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หนอไมฝรัง่
ชื่อวิทยาศาสตร(Scientific Name)

Asparagus officinalis L.

ชื่อสามัญ(Common name)

Asparagus

วงศ (Family)

Liliaceae

ถิ่นกําเนิดและการกระจายตัว
หนอไมฝรั่ง มีตนกําเนิดไมแนชัด แตเชื่อวามีถิ่นกําเนิดอยูในแถบชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและทวีปเอเชีย ตอมามีการนําตนหนอไมฝรั่งแพรกระจายผานทางโดยชาวกรีก และชาวโรมัน
เปนผูบุกเบิก รูจักนําหนอไมฝรั่งมาบริโภค เมื่อ 200 ป กอนคริสตศักราช และเผยแพรไปสูดินแดน
อื่นในทวีปยุโรป เพราะเชื่อวาหนอไมฝรั่งเปนอาหารเพื่อสุขภาพ รับประทานแลวรางกายแข็งแรง มี
กําลังกายดี ชาวจีนรูจักการนําหนอไมฝรั่งมาทําเปนยา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวากระจายตัว
ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ราก หนอไมฝรั่งแบงเปน 2 ชนิดคือ รากสะสม มีขนาดเทากับแทงดินสอ อาจจะยาว 1.2 –
3.0 ม. รากนี้จะเจริญดานขาง 8- 14 นิ้วตอป รากนี้จะเจริญเต็มที่ใชเวลาประมาณ 3-4 ป รากดูดกลืน
มีขนาดเล็ก จะเจริญจากรากสะสม ทําหนาที่ดูดน้ําและอาหาร เมื่อเจริญเต็มที่จะยาว 3 – 5 ฟุต
ลําตน เจริญจากตาหนอในเหงา เมื่ออยูในระยะตนออน เรียกวา หนอ (Spear) ซึ่งเปนระยะ
เหมาะสมสํ า หรั บ การบริ โ ภค แต ป ล อ ยให เ จริ ญ เติ บ โตเป น ลํ า ต น ทํ า หน า ที่ ใ นการปรุ ง อาหาร
เนื่องจากใบมีขนาดเล็กมาก ปรุงอาหารไดนอย สูงประมาณ 1.2- 3.0 เมตร ที่ขอจะมีกาบใบ ซึ่งเปน
สวนที่ปองกันตาใบเมื่อยังออนอยู
ใบ มีลักษณะกลม เล็กคลายเข็ม ทําหนาที่สังเคราะหแสง
ดอก ลักษณะดอกเปนแบบ dioecious คือ ตนตัวผูและตนตัวเมียแยกกัน ดอกขนาดเล็ก มี
จํานวนมากเกิดตามกิ่งหรือกานใบ ดอกตัวผูจะยาวและ มีสีเหลืองเขมกวาดอกตัวเมีย การถายทอด
ลักษณะตนตัวผูและตัวเมียขึ้นอยูกับโคมโมโซมเพศ โครโมโซมตนตัวเมีย คือ XX (Homogametic)
และตนตัวผูคือ XY (Heterogamatic) ตนตัวผูอาจจะมีดอกกระเทย ( Andromonoecious) ซึ่งดอก
กระเทยจะสามารถผสมตัวเองหรือผสมขามได

เมล็ด ลักษณะคอนขางกลม สีดํา ผลแบบเบอรี่ (Berry) มี 3 เซลล ลักษณะกลม ขนาดเล็ก
ผลออนมีสีเขียว และเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อแก เปลือกหุมเมล็ดสีดํา ลักษณะเปนเหลี่ยม จํานวน 2 – 4
เมล็ดตอผล
เหงา อยูระหวางรากและลําตน เปนสวนที่ตาหนอเจริญ ในเหงาจะประกอบดวยตาหนอ
จํานวนมาก มีกาบใบปดอยู มีอัตราการเจริญประมาณ 2 นิ้วตอป โดยจะขยายตัวออกทางดานขาง
รากและหน อ เจริ ญ มาจากส ว นเหง า โดยหน อ แรกในเหง า จะแก ที่ สุ ด ตาหน อ อื่ น ๆ มี อ ายุ อ อ น
ตามลําดับ เมื่อหนอแรกเจริญ หนออื่นจะพักตัว จนกระทั่งหนอแรกสามารถสรางอาหารได หนอที่
สองจะเริ่มเจริญ ดังนั้นในเหงาหนึ่งๆ ในแตละครั้งจะมีหนอเจริญเพียง 1 หนอ เนื่องจากแตละตนจะ
มีหลายเหงา หลังจากที่เหงาเจริญ และสรางเหงาใหมขึ้นมาเหงาเกาจะตายไป

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต (Crop requirement) ของหนอไมฝรั่ง
รายการ
1

ความเหมาะสม

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพภูมิอากาศ

1.1 อุณหภูมิ (เซลเซียส)

หนอไมฝรั่งเจริญเติบโตไดดี มีการพัฒนาในสวนรากและตน

- พื้นที่ใดมีสภาพอากาศเปลีย่ นแปลงบอย และแตกตางกัน

หนอไมฝรั่ง ในสภาพอุณหภูมิระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส

มาก ไมเหมาะสมสําหรับการปลูกหนอไมฝรั่ง
- อุณหภูมิต่ํากวา 18 องศาเซลเซียส หนอไมฝรั่งจะใหผลผลิต
ลดลง และแสดงอาการพักตัว
- อุณหภูมิสูงกวา 30 องศาเซลเซียส หนอจะมีเสนใยมากและ
กาบใบที่ลําตนออน (Spear) จะเปดเร็ว
- อุณหภูมิสูงกวา 35 องศาเซลเซียส หนอไมฝรั่งจะพักตัว

1.2 ความชื้นสัมพัทธ (เปอรเซ็นต)

70 -90 %

-

1.3 ความยาวชวงแสงที่พืชตองการ (ชั่วโมง) ตองการแดดจัดเพื่อการเจริญเติบโต ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอวัน
1.4 ความเขมของแสง (ลักซ)

สําหรับการงอกของเมล็ด ตองการประมาณ 5 ลักซ

1.5 ความเร็วลม (การเคลื่อนที่ของลม)

-

ความเร็วลมทีแ่ รง มีผลทําใหลําตนหัก ไมสามารถสังเคราะห
เพื่อสรางอาหารไดดีนกั จึงตองทําการค้ํายันลําตน

รายการ
2

ความเหมาะสม

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพพืน้ ที่

2.1 ความสูงจากระดับน้ําทะเล

ควรมีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 600 เมตร

2.2 ความลาดเอียงของพื้นที่

ควรมีระดับความลาดเอียงของพื้นที่ปลูกไมเกิน 5 %

- ระดับความลาดเอียงต่ํากวา 5 % มีผลทําใหการระบายน้าํ ไม
ดี น้ําขัง สงผลตอการเนาของตาหนอ
- ระดับความลาดเอียงสูงกวา 5 % มีผลทําใหการระบายน้าํ ดี
เกินไป สงผลใหสภาพดินไมสามารถเก็บกักน้ําได

3

สภาพดิน

3.1 ลักษณะของเนื้อดิน (การระบายน้ํา)

โครงสรางของดินที่ปลูกจะมีอิทธิพลตอผลผลิตมากที่สุด

- ไมทนตอสภาพดินที่แฉะหรือมีความชื้นในดินสูง

ดินรวน หรือรวนปนทราย เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ

- ดินทราย จะระบายน้ําดีเกินไป ทําใหพืชไมสามารถเก็บกัก

หนอไมฝรั่งดีที่สุด

น้ําไดดี และระเหยเร็วเกินไปในฤดูแลง
- ดินเหนียว จะอุมน้ําดีเกินไป ทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต
หรือตาหนอจะเนา

รายการ
3.2 ความลึกของหนาดิน

ความเหมาะสม

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม

หนาดินตองไมตื้นเกินกวา 6 ฟุต เพราะรากของหนอฝรั่งจะ

- ถาหนาดินตืน้ ตองเพิ่มอินทรียวัตถุ เพื่อเปนการเพิ่มความ

สามารถเติบโตทั้งดานขางและดานลาง ซึ่งรากจะสามารถยาวถึง

อุดมสมบูรณของดินใหสูงขึ้น

3 เมตร
3.3 ความเปนกรด-เปนดางของดิน

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 ปริมาณธาตุอาหารในดิน

ควรทําการตรวจวิเคราะหสภาพดิน เพื่อใหทราบปริมาณธาตุ

- ปที่ 1 เปนชวงการเจริญเติบโต จึงควรใสปุยไนโตรเจนให

อาหารในดินกอนในเบื้องตน เพื่อใหสามารถเพิ่มปริมาณธาตุ

มากกวา ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม โดยใหมีปริมาณ

อาหารในดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโต โดยควรจะตองมี

เพียงพอตอความตองการ

ปริมาณธาตุอาหารอยางนอยที่สุด ดังนี้

- ปที่ 2 เปนตนไป ควรใสปยุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ใหปริมาณและสัดสวนที่เหมาะสม

รายการ

ความเหมาะสม

ธาตุอาหารหลัก

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม

อินทรียวัตถุ
ต่ํา

ปานกลาง

สูง

ปริมาณไนโตรเจน (กก./ไร)
ปที่ 1

22

18

15

ปที่ 2 เปนตนไป

15

11

7

ปริมาณโพแทสเซียม
ในดิน (กก./ไร)

ปริมาณ K2O

ปริมาณ K2O

(กก./ไร) ในปที่1 (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
++ปริมาณฟอสฟอรัส

ในดิน (ppm)

ธาตุอาหารรอง/ธาตุอาหารเสริม

ปริมาณ P2O5

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม
ปริมาณ P2O5

(กก./ไร) ในปที่1 (กก./ไร) ในปที่ 2 +

0-10

36

14

11-20

27

9

21-30

18

5

31-40

9

0

41 +

5

0

- โดยปกติหนอไมฝรั่งจะตอบสนองตอธาตุอาหารรองและธาตุ

หนอไมฝรั่งจะแสดงอาการขาดธาตุ B เมื่อต่ํากวา

อาหารเสริมในระดับต่ํา แตยังคงมีความตองการเพื่อเจริญเติบโต

43-45 ppm แตถาหากสูงกวา 175 – 288 ppm จะทําอันตราย

ดังนี้

ตอหนอไมฝรัง่ ได

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

รายการ
4

ความเหมาะสม

ขอจํากัด/รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพน้าํ

4.1 คุณภาพน้ํา/ความเปนกรด-เปนดาง/
คา EC

คุณภาพน้ํา ตองเหมาะสมกับน้ําใชเพื่อการเกษตร และควรเลือกใช - ไมควรใชน้ําที่เสี่ยงตอการปนเปอนวัตถุอันตรายการเกษตร
น้ําที่มั่นใจวาไมอยูในสภาพแวดลอมที่เสีย่ งตอการปนเปอ น เชน

โลหะหนัก เปนตน

ใกลโรงงานอุตสาหกรรม ปนเปอนโละหะหนักหรือวัตถุอันตราย - หากไมแนใจควรทําการสงตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ทางการเกษตร
4.2

ปริมาณน้ําที่ตอ งการในแตละชวงระยะ -ปริมาณตองเพียงพอ โดยตองอยูในระดับที่รากพืชเจริญเติบโต
ของพืช

(rooting zone) อยูในระดับ 15 -60 ซม.
- ปริมาณน้ําในดินทีห่ นอไมฝรั่งใช /ตน /วัน คือ 0.10 – 0.20 นิ้ว
1 ไร ~ 2,500 ตน ใชปริมาณน้ําเทากับ 250 – 500 นิ้ว

การจัดการการผลิตหนอไมฝรั่ง
1.พันธุ
พันธุหนอไมฝรั่งทั้งหนอเขียวและหนอขาว มีมากกวา 30 ชนิด โดยทุกชนิดจะนําเขามาจาก
ตางประเทศ หนอไมฝรั่งพันธุหนอเขียวที่ปลูกเปนการคาแบงเปน 2 ประเภท คือ พันธุผสมเปด เชน
พันธุแมรี่วอชิงตัน พันธุแคลิฟอเนียร 309 พันธุแคลิฟอเนียร 500 ซึ่งปจจุบันไมมีการใชในเชิงการคา
และพันธุลูกผสม เชน พันธุยูซี 157 พันธุอพอลโล พันธุบรอคอิมพีเรียล พันธุแอทลาส เปนตน โดย
ในประเทศไทยพันธุที่ปลูกโดยทั่วไปคือ พันธุบรอคอิมบรูพ ซึ่งสวนใหญเกษตรกรมีการเก็บเมล็ด
พันธุจากแปลงปลูกเพื่อใชทําพันธุเอง ซึ่งมีขอควรระวัง คือ ตองมีการคัดเลือกตนที่จะเก็บเมล็ดพันธุ
วามีลักษณะหนอที่ดี ตรงตามความตองการของตลาด และมีคุณภาพหนอที่สม่ําเสมอ ไมมีความ
แปรปรวน หากไมมีการคัดเลือกตนที่เก็บเมล็ดมาทําพันธุเอง จะทําใหพันธุที่มีคุณภาพต่ํา สงผล
กระทบตอคุณภาพหนอไมฝรั่งดวย โดยเฉพาะพันธุหนอไมฝรั่งในปจจุบันมักเปนพันธุลูกผสม หาก
มีการเก็บเมล็ดตออาจมีความแปรปรวนของพันธุกรรม ทําใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ํา ดังนั้น เมื่อ
ตองการปลูกหนอไมฝรั่ง ควรซื้อเมล็ดพันธุที่ผลิตมาจากบริษัทเจาของพันธุ โดยสั่งซื้อกับบริษัทที่
จําหนายเมล็ดพันธุ อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการผลิตตนกลา
หนอไมฝรั่ง เพื่อใชในการปลูก ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหไดตนกลาที่แข็งแรง ตรงตามพันธุ แตมีขอควร
ระวังคือตองมีการคัดตนพันธุ (Clone) ที่ดี เพื่อนํามาขยายพันธุตอ
2.การเตรียมเมล็ดพันธุและการปลูก
2.1 การเตรียมเมล็ดพันธุ
ผิวเปลือกของเมล็ดพันธุหนอไมฝรั่งคอนขางแข็ง และน้ําซึมไดคอนขางยาก ดังนั้นกอนการ
เพาะควรนําเมล็ดแชน้ําอุน ประมาณ 50 -55 องศาเซลเซียส นานครึ่งชั่วโมง ใหเตรียมน้ําอุนโดยใชน้ํา
รอน 1 สวน ผสมน้ําธรรมดา 1 สวน ปริมาณน้ําตองใช 10 เทาของปริมาณเมล็ด และอุณหภูมิของน้ํา
ควรจะตองคงที่ตลอดระยะเวลา หลังจากนั้นใหนําไปแชน้ําอุณหภูมิปกติ 1คืน แลวนํามาผึ่งลมให
หมาด นําไปคลุกสารปองกันเชื้อรา และนําไปหยอดในแปลงเพาะ หรือ นําเมล็ดพันธุไปแชในน้ําเย็น
1 คืน แลวหอดวยผาขาวบาง นําไปวางในที่ชื้น คอยดูใหผาขาวบางมีความชื้นตลอดเวลา อยาใหเมล็ด
แหง เมื่อเมล็ดปริออกมา นําไปคลุกสารปองกันเชื้อรา แลวจึงนําไปเพาะ

2.2 การเพาะกลา
1) การเพาะในถาดหลุม (Plug tray) ควรใชถาดหลุมขนาด 72 หลุม โดยใหใชดินปลูก
สําเร็จรูปกรอกลงในถาดหลุมพลาสติกเต็มถาดหลุมและรดน้ําใหชื้น ใชไมเล็กๆขนาดเทากับไมจิ้ม
ผลไม จิ้มทําเปนรูและหยอดเมล็ดหนอไมฝรั่งลงไปในหลุมๆละ 1 เมล็ด ใชวัสดุปลูกกลบผิวหนา
บางๆปดรูที่หยอดเมล็ดพันธุลงไป และรดน้ําทุกวัน ถาในแหลงเพาะกลามีมดหรือแมลงในดินมาก
ควรหวานปูนขาวบางๆทับผิวหนาวัสดุปลูก วางถาดเพาะกลาหนอไมฝรั่งไวที่รม หรือไดรับแสงแดด
ครึ่งวันเชา แตชวงบายรมไมไดรับแสงแดดนาน 10-15 วัน เมื่อกลาหนอไมฝรั่งเริ่มงอกมีความ
สมบูรณของลําตนสูง 2-3 เซนติเมตร ควรทยอยยายถาดเพาะกลาหนอไมฝรั่งใหรับแสงแดด เมื่อกลา
หนอไมฝรั่งมีอายุ 1 เดือน จึงยายกลาลงถุงปลูก
2) การเพาะในแปลงเพาะกลา ดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะกลา ไดแก ดินรวนปนทรายที่
มีอินทรียวัตถุสูง ทําใหการเจริญเติบโตดี การถอนกลาสามารถทําไดงาย ควรเลือกพื้นที่เพาะกลาใกล
แหลงน้ํา ไมมีน้ําขังแฉะหรือทวมขัง ในการเตรียมหนอไมฝรั่ง 1 ไร ใหเตรียมแปลงเพาะกลาขนาด
กวาง 1 เมตร ยาว 10 เมตร จํานวน 8 แปลง แปลงเพาะกลาหนอไมฝรั่งตองมีการเตรียมดินอยางดี
เนื่องจากกลาหนอไมฝรั่งจะตองอยูในแปลงเพาะกลาประมาณ 3 – 4 เดือนจึงยายปลูก ตองขุดดินให
ลึกที่สุด กําจัดหญาออกใหหมด ยอยดินใหละเอียด ใสปุยอินทรียจํานวน 30 กิโลกรัม ปุยเคมีสูตร 1515- 15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม และปูนขาว 1 กิโลกรัมตอแปลงเพาะ คลุกเคลาใหทั่ว เกลี่ยดินบนแปลงให
เรียบ และใหไมทํารองลึก 1 – 2 เซนติเมตร ตามแนวขวางของแปลง แตละรองหางกันประมาณ 20 –
25 เซนติเมตร แลวนําเมล็ดมาหยอดในรองที่เตรียมไว หยอดเมล็ดเปนจุดๆละ 1 เมล็ด หางกันจุดละ
10-15 เซนติเมตร จากนั้นกลบเมล็ดบางๆ ใชฟางคลุมทับบนแปลงหนาพอประมาณ ละลายแคปแทน
(Captan) หรือแมนโคเซบ (Mancozeb) อัตรา 2 ชอนแกง ตอน้ํา 20 ลิตร ใสบัวรดน้ําราดใหทั่วแปลง
จากนั้นรดน้ําตามใหชุม ในระยะแรกๆ ใหใสปุยในรูปละลายน้ํา โดยใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร สลับกับปุยสูตร 15-15-15 อัตราเทากัน ใสบัวรดน้ําราดบนแปลงแลวรดน้ําตามใหชุม
ประมาณ 10-15 วันตอครั้ง ประมาณ 3-4 ครั้ง จากนั้นเริ่มใหปุยเม็ด สูตร 15-15-15 อัตรา 15-20 กรัม
ตอพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร เดือนละ 1 ครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง พรอมกับใหปุยหมักควบคูกันในอัตรา
200-300 กรัมตอพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร โดยใสระหวางรองปลูก หรือถาไมมีแรงงานพอสามารถให
ปุยแบบละลายน้ํารดดังนี้ ในเดือนแรกใหใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 10-15 กรัมตอตารางเมตร ในเดือน
ที่ 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
ใหไดผลผลิตสูงขึ้น หลังจากนั้นยอยดินใหละเอียด และยกแปลงลูกฟูกสูงประมาณ 50 เซนติเมตร
ระยะหางระหวางลูกฟูกอยางนอย 120 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน และควรปรับระดับ
ดินลูกฟูกและรองระบายน้ําใหอยูในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ ความลาดเอียงตองไมเกินรอยละ 5
2.4 การยายกลาและการปลูก
การคัดเลือกตนกลา ใหทําการถอนตนกลาโดยรดน้ําใหชุมในแปลงหรือถาดเพาะแลวนํากลา
มาแชน้ําหรือลางน้ําเพื่อใหดินหลุด เพื่อใหสามารถมองเห็นรากสะสมอาหารและขนาดของตา ตน
กลาที่มีลักษณะดี จะมีลักษณะของรากสะสมอาหารจํานวนมาก รากมีขนาดใหญ มีลําตนเหนือดิน
เปนจํานวนมาก มีตาขนาดใหญเปนจํานวนมากอยูติดกับตอที่อยูใตดิน (Crown) ตนกลาที่มีขนาดเล็ก
รากสะสมอาหารจะผอม เล็ก มีจํานวนนอย ลําตนเหนือดินมีนอย ตาขนาดเล็ก ไมควรจะนําไปปลูก
นอกจากนั้นไมควรนํากลาที่ขนาดกลาไมเทากันมาปลูกในแปลงเดียวกัน เพราะตนกลาจะโตไมทัน
กั น ควรย า ยในขณะที่ มี แ ดดอ อ นๆ ก อ นย า ยกล า ให ตั ด ต น กล า เหลื อ ความสู ง ประมาณ 15-20
เซนติเมตร ใชระยะปลูกระหวางตน 30 - 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 120 เซนติเมตร ทั้งนี้พิจารณา
ตามสภาพความสมบูรณของพื้นที่ ซึ่งจะใชตนกลาจํานวนประมาณ 3,000 – 4,000 ตน ใหเตรียมหลุม
ปลูกโดยขุดหลุมในแถวปลูกที่ไดเตรียมไว ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15
จํานวน 2 ชอนชา คลุกเคลากับดินใหเขากัน แลวกลบดินหนา 3-4 เซนติเมตร จากนั้นนํากลามาปลูก
หลุมละ 1 ตน โดยแผรากกระจายออกโดยรอบ แลวกลบดินรอบๆตน ใหแนนพอสมควร หลังจาก
นั้นรดน้ําใหชุม
3. การดูแลรักษา
3.1 การใหน้ํา
ควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอ ถาขาดน้ําหนอจะนอย มีเสี้ยนมากและเหนียว การใหน้ําตนกลาที่
ยายลงแปลงใหญ โดยปกติจะใหน้ําวันเวนวัน หลังจากกลาตั้งตัวไดแลว ให 3-5 วันตอครั้ง แตใหดู

ความชื้นในดินประกอบดวย การใหน้ําสามารถทําไดหลายวิธี มีทั้งใชเรือรดน้ําวิ่งไปตามรองน้ํา
และติ ด เครื่ อ งยนต ร ดน้ํ า ในแปลง หรื อ ใช ร ะบบติ ด สปริ ง เกอร พ น น้ํ า เป น ละอองฝอยให กั บ ต น
หนอไมฝรั่ง หรือใชวิธีเปดน้ําเขาทางทอใหไหลอาบเขามาในรองระบายน้ําขางแถวปลูกหนอไมฝรั่ง
การที่ เ กษตรกรเลื อ กใช ร ะบบการให น้ํ า ในแปลงหน อ ไม ฝ รั่ ง ต า งกั น เพราะสภาพพื้ น ที่ มี
สภาพแวดล อ มแตกต า งกั น รวมถึ งทุ น ที่ ใ ชป ระกอบการของเกษตรกรเองด ว ย แต ที่สํ าคั ญต อ ง
จัดระบบการระบายน้ําใหดี ผิวหนาดินควรมีความชุมชื้น อยาใหขังแฉะ เพราะจะทําใหตนออนแอ
หรือมีสภาพเปนดินเหนียว เพราะจะทําใหผลผลิตลดลง พรอมกับโรคแมลงเขาทําลายไดงาย การให
น้ําที่ใหผลที่ดีที่สุด ควรปรับพื้นที่ใหลาดเอียง และขุดรองลึกในฤดูฝน เพื่อใหน้ําไหลไดสะดวก
3.2 การใสปุย
การปลูกหนอไมฝรั่ง ปุยอินทรีย เชน ปุยคอกปุยหมัก มีความจําเปนมากเนื่องจากสามารถ
ชวยปรับปรุงคุณสมบัติของดินใหดีขึ้น ทําใหรากสามารถเจริญเติบไดดี ใหใสปุยคอกรองพื้นปริมาณ
2-3 ตันตอไร พรอมทั้งใสปุยเคมีเปนระยะ ไดแก
- ระยะเจริญเติบโต หลังปลูก 1 เดือนใสปยุ เคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร
และใสทุกๆ 1 เดือน
- ระยะใหผลผลิต ใสปุยเคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรทุกเดือน หรือใหมธี าตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เชน สูตร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เพื่อหนอไมฝรั่งจะให
หนอที่สมบูรณ ไมบานเร็ว
- ระยะพักตน ใหใสปุยเคมีสูตร สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร
ทั้งนี้ จํานวนและปริมาณปุยที่จะใช จะมีแนวทางในการจัดการปุยที่แตกตางกัน เพราะพื้นที่
ปลู ก ที่ แ ตกต า งกั น ไม ส ามารถจะใช ปุ ย ชนิ ด หรื อ สู ต รเดี ย วกั น ได เพื่ อ เป น ทางเลื อ กในการให
ผลตอบแทนสูง และสามารถลดตนทุนการผลิต ควรทําการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดินกอน
ปลูก การใสปุยบางชนิดมากเกินไป นอกจากจะเพิ่มตนทุน ยังทําใหเกิดอันตรายตอพืช หรืออาจทําให
เกิดปฏิกิริยากับธาตุอื่น ซึ่งมีผลทําใหพืชไมสามารถนําธาตุอาหารไปใชเปนประโยชนได
3.3 การไวตนแมเหนือดิน
เมื่อตนหนอไมฝรั่งมีอายุมากขึ้น จํานวนตนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตนที่โผลพนดินในชวงแรก
ก็จะเริ่มแก ถาไมมีการตัดตนออกบาง บริเวณกอจะแนน ซึ่งจะเปนแหลงสะสมโรคและแมลง พรอม
ทั้งการใหหนอใหมจะเล็กลงดวย ดังนั้นในชวงเดือนที่ 3 หลังจากยายปลูก ควรมีการตัดแตงยอดและ
แตงกิ่งแขนงของตนออกบางและตัดแตงอีกครั้งกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 15 วัน

โดยทั่วไป การไวตนแมหนอไมฝรั่งจํานวน 5 ตนตอกอ ใหผลผลิตหนอไมฝรั่งสูงสุดทั้งใน
แงจํานวนหนอและน้ําหนักหนอ
3.4 การทําราวค้ําตน
หนอไมฝรั่งเปนพืชที่ลมงายเมื่อถูกกระแสลมพัดแรง และจะสงผลตอการใหหนอ ดังนั้น
ควรทําราวค้ําตน เมื่ออายุประมาณ 4 เดือนหลังยายปลูก โดยวัสดุที่ใชทําราวตองแข็งแรง จํานวนชั้น
ของราวตองเหมาะสมกับความสู ง เพื่อค้ําตนแม วัสดุที่ใ ชอาจทํามาจากเชือกไนลอน ซึ่งไม เปน
อันตรายตอหนอไมฝรั่งและการปฏิบัติงานของเกษตรกร
3.5 การพรวนดิน
ในชวงแรกหลังจากยายปลูก ใหทําการพรวนดินกลบโคน เมื่อตนหนอไมฝรั่งอยูในชวงอายุ
3-4 เดือน ใหเติมปุยหมักหรือปุยคอก เพื่อชวยปรับโครงสรางของดินใหดีขึ้น รวนขึน้ การพรวนดิน
และการเติมปุย คอกควรจะทําทุก 3-4 เดือนตอครั้ง หรือพรวนดินกลบโคนทุกครั้งที่มีการพักตน หรือ
เมื่อมีการพบรากโผลพนดิน ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสภาพความอุดมสมบูรณของตน
หนอไมฝรั่งดวย
3.6 การพักตน
เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตหนอไมฝรั่งอยางตอเนื่อง ประมาณ 60 วัน ผลผลิตจะเริ่มลดลงและมี
ขนาดหนอเล็กลงไปเรื่อยๆ จําเปนตองตัดแตง และพักตนไว พรอมงดการเก็บเกี่ยวและการถอนแยก
ตนแมทิ้งทั้งหมด รอใหงอกตนใหมเปนระยะเวลาประมาณ 30 วัน จึงเริ่มทําการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง
ดังนั้นเกษตรกรควรทําการเก็บเกี่ยวประมาณ 2 เดือน พักตน 1 เดือนสลับกันไป
3.7 การชะลอการบานของกาบใบ
ในชวงฤดูรอน อุณหภูมิที่สูงจะทําใหกาบใบที่ปลายหนอเปด (หนอบาน) เร็วมาก เกษตรกร
มีการใชพลาสติกสี ขาว ทําเปนกรวยเล็กๆ ครอบที่ปลายยอดหนอ เพื่อปองกันแสงแดดและลด
อุณหภูมิที่ปลายหนอ เพื่อชวยชะลอไมใหหนอบานเร็วเกินไป การกําหนดความยาวของหนอจนถึง
ความยาวที่กําหนด (20-25 เซนติเมตร) ซึ่งหากจะใชวิธีนี้ ใหระมัดระวังเรื่องการรักษาความสะอาด
ของกรวยที่ครอบดวย
4.การปองกันกําจัดศัตรูพืช
4.1 โรคพืชที่สําคัญ
4.1.1 โรคลําตนไหม (Stem – blight)

สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Phomopsis asparagi
ลักษณะอาการ เปนแผลสีน้ําตาล ยาวรีบนลําตนคลายรูปไขเปนแนวเดียวกับลําตน เมื่อแผลกระจาย
กวางขึ้นจะทําใหลําตนไหมแหงเปนทางยาว โรคนี้เกิดไดตั้งแตระยะเพาะกลาจนถึงระยะเก็บเกี่ยว
เมื่อระบาดรุนแรงตนจะหักตรงรอยแผลทําใหตนโทรม พบโรคนี้ไดแทบทุกสวนของตน ทําใหตน
แหงตายในที่สุด
การแพรระบาด ระบาดไดงายและรวดเร็วในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม โดยอาศัยลมและ
น้ํา
การปองกันกําจัด
1. แชกลากอนปลูกดวยสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช
2. ควรสํารวจอาการของโรคบนตนและใบทุกๆ 7 วัน หากพบโรคใหตัดแตงทรงพุมโดย
การลดตนแมหรือตัดกิ่งแขนงออกใหโปรง เพื่อลดความชื้น พรอมทั้งควบคุมการใหน้ํา อยาใหหลัง
น้ํา 16.00 น. พรอมทําทางระบายน้ํา อยาใหขังแฉะ หากพบโรค ใหเก็บตนเปนโรคไปเผาทําลาย อยา
ปลอยทิ้งไวในแปลง หรือบริเวณใกลแปลงปลูก
3. ถามีการระบาด ใหฉีดสารปองกันกําจัดโรคพืชในกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพชวยควบคุมการระบาดของโรคนี้ได ดังนี้
สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด
(ชื่อสามัญ)
คอปเปอรออกซิคลอไรด (85% WP)
เมทาแล็กซิล (75% WP)
คอปเปอรออกซิคลอไรด (85% WP)
แมนโคเซป (80% WP)
โปรพิเน็บ (70% WP)
เมทาแล็กซิล (75% WP)
บาซิลลัส ซับทีลิส (Bt) *
ไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม*
คีโตเมี่ยม คิวเปรม*
กํามะถันผง

อัตราการใช/
น้ํา 20 ลิตร
60 กรัม
60 กรัม
30 กรัม
30 กรัม
30 กรัม
30 กรัม
30 กรัม
50 กรัม
30 กรัม
30 กรัม

วิธีการใช/ ขอควรระวัง
แชกลานาน 10 นาที แลว
ผึ่งใหแหงกอนปลูก
พนเมื่อเริ่มพบโรคและพน
ซ้ําทุก 5-7 วัน

หยุดใชสารกอน
เก็บเกี่ยว (วัน)

7
7
7
14
1
1
1
1

4.1.2 โรคใบเทียมรวง (Cercospora blight or branchlet spot)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Cercospora asparagi Sacc.
ลักษณะอาการ เปนแผลสีมวงอมน้ําตาล หรือสีมวงแดงเปนจุดคอนขางกลม ตรงกลางมีสีเทา ขอบ
แผลไมสม่ําเสมอ ขนาดของแผลเปนจุดไมแนนอน พบมากตามบริเวณปลายกิ่งและยอด ทําใหใบ
รวงหลนกิ่งแหง ยืนตนตายไป ใบที่เปนโรคจะแหงจากปลายยอดลงมากลางลําตน ตางจากลําตน
ไหมซึ่งจะเกิดอาการของโรคจากบริเวณโคนตนขึ้นไป อาจพบโรคนี้เกิดรวมกับโรคลําตนไหมและ
พบในชวงฤดูฝน โรคนี้เกิดไดตั้งแตระยะกลาจนเก็บเกี่ยวผลผลิต
การแพรระบาด ระบาดมากในพื้นที่มีสภาพความชื้นสูง โดยสปอรของเชื้อรา สามารถแพรระบาด
ไปกับลมหรือติดไปกับละอองน้ําที่ใชรด
การปองกันกําจัด
1. ปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันกําจัดโรคลําตนไหม
2. หากพบการระบาดใหฉีดสารปองกันและกําจัด ไดแก
สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด
(ชื่อสามัญ)
คอปเปอรออกซิคลอไรด (85% WP)
แมนโคเซป (80% WP)
ไดเฟนโนโคนาโซล
ไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม*
คีโตเมี่ยม คิวเปรม*

อัตราการใช/น้าํ
วิธีการใช/
ขอควรระวัง
20 ลิตร
พ น เมื่ อ เริ่ ม พบโรค
30 กรัม
และพ น ซ้ํ า ทุ ก 5-7
30 กรัม
วัน
5-10 ซีซี
ตามฉลาก
30 กรัม

หยุดใชสารกอน
เก็บเกี่ยว (วัน)
7
7
14
1
1

4.1.3 โรคเนาเปยก (Wet rot)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Choanephora sp.
ลักษณะอาการ มักเกิดกับตนออนเริ่มแตกกิ่งแขนงหรือยอดออน เชื้อโรคจะเขาทําลายตรงปลาย
หนอ มีลักษณะแผลฉ่ําน้ํา สีเขียวเขม ตอมายอดออนจะมีสีเหลืองและเหี่ยว เชื้อราจะสรางกานสั้นๆ
ปลายกานมีตุมสีดําเล็กๆ อยูบริเวณแผลนั้น
การแพรระบาด โรคระบาดรุนแรงในฤดูฝน และในสภาพที่มีความชื้นสูง
การปองกันกําจัด
1. ปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันกําจัดโรคลําตนไหม
2. หากพบการระบาดใหฉีดสารปองกันและกําจัด โดยใชไตรโฟรีน (20% EC) อัตรา
20 มล./น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนเมื่อเริ่มพบโรคและพนซ้ําทุก 5-7 วัน พรอมหยุดใชสารกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน

4.1.4 โรคแอนแทรกโนส (Antracnose)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp.
ลักษณะอาการ จะเกิดแผลสีน้ําตาลออนถึงเขมเปนวงรียาว เปนแนวเดียวกันกับลําตน ขอบแผล
ชั้นนอกสุดจะช้ําคลายโดนน้ํารอนลวกเปนสีเขียวเขม ชั้นถัดไปจะเปนวงซอนกันหลาย ๆ ชั้น สี
น้ําตาลออนและเขมสลับกัน แผลจะแหงขยายใหญมากขึ้นไป เกิดไดทุกสวนของลําตน เมื่อระบาด
รุนแรงตนจะแหงหักตรงรอยแผลทําใหตนทรุดโทรม ใบรวง ยอดแหงและตายในที่สุด
การแพรระบาด โดยอาศัยน้ําหรือลม เพื่อนําสปอรเปนแพรกระจายไปยังตนหนอไมฝรั่งที่อยูใน
บริเวณใกลเคียง และอาจเกิดไดจากรอยแผลที่เกษตรกรทําการตัดยอดของตนหนอไมฝรั่ง เพื่อ
ปองกันตนหักลม โรคนี้แพรระบาดมากในฤดูฝน
การปองกันกําจัด
1. ปฏิบัติเชนเดียวกับการปองกันกําจัดโรคลําตนไหม
2. หากพบการระบาดใหฉีดสารปองกันและกําจัด ไดแก
สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด
อัตราการใช/น้าํ วิธีการใช/ ขอควร หยุดใชสารกอนเก็บ
(ชื่อสามัญ)
20 ลิตร
ระวัง
เกี่ยว (วัน)
คอปเปอรออกซิคลอไรด (85% WP)
30 กรัม
7
พนเมื่อเริ่มพบโรค
และพนซ้ําทุก 5-7
แมนโคเซป (80% WP)
30 กรัม
7
วัน
โปรพิเน็บ (70% WP)
30 กรัม
7
บาซิลลัส ซับทีลิส (Bt)*
30 กรัม
1
ไตรโคเดอรมา ฮารเซียนัม*
30-50 กรัม
1
กํามะถันผง
30 กรัม
1
หมายเหตุ * หมายถึงสารชีวินทรีย
สารเคมีที่ระบุขางตนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของตลาด (ผูนําเขา)
4.2 แมลงและสัตวศัตรูพืชที่สําคัญ
4.2.1 หนอนเจาะสมอฝาย (Helicoverpa armigera Hubner)
ลักษณะการทําลาย หนอนจะเขาทําลายโดยการกัดกินสวนตางๆ ของหนอไมฝรั่ง เชน กิ่ง กาน ลํา
ตน หนอ กอใหเกิดความเสียหาย เปนผลใหหนอไมฝรั่งไมไดคุณภาพตามที่ตลาดตองการและ
ผลผลิตลดลง
การปองกันกําจัด
1. เก็บกลุมไขและตัวหนอนทําลาย ไถพรวน พลิกและตากดินเพื่อกําจัดดักแด

2. ใชกับดักกาวเหนียวในการปองกันกําจัดและเพื่อพยากรณการระบาดของแมลงโดยปก
กระจายทั่วพื้นที่ ใหมีความสูงระดับยอดหนอไมฝรั่ง
3. สํารวจชนิดของแมลง และปริมาณไขของแมลง ทุก 7 วัน โดยสุม 100 กอ/พื้นที่ปลูก ถา
พบไขหนอนเกิน 0.5 กลุม/กอ ใหใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูหรืออาจจะใชสารชีวินทรีย
4. ควรมีการอนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาติควบคูกันไปดวย ซึ่งหนอนเจาะสมอฝาย
หนอนกระทูหอม หนอนกระทูผัก สามารถใชมวนพิฆาต อัตรา 3,200 ตัว/ไร/การระบาด 1 ครั้ง
ควบคุมการระบาดได
5. หากมีการระบาดมากใหใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก
สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด
อัตราการใช/
(ชื่อสามัญ)
น้าํ 20 ลิตร
นิวเคลียโพลีฮีโดรซีสไวรัส (NPV) *
30 มล.
แลมปดาไซฮาโลทิน (2.5% EC)
20 มล.
ไบเฟนทริน (10% EC)
20 มล.
เดลทาเมธริน (3% EC)
20 มล.
ไซเปอรเมทริน (25% EC)
20 มล.

วิธีการใช/ ขอควรระวัง
พ น เมื่ อ เริ่ ม พบหนอน
เฉลี่ยมากกวา 0.5 ตัว/กอ
ตรวจนับ 100 กอ/ไร(ไม
ควรพนสารชนิดเดียวกัน
ติ ด ต อ กั น ห ล า ย ค รั้ ง
เพราะจะทํ า ให แ มลง
สรางความตานทาน)

หยุดใชสารกอน
เก็บเกี่ยว (วัน)
1
1
1
7
1

4.2.2 หนอนกระทูผัก (Spodoptera litura)
ลักษณะการทําลาย พบการทําลายในระยะหนอน หนอนวัยแรกอยูรวมกันเปนกลุม แทะกินผิวใบ
กานและหนอ เมื่อหนอนมีขนาดโต จะเขากัดกินหนอ โดยจะทําลายเปนหยอม ๆ พบการทําลาย
ตลอดทั้งป
การปองกันกําจัด เมื่อพบกลุมไข หรือหนอนที่กําลังรวมตัวกันเปนกลุม ใหทําการเก็บทําลายจะชวย
ระงับไมใหเกิดการระบาดตอ และปฏิบัติเชนเดียวกับการกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย หากพบการ
ทําลายมากใหใชสารปองกันกําจัดดังนี้

สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด
(ชื่อสามัญ)
นิวเคลียโพลีฮีโดรซีสไวรัส(NPV) *
บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
สารสกัดจากสะเดา

อัตราการใช/
น้ํา 20 ลิตร
30 มล.
30-50 กรัม
ตามคําแนะนํา

วิธีการใช/
ขอควรระวัง
พนทุก 7 วัน เมื่อพบ
การระบาด

หยุดใชสารกอน
เก็บเกี่ยว (วัน)
1
1
ตามคําแนะนํา

4.2.3 หนอนกระทูหอม (Spodoptera exigua)
ลักษณะการทําลาย หนอนจะเขาทําลายรุนแรงเมื่ออยูในระยะที่ 3 โดยตัวหนอนจะกัดกิน ทําลาย
สวนของหนอ กิ่ง และใบ หากระบาดรุนแรงจะกัดกินเหลือแตกานใบหรือลําตน
การปองกันกําจัด ใหดําเนินการเชนเดียวกันการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย หากพบการ
ระบาดใหใชสารเคมีปองกันกําจัด ดังนี้
สารชีวินทรีย/ สารปองกันกําจัด
(ชื่อสามัญ)
นิวเคลียโพลีฮีโดรซีสไวรัส (NPV)*
บาซิลลัส ทูริงเยนซิส

อัตราการใช/ วิธีการใช/ ขอควรระวัง
น้ํา 20 ลิตร
พนทุก 5 วัน เมื่อพบกลุม
30 มล.
30-50 กรัม ไขเฉลี่ย 0.2 กลุมหรือ
หนอน 1 ตัวตอกอ ตรวจ
นับ 100 กอตอไร

หยุดใชสารกอน
เก็บเกี่ยว (วัน)
1
1

4.2.4 เพลี้ยไฟ (Thrips tabaci)
ลักษณะการทําลาย เพลี้ยไฟเปนแมลงศัตรูที่สําคัญมากโดยตัวออนและตัวเต็มวัย จะทําลายโดยใช
ปากดูดเขี่ยดูดน้ําเลี้ยงที่ชอดอกและกาบใบ ลักษณะการทําลายจะเห็นชัดเมื่อพืชที่ถูกทําลายมากแลว
โดยจะแสดงอาการแคระแกร็น ชอดอกมีสีเหลืองซีด กาบใบบริเวณลําตนมีสีน้ําตาลและเหี่ยวเห็นได
ชัด ทําใหหนอไมเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ
ชวงเวลาการระบาด มักพบการระบาดในชวงฤดูรอนและชวงอากาศเปลี่ยนหนาวเขารอน
การปองกันกําจัด ใหดําเนินการเชนเดียวกันการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย หากพบการ
ระบาดใหใชกํามะถันผง อัตรา 30 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 7วัน เมื่อมีการระบาดและใหหยุดใช
สารกอนการเก็บเกี่ยว 1 วัน

5.การเก็บเกี่ยว
5.1 การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
เกษตรกรพิจารณาจากอายุของตนแมที่พรอมใหผลผลิต คือหลังจากยายปลูกแลว 4- 6 เดือน
และตนแมมีปริมาณของหนอที่เก็บเกี่ยวไดมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8-1 เซนติเมตร ในปริมาณ
30% ของจํานวนตนทั้งหมด
5.2 อุปกรณและวิธีการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวจะทําได 2 วิธีไดแก
1. วิธีถอน ทําโดยการจับบริเวณโคนหนอที่ติดกับดินในลักษณะที่ถนัดแลวดึงหนอขึ้นจาก
ดิน แตถาดินแข็งมาก หรือหนอขนาดใหญจะคุยดินกอนแลวจึงถอน วีนี้สวนใหญเกษตรกรนิยมใช
เพราะปฏิบัติงาย ประหยัดเวลา เกิดบาดแผลกับหนอนอย หลังถอนหนอแลว จะมีหนอเกิดขึ้น
ทดแทน แตในการถอนหนอตองระมัดระวังไมจับหนอแรงเกินไป เพราะจะทําใหหนอช้ําหรือหัก
ได
2. วิธีตัด ทําโดยใชมีดคุยดินเล็กนอย แลวใชมีดสอดลงในดิน วีนี้ใชไดดีในกรณีเกษตรกร
มีความชํานาญแลว จะทําใหประหยัดเวลา เก็บเกี่ยวหนอไดเร็ว หนอมักไมหักช้ํา แตมีปญหาหากมี
เชื้อโรคติดมากับมีดในขณะเก็บหนอ จะทําใหระบาดไปทั่วแปลง
6.การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
6.1 การขนยาย เมื่อเก็บเกี่ยวหนอไมฝรั่งแลวตองรีบนําหนอไมฝรั่งวางไวในที่รม ไมตากแดด และมี
อากาศถายเทไดสะดวก ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวตางๆ ในทุกขั้นตอน ควรทําในที่รม
เทานั้น
6.2 การทําความสะอาด ใหทําความสะอาดโคนหนอดวยน้ําสะอาดอยาใหสวนปลายของหนอไมฝรั่ง
เปยกน้ํา เพราะงายตอการเขาทําลายของจุลินทรีย
6.3 การคัดเกรด หลังจากทําความสะอาดใหนําหนอไมฝรั่งมาเรียงใหปลายหนอเสมอกันและตัดสวน
โคนสวนที่ยาวไมเทากันใหยาวเสมอกันดวยมีดคม ๆ ใหมีความยาวของหนอ 25 เซนติเมตร แลวจึง
นํามาคัดแยกขนาดของหนอตามมาตรฐานของบริษัทรับซื้อ โดยทั่วไปจะคัดเกรดในเกรดเอตูม เกรด
เอบาน เกรดบี ตู ม เกรดบี บ าน เกรดซี และตกเกรด ซึ่ ง แต ล ะบริ ษั ท จะมี ม าตรฐานแตกต า งกั น
เกษตรกรควรทําความเขาใจและทําขอตกลงกอน

โดยทั่วไปคุณภาพหนอไมฝรั่งเกรดสงออก ควรมีลักษณะดังนี้
1. หนอตรง ไมคดงอ หรือแคระแกร็น
2. ปลายหนอตองแนน ไมบาน (ไมมีชอใบโผลพนกาบหุมใบ)
3. ความยาวของหนอ 25 เซนติเมตร โดยมีสวนเขียวไมนอยกวา 19 – 25 เซนติเมตร (ขึ้นอยู
กับความเขมงวดของการรับซื้อผลผลิตของแตละบริษัท ทั้งนี้ตองคํานึงถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของหนอไมฝรั่งตองเขาเกณฑมาตรฐานดวย)
4. ขนาดของหนอไมฝรั่งแตละเกรดมีความสม่ําเสมอ
5. ตองสะอาด ปราศจากโรคและแมลง
6.4 การบรรจุและขนสง เมื่อคัดเกรดเรียบรอยแลว ใหรัดหนอดวยหนังยาง เรียงผลผลิตใหตั้งยอด
หนอขึ้น เพื่อปองกันหนองอ บรรจุในตะกราพลาสติกที่รองดวยแผนฟองน้ําที่สะอาด คลุมดวยผา
ขาวบางหรือฟองน้ําอีกชั้นดานบน และขนสงมายังจุดรวบรวมผลผลิตอยางรวดเร็ว
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