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หนอไมฝร่ัง 

 

ชื่อวิทยาศาสตร(Scientific Name)  Asparagus  officinalis  L. 

ชื่อสามัญ(Common name)  Asparagus 

วงศ (Family)    Liliaceae 

ถ่ินกําเนิดและการกระจายตัว 

 หนอไมฝร่ัง มีตนกําเนิดไมแนชัด แตเช่ือวามีถ่ินกําเนิดอยูในแถบชายฝงทะเลเมดิเตอรเร-

เนียนและทวีปเอเชีย ตอมามีการนําตนหนอไมฝร่ังแพรกระจายผานทางโดยชาวกรีก และชาวโรมัน

เปนผูบุกเบิก  รูจักนําหนอไมฝร่ังมาบริโภค เม่ือ 200 ป กอนคริสตศักราช และเผยแพรไปสูดินแดน

อ่ืนในทวีปยุโรป เพราะเช่ือวาหนอไมฝร่ังเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ รับประทานแลวรางกายแข็งแรง มี

กําลังกายดี ชาวจีนรูจักการนําหนอไมฝร่ังมาทําเปนยา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวากระจายตัว

ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร   

ราก  หนอไมฝร่ังแบงเปน 2 ชนิดคือ รากสะสม  มีขนาดเทากับแทงดินสอ อาจจะยาว 1.2 – 

3.0 ม. รากนี้จะเจริญดานขาง  8- 14 นิ้วตอป รากน้ีจะเจริญเต็มท่ีใชเวลาประมาณ 3-4 ป  รากดูดกลืน  

มีขนาดเล็ก จะเจริญจากรากสะสม ทําหนาท่ีดูดน้ําและอาหาร เม่ือเจริญเต็มท่ีจะยาว 3 – 5 ฟุต  

ลําตน เจริญจากตาหนอในเหงา เม่ืออยูในระยะตนออน เรียกวา หนอ (Spear) ซ่ึงเปนระยะ

เหมาะสมสําหรับการบริโภค แตปลอยใหเจริญเติบโตเปนลําตน ทําหนาท่ีในการปรุงอาหาร 

เนื่องจากใบมีขนาดเล็กมาก ปรุงอาหารไดนอย สูงประมาณ 1.2- 3.0 เมตร ท่ีขอจะมีกาบใบ ซ่ึงเปน

สวนท่ีปองกันตาใบเม่ือยังออนอยู  

ใบ  มีลักษณะกลม เล็กคลายเข็ม ทําหนาท่ีสังเคราะหแสง  

ดอก  ลักษณะดอกเปนแบบ dioecious คือ ตนตัวผูและตนตัวเมียแยกกัน ดอกขนาดเล็ก มี

จํานวนมากเกิดตามกิ่งหรือกานใบ ดอกตัวผูจะยาวและ มีสีเหลืองเขมกวาดอกตัวเมีย การถายทอด

ลักษณะตนตัวผูและตัวเมียข้ึนอยูกับโคมโมโซมเพศ โครโมโซมตนตัวเมีย คือ XX  (Homogametic)  

และตนตัวผูคือ XY (Heterogamatic) ตนตัวผูอาจจะมีดอกกระเทย ( Andromonoecious) ซ่ึงดอก    

กระเทยจะสามารถผสมตัวเองหรือผสมขามได  



เมล็ด ลักษณะคอนขางกลม  สีดํา ผลแบบเบอร่ี (Berry)  มี 3 เซลล ลักษณะกลม ขนาดเล็ก 

ผลออนมีสีเขียว และเปล่ียนเปนสีแดงเม่ือแก เปลือกหุมเมล็ดสีดํา  ลักษณะเปนเหล่ียม จํานวน 2 – 4 

เมล็ดตอผล  

เหงา อยูระหวางรากและลําตน  เปนสวนท่ีตาหนอเจริญ ในเหงาจะประกอบดวยตาหนอ

จํานวนมาก มีกาบใบปดอยู  มีอัตราการเจริญประมาณ 2 นิ้วตอป  โดยจะขยายตัวออกทางดานขาง 

รากและหนอเจริญมาจากสวนเหงา โดยหนอแรกในเหงาจะแกท่ีสุด ตาหนออ่ืนๆ มีอายุออน

ตามลําดับ เม่ือหนอแรกเจริญ หนออ่ืนจะพักตัว จนกระท่ังหนอแรกสามารถสรางอาหารได หนอท่ี

สองจะเร่ิมเจริญ ดังนั้นในเหงาหนึ่งๆ ในแตละคร้ังจะมีหนอเจริญเพียง 1 หนอ  เนื่องจากแตละตนจะ

มีหลายเหงา หลังจากท่ีเหงาเจริญ และสรางเหงาใหมข้ึนมาเหงาเกาจะตายไป 



ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต (Crop requirement) ของหนอไมฝรั่ง 

รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

1 สภาพภูมิอากาศ     

1.1 อุณหภูมิ (เซลเซียส) หนอไมฝรั่งเจริญเติบโตไดด ีมีการพัฒนาในสวนรากและตน

หนอไมฝรั่ง ในสภาพอุณหภูมิระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส 

- พื้นที่ใดมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบอย และแตกตางกนั

มาก ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกหนอไมฝรั่ง 

 - อุณหภูมิต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส หนอไมฝรั่งจะใหผลผลิต

ลดลง และแสดงอาการพักตวั 

- อุณหภูมิสูงกวา 30 องศาเซลเซียส หนอจะมีเสนใยมากและ

กาบใบที่ลําตนออน (Spear) จะเปดเร็ว 

- อุณหภูมิสูงกวา 35 องศาเซลเซียส หนอไมฝรั่งจะพักตวั 

1.2 ความชื้นสัมพทัธ (เปอรเซ็นต) 70 -90 % - 

1.3 ความยาวชวงแสงที่พืชตองการ (ชั่วโมง)  ตองการแดดจดัเพื่อการเจริญเติบโต ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอวัน  

1.4 ความเขมของแสง (ลักซ) สําหรับการงอกของเมล็ด ตองการประมาณ 5 ลักซ  

1.5 ความเร็วลม (การเคลื่อนที่ของลม) - ความเร็วลมที่แรง มีผลทําใหลําตนหัก ไมสามารถสังเคราะห

เพื่อสรางอาหารไดดีนกั จึงตองทําการค้ํายันลําตน  
 
 
 
 



 

รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

    

2 สภาพพื้นที่   

 2.1 ความสูงจากระดับน้ําทะเล ควรมีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 600 เมตร  

 2.2 ความลาดเอียงของพื้นที่ ควรมีระดับความลาดเอียงของพื้นที่ปลูกไมเกิน 5 %  - ระดับความลาดเอียงต่ํากวา 5 % มีผลทําใหการระบายน้ําไม

ดี น้ําขัง สงผลตอการเนาของตาหนอ 

- ระดับความลาดเอียงสูงกวา 5 % มีผลทําใหการระบายน้ําดี

เกินไป สงผลใหสภาพดนิไมสามารถเก็บกักน้ําได 

3 สภาพดิน   

 3.1 ลักษณะของเนื้อดิน (การระบายน้ํา) โครงสรางของดินที่ปลูกจะมีอิทธิพลตอผลผลิตมากที่สุด  

ดินรวน หรือรวนปนทราย เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

หนอไมฝรั่งดทีี่สุด 

- ไมทนตอสภาพดินที่แฉะหรือมีความชื้นในดินสูง 

- ดินทราย จะระบายน้ําดีเกนิไป ทําใหพืชไมสามารถเก็บกัก

น้ําไดดี และระเหยเร็วเกินไปในฤดูแลง 

- ดินเหนียว จะอุมน้ําดีเกินไป ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต

หรือตาหนอจะเนา 
 
 
 
 



รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

 3.2 ความลึกของหนาดิน หนาดนิตองไมตื้นเกินกวา 6 ฟุต เพราะรากของหนอฝรั่งจะ

สามารถเติบโตทั้งดานขางและดานลาง ซึ่งรากจะสามารถยาวถึง   

3 เมตร 

- ถาหนาดนิตื้นตองเพิ่มอินทรียวัตถุ เพื่อเปนการเพิ่มความ

อุดมสมบูรณของดินใหสูงขึ้น 

 3.3 ความเปนกรด-เปนดางของดนิ ระหวาง 6.5 – 7.0  - ไมทนตอสภาพดินที่เปนกรดจัด สงผลใหลําตนมีขนาดเล็ก 

ปลายใบจะมีสีน้ําตาล 

- pH = 6.0  จะใหจํานวนหนอและความยาวของหนอสูงที่สุด 

แตการเจริญเติบโตจะลดลง 

- pH > 7 ขึ้นไป ปริมาณเม็ดสีเขียวในหนอไมฝรั่งจะลดลง 

 3.4 อุณหภูมิดิน  (เซลเซียส) สําหรับการงอกของเมล็ด ระหวาง 25 -30 องศาเซลเซียส  

 3.5 ความเค็มของดิน (คา EC) สามารถทนตอสภาพดินเค็มไดสูงมาก   

 3.6 ปริมาณอินทรียวัตถุ ตองการในปริมาณอยางนอย  3 % ดินที่ขาดอินทรียวัตถุหรือมีไมเพียงพอ สงผลตอคุณภาพของ

ผลผลิตหนอไมฝรั่ง  เพราะไมสามารถแทงหนอไดงาย 

 3.7 

  

ปริมาณธาตุอาหารในดนิ ควรทําการตรวจวิเคราะหสภาพดนิ เพื่อใหทราบปริมาณธาตุ

อาหารในดนิกอนในเบื้องตน  เพื่อใหสามารถเพิ่มปริมาณธาตุ

อาหารในดนิใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโต  โดยควรจะตองมี

ปริมาณธาตุอาหารอยางนอยที่สุด ดังนี้  

 

- ปที่ 1 เปนชวงการเจริญเติบโต จึงควรใสปุยไนโตรเจนให

มากกวา ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม โดยใหมีปริมาณ

เพียงพอตอความตองการ 

- ปที่ 2 เปนตนไป ควรใสปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม ใหปริมาณและสัดสวนที่เหมาะสม 



 

รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

  

ธาตุอาหารหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อินทรียวัตถุ 

 ต่ํา ปานกลาง สูง 

 ปริมาณไนโตรเจน (กก./ไร) 

ปที่ 1 22 18 15 

ปที่ 2 เปนตนไป 15 11 7 
    

ปริมาณโพแทสเซียม 

ในดิน (กก./ไร) 

ปริมาณ K2O  

(กก./ไร) ในปที่1 

ปริมาณ K2O  

(กก./ไร) ในปที่ 2 + 

0-50 45 18 

51-75 36 14 

75-100 27 9 

101-150 18 5 

151-200 9 0 

200+ 0 0 
 

  

 
 
 



รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

     

++ปริมาณฟอสฟอรัส 

ในดิน (ppm) 

ปริมาณ P2O5  

(กก./ไร) ในปที่1 

ปริมาณ P2O5  

(กก./ไร) ในปที่ 2 + 

0-10 36 14 

11-20 27 9 

21-30 18 5 

31-40 9 0 

41 + 5 0 
 

  

   

ธาตุอาหารรอง/ธาตุอาหารเสริม - โดยปกติหนอไมฝรั่งจะตอบสนองตอธาตุอาหารรองและธาตุ

อาหารเสริมในระดับต่ํา แตยังคงมีความตองการเพื่อเจริญเติบโต 

ดังนี ้

 Ca 0.4 - 0.5 ppm 

Mg 0.15 - 0.20 ppm 

B 50 – 100 ppm 

Cu 6 – 11 ppm 

Zn 20 – 60 ppm 

Mn 20 – 160 ppm 
 

หนอไมฝรั่งจะแสดงอาการขาดธาตุ B เมื่อต่ํากวา  

43-45 ppm แตถาหากสูงกวา 175 – 288 ppm จะทําอันตราย

ตอหนอไมฝรั่งได 

 



รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม 

4 สภาพน้าํ   

 4.1 คุณภาพน้ํา/ความเปนกรด-เปนดาง/  

คา EC 

คุณภาพน้ํา ตองเหมาะสมกับน้ําใชเพื่อการเกษตร และควรเลือกใช

น้ําที่มั่นใจวาไมอยูในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการปนเปอน เชน 

ใกลโรงงานอุตสาหกรรม ปนเปอนโละหะหนกัหรือวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร 

- ไมควรใชน้ําที่เสี่ยงตอการปนเปอนวตัถุอันตรายการเกษตร 

โลหะหนกั เปนตน  

- หากไมแนใจควรทําการสงตรวจวเิคราะหคุณภาพน้ํา 

4.2  ปริมาณน้ําที่ตองการในแตละชวงระยะ

ของพืช 

-ปริมาณตองเพียงพอ โดยตองอยูในระดับที่รากพืชเจริญเติบโต 

(rooting zone) อยูในระดับ  15 -60 ซม.  

 

  - ปริมาณน้ําในดินที่หนอไมฝรั่งใช /ตน /วัน คือ  0.10 – 0.20 นิ้ว  

  1 ไร ~ 2,500 ตน ใชปริมาณน้ําเทากับ 250 – 500  นิ้ว  



การจัดการการผลิตหนอไมฝร่ัง 

 

1.พันธุ 

 พันธุหนอไมฝร่ังท้ังหนอเขียวและหนอขาว มีมากกวา 30 ชนิด  โดยทุกชนิดจะนําเขามาจาก

ตางประเทศ  หนอไมฝร่ังพันธุหนอเขียวท่ีปลูกเปนการคาแบงเปน 2 ประเภท คือ  พันธุผสมเปด เชน 

พันธุแมร่ีวอชิงตัน พันธุแคลิฟอเนียร 309 พันธุแคลิฟอเนียร 500  ซ่ึงปจจุบันไมมีการใชในเชิงการคา 

และพันธุลูกผสม เชน พันธุยูซี 157 พันธุอพอลโล  พันธุบรอคอิมพีเรียล พันธุแอทลาส เปนตน โดย

ในประเทศไทยพันธุท่ีปลูกโดยท่ัวไปคือ พันธุบรอคอิมบรูพ ซ่ึงสวนใหญเกษตรกรมีการเก็บเมล็ด

พันธุจากแปลงปลูกเพื่อใชทําพันธุเอง  ซ่ึงมีขอควรระวัง คือ ตองมีการคัดเลือกตนท่ีจะเก็บเมล็ดพันธุ

วามีลักษณะหนอท่ีดี ตรงตามความตองการของตลาด และมีคุณภาพหนอท่ีสมํ่าเสมอ ไมมีความ

แปรปรวน หากไมมีการคัดเลือกตนท่ีเก็บเมล็ดมาทําพันธุเอง จะทําใหพันธุท่ีมีคุณภาพต่ํา สงผล

กระทบตอคุณภาพหนอไมฝร่ังดวย  โดยเฉพาะพันธุหนอไมฝร่ังในปจจุบันมักเปนพันธุลูกผสม หาก

มีการเก็บเมล็ดตออาจมีความแปรปรวนของพันธุกรรม ทําใหผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพต่ํา  ดังนั้น เม่ือ

ตองการปลูกหนอไมฝร่ัง ควรซ้ือเมล็ดพันธุท่ีผลิตมาจากบริษัทเจาของพันธุ โดยส่ังซ้ือกับบริษัทท่ี

จําหนายเมล็ดพันธุ  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการใชเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในการผลิตตนกลา

หนอไมฝร่ัง เพื่อใชในการปลูก ซ่ึงเปนวิธีการที่ทําใหไดตนกลาท่ีแข็งแรง  ตรงตามพันธุ แตมีขอควร

ระวังคือตองมีการคัดตนพันธุ (Clone) ท่ีดี เพื่อนํามาขยายพันธุตอ 

 

2.การเตรียมเมล็ดพันธุและการปลูก 

2.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ 

 ผิวเปลือกของเมล็ดพันธุหนอไมฝร่ังคอนขางแข็ง และน้ําซึมไดคอนขางยาก ดังนั้นกอนการ

เพาะควรนําเมล็ดแชน้ําอุน ประมาณ 50 -55 องศาเซลเซียส นานคร่ึงช่ัวโมง ใหเตรียมน้ําอุนโดยใชน้ํา

รอน 1 สวน ผสมนํ้าธรรมดา 1 สวน ปริมาณน้ําตองใช 10 เทาของปริมาณเมล็ด และอุณหภูมิของน้ํา

ควรจะตองคงท่ีตลอดระยะเวลา หลังจากนั้นใหนําไปแชน้ําอุณหภูมิปกติ 1คืน แลวนํามาผ่ึงลมให

หมาด  นําไปคลุกสารปองกันเช้ือรา และนําไปหยอดในแปลงเพาะ หรือ นําเมล็ดพันธุไปแชในน้ําเย็น 

1 คืน แลวหอดวยผาขาวบาง นําไปวางในท่ีช้ืน คอยดูใหผาขาวบางมีความช้ืนตลอดเวลา อยาใหเมล็ด

แหง เม่ือเมล็ดปริออกมา  นําไปคลุกสารปองกันเช้ือรา แลวจึงนําไปเพาะ 

 



2.2 การเพาะกลา  

1) การเพาะในถาดหลุม (Plug tray) ควรใชถาดหลุมขนาด 72 หลุม  โดยใหใชดินปลูก

สําเร็จรูปกรอกลงในถาดหลุมพลาสติกเต็มถาดหลุมและรดน้ําใหช้ืน ใชไมเล็กๆขนาดเทากับไมจิ้ม

ผลไม จิ้มทําเปนรูและหยอดเมล็ดหนอไมฝร่ังลงไปในหลุมๆละ 1 เมล็ด ใชวัสดุปลูกกลบผิวหนา

บางๆปดรูท่ีหยอดเมล็ดพันธุลงไป และรดน้ําทุกวัน ถาในแหลงเพาะกลามีมดหรือแมลงในดินมาก 

ควรหวานปูนขาวบางๆทับผิวหนาวัสดุปลูก วางถาดเพาะกลาหนอไมฝร่ังไวท่ีรม หรือไดรับแสงแดด

คร่ึงวันเชา แตชวงบายรมไมไดรับแสงแดดนาน 10-15 วัน เม่ือกลาหนอไมฝร่ังเร่ิมงอกมีความ

สมบูรณของลําตนสูง 2-3 เซนติเมตร ควรทยอยยายถาดเพาะกลาหนอไมฝร่ังใหรับแสงแดด เม่ือกลา

หนอไมฝร่ังมีอายุ 1 เดือน จึงยายกลาลงถุงปลูก  

 2) การเพาะในแปลงเพาะกลา  ดินท่ีเหมาะสมสําหรับการเพาะกลา ไดแก ดินรวนปนทรายท่ี

มีอินทรียวัตถุสูง ทําใหการเจริญเติบโตดี  การถอนกลาสามารถทําไดงาย  ควรเลือกพื้นที่เพาะกลาใกล

แหลงน้ํา  ไมมีน้ําขังแฉะหรือทวมขัง ในการเตรียมหนอไมฝร่ัง 1 ไร ใหเตรียมแปลงเพาะกลาขนาด

กวาง 1 เมตร ยาว 10 เมตร จํานวน 8 แปลง  แปลงเพาะกลาหนอไมฝร่ังตองมีการเตรียมดินอยางดี 

เนื่องจากกลาหนอไมฝร่ังจะตองอยูในแปลงเพาะกลาประมาณ 3 – 4 เดือนจึงยายปลูก  ตองขุดดินให

ลึกที่สุด กําจัดหญาออกใหหมด ยอยดินใหละเอียด ใสปุยอินทรียจํานวน 30 กิโลกรัม ปุยเคมีสูตร 15- 

15- 15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม และปูนขาว 1 กิโลกรัมตอแปลงเพาะ คลุกเคลาใหท่ัว เกล่ียดินบนแปลงให

เรียบ และใหไมทํารองลึก 1 – 2 เซนติเมตร ตามแนวขวางของแปลง แตละรองหางกันประมาณ 20 – 

25 เซนติเมตร  แลวนําเมล็ดมาหยอดในรองท่ีเตรียมไว หยอดเมล็ดเปนจุดๆละ 1 เมล็ด หางกันจุดละ 

10-15 เซนติเมตร  จากนั้นกลบเมล็ดบางๆ ใชฟางคลุมทับบนแปลงหนาพอประมาณ ละลายแคปแทน 

(Captan) หรือแมนโคเซบ (Mancozeb) อัตรา 2 ชอนแกง ตอน้ํา  20 ลิตร ใสบัวรดนํ้าราดใหท่ัวแปลง 

จากนั้นรดน้ําตามใหชุม ในระยะแรกๆ ใหใสปุยในรูปละลายน้ํา โดยใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กรัม

ตอน้ํา 20 ลิตร สลับกับปุยสูตร 15-15-15 อัตราเทากัน ใสบัวรดนํ้าราดบนแปลงแลวรดนํ้าตามใหชุม 

ประมาณ 10-15 วันตอคร้ัง ประมาณ 3-4 คร้ัง จากนั้นเร่ิมใหปุยเม็ด สูตร 15-15-15 อัตรา 15-20 กรัม

ตอพื้นท่ีปลูก 1 ตารางเมตร เดือนละ 1 คร้ัง ประมาณ 2-3 คร้ัง พรอมกับใหปุยหมักควบคูกันในอัตรา 

200-300 กรัมตอพื้นท่ีปลูก  1 ตารางเมตร โดยใสระหวางรองปลูก หรือถาไมมีแรงงานพอสามารถให

ปุยแบบละลายน้ํารดดังนี้ ในเดือนแรกใหใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10-15 กรัมตอตารางเมตร ในเดือน

ท่ี 2 ใหปุย 15-15-15 อัตรา 15-230 กรัมตอตารางเมตร ถาตนแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจน คือมี



อาการปลายยอดเหลืองใหเติมปุย 21-0-0 อัตราเทากับในเดือนแรกหลังจากนั้นใหใชปุยสูตร 15-15-15 

อัตราเทากันทุกเดือน โดยใสระหวางรองปลูก  

2.3 การเตรียมแปลงปลูก 

 ตองมีการเตรียมดินในแปลงปลูกอยางดี โดยการขุดหรือไถดินใหลึกประมาณ 50 เซนติเมตร 

เก็บวัชพืชออกใหหมด ใสปูนขาวอัตรา 200 กิโลกรัมตอไร แลวรดน้ําทันที ตากดินไว 10-15 วันและ

ใสปุยอินทรียอยางนอย 2-3 ตันตอไร และควรหวานเกลือลงในแปลงเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินจะทํา

ใหไดผลผลิตสูงข้ึน หลังจากนั้นยอยดินใหละเอียด  และยกแปลงลูกฟูกสูงประมาณ 50 เซนติเมตร 

ระยะหางระหวางลูกฟูกอยางนอย 120 เซนติเมตร เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน และควรปรับระดับ

ดินลูกฟูกและรองระบายนํ้าใหอยูในระดับเดียวกัน ท้ังนี้ ความลาดเอียงตองไมเกินรอยละ 5  

2.4 การยายกลาและการปลูก 

การคัดเลือกตนกลา ใหทําการถอนตนกลาโดยรดน้ําใหชุมในแปลงหรือถาดเพาะแลวนํากลา

มาแชน้ําหรือลางน้ําเพื่อใหดินหลุด เพื่อใหสามารถมองเห็นรากสะสมอาหารและขนาดของตา ตน

กลาท่ีมีลักษณะดี จะมีลักษณะของรากสะสมอาหารจํานวนมาก รากมีขนาดใหญ มีลําตนเหนือดิน

เปนจํานวนมาก มีตาขนาดใหญเปนจํานวนมากอยูติดกับตอที่อยูใตดิน (Crown) ตนกลาท่ีมีขนาดเล็ก 

รากสะสมอาหารจะผอม เล็ก มีจํานวนนอย ลําตนเหนือดินมีนอย ตาขนาดเล็ก ไมควรจะนําไปปลูก 

นอกจากนั้นไมควรนํากลาท่ีขนาดกลาไมเทากันมาปลูกในแปลงเดียวกัน เพราะตนกลาจะโตไมทัน

กัน  ควรยายในขณะท่ีมีแดดออนๆ กอนยายกลาใหตัดตนกลาเหลือความสูงประมาณ  15-20 

เซนติเมตร  ใชระยะปลูกระหวางตน 30 - 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 120 เซนติเมตร ท้ังนี้พิจารณา

ตามสภาพความสมบูรณของพ้ืนท่ี  ซ่ึงจะใชตนกลาจํานวนประมาณ 3,000 – 4,000 ตน ใหเตรียมหลุม

ปลูกโดยขุดหลุมในแถวปลูกท่ีไดเตรียมไว  ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 

จํานวน 2 ชอนชา  คลุกเคลากับดินใหเขากัน  แลวกลบดินหนา 3-4 เซนติเมตร จากน้ันนํากลามาปลูก

หลุมละ 1 ตน  โดยแผรากกระจายออกโดยรอบ แลวกลบดินรอบๆตน ใหแนนพอสมควร  หลังจาก

นั้นรดน้ําใหชุม  

 

3. การดูแลรักษา 

3.1 การใหน้ํา 

ควรใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ  ถาขาดน้ําหนอจะนอย มีเส้ียนมากและเหนียว การใหน้ําตนกลาท่ี
ยายลงแปลงใหญ โดยปกติจะใหน้ําวันเวนวัน  หลังจากกลาต้ังตัวไดแลว  ให 3-5 วันตอคร้ัง  แตใหดู



ความชื้นในดินประกอบดวย  การใหน้ําสามารถทําไดหลายวิธี  มีท้ังใชเรือรดนํ้าวิ่งไปตามรองน้ํา 
และติดเคร่ืองยนตรดน้ําในแปลง หรือใชระบบติดสปริงเกอรพนน้ําเปนละอองฝอยใหกับตน
หนอไมฝร่ัง หรือใชวิธีเปดน้ําเขาทางทอใหไหลอาบเขามาในรองระบายนํ้าขางแถวปลูกหนอไมฝร่ัง 
การท่ี เกษตรกรเลือกใชระบบการใหน้ํ าในแปลงหนอไมฝ ร่ังตางกัน  เพราะสภาพพ้ืนท่ีมี
สภาพแวดลอมแตกตางกัน รวมถึงทุนท่ีใชประกอบการของเกษตรกรเองดวย  แตท่ีสําคัญตอง
จัดระบบการระบายนํ้าใหดี ผิวหนาดินควรมีความชุมช้ืน อยาใหขังแฉะ เพราะจะทําใหตนออนแอ 
หรือมีสภาพเปนดินเหนียว เพราะจะทําใหผลผลิตลดลง พรอมกับโรคแมลงเขาทําลายไดงาย  การให
น้ําท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุด ควรปรับพื้นท่ีใหลาดเอียง และขุดรองลึกในฤดูฝน  เพื่อใหน้ําไหลไดสะดวก  
3.2 การใสปุย 
 การปลูกหนอไมฝร่ัง ปุยอินทรีย เชน ปุยคอกปุยหมัก มีความจําเปนมากเนื่องจากสามารถ

ชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินใหดีข้ึน ทําใหรากสามารถเจริญเติบไดดี ใหใสปุยคอกรองพื้นปริมาณ 

2-3 ตันตอไร  พรอมท้ังใสปุยเคมีเปนระยะ ไดแก 

- ระยะเจริญเติบโต หลังปลูก 1 เดือนใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร  
และใสทุกๆ 1 เดือน 

- ระยะใหผลผลิต ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรทุกเดือน หรือใหมีธาตุ 
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เชน สูตร 13-13-21  อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เพื่อหนอไมฝร่ังจะให
หนอท่ีสมบูรณ ไมบานเร็ว 

- ระยะพักตน ใหใสปุยเคมีสูตร สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร  
 

ท้ังนี้ จํานวนและปริมาณปุยท่ีจะใช จะมีแนวทางในการจัดการปุยท่ีแตกตางกัน เพราะพ้ืนท่ี
ปลูกท่ีแตกตางกันไมสามารถจะใชปุยชนิดหรือสูตรเดียวกันได เพื่อเปนทางเลือกในการให
ผลตอบแทนสูง และสามารถลดตนทุนการผลิต ควรทําการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดินกอน
ปลูก การใสปุยบางชนิดมากเกินไป นอกจากจะเพิ่มตนทุน ยังทําใหเกิดอันตรายตอพืช หรืออาจทําให
เกิดปฏิกิริยากับธาตุอ่ืน ซ่ึงมีผลทําใหพืชไมสามารถนําธาตุอาหารไปใชเปนประโยชนได 
3.3 การไวตนแมเหนือดิน 

 เม่ือตนหนอไมฝร่ังมีอายุมากข้ึน จํานวนตนจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ตนท่ีโผลพนดินในชวงแรก

ก็จะเร่ิมแก  ถาไมมีการตัดตนออกบาง บริเวณกอจะแนน ซ่ึงจะเปนแหลงสะสมโรคและแมลง  พรอม

ท้ังการใหหนอใหมจะเล็กลงดวย  ดังนั้นในชวงเดือนท่ี 3 หลังจากยายปลูก  ควรมีการตัดแตงยอดและ

แตงกิ่งแขนงของตนออกบางและตัดแตงอีกคร้ังกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 15 วัน  



โดยทั่วไป การไวตนแมหนอไมฝร่ังจํานวน 5 ตนตอกอ ใหผลผลิตหนอไมฝร่ังสูงสุดท้ังใน

แงจํานวนหนอและน้ําหนักหนอ  

3.4 การทําราวค้ําตน 

 หนอไมฝร่ังเปนพืชท่ีลมงายเม่ือถูกกระแสลมพัดแรง และจะสงผลตอการใหหนอ ดังนั้น 

ควรทําราวคํ้าตน เม่ืออายุประมาณ 4 เดือนหลังยายปลูก โดยวัสดุท่ีใชทําราวตองแข็งแรง จํานวนช้ัน

ของราวตองเหมาะสมกับความสูง เพื่อคํ้าตนแม วัสดุท่ีใชอาจทํามาจากเชือกไนลอน ซ่ึงไมเปน

อันตรายตอหนอไมฝร่ังและการปฏิบัติงานของเกษตรกร 

3.5 การพรวนดิน 

 ในชวงแรกหลังจากยายปลูก  ใหทําการพรวนดนิกลบโคน  เม่ือตนหนอไมฝร่ังอยูในชวงอายุ 

3-4 เดือน ใหเติมปุยหมักหรือปุยคอก เพื่อชวยปรับโครงสรางของดินใหดีข้ึน รวนข้ึน การพรวนดิน

และการเติมปุยคอกควรจะทําทุก 3-4 เดือนตอคร้ัง  หรือพรวนดนิกลบโคนทุกคร้ังท่ีมีการพักตน หรือ

เม่ือมีการพบรากโผลพนดิน  ท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสภาพความอุดมสมบูรณของตน

หนอไมฝร่ังดวย    

3.6 การพักตน 

เม่ือเร่ิมเก็บผลผลิตหนอไมฝร่ังอยางตอเนื่อง ประมาณ 60 วัน ผลผลิตจะเร่ิมลดลงและมี 

ขนาดหนอเล็กลงไปเร่ือยๆ จําเปนตองตัดแตง และพักตนไว พรอมงดการเก็บเกี่ยวและการถอนแยก

ตนแมท้ิงท้ังหมด รอใหงอกตนใหมเปนระยะเวลาประมาณ 30 วัน  จึงเร่ิมทําการเก็บเกี่ยวอีกคร้ัง 

ดังนั้นเกษตรกรควรทําการเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือน พักตน 1 เดือนสลับกันไป 

3.7 การชะลอการบานของกาบใบ 

 ในชวงฤดูรอน อุณหภูมิท่ีสูงจะทําใหกาบใบที่ปลายหนอเปด (หนอบาน) เร็วมาก เกษตรกร

มีการใชพลาสติกสีขาว ทําเปนกรวยเล็กๆ ครอบท่ีปลายยอดหนอ เพื่อปองกันแสงแดดและลด

อุณหภูมิท่ีปลายหนอ เพ่ือชวยชะลอไมใหหนอบานเร็วเกินไป การกําหนดความยาวของหนอจนถึง

ความยาวท่ีกําหนด (20-25 เซนติเมตร) ซ่ึงหากจะใชวิธีนี้ ใหระมัดระวังเร่ืองการรักษาความสะอาด

ของกรวยท่ีครอบดวย 

 

4.การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

4.1 โรคพืชท่ีสําคัญ 

4.1.1 โรคลําตนไหม (Stem – blight) 



สาเหตุ  เกิดจากเช้ือรา Phomopsis  asparagi   

ลักษณะอาการ  เปนแผลสีน้ําตาล ยาวรีบนลําตนคลายรูปไขเปนแนวเดียวกับลําตน เม่ือแผลกระจาย

กวางข้ึนจะทําใหลําตนไหมแหงเปนทางยาว โรคนี้เกิดไดตั้งแตระยะเพาะกลาจนถึงระยะเก็บเกี่ยว 

เม่ือระบาดรุนแรงตนจะหักตรงรอยแผลทําใหตนโทรม พบโรคนี้ไดแทบทุกสวนของตน ทําใหตน

แหงตายในท่ีสุด  

การแพรระบาด  ระบาดไดงายและรวดเร็วในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม โดยอาศัยลมและ

น้ํา  

การปองกันกําจัด   

1. แชกลากอนปลูกดวยสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช  

2. ควรสํารวจอาการของโรคบนตนและใบทุกๆ 7 วัน หากพบโรคใหตัดแตงทรงพุมโดย 

การลดตนแมหรือตัดกิ่งแขนงออกใหโปรง เพ่ือลดความชื้น พรอมท้ังควบคุมการใหน้ํา อยาใหหลัง

น้ํา 16.00 น. พรอมทําทางระบายน้ํา อยาใหขังแฉะ หากพบโรค ใหเก็บตนเปนโรคไปเผาทําลาย อยา

ปลอยท้ิงไวในแปลง หรือบริเวณใกลแปลงปลูก 

3. ถามีการระบาด ใหฉีดสารปองกันกําจัดโรคพืชในกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้ ซ่ึงมี 

ประสิทธิภาพชวยควบคุมการระบาดของโรคนี้ได ดังนี้ 
 

สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด 
(ชื่อสามัญ) 

อัตราการใช/
น้ํา 20 ลิตร 

วิธีการใช/ ขอควรระวัง หยุดใชสารกอน 
เก็บเก่ียว (วัน) 

คอปเปอรออกซิคลอไรด (85% WP) 60 กรัม  
เมทาแล็กซิล (75% WP) 60 กรัม 

แชกลานาน 10 นาที แลว
ผ่ึงใหแหงกอนปลูก  

คอปเปอรออกซิคลอไรด (85% WP) 30 กรัม 7 
แมนโคเซป (80% WP) 30 กรัม 7 
โปรพิเน็บ (70% WP) 30 กรัม 7 
เมทาแล็กซิล (75% WP) 30 กรัม 14 
บาซิลลัส  ซับทีลิส (Bt) * 30 กรัม 1 
ไตรโคเดอรมา  ฮารเซียนัม* 50 กรัม 1 
คีโตเม่ียม  คิวเปรม* 30 กรัม 1 
กํามะถันผง 30 กรัม 

พนเม่ือเร่ิมพบโรคและพน
ซํ้าทุก 5-7 วัน 

1 
 



4.1.2 โรคใบเทียมรวง (Cercospora blight or branchlet spot) 
สาเหตุ  เกิดจากเช้ือรา  Cercospora  asparagi Sacc.   
ลักษณะอาการ  เปนแผลสีมวงอมน้ําตาล หรือสีมวงแดงเปนจุดคอนขางกลม ตรงกลางมีสีเทา ขอบ
แผลไมสมํ่าเสมอ ขนาดของแผลเปนจุดไมแนนอน พบมากตามบริเวณปลายกิ่งและยอด ทําใหใบ
รวงหลนกิ่งแหง ยืนตนตายไป ใบท่ีเปนโรคจะแหงจากปลายยอดลงมากลางลําตน ตางจากลําตน
ไหมซ่ึงจะเกิดอาการของโรคจากบริเวณโคนตนข้ึนไป  อาจพบโรคนี้เกิดรวมกับโรคลําตนไหมและ
พบในชวงฤดูฝน โรคนี้เกิดไดตั้งแตระยะกลาจนเก็บเกี่ยวผลผลิต  
การแพรระบาด  ระบาดมากในพ้ืนท่ีมีสภาพความช้ืนสูง โดยสปอรของเช้ือรา สามารถแพรระบาด
ไปกับลมหรือติดไปกับละอองน้ําท่ีใชรด  
การปองกันกําจัด  

1. ปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันกําจัดโรคลําตนไหม 
2. หากพบการระบาดใหฉีดสารปองกันและกําจัด ไดแก 
 

สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด 
(ชื่อสามัญ) 

อัตราการใช/น้าํ 
20 ลิตร 

วิธีการใช/  
ขอควรระวัง 

หยุดใชสารกอน 
เก็บเก่ียว (วัน) 

คอปเปอรออกซิคลอไรด (85% WP) 30 กรัม 7 
แมนโคเซป (80% WP) 30 กรัม 7 
ไดเฟนโนโคนาโซล 5-10 ซีซี 14 
ไตรโคเดอรมา  ฮารเซียนัม* ตามฉลาก 1 
คีโตเม่ียม  คิวเปรม* 30 กรัม 

พนเม่ือเ ร่ิมพบโรค
และพน ซํ้ า ทุก  5-7 
วัน 

1 
 
4.1.3 โรคเนาเปยก (Wet rot) 
สาเหตุ เกิดจากเช้ือรา  Choanephora sp. 
ลักษณะอาการ  มักเกิดกับตนออนเร่ิมแตกกิ่งแขนงหรือยอดออน เช้ือโรคจะเขาทําลายตรงปลาย
หนอ มีลักษณะแผลฉํ่าน้ํา สีเขียวเขม ตอมายอดออนจะมีสีเหลืองและเหี่ยว เช้ือราจะสรางกานส้ันๆ 
ปลายกานมีตุมสีดําเล็กๆ อยูบริเวณแผลนั้น  
การแพรระบาด โรคระบาดรุนแรงในฤดูฝน และในสภาพท่ีมีความช้ืนสูง 
การปองกันกําจัด   

1. ปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันกําจัดโรคลําตนไหม 
2. หากพบการระบาดใหฉีดสารปองกันและกําจัด โดยใชไตรโฟรีน (20% EC) อัตรา 

20 มล./น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนเม่ือเร่ิมพบโรคและพนซํ้าทุก 5-7 วัน พรอมหยุดใชสารกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน 
 



4.1.4 โรคแอนแทรกโนส (Antracnose) 
สาเหตุ  เกิดจากเช้ือรา Colletotrichum sp. 
ลักษณะอาการ  จะเกิดแผลสีน้ําตาลออนถึงเขมเปนวงรียาว เปนแนวเดียวกันกับลําตน ขอบแผล
ช้ันนอกสุดจะชํ้าคลายโดนนํ้ารอนลวกเปนสีเขียวเขม ช้ันถัดไปจะเปนวงซอนกันหลาย ๆ ช้ัน สี
น้ําตาลออนและเขมสลับกัน แผลจะแหงขยายใหญมากข้ึนไป เกิดไดทุกสวนของลําตน เม่ือระบาด
รุนแรงตนจะแหงหักตรงรอยแผลทําใหตนทรุดโทรม ใบรวง ยอดแหงและตายในท่ีสุด 
การแพรระบาด  โดยอาศัยน้ําหรือลม เพ่ือนําสปอรเปนแพรกระจายไปยังตนหนอไมฝร่ังท่ีอยูใน
บริเวณใกลเคียง และอาจเกิดไดจากรอยแผลที่เกษตรกรทําการตัดยอดของตนหนอไมฝร่ัง เพื่อ
ปองกันตนหักลม  โรคนี้แพรระบาดมากในฤดูฝน 
การปองกันกําจัด   

1. ปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันกําจัดโรคลําตนไหม 
2. หากพบการระบาดใหฉีดสารปองกันและกําจัด ไดแก 
 

สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด 
(ชื่อสามัญ) 

อัตราการใช/น้าํ 
20 ลิตร 

วิธีการใช/ ขอควร
ระวัง 

หยุดใชสารกอนเก็บ
เก่ียว (วัน) 

คอปเปอรออกซิคลอไรด (85% WP) 30 กรัม 7 
แมนโคเซป (80% WP) 30 กรัม 7 
โปรพิเน็บ (70% WP) 30 กรัม 7 
บาซิลลัส  ซับทีลิส (Bt)* 30 กรัม 1 
ไตรโคเดอรมา  ฮารเซียนัม* 30-50 กรัม 1 
กํามะถันผง 30 กรัม 

พนเม่ือเร่ิมพบโรค
และพนซํ้าทุก 5-7 
วัน 

1 
หมายเหตุ  * หมายถึงสารชีวินทรีย 
สารเคมีท่ีระบุขางตนสามารถปรับเปล่ียนไดตามความตองการของตลาด (ผูนําเขา)  
 

4.2 แมลงและสัตวศัตรูพืชท่ีสําคัญ 

4.2.1 หนอนเจาะสมอฝาย (Helicoverpa  armigera Hubner) 

ลักษณะการทําลาย  หนอนจะเขาทําลายโดยการกัดกินสวนตางๆ ของหนอไมฝร่ัง เชน กิ่ง กาน ลํา

ตน หนอ  กอใหเกิดความเสียหาย เปนผลใหหนอไมฝร่ังไมไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการและ

ผลผลิตลดลง 

การปองกันกําจัด 

1. เก็บกลุมไขและตัวหนอนทําลาย ไถพรวน พลิกและตากดินเพื่อกําจัดดักแด 



2. ใชกับดักกาวเหนียวในการปองกันกําจัดและเพื่อพยากรณการระบาดของแมลงโดยปก  
กระจายท่ัวพื้นท่ี ใหมีความสูงระดับยอดหนอไมฝร่ัง   

3. สํารวจชนิดของแมลง และปริมาณไขของแมลง ทุก 7 วัน โดยสุม 100 กอ/พื้นที่ปลูก ถา  
พบไขหนอนเกิน 0.5 กลุม/กอ ใหใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูหรืออาจจะใชสารชีวินทรีย 

4. ควรมีการอนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาติควบคูกันไปดวย ซ่ึงหนอนเจาะสมอฝาย 
หนอนกระทูหอม หนอนกระทูผัก สามารถใชมวนพิฆาต อัตรา 3,200 ตัว/ไร/การระบาด 1 คร้ัง 
ควบคุมการระบาดได  

5. หากมีการระบาดมากใหใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก  
 

สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด 
(ชื่อสามัญ) 

อัตราการใช/
น้ํา 20 ลิตร 

วิธีการใช/ ขอควรระวัง หยุดใชสารกอน 
เก็บเก่ียว (วัน) 

นิวเคลียโพลีฮีโดรซีสไวรัส (NPV) * 30 มล. 1 
แลมปดาไซฮาโลทิน (2.5% EC) 20 มล. 1 
ไบเฟนทริน (10% EC) 20 มล. 1 
เดลทาเมธริน (3% EC) 20 มล. 7 
ไซเปอรเมทริน (25% EC) 20 มล. 

พน เ ม่ือ เ ร่ิมพบหนอน
เฉล่ียมากกวา 0.5 ตัว/กอ 
ตรวจนับ 100 กอ/ไร(ไม
ควรพนสารชนิดเดียวกัน
ติ ด ต อ กั น ห ล า ย ค ร้ั ง 
เพร าะจะ ทํ า ให แมลง
สรางความตานทาน) 

1 

 

4.2.2 หนอนกระทูผัก (Spodoptera  litura) 

ลักษณะการทําลาย  พบการทําลายในระยะหนอน หนอนวัยแรกอยูรวมกันเปนกลุม แทะกินผิวใบ 

กานและหนอ  เม่ือหนอนมีขนาดโต จะเขากัดกินหนอ โดยจะทําลายเปนหยอม ๆ พบการทําลาย

ตลอดท้ังป 

การปองกันกําจัด  เม่ือพบกลุมไข หรือหนอนท่ีกําลังรวมตัวกันเปนกลุม ใหทําการเก็บทําลายจะชวย

ระงับไมใหเกิดการระบาดตอ และปฏิบัติเชนเดียวกับการกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย  หากพบการ

ทําลายมากใหใชสารปองกันกําจัดดังนี้ 

 

 

 

 



สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด 
(ชื่อสามัญ) 

อัตราการใช/ 
น้ํา 20 ลิตร 

วิธีการใช/  
ขอควรระวัง 

หยุดใชสารกอน
เก็บเก่ียว (วัน) 

นิวเคลียโพลีฮีโดรซีสไวรัส(NPV)  * 30 มล. 1 
บาซิลลัส  ทูริงเยนซิส 30-50 กรัม 

พนทุก 7 วัน เม่ือพบ
การระบาด  1 

สารสกัดจากสะเดา ตามคําแนะนํา  ตามคําแนะนํา 
 

4.2.3 หนอนกระทูหอม (Spodoptera   exigua) 

ลักษณะการทําลาย  หนอนจะเขาทําลายรุนแรงเมื่ออยูในระยะท่ี 3 โดยตัวหนอนจะกัดกิน ทําลาย

สวนของหนอ กิ่ง และใบ หากระบาดรุนแรงจะกัดกินเหลือแตกานใบหรือลําตน 

การปองกันกําจัด  ใหดําเนินการเชนเดียวกันการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย  หากพบการ

ระบาดใหใชสารเคมีปองกันกําจัด ดังนี้ 

 

สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด 
(ชื่อสามัญ) 

อัตราการใช/
น้ํา 20 ลิตร 

วิธีการใช/ ขอควรระวัง หยุดใชสารกอน
เก็บเก่ียว (วัน) 

นิวเคลียโพลีฮีโดรซีสไวรัส (NPV)* 30 มล. 1 
บาซิลลัส  ทูริงเยนซิส 30-50 กรัม 

พนทุก 5 วัน เม่ือพบกลุม
ไขเฉล่ีย 0.2 กลุมหรือ
หนอน 1 ตัวตอกอ ตรวจ
นับ 100 กอตอไร 

1 

 

4.2.4 เพล้ียไฟ (Thrips tabaci) 

ลักษณะการทําลาย  เพล้ียไฟเปนแมลงศัตรูท่ีสําคัญมากโดยตัวออนและตัวเต็มวัย จะทําลายโดยใช

ปากดูดเข่ียดูดน้ําเล้ียงท่ีชอดอกและกาบใบ ลักษณะการทําลายจะเห็นชัดเม่ือพืชท่ีถูกทําลายมากแลว 

โดยจะแสดงอาการแคระแกร็น ชอดอกมีสีเหลืองซีด กาบใบบริเวณลําตนมีสีน้ําตาลและเหี่ยวเห็นได

ชัด ทําใหหนอไมเปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศ  

ชวงเวลาการระบาด   มักพบการระบาดในชวงฤดูรอนและชวงอากาศเปล่ียนหนาวเขารอน 

การปองกันกําจัด   ใหดําเนินการเชนเดียวกันการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย  หากพบการ

ระบาดใหใชกํามะถันผง อัตรา 30 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 7วัน เม่ือมีการระบาดและใหหยุดใช

สารกอนการเก็บเกี่ยว 1 วัน 

 



5.การเก็บเก่ียว 

5.1 การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม 

 เกษตรกรพิจารณาจากอายุของตนแมท่ีพรอมใหผลผลิต คือหลังจากยายปลูกแลว 4- 6 เดือน 

และตนแมมีปริมาณของหนอท่ีเก็บเกี่ยวไดมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8-1 เซนติเมตร ในปริมาณ 

30% ของจํานวนตนท้ังหมด  

5.2 อุปกรณและวิธีการเก็บเก่ียว  

การเก็บเกี่ยวจะทําได 2 วิธีไดแก 

1. วิธีถอน  ทําโดยการจับบริเวณโคนหนอท่ีติดกับดินในลักษณะท่ีถนัดแลวดึงหนอข้ึนจาก

ดิน แตถาดินแข็งมาก หรือหนอขนาดใหญจะคุยดินกอนแลวจึงถอน  วีนี้สวนใหญเกษตรกรนิยมใช 

เพราะปฏิบัติงาย ประหยัดเวลา เกิดบาดแผลกับหนอนอย  หลังถอนหนอแลว จะมีหนอเกิดข้ึน

ทดแทน  แตในการถอนหนอตองระมัดระวังไมจับหนอแรงเกินไป เพราะจะทําใหหนอชํ้าหรือหัก

ได 

2. วิธีตัด ทําโดยใชมีดคุยดินเล็กนอย  แลวใชมีดสอดลงในดิน  วีนี้ใชไดดีในกรณีเกษตรกร

มีความชํานาญแลว จะทําใหประหยัดเวลา เก็บเกี่ยวหนอไดเร็ว  หนอมักไมหักชํ้า แตมีปญหาหากมี

เช้ือโรคติดมากับมีดในขณะเก็บหนอ จะทําใหระบาดไปทั่วแปลง  

 

6.การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

6.1 การขนยาย เม่ือเก็บเกี่ยวหนอไมฝร่ังแลวตองรีบนําหนอไมฝร่ังวางไวในท่ีรม ไมตากแดด และมี

อากาศถายเทไดสะดวก ท้ังนี้ข้ันตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวตางๆ ในทุกข้ันตอน ควรทําในท่ีรม

เทานั้น 

6.2 การทําความสะอาด ใหทําความสะอาดโคนหนอดวยน้ําสะอาดอยาใหสวนปลายของหนอไมฝร่ัง

เปยกน้ํา เพราะงายตอการเขาทําลายของจุลินทรีย   

6.3 การคัดเกรด หลังจากทําความสะอาดใหนําหนอไมฝร่ังมาเรียงใหปลายหนอเสมอกันและตัดสวน

โคนสวนท่ียาวไมเทากันใหยาวเสมอกันดวยมีดคม ๆ ใหมีความยาวของหนอ 25 เซนติเมตร แลวจึง

นํามาคัดแยกขนาดของหนอตามมาตรฐานของบริษัทรับซ้ือ โดยท่ัวไปจะคัดเกรดในเกรดเอตูม เกรด

เอบาน เกรดบีตูม เกรดบีบาน เกรดซี และตกเกรด ซ่ึงแตละบริษัทจะมีมาตรฐานแตกตางกัน 

เกษตรกรควรทําความเขาใจและทําขอตกลงกอน  

 



โดยท่ัวไปคุณภาพหนอไมฝร่ังเกรดสงออก ควรมีลักษณะดังนี้ 

 1. หนอตรง ไมคดงอ หรือแคระแกร็น 

 2. ปลายหนอตองแนน ไมบาน (ไมมีชอใบโผลพนกาบหุมใบ) 

 3. ความยาวของหนอ 25 เซนติเมตร โดยมีสวนเขียวไมนอยกวา 19 – 25 เซนติเมตร (ข้ึนอยู

กับความเขมงวดของการรับซ้ือผลผลิตของแตละบริษัท  ท้ังนี้ตองคํานึงถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง

ของหนอไมฝร่ังตองเขาเกณฑมาตรฐานดวย) 

 4. ขนาดของหนอไมฝร่ังแตละเกรดมีความสม่ําเสมอ 

 5. ตองสะอาด ปราศจากโรคและแมลง 

6.4 การบรรจุและขนสง  เม่ือคัดเกรดเรียบรอยแลว ใหรัดหนอดวยหนังยาง เรียงผลผลิตใหตั้งยอด

หนอข้ึน เพื่อปองกันหนองอ บรรจุในตะกราพลาสติกท่ีรองดวยแผนฟองน้ําท่ีสะอาด  คลุมดวยผา

ขาวบางหรือฟองน้ําอีกช้ันดานบน และขนสงมายังจุดรวบรวมผลผลิตอยางรวดเร็ว 
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