน้ําขัง 

- ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน  1,000  เมตร 

- ความลาดเอยีงไมเกิน  5  เปอรเซ็นต 

-  การคมนาคมสะดวก 

ลักษณะดิน 

 - ดินเหนยีว  ดนิรวนเหนยีว  ดินรวนทราย 

- ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา  30  เซนติเมตร 

- ความอุดมสมบูรณปานกลาง  มีอินทรียวตัถุไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา  

10  สวนในลานสวน  และโพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา  40 สวนในลานสวน 

- การระบายน้าํและถายเทอากาศด ี

- คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.5 – 6.5 

แหลงผลิตที่สําคัญ 

 - ภาคเหนือ  นาน  พะเยา  ตาก - ภาคตะวนัตก  กาญจนบุรี 

 - ภาคกลาง  ลพบุรี  - ภาคตะวนัออก  สระแกว 
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น้ําและแหลงน้ํา 

 - สวนใหญอาศัยน้ําฝน  โดยตองการปริมาณน้ําฝนที่กระจายสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูก  800 – 1,000  มิลลิเมตร 

 - ชวงออกดอกและติดสมอ  ฝายมีความตองการน้ําสูง  ชวงนี้ตองการปริมาณน้ําฝนกระจายตวัสม่ําเสมอ 

อยูระหวาง  175 - 200  มิลลิเมตร 

- คาความเปนกรด – ดาง (pH) ของน้ําที่ใชผสมสารเคมีกําจัดศัตรูฝาย  ระหวาง 6.0 – 7.0 

การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว  การปลูกฝายมกีารปลูก  2  รูปแบบ 

 - ปลูกเปนพืชแรก  ปลูกกอนพืชอ่ืนเมื่อเร่ิมมีฝนตก  โดยปลูกเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม   

 - ปลูกเปนพืชที่ 2  ปลูกปลูกตามหลังพืชชนิดอื่นโดยปลูกปลายเดือนกรกฎาคม – กลางสิงหาคม 

 - เตรียมดนิ  2  คร้ัง  ไถดะ 1 คร้ัง  และไถแปรหรือพรวน 1 คร้ัง 

 - ระยะปลูก (พืชแรก) ระหวางแถว 125 – 150 ซม. ระหวางหลุม 50 ซม.  (พืชที ่ 2) ระหวางแถว 50 – 80 ซม. 

ระหวางหลุม  25 ซม.  1  ตนตอหลุม 

 - อัตราเมล็ดพนัธุ  2-3  กิโลกรัมตอไร 

 - พันธุ  เชน  ศรีสําโรง 2  ศรีสําโรง 60  ตากฟา 2 

 - การใชปุยใหมีประสิทธิภาพและประหยดัควรใสตามคาวิเคราะหดิน 

 - เก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่อฝายอายุ  100 - 120  วัน หรือสมอชุดแรกแตกปยุเต็มที ่

ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน หนวย:บาท/ไร 

รายการ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 

ตนทุนรวมตอไร 3,150.84 2,911.72 2,936.93 2,943.41 3,055.24 3,291.36 

ตนทุนรวมตอกก. 14.79 13.67 12.94 13.82 14.98 15.67 

ผลตอบแทนตอไร 2,046.93 2,898.93 4,537.73 3,201.39 3,162.65 - 

ผลตอบแทนสุทธิตอไร -1,103.91  -12.79 1,600.80  257.98 107.41 - 

ผลตอบแทนสุทธิตอกก. -5.18  -0.06 7.05  1.21 0.50 - 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

เรียบเรียงโดย     วิเศษศักดิ์  ศรีสุรยิะธาดา  และสมเกียรติ  แจมฟา  สวนสงเสริมการผลิตพืชไร  สํานักสงเสรมิและจัดการสินคาเกษตร 

 กรมสงเสริมการเกษตร  โทร 0-2561-4765 

จัดทํา ตุลาคม  2549 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

 1. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร  ขอมูลสินคาพืชไร  2549.   

2. ประสงค  ประไพตระกูล 2542  การสงเสริมปลูกฝายในประเทศไทย  กลุมพืชเสนใย  กองสงเสริมพืชไรนา 

     กรมสงเสริมการเกษตร. 

3. กรมวิชาการเกษตร 2544  เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับฝาย  ลําดับที่ 21 

4. กรมวิชาการเกษตร  ฝาย  เอกสารวิชาการ  สถานบันวิจัยพืชไร  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 


