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	 การจดัท�าเอกสารฉบบันี้	 ได้รบัความร่วมมอือย่างดยีิง่จากส�านกัส่งเสรมิและจดัการ	
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และจะได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขในครัง้ต่อไป

กรมส่งเสรมิการเกษตร
ตุลาคม 2555

ค�ำน�ำ



สำรบัญ
  
		 ทุเรยีน	 1
		 มังคุด	 	7
		 ล�าไย			 	11
		 ส้มโอ	 17
		 มะม่วง	 28
		 กาแฟ	 31
		 ยางพารา	 36
		 ปาล์มน�้ามัน	 44
		 พชืผักตระกูลพรกิและมะเขอื	 52
		 พชืผักตระกูลแตง	 60
		 พชืผักตระกูลกะหล�่า	 65
		 พชืผักตระกูลถั่ว	 70
		 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 75
	 อ้อย	 82
		 มันส�าปะหลัง	 88
		 ถั่วเขยีวผวิมัน	 93



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

	 ลักษณะทั่วไป 

 ทุเรยีน	เป็นไม้ผลยนืต้นขนาดใหญ่	เจรญิเตบิโตและให้ผลผลติ
ได้ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น	 อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ	
10-46	องศาเซลเซยีส	ปรมิาณน�า้ฝนไม่น้อยกว่า	2,000	มลิลเิมตร
ต่อปี	การกระจายตวัของฝนด	ีความชื้นสมัพทัธ์ของอากาศสงูประมาณ	

75-85%	ดนิมคี่าความเป็นกรดเป็นด่าง	(pH)	ประมาณ	5.5	-	6.5

พันธุ์ส่งเสริม 

 1. พันธุ์ชะนี

  ลักษณะเด่น	เนื้อละเอยีดเหนยีว	สสีวย	มสีเีหลอืงเข้ม	การสุกของเนื้อในผลเดยีวกันสม�่าเสมอ	
ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าพอสมควร

  ลักษณะด้อย		ออกดอกตดิผลไม่ด	ีมักพบอาการแกน	เต่าเผา	ไส้ซมึ	งอมแล้วเนื้อแฉะ	กลิ่นฉุน	
คุณภาพเนื้อไม่เหมาะส�าหรับการแปรรูป

 2. พันธุ์หมอนทอง

   ลกัษณะเด่น	เนื้อหนา	เมลด็ลบี	กลิน่ไม่แรง	ตดิผลด	ีผลสกุเกบ็ได้นานกว่าพนัธุอ์ืน่	(งอมแล้วเนื้อไม่แฉะ)	
ไม่ค่อยพบอาการแกน	เต่าเผาหรอืไส้ซมึ	คุณภาพเนื้อเหมาะส�าหรับการแปรรูป	ทัง้แช่แข็ง	กวน	ทอดกรอบ

  ลักษณะด้อย	ไม่ทนทานต่อรากเน่าโคนเน่า	เนื้อหยาบ	สเีนื้อเหลอืงอ่อน	(ไม่เข้ม)	มักพบการสุก 
ไม่สม�่าเสมอ	อาจสุกทัง้ผล	สุกบางพู	หรอืสุกบางส่วนในพูเดยีวกัน

 3. พันธุ์ก้านยาว

   ลกัษณะเด่น	เนื้อละเอยีดเหนยีว	สเีนื้อสม�า่เสมอ	งอมแล้วเนื้อไม่แฉะ	ตดิผลด	ีพบอาการแกนเลก็น้อย	
ตดิผลง่าย	ผลมขีนาดปานกลางถงึใหญ่

  ลักษณะด้อย เปลอืกหนา	 เนื้อไม่ค่อยหนา	 เมล็ดมขีนาดใหญ่และมจี�านวนมาก	 เป็นไส้ซมึง่าย	 
มอีาการเต่าเผาปานกลาง	ไม่ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า	ถ้าไว้ผลมากคณุภาพผลจะไม่ดี	และกิง่จะแห้ง
ตายภายหลัง	อายุการให้ผลหลังปลูกช้า	ผลสุกเก็บได้นาน	ก้นผลแตกง่าย

ทุเรียน



กรมส่งเสริมการเกษตร

 4. พันธุ์กระดุม

  ลักษณะเด่น	ออกดอกเร็ว	ผลแก่เร็วจงึขายได้ราคาด	ีและไม่มปีัญหาไส้ซมึ	อายุ
การให้ผลหลังปลูกเร็วตดิผลดี	ผลดก	

  ลกัษณะด้อย	ไม่ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า	ผลมขีนาดเลก็เนื้อบาง	ถ้าออกล่า
ไปตรงกับพันธุ์อื่นจะมปีัญหาเรื่องตลาด	

การเตรียมดิน 

	 ปรบัพื้นทีก่่อนทีจ่ะก�าหนดผงัปลกู	และตดิตัง้ระบบน�า้	โดยปรบัพื้นทีใ่ห้ราบไม่ให้มแีอ่งทีน่�า้ท่วมขงัได้	
และถ้าเป็นไปได้ควรปรับเป็นเนนิลูกฟูก	เพื่อปลูกทุเรยีนบนสันเนนิ	

วิธีการปลูก   

	 ท�าได้ทั้งการขุดหลุมปลูก	 ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ค่อนข้างแล้งและยังไม่มีการวางระบบน�้าไว้ก่อนปลูก	 
วธินีี้ดนิในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดขีึ้น	แต่ถ้ามฝีนตกชุก	น�า้ขังรากเน่าและต้นตายได้ง่าย	ส่วนการปลูก
โดยไม่ต้องขุดหลุม	 (ปลูกแบบนั่งแท่นหรอืยกโคก)	 เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก	 วธินีี้การระบายน�้าด	ี น�า้ไม่ขัง
โคนต้น	แต่ต้องวางระบบน�้าก่อนปลกู	ซึง่ต้นทเุรยีนจะเจรญิเตบิโตเรว็กว่าการขดุหลมุ	ทัง้นี้	จดุเน้นทีส่�าคญั	
คอื	ควรใช้ต้นกล้าขนาดเล็กที่มรีะบบรากดี	ไม่ขดงอ	แต่ถ้าจะปลูกด้วยต้นกล้าขนาดใหญ่	ควรตัดแต่งราก
ที่ขดงอทั้งที่ก้นถุงและด้านข้างออก	 รวมทั้งควรพรางแสงให้กับต้นที่ปลูกใหม่ด้วยตาข่ายพรางแสง	 หรือ 

ทางมะพร้าว	หรอืปลูกไม้ให้ร่มเงา	เช่น	กล้วย

ระยะปลูก	8-10	x	8-10	เมตร	ปลูกทุเรยีนได้ประมาณ	16	–	25	ต้นต่อไร่

การดูแลรักษาระยะก่อนให้ผล

 การให้น�้า 

	 ให้น�า้อย่างสม�่าเสมอเพื่อการเจรญิเตบิโตที่ดแีละต่อเนื่อง

 การตัดแต่งกิ่ง  

	 เริม่ตดัแต่งกิง่หลงัจากปลกูแล้วประมาณ	1–1.5		ปี	เพือ่
ให้ต้นทุเรยีนมโีครงสร้างและทรงพุ่มที่ดี	ไว้ล�าต้นเดี่ยว	และไว้
กิง่ประธานกิง่แรกสงูจากพื้นดนิประมาณ	1	เมตร	ไว้กิง่ให้เรยีง
เป็นระเบยีบเหมาะแก่การไว้ผลและไม่บดบงัแสงแดดซึง่กนัและ
กัน	ควบคุมความสูงของล�าต้นไว้ที่ประมาณ	7	เมตร
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 การใส่ปุ๋ย 

 ปีแรกหลังปลูก	 ควรใส่ปุ๋ยและท�าโคน	 4	 ครั้ง	 (การท�าโคน	 หมายถึง	 การก�าจัดวัชพืชใต้ทรงพุ่ม	 
ถากดนิรอบนอกทรงพุ่มมาพูนกลบใต้ทรงพุ่ม	ในลักษณะลาดเอยีงจากต้นพันธุ์ออกไปโดยรอบ	หลกีเลี่ยง
การถากดินบริเวณโคนต้นเพราะระบบรากทุเรียนที่อยู่ค่อนข้างตื้นใกล้ผิวดินจะได้รับอันตราย	 ชะงักการ
เจรญิเตบิโต	หรอืท�าให้โรครากเน่าโคนเน่าเข้าท�าลายได้ง่ายขึ้น)	โดยควรใส่ปุ๋ยและท�าโคนครัง้ที่	1	หลังจาก
ปลกูแล้วประมาณ	1	เดอืน	หลงัจากนัน้ต่อเนือ่งจนถงึสิ้นปีนัน้ควรใส่ปุย๋และท�าโคนเดอืนเว้นเดอืน	โดยแต่ละ
ครัง้ควรใส่ปุ๋ยในปรมิาณ	ดังนี้

  − ครั้งที่ 1−3 ใส่ปุ๋ยคอก	5	กโิลกรัมต่อต้น
  − ครั้งที่ 4 ใส่ปุ๋ยคอก	5	กโิลกรมัต่อต้น	ร่วมกบัปุ๋ยเคมสีตูร	15−15−15	หรอื	16−16−16	ประมาณ	
150−200	กรัมต่อต้น

  ปีต่อ ๆ ไป	(ระยะที่ต้นทุเรยีนยังไม่ให้ผลผลติ)	ควรใส่ปุ๋ยและท�าโคนอย่างน้อย	ปีละ	2	ครัง้	ในช่วง
ต้นฤดูฝนและหลังฤดูฝน	โดยควรใส่ปุ๋ยในปรมิาณ	ดังนี้

  − ปุ๋ยคอก อัตราเป็นบุ้งกี๋ต่อต้นต่อป	ี เท่ากับสองเท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม	 (เมตร)	 
แบ่งใส่	2	ครัง้ต่อปี	ยกตวัอย่างเช่น	ต้นทเุรยีนมเีส้นผ่าศนูย์กลางทรงพุม่	3	เมตร	ควรใส่ปุย๋คอกปีละ	6	บุง้กี๋	
หรอื	13.5	กโิลกรัม	แบ่งใส่	2	ครัง้	(2.25	กโิลกรัม	=	1	บุ้งกี๋)

 - ปุ๋ยเคมี 	 สูตร	 15-15-15	 หรือ	 16-16-16	 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นต่อปี	 เท่ากับขนาดเส้น 
ผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม	 (เมตร)	แบ่งใส่	 2-4	ครัง้ต่อปี	ยกตัวอย่างเช่น	ต้นทุเรยีนมเีส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม	 

3	เมตร	ควรใส่ปุ๋ยเคมปีีละ	3	กโิลกรัม	แบ่งใส่	2-4	ครัง้ต่อปี

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

	 ศตัรทูีส่�าคญัของทเุรยีนในระยะต้นเลก็	ซึง่มกีารเจรญิเตบิโตทางกิง่ก้านสาขา	ได้แก่	โรครากเน่าโคนเน่า	
โรคราใบตดิ	โรคราสชีมพู	เพลี้ยไก้แจ้	และปัญหาส�าคัญ	คอื	วัชพชื	ควรใช้หลายๆ	วธิปีระกอบกัน	ทัง้การ
ใช้แรงงาน	ถอน	ถาก	ตดั	ด้วยเครือ่งมอื	หรอืใช้สารเคมี	โดยต้องระมดัระวงัอย่าให้ระบบรากกระทบกระเทอืน	
และระวังไม่ให้ละอองสารเคมกี�าจัดวัชพชืสัมผัสกับต้นทุเรยีน	

การดูแลรักษาระยะให้ผลแล้ว

 การให้น�้า 

	 ให้น�า้สม�่าเสมอช่วงเจรญิเตบิโตทางใบ	และงดน�า้ช่วงปลายฝนเพื่อเตรยีมการออกดอก	เมื่อทุเรยีน
ออกดอกแล้วให้ควบคมุปรมิาณน�า้	โดยค่อยๆ	เพิม่ปรมิาณน�า้ขึ้นเรือ่ยๆ	เพือ่ให้ดอกทเุรยีนมพีฒันาการทีด่ี	
จนเมื่อดอกทุเรยีนพัฒนาถงึระยะหัวก�าไล	(ก่อนดอกบาน	1	สัปดาห์)	ให้ลดปรมิาณน�า้โดยให้เพยีง	1	ใน	3	



กรมส่งเสริมการเกษตร

ของปกต	ิ เพือ่ช่วยให้มกีารตดิผลดขีึ้น	และให้น�า้ในปรมิาณนี้ไปจนดอกบานและตดิผลได้	 1	สปัดาห์	จากนัน้	
จงึค่อยๆ	เพิม่ปรมิาณน�้าขึ้นเรือ่ยๆ	และต้องให้น�้าอย่างเพยีงพอและสม�่าเสมอ	ตลอดช่วงพฒันาการของผล

 การใส่ปุ๋ย 

	 ควรใส่ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดนิตามผลการตรวจวเิคราะห์ดนิ	หรอือาจใส่ปุ๋ยตามแนวทาง	ดังนี้	
	 1.	 ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ต้นหลังเก็บเกี่ยว	
	 	 −	ปุ๋ยอนิทรยี์	20-50	กโิลกรัมต่อต้น
	 	 −	 ปุ๋ยเคมี	 สูตร	 15-15-15	 หรือ	 16-16-16	 อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ	 1	 ใน	 3	 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม	
	 2.	 ใส่ปุ๋ยเพื่อส่งเสรมิพัฒนาการของผล	
		 	 −	เมื่อผลมอีายุ	7	สัปดาห์	ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร	12-12-17-2	หรอื	13-13-21	อัตราเป็นกโิลกรัมต่อต้น	
เท่ากับ	1	ใน	3	ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม	
	 3.	 ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ	
		 	 −	เมื่อผลมอีายุ	10-11	สัปดาห์	ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร	0-0-50	อัตรา	1-2	กโิลกรัมต่อต้น	

 การปฏบิัตอิื่นๆ 

 1. การตัดแต่งดอก 
	 	 หลังจากออกดอก	5	สัปดาห์	ควรตัดแต่งช่อดอกบนกิ่งขนาดเล็ก	(เส้นผ่าศูนย์กลางกิ่งน้อยกว่า	
2	 เซนตเิมตร)	 หรอืดอกที่อยู่ปลายกิ่งทิ้งให้เหลอืเฉพาะดอกรุ่นเดยีวกันในกิ่งเดยีวกัน	 ให้มจี�านวนช่อดอก
ประมาณ	3	–	6	ช่อดอกต่อความยาวกิ่ง	1	เมตร	แต่ละช่อดอกห่างกันประมาณ	30	เซนตเิมตร

 2. การตัดแต่งผล

		 	 − ครั้งที่ 1  เมื่อผลอายุ	4-5	สัปดาห์หลังดอกบาน	ตัดแต่งผลที่มขีนาดเล็กรูปทรงบดิเบี้ยว	และ
ไม่อยู่ในต�าแหน่งที่ต้องการออก	เหลอืผลไว้ประมาณ	2-3	เท่าของจ�านวนผลที่ต้องการไว้จรงิ

		 	 −		 ครั้งที่ 2 เมื่อผลอายุ	 6	 สัปดาห์หลังดอกบาน	 ระยะนี้ผลที่ปกติจะมีการขยายตัวด้านยาว 
สีผิวเขียวสดใสหนามมีขนาดปกติเรียวเล็ก	 ถ้าตรวจพบผลที่มีพัฒนาการผิดปกติ	 มีขนาดเล็ก	 หนามแดง	
หรอืมโีรคแมลงเข้าท�าลายให้ตัดทิ้ง

		 	 −			ครั้งที่ 3	 เมื่อผลอายุ	 8-9	สัปดาห์	 ระยะนี้ผลที่ปกตจิะเริ่มขยายตัวด้านกว้างอย่างรวดเร็ว	 
สผีวิและหนามเขยีวสดใส	หนามมขีนาดปกติ	ถ้าตรวจพบผลทีม่พีฒันาการผดิปกติ	ทรงบดิเบี้ยว	ขนาดเลก็	
หรอืมโีรคแมลงเข้าท�าลายให้ตัดทิ้ง

 	 	 −		 ครั้งที่ 4  เมื่อผลมอีายุ	10-12	สัปดาห์	ระยะนี้ผลทุเรยีนขึ้นพูเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว	ตัดแต่งผลเป็น
ครัง้สุดท้าย	เหลอืผลไว้เท่าจ�านวนที่ต้องการจรงิ	(ประเมนิ	จ�านวน	1	ผล	ต่อใบทุเรยีน	ที่สมบูรณ์ประมาณ	
330	ใบ)
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 3. การป้องกนัและการก�าจดัใบอ่อน	ในช่วงวกิฤตระหว่างการพฒันาของผล	เพือ่ป้องกนัผลอ่อน
ร่วงหรอืทรงผลบดิเบี้ยว	หรอืเนื้อด้อยคุณภาพ	(แกน	เต่าเผา)	โดย	

		 	 −	 กำรชะลอกำรแตกใบอ่อน	 ด้วยการพ่นสารชะลอการเจรญิเตบิโต	 เช่น	สารมพีคิวอทคลอไรด์	
ความเข้มข้น	37.5	พพีเีอ็มให้ทั่วต้น		 	 	

	 	 −	 กำรปลิดใบอ่อน	 ด้วยการพ่นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท	 (13-0-46)	 อัตรา	 100-300	 กรัม	 
ต่อน�า้	20	ลติร

		 	 −		 กำรลดควำมเสียหำยที่เป็นผลจำกกำรแตกใบอ่อน	 ด้วยการพ่นปุ๋ยสูตร	 ทางด่วน	
(คาร์โบไฮเดรตส�าเร็จรูป	อัตรา	20	ซซี	ี+	ปุ๋ยเกล็ด	15-30-15	ที่มธีาตุรอง	และธาตุปรมิาณน้อย	อัตรา	60	
กรัม	+	กรดฮวิมคิ	อัตรา	20	ซซี	ีผสมรวมในน�้า	20	ลติร)	ร่วมกับสารมพีคิวอทคลอไรด์	ความเข้มข้น	37.5	
พพีเีอ็ม	ให้ทั่วต้น

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

 เน้นการป้องกันก�าจัดโดยวธิผีสมผสาน

 1. โรคจำกเชื้อรำไฟทอฟธอรำ

		 	 −	 โรคเข้าท�าลายใบ	 ให้พ่นสารเมตาแลกซลิ	หรอือฟีอไซท์อลูมนิั่ม	หรอืกรดฟอสฟอรัส	ให้ทั่ว
ทัง้ภายในและนอกทรงพุ่ม

		 	 −	 โรคที่ระบบราก	ใช้สารเมตาแลกซลิราดใต้ทรงพุ่มให้ทั่ว	พร้อมกับกระตุ้นการเจรญิของราก	

		 	 −	 โรคที่ล�าต้นและกิ่ง	 ถ้าอาการเล็กน้อย	 ให้ขูดผิวเปลือกส่วนที่เป็นโรคออก	น�าไปเผาท�าลาย	
แล้วทาด้วยปูนแดงหรือสารเมตาแลกซิล	 ถ้าพบอาการรุนแรงใช้กรดฟอสฟอรัสฉีดเข้าล�าต้นหรือกิ่ง												
ในบรเิวณตรงข้าม	หรอืส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดใีกล้บรเิวณที่เป็นโรค

 2.  โรคใบตดิ พบอาการเล็กน้อยให้ตัดเผาท�าลาย	ถ้าอาการรุนแรง
ให้พ่นด้วยสารคาร์เบนดาซมิ

 3.  เพลีย้ไก่แจ้ เมือ่พบยอดทเุรยีนถกูท�าลายมากกว่า	30%	ของยอด	
หรือพบไข่บนยอดมากกว่า	 20%	 ให้พ่นด้วยสารแลมบ์ดา	 ไซฮาโลทรนิหรอื 
คาร์บารลิ	หรอืไซเปอร์เมทรนิ	/	โฟซาโลน	ทุก	7-10	วัน	จนใบแก่	

หนอนเจาะผลทุเรยีน การท�าลายของหนอนเจาะผลทุเรยีน หนอนเจาะเมล็ดทุเรยีน

เพลี้ยไก่แจ้เพศเมยี



กรมส่งเสริมการเกษตร

 4.  ไรแดง	พ่นสารโพรพาไกต์	สลับกับสารเอกซไีทอะซอกซ์	

 5.  หนอนเจำะผล พ่นด้วยสารสะเดา	 หรือสารแลมบ์ดาไซฮาโลทริน	 หรือคาร์โบซัลแฟน	 หรือ 
ไซเปอร์เมทรนิ/โฟซาโลน	แต่ต้องหยุดใช้สารเคมกี่อนเก็บเกี่ยว	15	วัน

 6.  หนอนเจำะเมล็ดทุเรียน	 พ่นด้วยสารไซเปอร์เมทริน/โฟซาโลน	หรือสารไดอะซินอน	 แต่ต้อง
หยุดใช้สารเคมกี่อนเก็บเกี่ยว	15	วัน

 7.  เพลี้ยแป้ง ตัดแต่งผลอ่อนที่พบเพลี้ยแป้งเผาท�าลาย	 โรยสารคาร์บาริลรอบโคนต้นป้องกัน 

การแพร่ระบาดของมดด�า ในกรณทีี่พบเพลี้ยแป้งหลังตัดแต่งผลครัง้สุดท้าย	ควรพ่นด้วยสารมาลาไธออน	
ร่วมกับปิโตรเลยีมออยล์	 หรอืใช้สารคลอไพรฟิอส	พ่นเป็นจุดเฉพาะกลุ่มผลที่ส�ารวจพบการท�าลาย	และ
ต้องหยุดใช้สารเคมกี่อนเก็บเกี่ยว	15	วัน

 8. โรคผลเน่ำ ตัดและเผาท�าลายเมื่อพบผลที่เป็นโรค	 แล้วพ่นด้วยสารอีฟอไซท์อลูมินั่ม	 หรือ 

กรดฟอสฟอรัสให้ทั่วต้น	และหยุดพ่นสารเคมกี่อนเก็บเกี่ยว	อย่างน้อย	30	วัน

การเก็บเกี่ยว 

 1. ดัชนกีารเก็บเกี่ยวทุเรยีน	สังเกตลักษณะหลายอย่างประกอบกัน	ดังนี้

		 	 	−		นับอายุผล	ตัง้แต่วันดอกบานจนถงึวันเก็บเกี่ยว	พันธุ์กระดุมทอง	ไม่น้อยกว่า	80	วัน	พันธุ์
ชะน	ีไม่น้อยกว่า	100	วัน	พันธุ์หมอนทอง	ไม่น้อยกว่า	110	วัน

		 	 	−		ประเมนิจากลกัษณะภายนอก	เช่น	ก้านผลแขง็	สากมอื	หนามห่าง	ปลายหนามแห้งสนี�า้ตาลไหม้	
รอยแยกบนสันพูขยายห่างเห็นได้ชัดเจนขึ้น

		 	 	−		ประเมนิองค์ประกอบภายใน	โดยสุ่มผลในแต่ละรุ่นมาตรวจสอบ	ลักษณะภายใน	คอื	สเีนื้อ
เหลอืง	กลิ่นหอม	เมล็ดสนี�้าตาล	รสชาตหิวานและมัน

  2. วธิกีารเกบ็เกีย่ว ใช้	2	คน	โดยคนหนึง่ปีนขึ้นไปบนต้นใช้มดีทีค่มและสะอาดตดัก้านผลส่วนทีอ่ยู่
เหนอืปากปลงิแล้วปล่อยผลลงมาให้คนทีร่ออยู่ใต้ต้น	ใช้กระสอบป่านตวดัรบัผล	เมือ่เกบ็เกีย่วลงมาแล้วให้
วางผลลงในภาชนะทีเ่ตรยีมไว	้ห้ามวางผลทเุรยีนบนพื้นดนิในสวนโดยตรงและให้เคลือ่นย้ายผลทเุรยีนด้วย
ความระมัดระวัง	อย่าให้หนามทุเรยีนทิ่มแทงกันเป็นบาดแผล	เพื่อป้องกันการเกดิโรคผลเน่าหลังเก็บเกี่ยว

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติไม้ผล
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มังคุด
ลักษณะทั่วไป 

มงัคดุ	เป็นไม้ผลยนืต้นขนาดใหญ่	ชอบอากาศ

ร้อนชื้น	อณุหภมูทิีเ่หมาะสมอยูใ่นช่วง	25-30	

องศาเซลเซยีส	ความชื้นสมัพทัธ์สงูประมาณ	

75-85%	ดนิควรมคี่าความเป็นกรดเป็นด่าง	

(pH)	ประมาณ	5.5-6.5	และทีส่�าคญัควรเลอืกพื้นทีป่ลกูทีม่นี�้าเพยีงพอตลอดช่วงฤดแูล้ง	มงัคดุจะให้ผลผลติ

ประมาณปีที่	7	หลงัปลกู	แต่ผลผลติต่อต้นในระยะแรกจะต�า่	ช่วงทีใ่ห้ผลผลติด	ีประมาณ	13	ปี	ขึ้นไป	โดย

เฉลีย่	60	กโิลกรมัต่อต้น	(น�า้หนกัผลเฉลีย่	80	กรมัต่อผล)	มงัคดุเป็นไม้ผลทีม่รีะบบรากหาอาหารค่อนข้างลกึ	

ประมาณ	 90-120	 เซนติเมตร	 จากผิวดิน	 ดังนั้นจึงต้องการสภาพแล้งก่อนออกดอกค่อนข้างนาน	 

โดยต้นมังคุดที่สมบูรณ์ใบยอดมอีายุระหว่าง	9-12	สัปดาห์	 เมื่อผ่านช่วงแล้งตดิต่อกัน	21-30	วัน	และมี

การกระตุน้น�า้ถกูวธิ	ี 	 มงัคดุจะออกดอกช่วงพฒันาการของดอก	 (ผลติาดอก–ดอกบาน)	ประมาณ	30	 วนั	 

ช่วงพัฒนาของผล	 (ดอกบาน	 -เก็บเกี่ยว)	 ประมาณ	 11-12	 สัปดาห์	 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคอื	 เริ่มมี 

สายเลอืดได้	1-2	วัน	ผลมังคุดที่มสีมี่วงแดงเก็บรักษาที่อุณหภูมิ	10-13	องศาเซลเซยีส	ความชื้นสัมพัทธ์	 

90-95%	 เก็บรักษาได้นานประมาณ	 2-4	 สัปดาห์	 ฤดูกาลผลผลิตของภาคตะวันออกอยู่ในช่วงเดือน

พฤษภาคม–มถิุนายน	ภาคใต้อยู่ในช่วงเดอืน	กรกฎาคม–กันยายน

พันธุ์ส่งเสริม

 พันธุ์พื้นเมอืง	 เนื่องจากเกสรตัวผู้ของดอกมังคุดเป็นหมัน	 เมล็ดเจรญิจากเนื้อเยื่อของต้นแม่	 โดย

ไม่ได้รับการผสมเกสร	ดังนัน้	จงึเชื่อกันว่ามังคุดมพีันธุ์เดยีว

วิธีการปลูก  

	 ท�าได้ทัง้การขดุหลมุปลกูซึง่เหมาะกบัพื้นทีค่่อนข้างแห้งแล้งและยงัไม่มกีารวางระบบน�้าไว้ก่อนปลกู	

วธินีี้ดนิในหลมุจะช่วยเกบ็ความชื้นได้ดขีึ้น	แต่ถ้ามฝีนตกชกุ	น�า้ขังรากเน่าและต้นตายได้ง่าย	ส่วนการปลูก

โดยไม่ต้องขุดหลุม	 (ปลูกแบบนั่งแท่นหรอืยกโคก)	 เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก	 วธินีี้การระบายน�้าด	ี น�า้ไม่ขัง

โคนต้น	แต่ต้องมกีารวางระบบน�้าไว้ก่อนปลูก	ซึ่งต้นมังคุดจะเจรญิเตบิโตเร็วกว่าการขดุหลมุ	ทัง้นี้จดุเน้น
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ทีส่�าคญัในการปลกูมงัคดุ	คอื	ควรใช้ต้นกล้าทีม่รีะบบรากด	ีไม่ขดงอในถุง	แต่ถ้าจะใช้ต้นกล้าขนาดใหญ่ก็

ให้ตัดดนิและรากที่ขดหรอืพันตรงก้นถุงออก

ระยะปลูก  

	 เนื่องจากมังคุดเป็นไม้ผลที่มทีรงพุ่มขนาดใหญ่	เจรญิเตบิโตช้า	ระยะ

ปลูกที่แนะน�า	คอื	8-9	x	8-9	เมตร	ส�าหรับสวนที่จะใช้เครื่องจักรกลแทน

แรงงาน	ควรเว้นระยะระหว่างแถวให้ห่างพอทีเ่ครือ่งจกัรกลจะเข้าไปท�างาน

แต่ให้ระยะระหว่างต้นชดิขึ้น

จ�านวนต้น/ไร	่	20−25	ต้นต่อไร่

การดูแลรักษา

 การให้น�้า 

	 ให้น�า้สม�่าเสมอช่วงเจรญิทางใบ	และงดให้น�้า	ช่วงปลายฝน	ต้นมังคุดที่มอีายุ	ตายอด	9-12	สัปดาห์

และผ่านสภาพแล้ง	20-30	วัน	เมื่อแสดงอาการใบตก	ปลายใบบดิ	ก้านใบ	และกิ่งที่ปลายยอดเริ่มเป็นร่อง	

ให้กระตุน้การออกดอกโดยการให้น�้าอย่างเตม็ทีใ่ห้มากถงึ	1,100−1,600	ลติรต่อต้น	จากนัน้ให้หยดุดอูาการ	

7-10	วัน	เมื่อพบว่าก้านใบ	และกิ่งที่ปลายยอดเริ่มเต่งขึ้นก็ให้น�า้	เป็นครัง้ที่	2	ในปรมิาณ	1/2	ของครัง้แรก	

หลังจากนัน้	10-14	วัน	ตาดอกจะผลอิอกมาให้เห็น	และควรมกีารจัดการน�้าเพื่อควบคุมให้มปีรมิาณดอก

เพยีงร้อยละ	35-50	ของยอดทัง้หมด	เพื่อให้ได้ผลผลติที่มคีุณภาพโดยหลังจากมังคุดออกดอกแล้ว	10-

15%	 ของตายอดทั้งหมด	 ควรให้น�้าปริมาณมาก	 220-280	 ลิตรต่อต้น	 ทุกวัน	 จนพบว่าในยอดที่ยังไม่

ออกดอกเริ่มมยีอดอ่อนแทนตาดอก	 จงึค่อยให้น�้าตามปกต	ิ คอื	 80-110	 ลติรต่อต้น	 และจะต้องให้น�้าใน

ปรมิาณนี้อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องทุกวัน	เพื่อให้ผลมังคุดมพีัฒนาการที่ดี

*เป็นปรมิาณน�า้ส�าหรับต้นมังคุดที่มเีส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 6 เมตร

 การใส่ปุ๋ย

	 1.	 	เพื่อบ�ารุงต้นหลังการเก็บเกี่ยว

		 	 	−	 ปุ๋ยอนิทรยี์		20-50	กโิลกรัมต่อต้น

		 	 	−	 ปุ๋ยเคมสีูตร	15-15-15	หรอื	16-16-16	อัตรา	1-3	กโิลกรัมต่อต้น

	 2.	 	เพื่อส่งเสรมิการออกดอก	(ช่วงปลายฝน)

		 	 	−	 ปุ๋ยเคมสีูตร	8-24-24	หรอื	9-24-24		อัตรา	2-3	กโิลกรัมต่อต้น

	 3.	 	เพื่อบ�ารุงผล	(หลังตดิผล	3-4	สัปดาห์)

		 	 	−	 ปุ๋ยเคมสีูตร	13-13-21	อัตรา	2-3	กโิลกรัมต่อต้น
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การปฏบิตัอิืน่ๆ  

 1. การเตรียมสภาพต้นให้พร้อม	คอื	การจดัการให้ต้นมงัคดุแตกใบอ่อนในเวลาทีเ่หมาะสม	และ

พฒันาเป็นใบแก่ได้พอดกีบัช่วงทีม่สีภาพแวดล้อมเหมาะสม	ปกตต้ินมงัคดุทีต่ดัแต่งกิง่	และใส่ปุย๋ตามค�าแนะน�า

จะแตกใบอ่อนตามเวลาที่เหมาะสม	 แต่ต้นที่ไว้ผลมากและขาดการบ�ารุงที่ดีในฤดูที่ผ่านมา	 แม้จะจัดการ

ต่างๆ	 แล้วก็มักจะไม่ค่อยแตกใบอ่อนหรือแตกใบอ่อนช้า	 จึงควรกระตุน้การแตกใบอ่อนโดยฉดีพ่นปุย๋ยเูรยี	

อตัรา	 100-200	กรมัต่อน�า้	 20	ลติร	แต่ถ้าพ่นยูเรียไปแล้ว	 มังคุดยังไม่ยอมแตกใบอ่อนก็ให้ใช้ไทโอยเูรยี	 

20-40	กรมั	ผสมน�า้ตาลเดก็ซ์โตรส	600	กรมั	ในน�า้	20	ลติร	(ไทโอยเูรยีมคีวามเป็นพษิต่อพชืสูง	จะท�าให้

ใบแก่ร่วงได้	จงึต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง)	เมื่อมังคุดแตกใบอ่อนแล้ว	ให้ดูแลรักษาใบอ่อนที่แตกออกมา

ให้สมบูรณ์	โดยการหมั่นตรวจสอบ	และป้องกันการระบาดของหนอนกัดกนิใบและโรคใบจุดอย่างใกล้ชดิ

  2. การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ	 (มังคุดคุณภาพ	 หมายถึง	 ผลมังคุดที่ม ี

ผวิลายไม่เกนิ	5%	ของผวิผลและมนี�า้หนกัไม่น้อยกว่า	80	กรมั	ปราศจากอาการเนื้อแก้วยางไหลภายในผล	

และจะต้องเป็นผลที่เก็บเกี่ยวถูกวธิ)ี	 :	ควบคุมปรมิาณดอก	 มังคุดทุกดอกจะเจรญิเป็นผลได้โดยไม่ต้อง

ผสมเกสร	ถ้าปล่อยให้ออกดอกมากเกนิไปผลที่ได้มขีนาดเล็กราคาไม่ด	ีและยังมผีลต่อความสมบูรณ์ของ

ต้นในปีถดัไป	นอกจากจะจดัการน�้าตามทีก่ล่าวแล้ว	ในกรณทีีพ่บว่ามงัคดุออกดอกมากเกนิไปแล้วให้หว่าน

ปุ๋ยทางดนิสูตร	16-16-16	หรอื	15-15-15	ปรมิาณ	2	เท่าของปกตคิวบคู่กับการให้น�า้จะท�าให้ผลที่มอีายุ	

2-3	 สัปดาห์ร่วงได้บางส่วน	 :	ตรวจสอบและป้องกันก�าจัดศัตรู เพลี้ยไฟ	 ไรแดง	 ไรขาว	 อย่างใกล้ชิด	 

ในช่วงดอกใกล้บาน	และตดิผลขนาดเล็ก

  3. การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลที่แก่พอเหมาะ	 เมื่อผลเริ่มเป็นระยะสายเลอืด	 	คอื	ผลที่มสีเีหลอืง

อ่อนปนเขียว	 มีจุดประสีชมพูกระจายทั่วผล	 แนะน�าให้เกบ็เกีย่วด้วยตะกร้อผ้าเพือ่ป้องกนัผลตกกระแทก

และรอยขดีข่วนทีผ่วิ

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

 ช่วงแตกใบอ่อน เน้นการป้องกันก�าจัดแบบผสมผสาน

  1.  หนอนกนิใบ  สมุหญ้าใต้โคนต้นมงัคดุเพือ่ให้ตวัหนอนมาหลบซ่อนตอนกลางวนัและเผาท�าลาย	

ถ้าพบการท�าลายมากให้ฉดีพ่นด้วยคาร์บารลิ

  2.  หนอนชอนใบ เกบ็ใบอ่อนทีม่หีนอนมาเผาท�าลาย	ถ้าพบการท�าลายมากให้ฉดีพ่นด้วยคาร์บารลิ	 

ในระยะทีแ่ตกใบอ่อนให้ฉดีพ่นด้วยสารเคม	ี แมนโคเซบ	คาเบนดาซมิ	หรอืเบนโนมลิช่วงดอกใกล้บานและ 

ตดิผลอ่อน
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ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ระยะดอกบาน

และตดิผล

ระยะพัฒนาของผล ระยะผลแก่

และเก็บเกี่ยว

ระยะแตกใบอ่อน 

และเจรญิทางใบ

ระยะใบแก่

เตรยีมฟักตัว

ระยะพักตัว

เตรยีม

ออกดอก

ระยะ

ออกดอก

l ป้องกัน 

   	ก�าจัดเพล้ียไฟ 

				ไรแดง

l ให้น�้า

				สม�่าเสมอ

l ให้น�้าสม�่าเสมอ

l ตัดแต่งผล

l ใช้ปุ๋ย	13−13−21	

				หลังตดิผล	3−4	

				สัปดาห์

l เกบ็เกีย่วด้วยตะกร้อ

    ผ้าอย่างระมัดระวัง

l ตัดแต่งกิ่ง

l ใส่ปุ๋ย	15−15−15,	

				16−16−16

l ก�าจัดวัชพชื	และ

			ป้องกันก�าจัดหนอน

			กดักนิใบ	และโรคใบจดุ

l ให้น�้าถ้าฝนทิ้งช่วง

l ใช้ปุ๋ย

			8−24−24	

			หรอื							

  12−24−12

l ควบคุมน�้า

l ควบคุมน�้า l ควบคมุน�า้

l ป้องกัน 

    ก�าจัด

    เพลี้ยไฟ

  3. โรคใบจุด ถ้าพบการระบาดจ�านวนมากฉดีพ่นด้วย	คาร์เบนดาซมิ	50%	ดับบลวิพ	ีอัตรา	10-15	

กรัมต่อน�า้	20	ลติร

  4. เพลี้ยไฟ ฉีดพ่นสารคาร์โบซัลแฟน	หรือฟิโปรนิล	 หรืออิมิดาโคลพริด	 ให้ทั่วทั้งภายใน	 และ

ภายนอกทรงพุ่ม	จากนัน้	5-7	วัน	ถ้ายิ่งพบว่ามเีพลี้ยไฟให้ฉดีพ่นซ�า้แต่ควรสลับชนดิสารเคมี

 5. ไรแดง	พ่นด้วยก�ามะถันผลหรอืสารเคมโีอไมท์ผง

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติไม้ผล

โรคใบจุดมังคุด

ปฏิทินการดูแลรักษา
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ลักษณะทัว่ไป 

 ล�าไย	 เป็นไม้ผลทีน่บัว่าเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญั
เนือ่งจากมลูค่าการส่งออกหลายพนัล้านบาท		ชอบดนิ
ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์สงู	หรอืดนิร่วนปนทราย	ระบายน�า้ด	ี
ความลกึของหน้าดนิ	มากกว่า	50	เซนตเิมตร	ระดับ
น�้าใต้ดิน	 ต้องมากกว่า	 0.75	 เมตร	 ความเป็นกรด 

เป็นด่าง	(pH)	5.5-6.5	การเจรญิเตบิโตต้องการอณุหภมูิ
ช่วง	 20-35	องศาเซลเซยีส	 ระยะออกดอก	อุณหภูมติ้องต�่ากว่า	 15	องศาเซลเซยีส	 เป็นระยะเวลานาน
ตดิต่อกนั	2	สปัดาห์	ปรมิาณน�า้ฝนไม่ต�า่กว่า	1,000	ลกูบาศก์มลิลเิมตรตลอดปี	และมกีารกระจายตวัของฝน

พันธุ์ส่งเสริม 

 1. พันธุ์ดอ มีแหล่งปลูกที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ภาคเหนือตอนบน	 ออกดอกและติดผลง่ายกว่าพันธุ์อื่น	 
ให้ผลผลิตค่อนข้างสม�่าเสมอ	 เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ	 4	 ปี	 หลังปลูก	 ออกดอกกลางเดือนมกราคม	 เก็บ
ผลผลติเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม	ลักษณะผลค่อนข้างกลม	กว้าง	2.8	 เซนตเิมตร	หนา	2.5	 เซนตเิมตร	
ยาว	2.5	เซนตเิมตร	สนี�า้ตาลอ่อน	บ่าผลยกข้างเดยีว	รสหวาน	จ�านวนผลโดยเฉลี่ย	85-94	ผลต่อกโิลกรัม	
นยิมบรโิภคสด	และแปรรูป

  2. พนัธุส์ชีมพ ูออกดอกและตดิผลยากกว่าพนัธุด์อ	ผลผลติไม่สม�า่เสมอเริม่ให้ผลผลติ	เมือ่อาย	ุ4	ปี	
ปลกูออกดอกปลายเดอืนมกราคม	เกบ็ผลผลติปลายเดอืนกรกฎาคม	-	สงิหาคม	ลกัษณะผลค่อนข้างกลม	
กว้าง	2.9	เซนตเิมตร		หนา	2.7		เซนตเิมตร	ยาว	2.7	เซนตเิมตร	สนี�า้ตาลอ่อน	เนื้อกรอบ	สชีมพูเล็กน้อย	
สเีนื้อเข้มขึ้นเมื่อผลแก่จัด	รสหวานจัด	กลิ่นหอม	ขนาดผลโดยเฉลี่ยใกล้เคยีงกับพันธุ์ดอ	นยิมบรโิภคสด

 3.  พันธุ์เบี้ยวเขยีว	ออกดอกและตดิผลยาวกว่าพนัธุส์ชีมพ	ูเริม่ให้ผลผลติเมือ่อาย	ุ4-5	ปี	หลังปลูก	
ออกดอกเดอืนมกราคม	เกบ็ผลผลติเดอืนสงิหาคม−กนัยายน	ลกัษณะผลแบนและเบี้ยวกว้าง	3.0	เซนตเิมตร	
หนา	 2.6	 เซนตเิมตร	 ยาว	 2.8	 เซนตเิมตร	สนี�า้ตาลอ่อนออกเขยีวเล็กน้อย	มบี่าผลไม่เท่ากนั	 เนื้อกรอบ 
สขีาวค่อนข้างใส	รสหวานจดั	กลิน่หอม	นยิมบรโิภคสด

 4. พันธุ์แห้ว ออกดอกติดผลยาวกว่าพันธุ์ดอ	 เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออาย	ุ 4−5	 ปี	 หลังปลูกออกดอก
ปลายเดือนมกราคม	 เก็บเกี่ยวผลผลิตปลายเดือนกรกฎาคม−สิงหาคม	 ลักษณะผลค่อนข้างกลมกว้าง	 

ล�าไย



กรมส่งเสริมการเกษตร

2.8	เซนตเิมตร	หนา	2.7	เซนตเิมตร	ยาว	2.7	เซนตเิมตร	สนี�้าตาล	เนื้อกรอบ
สขีาวค่อนข้างใส	รสหวานจัดกลิ่นหอม	นยิมบรโิภคสด

การเตรียมดิน   

	 ถ้าเป็นพื้นที่ที่เคยปลูกพืชอื่นมาก่อนให้ไถดินลึกประมาณ	 30	
เซนตเิมตร	ตากดนิไว้	20-25	วนั	พรวนย่อยดนิอกี	1-2	ครัง้	และปรบัระดบัดนิ	
ให้สม�่าเสมอตามแนวลาดเอยีง

วิธีการปลูก   

 1. การเตรยีมพนัธุ ์เตรยีมพนัธุโ์ดยวธิตีอนกิง่	ซึง่ควรเตรยีมไว้ล่วงหน้า	1	ปี	เพือ่ให้ได้ต้นกล้าทีแ่ขง็แรง

 2. ระยะปลกู	วางผงัระยะปลกูระหว่างแถวและต้น	8	x	8	เมตร	หรอื	10	x	8	เมตร	ตามสภาพพื้นที่
หรอืระยะ	7x5	เมตร	ในกรณทีี่มกีารควบคุมทรงพุ่ม

 3. วธิปีลูก 
		 	 -	 ขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง	ยาว	ลกึ	ประมาณ	80	x	80	x	80	เซนตเิมตร	
		 	 -	 รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดแีล้วอัตรา	3-5	กโิลกรัมต่อหลุม	โดยผสมกับหน้าดนิ	
ใส่ลงหลุม	พูนดนิสูงจากปากหลุม	ประมาณ	15	เซนตเิมตร	
		 	 -		 ก่อนปลกูท�าหลมุเท่าถงุเพือ่วางช�าต้นกล้าตดัรากทีข่ดงอรอบๆ	ถงุช�าต้นกล้าทิ้งไป	 โดยเฉพาะ
บรเิวณก้นถงุ	ใช้มดีคมกรดีจากก้นถงุขึ้นมาปากถงุทัง้สองด้าน	แล้วดงึถุงพลาสตกิออกระวังอย่าให้ดนิแตก	
กลบดนิให้แน่น
		 	 -		 ปักไม้หลกัและผกูเชอืกยดึต้นเพือ่ป้องกนัต้นกล้าโยกคลอนรดน�้าให้ชุม่	พรางแสงให้จนกระทัง่

แตกยอดอ่อน	1	ครัง้	จงึงดการพรางแสง

การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย   
-	 ล�าไยอายุ	 1-3	 ปี	 หลังจากต้นแตกใบอ่อนชุดที่	 1	 ใส่ปุ ๋ยเคมีสูตร	 
15-15-15	+	46-0-0	สัดส่วน	1	:	1	อัตรา	100	กรัมต่อต้น	ปีละ	3	ครัง้		และเพิ่ม
ขึ้นปีละ	2	เท่าทุกปี
	-	ล�าไยอาย	ุ4	ปี	แตกใบอ่อนประมาณต้นเดอืนสงิหาคม	ใส่ปุ๋ยเคมสีตูร	15-15-15	
+	46-0-0	สัดส่วน	1	:	1	อัตรา	1-2	กโิลกรัมต่อต้น	และเดอืนพฤศจกิายน	พ่นปุ๋ย
เคมสีูตร	0-52-34	อัตรา	150	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	พ่นให้ทัว่ทรงพุม่	เพือ่ไม่ให้ล�าไย
แตกใบใหม่	พ่น	3	ครัง้	ทกุ	7	วนั
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		 -	 ส�าหรับล�าไยที่ให้ผลผลิตแล้ว	 (อายุ	 5	 ปีขึ้นไป)	 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีที่ผ่านมาใส่ปุ๋ย 
สูตร	 15-15-15	 +	 46-0-0	 สัดส่วน	 1:1	 อัตรา	 2	 กิโลกรัมต่อต้น	 เพื่อกระตุ้นการแตกใบอ่อนชุดที่	 1	 
หลังจากนัน้ประมาณเดอืนกันยายนใส่ปุ๋ยเคมี	สูตร	15-15-15	+	46-0-0	สัดส่วน	1:1	อัตรา	1-2	กโิลกรัม
ต่อต้น	เมื่อล�าไยแตกใบอ่อนชุดที่	2	กลางเดอืนตุลาคม	ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร	0-46-0	+	0-0-60	สัดส่วน	1	:	1	
อัตรา	2-3	กโิลกรัมต่อต้น	เพื่อให้ล�าไยพักตัวและพร้อมต่อการออก
		 -	 เมือ่ล�าไยตดิผลขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง	1	เซนตเิมตร	ใส่ปุย๋เคมสีตูร	15-15-15	+	46-0-0	สดัส่วน	
1:1	อัตรา	1-2	กโิลกรัมต่อต้น	เพื่อบ�ารุงผลให้เจรญิเตบิโต
		 -	 ก่อนเกบ็เกีย่ว	1	เดอืน	ใส่ปุย๋เคมสีตูร	0-0-60	อตัรา	1-2	กโิลกรมัต่อต้น	เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลติ
		 -	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติ	ใส่ปุย๋เคมสีตูร	15-15-15	+	46-0-0	สดัส่วน	1	:	1	อตัรา	1-2	กโิลกรมัต่อต้น

 การให้น�้า  
	 1.	 แบบใช้สายยางรด	ลงทุนต�่าแต่ต้องมแีหล่งน�า้และแรงงานเพยีงพอ
	 2.	 แบบหัวเหวี่ยง	เป็นการให้น�า้ในกรณมีแีหล่งน�า้จ�ากัด	ต้นทุนสูงกว่าแบบใช้สายยาง
	 3.	 แบบหัวเหวี่ยงขนาดเล็ก	เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่มแีหล่งน�า้จ�ากัด	ใช้แรงงานน้อย	แต่ต้องมกีารดูแล
รักษาสูง
	 4.	 แบบน�า้หยด	เหมาะส�าหรับพื้นที่ที่มแีหล่งน�้าจ�ากัดมาก	ต้นทุนสูง

การตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่ม

	 1.	 ล�าไยอาย	ุ1-3	ปี	ซึง่ยงัไม่ให้ผลผลติ	ควรตดัแต่งให้มลีกัษณะทรงพุม่เป็นทรงกลม
	 2.	 ล�าไยอายุ	 4-5	 ปี	 ให้ผลผลิตแล้ว	 ควรตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยว	 ตัดกิ่งกลางทรงพุ่มที่อยู่ 
ในแนวตัง้	เหลอืตอกิ่งเพื่อเปิดกลางทรงพุ่มให้ได้รับแสงสว่างมากขึ้น
	 3.	 ล�าไยอายุ	5	-10	ปี	ตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ทรงพุ่มชนกัน	ตัดแต่งเช่นเดยีวกับล�าไย
อาย	ุ4	-5	ปี	ตดัปลายกิง่ทัง้แนวนอนและแนวตัง้ให้มคีวามสงู	เหลอืเพยีง	3	เมตร	เพือ่สะดวกในการปฏบิตังิาน

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช  

  โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

  1. โรครำน�้ำฝนหรอืโรคผลเน่ำและใบไหม้

   สาเหตุ    เชื้อรา

    ลักษณะอำกำร		เมือ่เชื้อราเข้าท�าลายทีผ่ลจะท�าให้ผลเน่าและร่วง	แผลมสีนี�า้ตาลเข้าท�าลาย
ที่ใบอ่อน	 ยอดอ่อน	 จะเป็นแผลไหม้สีน�้าตาลด�า	 ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอนเชื้อราสร้างเส้นใยและสปอร์ 
สขีาวฟูบนแผลที่ผล

   ช่วงเวลำระบำด		ฤดูฝนช่วงที่มฝีนตกชุก
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  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 1.		ปลูกล�าไยให้มรีะยะห่างที่พอเหมาะ	ไม่ปลูกชดิเกนิไป
		 	 2.	ตัดแต่งภายในทรงพุ่มให้แสงแดดส่องถงึโคนต้น	และก�าจัดวัชพชืภายใต้ทรงพุ่ม
	 	 3.	บ�ารุงรักษาต้นล�าไยให้เจรญิเตบิโตแข็งแรง	โดยการใส่ปุ๋ย	ให้น�า้	ในช่วงที่อากาศแห้งแล้งและ
พ่นสารป้องกันก�าจัดโรคพชืและสารก�าจัดแมลงอย่างสม�่าเสมอ
	 		 4.		เกบ็ผลและใบล�าไยทีม่โีรคซึง่ร่วงหล่นบนพื้นดนิ	ภายใต้ทรงพุ่ม	เผาท�าลายนอกแปลงปลูก
	 	 5.	 ควบคมุโรคโดยชวีวธิ	ี ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา	หรอื	 เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์บาซิลลัส	 ผสมน�้า 
พ่นให้ทั่วทัง้ต้น
	 	 6.	พ่นสารป้องกันก�าจัดโรคพชื

 2. โรคผลเน่ำสนี�้ำตำล

  สาเหตุ    เชื้อรา

  ลักษณะอำกำร		 ผลเน่าแล้วร่วง	แผลสนี�า้ตาล	ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน	ไม่พบเส้นใยและ
สปอร์ของเชื้อบนแผล

  ช่วงเวลำระบำด 	 ฤดูฝนช่วงที่มตีกชุก

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 1.	ปฏบิัตเิหมอืนการป้องกันโรคผลเน่าและใบไหม้
	 	 2.	พ่นสารป้องกันก�าจัดโรคพชื

  3. โรคพุ่มไม้กวำด

  สาเหตุ   เชื้อรา   เชื้อไฟโตพลาสมา	หรอื	มายโคพลาสมา

  ลักษณะอำกำร		 ส่วนทีเ่ป็นตาเกดิอาการแตกยอดฝอยเป็นมดัไม้กวาด	หากเป็นรนุแรง	ท�าให้
ต้นล�าไยทรุดโทรม

  ช่วงเวลำระบำด		 เดอืนกุมภาพันธ์	-	พฤษภาคม	โดยมวนล�าไยเป็นพาหะน�าโรค

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 1.	ขยายพันธุ์ปลูกจากต้นแม่พันธุ์ที่ปลอดโรค
	 	 2.	ตัดกิ่งเป็นโรคออกเผาท�าลาย
	 	 3.	พ่นสารป้องกันก�าจัดโรคพชื

	 	 4.	พ่นสารป้องกันก�าจัดไร	ซึ่งเป็นพาหะของโรค
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 แมลงและไรศัตรูที่ส�าคัญ

 1. ผเีสื้อมวนหวำน

 ลกัษณะกำรท�ำลำย	เป็นผเีสื้อกลางคนื	ขนาดปีกกว้าง	3-5	เซนตเิมตร	
ปีกคูห่น้าสนี�า้ตาล	คูห่ลงัสเีหลอืงทอง	มลีายรปูไตร	หรอืซสีดี�า	ตาสแีดง	
สะท้อนแสงไฟ	ผเีสื้อเจาะและดูดกนิน�า้หวานจากผล	มนี�า้ไหลเยิ้มออก
รทูีถ่กูเจาะเนือ่งจากเชื้อโรคเข้าท�าลายช่วงระยะเวลาทีร่ะบาดช่วงผลแก่	
ใกล้เก็บเกี่ยว	เดอืนกรกฎาคม	–	สงิหาคม	

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 1.		ห่อช่อผลด้วยกระดาษเพื่อป้องกันการเข้าท�าลาย	
	 	 2.	ก�าจัดวัชพชืซึ่งเป็นพชือาหารของหนอน	เช่น	ย่านาง	ต้นข้าวสาร	และบอระเพ็ด
	 	 3.	 ใช้ไฟส่อง	จับผเีสื้อท�าลายโดยใช้สวงิโฉบ	(ช่วงเวลา	20.00	-	22.00	น.)
	 	 4.	 ช่วงผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยวใช้เหยื่อพิษ	 โดยใช้สบัปะรดสกุตดัเป็นชิ้นจุม่ในสารป้องกนัศตัรพูชื	 
นาน	1	นาท	ีไปแขวนในสวน

 2. มวนล�ำไย  

  ลกัษณะกำรท�ำลำย	มวนล�าไยวางไข่และเปลีย่นเป็นสนี�้าตาลเกอืบด�าเมือ่ใกล้
ฟักวางไข่บนช่อดอกหรอืผลอ่อน	กลุ่มละ	14	ฟอง	ตวัอ่อนมลี�าตวัสแีดง	ริ้วลายขาว
สลับด�า	 หรอืตวัเตม็วยัสนี�า้ตาลอ่อน	ทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยั	 เมื่อได้รับการกระทบ
กระเทอืนจะปล่อยสารทีม่กีลิน่เหมน็ฉนุออกมาท�าลายยอดอ่อน	ช่อดอก	และผลอ่อน	
ท�าให้ยอดอ่อนหรอืช่อดอกแห้ง	ใบอ่อนและผลอ่อนเป็นแผลมจีดุสดี�าอ่อน	ช่วงระยะ
เวลาที่ระบาด	ช่วงเดอืนมกราคม	-	สงิหาคม
  

  กำรป้องกันก�ำจัด  
	 	 1.	 หลังการเก็บเกี่ยวควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่งเพื่อป้องกันมวนล�าไยหลบซ่อนข้ามฤดู	
	 	 2.	 เก็บไข่และตัวอ่อนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	น�าไปท�าลาย	
	 	 3.	 ถ้าส�ารวจพบไข่ถกูแตนเบยีนท�าลายมาก	ไม่จ�าเป็นต้องใช้สารป้องกันก�าจัดศัตรูพชื
	 	 4.	 ถ้าพบไข่จ�านวนมาก	แต่ไม่ถูกแตนเบยีนท�าลาย	ท�าการป้องกันก�าจัดโดยใช้คาร์บารลิ	
	 	 	 85%	ดับบลวิพ	ี45	กรัมต่อน�า้	20	ลติร

ผเีสื้อมวนหวาน

มวนล�าไย
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  3. หนอนเจำะขั้วผล 

   ลักษณะกำรท�ำลำย	 ไข่สีเหลืองครีม	 มีขนาดเล็กมาก	 มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้ 
แว่นขยาย	ตัวหนอนเจาะท�าลายยอดอ่อน	ดอก	และผลพบการท�าลาย
รุนแรง	 เมื่อเปลี่ยนสจีนถงึระยะเก็บเกี่ยว	ท�าให้ผลร่วง	หนอนโตเต็มที่

ขนาดตัวยาว	1.0-1.5	เซนตเิมตร	สคีรมีปนเขยีว	เข้าดักแด้ในรังดักแด้

ทีใ่บแก่	ตวัเตม็วยั	เป็นผเีสื้อขนาดเลก็	เมือ่หบุปีกตวัยาว	6-8	มลิลเิมตร	

หนวดยาวกว่าล�าตัว	ปีกสนี�า้ตาลมลีวดลายซกิแซกขาวสลบัทองและด�า

เคลื่อนไหวรวดเร็ว	 ชอบหลบใต้ใบที่หนาทบึ	 ช่วงระยะเวลาระบาด	 

เดอืนกุมภาพันธ์	-	สงิหาคม

   กำรป้องกันก�ำจัด 

	 	 	 1.	เก็บผลร่วงท�าลายนอกแปลงปลูก

	 	 	 2.	หลังเก็บเกี่ยว	ตัดแต่งกิ่งเผาเพื่อท�าลายดักแด้

	 	 	 3.	หลังตดิผล	1-2	สัปดาห์	สุ่มช่อผล	10	ช่อ	ต่อต้น	ใช้แว่นขยายส่องดูไข่บนผล	5	ผล	ต่อช่อ	 

ถ้าพบไข่ให้ท�าการป้องกนัก�าจดั	โดยใช้คาร์บารลิ	85%	ดบับลวิพ	ี45	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	พ่นเมือ่พบการระบาด	

3-4	ครัง้	ห่างกัน	7	วัน

  4. ไรสี่ขำ

   ลกัษณะกำรท�ำลำย	ไรมขีนาดเลก็มาก	สชีมพเูรือ่ๆ	ไม่สามารถมอง

เห็นด้วยตาเปล่า	ไรดูดกนิน�้าเลี้ยงบนยอดอ่อน	ช่อดอก	และหลบซ่อนตามชิ้นส่วน

ทีถ่กูท�าลาย	ส่วนทีถ่กูท�าลายจะแสดงอาการแตกพุม่ฝอยเหมอืนไม้กวาด	หรอืคล้าย

กับอาการของโรคพุ่มไม้กวาด	มักพบท�าลายอย่างรุนแรงในต้นที่มอีายุมากท�าให้ต้น

ทรุดโทรม	ช่วงเวลาระบาด	ช่วงเดอืนกุมภาพันธ์–เมษายน

   กำรป้องกันก�ำจัด 

	 	 	 1.	เมื่อตรวจพบยอดมอีาการแตกพุ่มฝอยคล้ายไม้กวาด		ให้ตัดและเผาท�าลาย

	 	 	 2.	หากมกีารท�าลายเป็นบรเิวณกว้าง	ท�าการป้องกนัก�าจดั		โดยใช้ก�ามะถนัผง	80%ดบับลวิพ	ี

40	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	พ่น	1-3	ครัง้	ทุก	4	วัน		 

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติไม้ผล

อาการถูกไรท�าลาย

หนอนเจาะขัว้ผล
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ส้มโอ
ลักษณะทั่วไป 

ส้มโอ	 เป็นผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาไม้ผลตระกูล
ส้ม	สามารถปลกูได้ในทกุภาคของประเทศ	มรีสชาตดิ	ีเป็น
ทีน่ยิมบรโิภคทัง้ในและต่างประเทศ	 ข้อดขีองส้มโอ	 คือ	 
มีเปลือกหนาทนทานต่อการขนส่งระยะทางไกล	 และ
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

พันธุ์ส่งเสริม 

 1. พันธุ์ทองด ีแหล่งปลูกในภาคกลาง	จังหวัดนครปฐม	สมุทรสาคร	และราชบุรี	ผลกลมแป้น	หัวมี
จบีเล็กน้อย	ขนาดปานกลางเส้นผ่าศูนย์กลางผล	ประมาณ	14–16	เซนตเิมตร	ผนังกลบีสชีมพูเรื่อๆ	เนื้อกุ้ง
ฉ�่าน�า้สชีมพูอ่อน	มคีวามหวานสูง	หวานสนทิ	นยิมบรโิภคทัง้ภายในและต่างประเทศ

  2.  พันธุ์ขาวน�้าผึ้ง แหล่งปลูกเช่นเดียวกับพันธุ์ขาวทองด	ี ปลูกมากที่อ�าเภอสามพราน	 จังหวัด
นครปฐม	ผลกลมค่อนข้างสูง	ขนาดปานกลาง	เส้นผ่าศูนย์กลางผลประมาณ	17	เซนตเิมตร	ผนงักลบีสขีาว	
และเนื้อกุง้เป็นสนี�า้ผึ้ง	รสหวานอมเปรี้ยวเลก็น้อยให้ผลดก	

นอกจำกนี้ยังมพีันธุ์ที่ปลูกในท้องถิ่นอกี 	ได้แก่

  1.  พันธุ์ขาวใหญ่	 แหล่งปลูกจังหวัดสมุทรสงคราม	นครปฐม	และสมุทรสาคร	ผลกลม	สูงขนาด
ปานกลาง	เส้นผ่าศูนย์กลางผลประมาณ	14	-18	เซนตเิมตร	ผนังกลบีสขีาว	เนื้อกุ้งแห้ง	สขีาวอมเหลอืง	 
รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

  2.  พันธุ์ขาวแตงกวา	 แหล่งปลูกในภาคเหนอืตอนล่าง	 จังหวัดชัยนาท	นครสวรรค์	 และอุทัยธาน	ี
ผลกลมแป้น	ขนาดปานกลาง	 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด	14-16	 เซนตเิมตร	ผนังกลบีสขีาว	 เนื้อกุ้งสขีาวอม
เหลอืง		รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

 3.  พันธุ์ท่าข่อย	แหล่งปลูกในภาคเหนอืตอนล่าง	จังหวัดพจิติร	และพษิณุโลก	ผลกลมสูง	หัวมจีบี
เล็กน้อย	ขนาดปานกลาง	เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	15–18	เซนตเิมตร	ผนังกลบีสชีมพู	เนื้อกุ้ง	สชีมพูอ่อน	
ฉ�่าน�า้	รสหวานอมเปรี้ยว	มเีมล็ดน้อยหรอืเมล็ดลบี		บางผลไม่มเีมล็ด



กรมส่งเสริมการเกษตร

แหล่งปลูก 

 สภำพพื้นที่	 พื้นที่ดอน	หรือที่ลุ่มไม่มีน�้าท่วมขัง	 ความสูงจากระดับน�้าทะเลไม่เกิน	 400	 เมตร	 
ความลาดเอยีงไม่เกนิ	 3	 เปอร์เซ็นต์	 ใกล้แหล่งน�้าธรรมชาติ	หรอืคลองชลประทาน	การคมนาคมสะดวก	
ขนส่งผลผลติได้รวดเร็ว

 ลกัษณะดนิ	ดนิร่วนเหนยีว	หรอืร่วนปนทราย	มคีวามอดุมสมบรูณ์สงู	การระบายน�า้ด	ีระดบัหน้าดนิ	
ลกึไม่น้อยกว่า	50	เซนตเิมตร	ค่าความเป็นกรดด่างของดนิ	ระหว่าง	5.5–6.5	สภาพภูมอิากาศ	อุณหภูมทิี่
เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต	ประมาณ	25-30	องศาเซลเซยีส	ปรมิาณน�้าฝนไม่น้อยกว่า	1,200	มลิลเิมตร
ต่อปี	มกีารกระจายของฝนสม�่าเสมอ	มแีสงแดดจัด

 แหล่งน�้ำ	 มีน�้าเพียงพอส�าหรับใช้ตลอดฤดูปลูก	 เป็นแหล่งน�้าที่สะอาดปราศจากสารอินทรีย์	 และ 
สารอนนิทรยี์ที่มพีษิปนเปื้อน	ค่าความเป็นกรดด่างของน�้าระหว่าง	5.5–7.0

การเตรียมดิน 

	 −	 วิเคราะห์ดินเพื่อประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารพืชในดิน	 และความเป็นกรดด่าง
ของดนิ	ปรับสภาพดนิตามค�าแนะน�าก่อนปลูก
		 −	 ไถดนิลกึประมาณ	30	เซนตเิมตร	ตากดนิไว้	20-25	วัน	พรวนย่อยดนิอกี	2	ครัง้	ปรับระดับดนิ
ให้สม�่าเสมอ	และคราดเก็บเศษวัชพชืออกจากแปลง
		 −	 พื้นทีด่อนทีน่�้าไม่ท่วมขงั	ไม่ต้องยกร่อง	ควรท�าร่องน�า้ตามความยาวของพื้นทีก่ว้าง	25	เซนตเิมตร	
ลกึ	20	 เซนตเิมตร	ทุกระยะ	100	 เมตร	ของแนวปลูก	หรอือาจยกร่องเป็นลักษณะลูกฟูก	 เพื่อระบายน�า้	 
โดยท�าการกักน�้าเป็นจุดๆ	ขณะที่น�า้ไหลผ่านร่องตลอดเวลา
		 −	 พื้นที่ลุ่มที่มนี�้าท่วมขัง	ปลูกบนสันร่องกว้าง	6-7	 เมตร	ระหว่างร่องกว้าง	 1	 เมตร	ลกึ	 1	 เมตร	 
ควรยกร่องในแนวเหนือ-ใต้	 เพื่อให้ส้มโอได้รับแสงแดดสม�่าเสมอและทั่วถึง	 หากเป็นที่ลุ่มมากต้องท�าคัน
กัน้น�า้รอบสวน	และฝังท่อระบายน�า้เข้าและออกจากสวนเพื่อควบคุมระดับน�า้ในสวนได้ตลอดเวลา

ระยะปลูก

	 −	พื้นทีด่อน	ระยะปลกูระหว่างแถวและต้น	6	x	6	เมตร	หรอื	8	x	8	เมตร	และควรปลกูพชืล้มลกุด้วย	
ในระยะเวลาช่วงปีที่	1	-	ปีที่	4	เพื่อเพิ่มรายได้ก่อนที่ส้มโอจะให้ผลผลติ
		 −	พื้นที่ลุ่ม	ระยะปลูกระหว่างแถวและต้น	8	x	6	เมตร

หลุมปลูก  

	 ปลูกช่วงต้นฤดูฝน	ขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง	ยาว	ลกึ	ประมาณ	50	x	50	x	50	เซนตเิมตร	ผสมดนิ 
ที่ได้จากการขุดหลุมกับปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วอัตรา	 4–6	 กิโลกรัม	 และปุ๋ยร็อคฟอสเฟต	 500	 กรัม	 
ต่อหลุม	ใส่ลงในหลุมประมาณ	2	ใน	3	ของหลุม
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การเตรียมพันธุ ์

	การเลือกพันธุ์ให้มีลักษณะตรงตามพันธุ์	 และตลาดต้องการ	 เป็นพันธุ์ที่
ปลอดโรค	 หรือเป็นกิ่งพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีโรคโคนเน่าและรากเน่า
ระบาดโดยคดัเลอืกจากต้นทีแ่ขง็แรงและไม่มอีาการเป็นโรค	ต้นพนัธุ์

						มคีวามสมบรูณ์	ต้นไม่แก่จนเกนิไป	โคนต้นตรงและมเีส้นผ่าศนูย์กลาง	
ไม่น้อยกว่า	1.5	เซนตเิมตร	ต้นสูงไม่น้อยกว่า	60	เซนตเิมตร

วิธีปลูก 

	 1.	วางต้นพันธุ์ส้มโอลงในหลุม	ให้รอยต่อระหว่างต้นตอและรากสูงกว่าระดับดนิปากหลุมเล็กน้อย
	 2.	ใช้มดีคมกรดีจากก้นถงุถงึปากถงุทัง้สองด้าน	แล้วดงึถงุพลาสตกิออก	ระวงัอย่าให้ดนิแตก
	 3.	กลบดนิที่เหลอืลงในหลุม	ซึ่งจะนูนเหมอืนหลังเต่า	แล้วกดดนิบรเิวณรอบโคนต้นให้แน่น
	 4.	ปักไม้หลักและผูกเชอืกยดึต้นเพื่อป้องกันการโยกคลอนของต้นพันธุ์
	 5.	คลุมดนิบรเิวณโคนต้นด้วยฟางข้าวหรอืหญ้าแห้ง
	 6.	รดน�า้ให้ชุ่ม

การดูแลรักษา	

 การใส่ปุ๋ย  

 − ส้มโออำยุ 1 ปี  เป็นช่วงทีร่ากเริม่งอก	ให้ปุย๋เคมสีตูร	46	–	0	–	0	+	15	–	15	–	15		หรอื	46	–	0	–	0	+	
16	 –	 16	 –	 16	 สัดส่วน	 1:1	 อัตรา	 0.5	 กิโลกรัมต่อต้น	 ในสภาพดินร่วนเหนียวแบ่งใส่	 4	 เดือนต่อครั้ง	 
ในสภาพดนิร่วนปนทราย	แบ่งใส่	3	เดอืนต่อครัง้	และให้ใส่ปุ๋ยเคมสีูตรดังกล่าว	อัตรา	1	และ	2	กโิลกรัม	 
ต่อต้น	เมื่อส้มโออายุ	2	และ	3	ปี	ตามล�าดับ

  − ส้มโออำยุ 4 ปี ทีเ่ริม่ให้ผลผลติ	ให้ปุย๋เคมสีตูร	46	–	0	–	0	+	15	–	15	–	15	สดัส่วน	1	:	1	อัตรา	
1–3	กโิลกรัมต่อต้น	ในช่วงฤดูฝนเพื่อเร่งยอด	ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร	12	-24	–	12	อัตรา	0.5	–	1	กโิลกรัมต่อต้น	
และพ่นปุ๋ยเคมสีูตร	7	–	13	–	34	+	สังกะส	ี12.5%	อัตรา	30–50	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	ประมาณ	2–3	ครัง้	
ก่อนออกดอก	2	 เดอืนเพื่อเร่งดอก	ระยะตดิผลใส่ปุ๋ยเคมสีูตร	 15	-15	-	 15	อัตรา	 1-3	กโิลกรัมต่อต้น					
เพื่อเพิ่มขนาดผล	และใส่ปุ๋ยเคมสีูตร	13	-	13	-	21	อัตรา	1-3	กโิลกรัมต่อต้น	ก่อนการเก็บเกี่ยว	1-2	เดอืน			
เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านรสชาติ

  − หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต	 ในช่วงปลายฤดูฝนที่ไม่มีฝนตกแล้วควรใส่ปุ๋ยหมัก	 ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยพืชสด	
หรอืตอซังพชืที่ย่อยสลายดแีล้ว	อัตรา	10-30	กโิลกรัมต่อต้น	โรยรอบทรงพุ่ม	และไม่ต้องพรวนดนิ
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 การให้น�้า  
	 −		 ความต้องการน�า้ของส้มโอประมาณ	0.6	เท่าของอัตราการระเหยน�า้	(มลิลเิมตรต่อวัน)	คูณด้วย
พื้นที่ใต้ทรงพุ่ม	เช่น	เมื่ออัตราการระเหยน�้า	วันละ	3.8–5.7	มลิลเิมตร	มพีื้นทีท่รงพุม่	1	ตารางเมตร	เท่ากบั
การให้น�า้	2.3	-	3.4	ลติรต่อวนั
		 −		 ส้มโออายุ	4	ปี	เริ่มให้ผลผลติ	ควรงดให้น�า้	15	-30	วัน	ก่อนออกดอก	เพื่อให้ส้มโอออกดอก	และ
ตดิผลได้ดี	ไม่แตกยอดอ่อน
		 −		 ควรงดให้น�้าช่วงส้มโอออกดอก	 เพื่อป้องกันดอกร่วง	 และเริ่มให้น�้าอีกหลังช่อดอกเริ่มพัฒนา	 
โดยเพิ่มปรมิาณน�้าทลีะน้อยจนถงึระดับการให้น�้าปกติ
		 −		 ถ้าใบอ่อนเริ่มห่อตัวแสดงว่าส้มโอขาดน�า้	ควรรบีให้น�้า

 การดูแลระยะตดิผล
	 -	 เก็บผลที่เป็นโรค	หรอืมอีาการยางไหล	น�าไปเผาท�าลายนอกแปลงปลูก
	 -	 ตัดแต่งผลออกให้เหลอืผลเดี่ยว	2–3	ผลต่อกิ่ง
	 -	 ควรใช้ไม้ค�า้ยันเพื่อป้องกันกิ่งฉกีหัก

 การตัดแต่งทรงพุ่ม
	 -	 หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติ	ควรตดัแต่งกิง่กระโดง	กิง่แห้ง	กิง่คดงอ	และกิง่เบยีดเสยีดออก	เพือ่ให้ทรงพุม่	
โดยเฉพาะส่วนยอดโปร่ง	แสงแดดส่องเข้าถงึภายในทรงพุ่ม
	 -	 หลังการตัดแต่งกิ่ง	 ควรทารอยแผลด้วยสารป้องกันก�าจัดเชื้อราคอปเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด์	 หรอื
ปูนขาว	หรอืปูนแดง

 การอนุรักษ์ธรรมชาติ
	 ศตัรธูรรมชาตขิองแมลงและไรศตัรสู้มโอทีส่�าคญั	มทีัง้ชนดิตวัห�า้และตวัเบยีน
	 -	 ตัวห�า้ได้แก่	แมลงช้างปีกใส	ด้วงเต่า	
	 	 แมงมุม
	 -	 ตัวเบยีน		ได้แก่	แมลงเบยีน
	 	 ซึ่งศัตรูธรรมชาตนิี้		มปีระสทิธภิาพ
	 	 ในการควบคุมแมลง	 และไรศัตรู 
	 	 ส้มโอมาก	ดังนัน้		การป้องกันก�าจัด
	 	 ศัตรูส้มโอ	ควรใช้วธิกีารที่ปลอดภัย
	 	 เพื่ออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาตดิ้วย
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การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	

  โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

  1. โรคแคงเกอร์  

    สาเหตุ  แบคทเีรยี

    ลักษณะอำกำร	เป็นแผลตกสะเก็ดบนใบ	 กิ่งและผล	 
จุดแผลบนใบค่อนข้างกลมและมีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ	 
จดุแผลบนกิง่มขีนาดไม่แน่นอน	ถ้าอาการรนุแรงท�าให้กิง่แห้ง	และ
ใบร่วง	แผลทีต่กสะเกด็นนูบนผลจะมยีางไหลออกมาด้วย	เชื้อสาเหตุ
แพร่กระจายไปตามลมและฝน				

   ช่วงเวลำระบำด	ระบาดมากในช่วงฝนตกชกุ	และจะรนุแรง
มากขึ้นหากมกีารท�าลายของหนอนชอนใบส้ม

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 −	ตดัแต่งกิง่ทีเ่ป็นโรค	และเกบ็ใบเป็นโรคทีร่่วงหล่น	บรเิวณ
โคนต้นเผาท�าลายนอกแปลงปลูก
		 	 −	พ่นสารป้องกันก�าจัดโรคแคงเกอร์	ตามค�าแนะน�าในตารางที่	1
		 	 −	พ่นสารป้องกนัก�าจดัหนอนชอนใบส้ม	ตามค�าแนะน�าในตารางที	่2

  2. โรคกรนีนิ่ง

   สาเหตุ  เชื้อคล้ายแบคทเีรยี

   ลักษณะอำกำร	เชื้อโรคอาศัยในท่ออาหารของต้นส้มโอท�าให้ใบแสดงอาการคล้ายขาด 
ธาตุอาหาร	คอื	ใบเหลอืงซดี	เส้นใบมสีเีขยีว	หรอืใบด่างเหลอืงเป็นหย่อมๆ	คล้ายลักษณะอาการ	ขาดธาตุ
สังกะส	ี เส้นใบอาจแตก	ต้นทรุดโทรม	ถ้าเป็นโรครุนแรงปรมิาณรากจะลดน้อยลงมาก	ท�าให้ผลหลุดร่วง
ก่อนแก่เชื้อโรคแพร่ระบาดโดยเพลี้ยไก่แจ้ส้มเป็นแมลงพาหะ	 และติดไปกับกิ่งพันธุ	์ ที่ขยายพันธุ์จากการ
ตอน	ทาบกิ่ง	เสยีบกิ่ง	และตดิตา

   ช่วงเวลำระบำด		 ระยะแตกใบอ่อนและช่อดอก

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 −	เลอืกต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค
		 	 −	มกีารก�าจัดเพลี้ยไก่แจ้ส้มอย่างต่อเนื่อง
	 	 −	ควรปลูกไม้บังลมรอบแปลงปลูก
		 	 −	มกีารดูแลรักษาต้นส้มโออย่างดแีละสม�่าเสมอ	
	 	 -	การดูแลรักษาหลังตดิผล	การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่มหลังเก็บผลผลติ

โรคแคงเกอร์ที่เกดิกับใบ

โรคแคงเกอร์ที่เกดิกับผลส้มโอ
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  3.  โรคทรสิเตซ่า

   สาเหตุ  เชื้อไวรัส 

   ลักษณะอำกำร	ต้นส้มโอแคระแกร็น	ทรุดโทรม	ใบเหลอืงคล้ายขาดธาตุอาหาร	ใบม้วนงอ	และ
มอีาการเส้นใบแตก	ต้นส้มโอทีม่อีายมุาก	เมือ่ลอกเปลอืกบรเิวณโคนต้นออกจะพบลกัษณะเป็นหนามเลก็ๆ	
ออกมาจากเนื้อไม้	 เชื้อโรคแพร่ระบาด	 โดยเพลี้ยอ่อน	และการตดิไปกับกิ่งพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากการตอน	
ทาบกิ่ง	เสยีบกิ่ง	และตดิตาช่วงเวลาระบาด	ระยะแตกใบอ่อนและช่อดอก	

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 -	เลอืกต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค
		 	 −	มกีารก�าจัดเพลี้ยอ่อนอย่างต่อเนื่อง
		 	 −	ควรปลูกต้นไม้บังลมรอบแปลงปลูก
		 	 −	มกีารดแูลรกัษาต้นส้มโออย่างดแีละสม�่าเสมอ		ตามค�าแนะน�า	ได้แก่	การให้ปุ๋ย	การดแูลรกัษา	
หลังตดิผล	การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่มหลังเก็บผลผลติ

ตารางที่ 1 กำรใช้สำรป้องกันก�ำจัดโรคของส้มโอ

1/	ในวงเล็บ	คอื	เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารป้องกันก�าจัดโรคพชื

โรค
สารป้องกัน
ก�าจัดโรคพชื

อัตราการใช้/
น�้า 20 ลติร

วธิกีารใช้/ข้อควรระวัง
หยุดการใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว 

(วัน)

แคงเกอร์ คอปเปอร์อ๊อกซี่คลอไรด ์
(85%	ดับบลวิพ)ี

40	−	60	กรัม l	พ่นทุก	7−10	วัน 14

บอโดมกิเจอร์
(จุนสผีสมปูนขาว	

อัตรา	1	:	1)

300	+	300	กรัม l	 ผสมจุนสีและปูนขาว 
			แยกกัน	ในน�้าอย่างละ	
			2	ลติร	แล้วน�ามา
			ผสมกับน�้าอกี	16	ลติร
			คนให้เข้ากันก่อนพ่น

l	พ่นทุก	7−14	วัน	เมื่อ
			พบการระบาดรุนแรง
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  แมลงและไรศัตรูที่ส�าคัญ

  1.  เพลี้ยไฟ

   ลักษณะกำรท�ำลำย	ตัวเต็มวัยมขีนาดประมาณ	2	มลิลเิมตร	ปีกม	ี2	คู่	คล้ายขนนก	ตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยมปีากชนดิเขี่ยดูด	ดูดกนิน�้าเลี้ยงจากยอดใบอ่อน	และผลอ่อน	ท�าให้ใบส้มโอเรยีวแคบ	กร้าน	
และบิดงอในผลอ่อนท�าให้เกิดรอยแผลเป็นทางสีเทาเงินจากขั้วผล	 ถ้าระบาดมากรอยแผลจะขยายลงมา
ส่วนล่างของผล	หรอืทัว่ทัง้ผล	ท�าให้ผลแคระแกรน็บดิเบี้ยว

   ช่วงเวลำระบำด		ระยะยอดอ่อน	ใบ	ดอกและผลอ่อน	ระบาดมากระหว่างเดอืนมกราคม	−	มนีาคม	
ในสภาพอากาศแห้งแล้ง	ฝนทิ้งช่วงนาน

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 −	 จัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และให้น�้าสม�่าเสมอ	 เพื่อควบคุมให้การแตกยอดอ่อน	 ใบ	 
ดอก	และการตดิผลพร้อมกัน	สะดวกในการป้องกันก�าจัด
		 	 −	 ตัดผลที่ถูกท�าลายอย่างรุนแรงทิ้ง	เพราะไม่สามารถเจรญิเตบิโตได้

 2. หนอนชอนใบส้ม

   ลักษณะกำรท�ำลำย	ตวัเตม็วยัเป็นผเีสื้อกลางคนืขนาดเลก็	กางปีกกว้าง	ประมาณ	8	มลิลเิมตร	
ล�าตัวสนี�้าตาลปนเทา	ปีกสเีทาเงนิแวววาว	ขอบปีกมขีนเป็นปุยยาว	มจีุดสดี�าข้างละจุด	วางไข่ใต้ใบ	หนอน
ระยะแรกสเีหลอืงอ่อนเจาะเข้ากดักนิชอนไชระหว่างผวิใบ	ท�าให้เกดิรอยเป็นทางสขีาวคดเคี้ยวไปมาทัง้ด้าน
หน้าใบและหลังใบ	ใบบดิเบี้ยว	สังเคราะห์แสงได้น้อย	รอยแผลทีเ่กดิขึ้นท�าให้โรคแคงเกอร์เข้าท�าลายในเวลา
ต่อมา

   ช่วงเวลำระบำด		ระยะแตกยอดอ่อน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ใบอ่อนชดุทีแ่ตกช่วงฤดฝูนระหว่างเดอืน	
พฤษภาคม	–	ตุลาคม

  กำรป้องกันก�ำจัด  
	 	 −	 จัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	 และให้น�้าสม�่าเสมอ	 เพื่อควบคุมให้การแตกยอดอ่อน	 ใบ	
ดอกและ	การตดิผลพร้อมกัน	สะดวกในการป้องกันก�าจัด
		 	 −		 ตัดใบอ่อนที่ถูกท�าลายอย่างรุนแรงทิ้งและท�าลายเพื่อลดปริมาณประชากรหนอนชอนใบส้ม
รุ่นต่อไป
		 	 −		ถ้าส�ารวจพบใบอ่อนถกูท�าลายมากกว่า	50%	ให้ท�าการป้องกนัก�าจดั	ตามค�าแนะน�าในตารางที	่2	

  3. หนอนเจำะสมอฝ้ำย

  ลักษณะกำรท�ำลำย	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง	 กางปีกกว้างประมาณ	 3–4	
เซนติเมตร	 ไข่เป็นฟองเดี่ยววางบนกลีบดอกตูมหรือก้านดอก	ตัวหนอนกัดกินช่อดอก	ดอก	 และผลอ่อน
ท�าให้ร่วง
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  ช่วงเวลำระบำด		 ระยะส้มโอออกดอก	และมผีลอ่อน

  กำรป้องกันก�ำจัด 
  ถ้าส�ารวจพบการเข้าท�าลายหรอืพบตวัหนอน	ให้ท�าการ	ป้องกนัก�าจดั	ตามค�าแนะน�าในตารางที	่2

 4. หนอนเจำะผลส้ม

  ลักษณะกำรท�ำลำย	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง	 กางปีกกว้างประมาณ	 2.5–2.7	
เซนตเิมตร	ปีกคู่หน้าสเีทาปนน�า้ตาล	ปีกคู่หลังสขีาวนวล	วางไข่เป็นกลุ่มๆ	ละ	2–19	ฟอง	บนผวิเปลอืก 
ส้มโอ	 ไข่ลักษณะแบนกลมสีขาวใส	 เป็นเงา	 หนอนระยะแรกสีส้มอมชมพู	 เจาะเข้าไปกัดกินในผลส้มโอ	 
เมือ่หนอนโตเตม็ทีจ่ะออกมาเข้าดกัแด้ในดนิ	สงัเกตการท�าลายจากรอยเจาะ	หรอืมลูของหนอน	และอาการ
ยางไหลเยิ้มบรเิวณรอยแผล	ท�าให้เกดิผลเน่าและร่วง

  ช่วงเวลำระบำด			เมื่อผลส้มโอมอีายุประมาณ	45	วัน	จนถงึระยะเก็บเกี่ยว	พบการท�าลายใน
แหล่งที่มกีารระบาดประจ�าทุกปี

  กำรป้องกันก�ำจัด   
	 	 −	 ส�ารวจการท�าลายบนผลส้มโออย่างสม�่าเสมอ	ถ้าพบการท�าลายให้เกบ็ผลส้มโอฝังหรอืเผาไฟ	
เพื่อป้องกันไม่ให้เกดิการระบาดต่อไป
		 	 −	 ในแหล่งทีพ่บการระบาดเป็นประจ�า	ให้ท�าการป้องกนัก�าจดัและห่อผล	ตามค�าแนะน�าในตารางที	่2

 5. ไรขำว

  ลักษณะกำรท�ำลำย	เป็นไรขนาดเล็กสขีาวใส	ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกนิน�า้เลี้ยงบนยอดและ
ผลอ่อน	ท�าให้ผลส้มโอมผีวิเป็นแผลสเีทา	เมือ่ส่องดดู้วยเลนส์ขยายจะพบลกัษณะคล้ายร่างแห	ถ้าถกูท�าลาย
ทัง้ผล	ต้องปลดิผลทิ้ง	เพราะไม่สามารถเจรญิเตบิโตต่อไปได้	ถ้าผลถกูท�าลายบางส่วน	สามารถเจรญิเตบิโตได้	
แต่จะมเีปลอืกหนา	เนื้อน้อย	น�า้หนักเบา

  ช่วงเวลำระบำด		ระยะตดิผลอ่อนจนถงึผลอายุ	2	เดอืน	พบระบาดท�าความเสยีหายมากในส้ม
ปีที่ออกดอกและตดิผลในเดอืนมกราคม	–	กุมภาพันธ์

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 −	 ส�ารวจการท�าลายบนผลส้มโออย่างสม�่าเสมอ	และเก็บผลที่ถูกท�าลายทิ้ง
		 	 −	 ถ้าส�ารวจพบการท�าลายบนผลอ่อน	ให้ท�าการป้องกันก�าจัด	ตามค�าแนะน�าในตารางที่	2
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ตารางที่ 2  กำรใช้ชวีนิทรยี์และสำรป้องกันก�ำจัดแมลงและไรศัตรูส้มโอ

แมลงและ
ไรศัตรูพชื

ชวีนิทรยี์/
สารป้องกันก�าจัด

แมลงและไรศัตรูพชื

อัตราการใช้/
น�้า 20 ลติร

วธิกีารใช้/
ข้อควรระวัง

หยุดใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว

(วัน)

เพลี้ยไฟ อมิดิาโคลพรดิ	(10%	เอสแอล) 10	มลิลลิติร l	ส�ารวจการท�าลายแปลงละ	10	ต้นๆ	ละ	10	ยอด 14

โฟซาโลน	(35%	อซี)ี 60	มลิลลิติร l	พ่นสารครัง้แรกเมือ่พบเพลี้ยไฟไก่อนดอกบาน
l	พ่นซ�า้เมื่อพบปรมิาณเพลี้ยไฟมากกว่า	4	ตัว
ต่อยอด	หรอืพบการท�าลายผลอ่อนมากกว่า	10%

14

เฟนโพรพาทรนิ	(10%	อซี)ี 30	มลิลลิติร 7

อไีทออน	(50%	อซี)ี 20	มลิลลิติร 21

อะบาเม็กตนิ	(1.8%	อซี)ี 10	มลิลลิติร 7

หนอนชอน
ใบส้ม

ปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์	
(83.9%	อซี)ี

50	-	10	
มลิลลิติร

l	 เป็นการพ่นเพื่อป้องกันการเข้าท�าลายของ
หนอนชอนใบส้ม	ใช้อัตราต�่าในระยะใบอ่อนเริ่ม
ผล	ิและใช้อัตราสูงพ่นซ�้าห่างกัน	10	วัน	เมื่อพบ
การระบาดมากกว่า	10%	ของยอดส�ารวจ	1

1

ฟลเูฟนนอกซรูอน	(5%	อซี)ี 6	มลิลลิติร l	ส�ารวจการท�าลายแปลง	10	ต้นๆ	ละ	5	ยอด
l	พ่นสารเมือ่พบใบอ่อนถกูท�าลายมากกว่า	50%

7

อมิดิาโคลพรดิ	(10%	เอสแอล) 6	มลิลลิติร 14

อไีทออน	(50%	อซี)ี 20	มลิลลิติร 21

อะบาเม็กตนิ	(1.8%	อซี)ี 10	มลิลลิติร 7

หนอนเจาะ
สมอฝ้าย

บาซลิลัส	ทูรงิเยนซสิ 60−80	กรัม l	ส�ารวจการท�าลายในระยะดอกตูมถ้าพบ
รอยท�าลายหรอืพบหนอนเจาะสมอฝ้ายใน
ช่อดอก	ให้พ่นสาร	2	ครัง้ห่างกัน	ทุก	5	วัน

1

นวิเคลยีโพฮโีดรซสิไวรัส 30	มลิลลิติร 1

หนอนเจาะ
ผลส้ม

ไซเพอร์เมทรนิ/โฟซาโลน
(6.25/22.5%	อซี)ี

20	มลิลลิติร l	 ในแหล่งที่มีการระบาดเป็นประจ�าให้พ่นสาร	
3−4	ครัง้	ทุก	10	วัน	
l	เมื่อส้มโอตดิผล	ห่อผลด้วยถุงพลาสตกิ	หรอื
ถงุรเีมย์ขนาด	25x30	เซนตเิมตร	โดยเปิดก้นถงุไว้

14

ไรขาว ปิโตรเลี่ยมสเปรย์ออยล์	
(83.9%	อซี)ี	

100−140
					มลิลลิติร	

l	เป็นการพ่นเพื่อป้องกันการเข้าท�าลายของ
ไรขาว	ใช้อตัราต�า่ในระยะผลอ่อนและใช้อตัราสงู
พ่นซ�า้ห่างกนั	10	วนั	เมือ่พบการระบาดมากกว่า	
10%	ของผลส้มโอ

1

อามทีราช	(20%	อซี)ี 30	มลิลลิติร l	พ่นให้ทั่วต้นทุก	5	วัน	เมื่อส�ารวจพบผลอ่อน
ถูกท�าลายมากกว่า	10%	ทุกครัง้

7

โพรพาไกต์	(30%	ดับบลวิพ)ี 30	กรัม 14

เฮกซไีทอะซอกซ์	(1.8%	อซี)ี 30	มลิลลิติร -

1/ในวงเล็บ	คอื	เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารป้องกันก�าจัดแมลงและไรศัตรูพชื	
ชวีนิทรยี์



กรมส่งเสริมการเกษตร

  วัชพชื

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 −	 คราดเกบ็เศษซาก	ราก	เหง้า	หวั	และไหลของวชัพชืออกจากแปลงหลงัพรวนดนิก่อนปลกูส้มโอ
		 	 −	 ก�าจัดวัชพชืรอบโคนต้นส้มโอด้วยแรงงาน
		 	 −	 ตัดวัชพืชระหว่างแถวและระหว่างต้นส้มโอด้วยแรงงาน	หรือเครื่องจักรกล	 ให้สั้นประมาณ	 
3	–	5	เซนตเิมตร	ก่อนที่วัชพชืจะออกดอก
		 	 −	 คลุมโคนต้นด้วยวัสดุต่างๆ	เช่น	ใบและเศษซากวัชพชื
		 	 −	 ปลูกพชืแซมระหว่างแถวขณะที่ต้นส้มโอยังเล็ก
		 	 −	 ปลูกพชืตระกูลถั่วคลุมดนิ
		 	 −	 ในกรณทีีก่ารก�าจดัวชัพชืด้วยแรงงานและเครือ่งจกัรกลไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ	อาจเลอืก
ใช้สารก�าจัดวัชพชื	ตามค�าแนะน�าในตารางที่	3

ตารางที่ 3  กำรใช้สำรก�ำจัดวัชพชืในสวนส้มโอ

1/ ในวงเล็บ คอื เปอร์เซ็นต์สำรออกฤทธิ์และสูตรของสำรก�ำจัดวัชพชื

2/ ใช้น�้ำอัตรำ 80 ลติร ต่อไร่

การเก็บเกี่ยว  
	 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม	 		
	 	 −	 เกบ็ผลผลติหลงัดอกบาน	6.5	–	7.5	เดอืน	ถ้าเกบ็ผลอายมุากขึ้น	คุณภาพของเนื้อจะลดลง	คอื	
เนื้อจะแข็งร่วน	คล้ายข้าวสาร
		 	 −			ผลแก่ใกล้เกบ็เกีย่ว	ต่อมน�า้มนัรอบจดุสนี�า้ตาลทีบ่รเิวณก้นผลจะห่างสเีปลอืกรอบจดุสนี�า้ตาล	
จะเป็นสเีหลอืง	ผวิก้นผลไม่เรยีบ	และนิ่ม	

วัชพชื สารก�าจัดวัชพชื
อัตราการใช้สาร/

น�้า 20 ลติร
วธิกีารใช้/ข้อควรระวัง

วัชพชืฤดูเดยีว พาราควอท 75−100	มลิลลิติร l	 พ่นก่อนวัชพืชออกดอก
เฉพาะบรเิวณทีม่วีชัพชืระวงั
ละอองสารสัมผัสต้นและใบ
ไม่พ่นในช่วงส้มโอออกดอก
จนถงึเก็บเกี่ยวผลผลติ

กลูโฟซเินต−แอมโมเนยีม
(15%	เอสแอล)

200−250	มลิลลิติร

วัชพชืข้ามปี กลูโฟซิเนต−แอมโมเนียม	
(15%	เอสแอล)

400−500	มลิลลิติร

ไกลโฟเสท(48%	เอสแอล) 125−150	มลิลลิติร



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

		 	 −	 ผวิผลมนีวล	เมื่อเอาเล็บเขี่ยที่ผวิผลมกีลิ่นฉุนน้อยมาก
		 	 −	 ผลที่เก็บหลังดอกบาน	 6.5	 เดือน	 มีรสหวานเปรี้ยว	 มีอายุการวางขายนานผลที่เก็บหลัง 
ดอกบาน	7.5	เดอืน	มรีสหวานอมเปรี้ยวเพยีงเล็กน้อย
		 	 −	 หลังเก็บเกี่ยว	ถ้าน�าผลมาผึ่งไว้	1	–	2	สัปดาห์	จะท�าให้รสชาตสิ้มโอดขีึ้น	และแกะเนื้อง่ายขึ้น
		 	 −	 ใช้กรรไกรตดัก้านขัว้ผลและมถีงุผ้ารองรบั	เพือ่ป้องกนัผลตกกระแทกพื้นดนิ
		 	 −	 ส้มโอทีเ่กบ็เกีย่วแล้ว	ควรใส่เข่งหรอืตะกร้าสะอาดแล้วรบีรวบรวมไว้ในทีร่่ม

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

	 	 1.	 การคัดเลือกผล	 คัดผลที่มีต�าหนิไม่เป็นที่ต้องการของตลาดออก	 คัดขนาดคุณภาพส้มโอ 
ตามมาตรฐานส้มโอของประเทศไทย	หรอืตามความต้องการของตลาด	ตามค�าแนะน�าในตารางที	่4

ตารางที่ 4  กำรคัดขนำดคุณภำพส้มโอให้ได้มำตรฐำน

	 	 2.	 ตดัแต่งและล้างท�าความสะอาดผล	ผึง่ให้แห้งและเคลอืบด้วยสารเคลอืบผวิหรอืไม่กไ็ด้	ตลาด
ภายในประเทศบรรจใุนตะกร้าพลาสตกิ	โดยเรยีงผลส้มโอ	2–3		ชัน้	ส�าหรบัตลาดต่างประเทศบรรจใุนกล่อง
กระดาษลูกฟูก	อาจเรยีง	1–2	ชัน้	โดยมกีระดาษลูกฟูกคั่นระหว่างผล	เพื่อป้องกันความเสยีหายจากการ
กดทับหรอืกระทบกันระหว่างขนส่ง
		 	 3.	 การเก็บรักษา	 เก็บผลส้มโอในภาชนะที่สะอาด	 และเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี	 
หากต้องการเกบ็รกัษาระยะเวลานานในห้องเยน็	ควรเกบ็ทีอ่ณุหภมู	ิ10	องศาเซลเซยีส	ความชื้นสมัพทัธ์	85-95%
		 	 4.	 การขนส่ง	ควรขนส่งให้ถงึผูซ้ื้อโดยเรว็ทีส่ดุ	การขนส่งทางเรอืโดยใช้ตูป้รบัอณุหภมู	ิหากขนส่ง
นานเกนิ	2	สัปดาห์	ควรใช้อุณหภูมิ	10	องศาเซลเซยีส	เพราะอุณหภูมติ�่ากว่า	10	องศาเซลเซยีส	ระยะเวลา
นานเกนิ	2	สัปดาห์	จะท�าให้ผวิส้มโอเปลี่ยนเป็นสนี�า้ตาล	เนื้อมกีลิ่นและรสชาตผิดิปกติ

ขนาด น�้าหนักผล (กรัม) เส้นผ่าศูนย์กลาง

1 มากกว่า	1,700 15.6−17.0

2 	1,501−1,700 14.8−16.2

3 1,301−1,500 14.0−15.4

4 1,01−1,300 13.2−14.6

5 901−1,100 12.3−13.8

6 700−9000 11.6−12.9

7 น้อยกว่า	700 น้อยกว่า	11.2

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติไม้ผล



กรมส่งเสริมการเกษตร

มะม่วง
ลักษณะทั่วไป 

มะม่วง	เป็นไม้ผลขนาดใหญ่	ปลกูได้ทกุภาคของประเทศไทย	
ปลูกได้ในดนิทั่วไป	ยกเว้นดนิเค็มและดนิที่มนี�า้ขัง	ถ้าปลูก
ในดนิร่วนซุยมอีนิทรยีวัตถุมาก	 และมกีารระบายน�้าดกี็ยิ่ง
ให้ผลผลติด	ีนอกจากนี้	มะม่วงยงัมคีวามต้านทานต่อสภาพ
แห้งแล้งได้ด	ีจะเริม่ให้ผลหลงัจากปลกูด้วยกิง่ทาบ	ประมาณ	

3	ปี	สามารถให้ผลผลติมากกว่า	15	ปี	และผลผลติจะสงูขึ้นเฉลีย่
ปีที่	 8	 ประมาณ	50−10	 กิโลกรัมต่อต้น	 โดยเฉลี่ยอายุจากดอกบานเก็บผลแก่อยู่ระหว่าง	 90−115	 วัน	 
น�า้หนักผลมะม่วงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	260	กรัม	ฤดูกาลผลผลติอยู่ระหว่างปลายเดอืนมนีาคม	−	มถิุนายน

พันธุ์ส่งเสริม 

 รับประทานสุก	 ได้แก่	 น�า้ดอกไม้	หนังกลางวัน	อกร่อง	มหาชนก

 รับประทานดบิ	 ได้แก่	 ฟ้าลั่น	เขยีวเสวย	แรด

 แปรรูป	 	 	 ได้แก่	 แก้ว

พื้นที่ส่งเสริม

	 จังหวัดนครราชสมีา	ฉะเชงิเทรา	ชัยภูม	ิชลบุร	ีสระบุร	ีเชยีงใหม่	สุพรรณบุร	ีราชบุร	ีพจิติร	พษิณุโลก	
เพชรบูรณ์	สระแก้ว

วิธีการปลูก  
	 1.	 ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
	 2.	 ควรขุดหลุมปลูกให้มขีนาดกว้าง
	 3.	 ผสมหน้าดนิกับปุ๋ยคอกจ�านวน	5	กโิลกรัม	และปุ๋ยร็อคฟอสเฟตจ�านวน	500	กรัม	เข้าด้วยกันใน
หลุมให้สูงประมาณ	2	ใน	3	ของหลุม
		 4.	 ยกถุงต้นกล้าไม้วางในหลุม	โดยให้ระดับของดนิในถุงสูงกว่าระดับดนิปากหลุมเล็กน้อย
	 5.	 ใช้มดีทีค่มกรดีถงุจากก้นถงุขึ้นมาปากถงุ	ทัง้	2	ด้าน	(ซ้ายและขวา)	ดงึถงุพลาสตกิออก	โดยระวัง
อย่าให้ดนิแตก	กลบดนิที่เหลอืลงในหลุม	 อย่ากลบดนิให้สูงถงึรอยเสยีบยอด	หรอืรอยทาบกดดนิบรเิวณ
โคนต้นให้แน่น



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

	 	6.		ปักไม้หลักและผูกเชอืกยดึ	เพื่อป้องกันลมโยก
	 	7.		หาวัสดุคลุมดนิบรเิวณโคนต้น	เช่น	ฟางข้าว	หญ้าแห้ง
	 	8.		รดน�า้ให้ชุ่ม
	 	9.		ท�าร่มเงา	เพื่อช่วยพรางแสงแดด
	 10.		แกะผ้าพลาสตกิที่พันรอยทาบ	เมื่อปลูกไปแล้วประมาณ	1−2	เดอืน

ระยะปลูก  

	 ระยะปลูกระหว่างต้นและแถวที่แนะน�าคอื	8	x	8	เมตร	หรอือย่างน้อยไม่ควรต�่ากว่า	6	x	8	เมตร	
นอกจากนี้ยังพบว่ามกีารปลูกมะม่วงระยะที่ชดิกว่านี้	คอื	2.5	x	2.5	เมตร	ซึ่งจะได้ปรมิาณต้นมะม่วงต่อไร่
มากกว่า	แต่การปลูกระยะชดินี้	จ�าเป็นต้องดูแลตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอด้วย

จ�านวนต้นต่อไร ่

	 กรณปีลูกระยะ	8	x	8	จ�านวน	25	ต้นต่อไร่
	 กรณปีลูกระยะ	6	x	6	จ�านวน	45	ต้นต่อไร่

การดูแลรักษา

 การใส่ปุ๋ย 
	 1.	 ปริมาณปุ๋ยที่ให้ทั้งหมดเท่ากับครึ่งหนึ่งของอายุต้น	 ยกเว้นปุ๋ยทางใบควรใช้ปริมาณ	 20	 กรัม	 
ต่อน�า้	20	ลติร
	 2.	มะม่วงเล็กที่ยังไม่ให้ผล	อายุ	1−3	ปี	ควรใส่สูตรเสมอ	15−15−15	หรอื	16−16−16
	 3.	มะม่วงที่ให้ผลแล้วบ�ารุงต้น	ควรใช้สูตร	เช่น		16−16−16	หรอื	15−15−15
	 4.	สร้างตาดอก	ควรให้สูตร	12−24−12	หรอื	8−24−24
	 5.	บ�ารุงผล	ควรให้สูตร	14−14−14	หรอื	16−16−16
	 6.	ปรับปรุงคุณภาพ	ควรให้สูตร	8−24−24,13−13−21	หรอื	14−14−21

 การให้น�้า 
	 หลงัจากปลกูใหม่ๆ	ถ้าฝนไม่ตกควรรดน�า้ทกุวนั	และค่อยๆ	ห่างขึ้นสกั	3−4	วนั	ต่อครัง้	ส�าหรบัมะม่วง
ที่โตแล้วและก�าลังตดิผล	อาจมกีารให้น�า้บางระยะเท่านัน้	ช่วงที่มะม่วงต้องการน�า้มากที่สุด	มอียู่	
2	ช่วง	คอืช่วงทีม่กีารเจรญิเตบิโตทางกิง่และใบและช่วงระยะตดิผลอ่อน	ส�าหรบั
ช่วงก่อนออกดอกมะม่วงต้องการน�้าน้อย	 หรือไม่ต้องการน�้าเลย	 แต่ช่วงที่
มะม่วงติดผลแล้ว	 จะมีความต้องการน�้าค่อนข้างสูง	 และต้องให้น�้าอย่าง
สม�่าเสมอ



กรมส่งเสริมการเกษตร

การปฏิบัติอื่นๆ

 การตัดแต่งกิ่งมะม่วงขนาดเล็ก	เมื่อต้นมะม่วงสูงในระยะ	1	เมตร	(แต่ส�าหรับมะม่วงระยะชดิควร
เป็น	 0.5	 เมตร)	 แต่ยังไม่แตกกิ่งก้านสาขา	 ควรใช้กรรไกรหรือมีดคมตัดปลายยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งก้าน
สาขา	แล้วเลอืกกิ่งที่แข็งแรงไว้เพยีง	3−4	กิ่ง	โดยแต่ละกิ่งท�ามุมเท่าๆ	กัน	แล้วตัดกิ่งที่ไม่ต้องการออก	การ
ตดักิง่มะม่วงทีใ่ห้ผลแล้ว	ควรท�าการตดักิง่หลงัจากเกบ็เกีย่วผลแล้วทกุปี	โดยเริม่จากกิง่ใดกิง่หนึง่	จากโคนกิง่	
ไปยังปลายกิ่งจนครบทุกกิ่ง	โดยท�าการตัดกิ่งกระโดง	กิ่งน�า้ค้าง	กิ่งไขว้	กิ่งแห้ง	กิ่งเป็นโรคแมลง	กิ่งฉกีหัก
เสียหาย	 และกาฝาก	 กิ่งซ้อนทับต�าแหน่ง	 กิ่งใหญ่ๆ	 ที่มีกิ่งเล็กกิ่งน้อยให้ตัดออก	 ต�าแหน่งปลายกิ่งที่ 
แตกเป็นกระจุกให้ตัดไว้เหลอื	2−3	กิ่งที่เหมาะสม

 การห่อผล	ควรมกีารห่อผลที่อายุ	60	วัน	หลังดอกบานหรอืผลมขีนาดเท่าไข่ไก่	เพือ่ป้องกนัแมลงวนั
ผลไม้วางไข่	ลดความรนุแรงการท�าลายของแอนแทรกโนส	และท�าให้ผวิสวย	ถุงควรเป็นถุง	2	ชัน้	 ไส้ในเป็น 
กระดาษด�าหรอืถุงที่ไม่เปื้อนหมกึพมิพ์

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช       

   1. เพลี้ยจักจั่น ป้องกนัโดยฉดีพ่นด้วย	คาร์บารลิ	เอน็โดวลัเฟน	แลมบ์ดา	
ไซฮาโลทรนิ	ไซฟลทูรนิ	เฟนโิตรไธออน	อมิดิาคลอพรดิ	เฟ็นปาร์โรปาทรนิ	10%	E

   2. เพลี้ยไฟ ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วย	 เอ็นโดซัลเฟน	 แลมบ์ดา	 
ไซฮาโลทรนิ	ไดเมทโธเอท	ระยะแตกใบอ่อน	แทงช่อ	ตดิผลขนาดมะเขอืพวง

   3. โรคแอนแทรกโนส ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยสารแมนโคเซป	 
คาร์เบนดาซมิ	และอะซอ็กซีส่โตรบนิ	เบนโนมลิ	โปรคลอราช

   4. โรครำแป้งขำว	 ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วย	 ก�ามะถัน	 พาราควอต	 
ไมโครบวิทานลิ	ไตรอะไดมฟีอน

   5.  แมลงวันผลไม้ ป้องกนัโดยใช้ตวัห�า้	เช่นมดคนั	การรมควนั	การห่อผล	
การใช้สารล่อ	เช่น	เมธลิยูจนิอล	ผสมเฟนโิตรไธออน	หรอืมาลาไทออน	หรอืพ่น
ด้วย	เหยือ่โปรตนี	ไฮโดรไลเซท	ผสมมาลาไธอน	หรอืไตรคลอร์ฟอน

   6. ด้วงกัดใบมะม่วง	ป้องกนัโดยฉดีพ่นด้วย	เฟนโิตรไธออน	สารไพรทีรอ
ยด์	สงัเคราะห์	คาร์บารลิ	คาร์โบซัลแฟน

   7. หนอนเจำะผลมะม่วง	ป้องกันโดยฉดีพ่นด้วย	เมธามโิดฟอส	ขณะ
ที่มะม่วงตดิผลอ่อน

   8. หนอนเจำะยอดมะม่วง ป้องกนัโดยฉดีพ่นด้วย	คาร์บารลิ	คาร์โบซลัแฟน	ช่วงแตกใบอ่อน

   9. ด้วงกัดกนิดอกและใบอ่อน ป้องกันโดยฉดีพ่นด้วย	คาร์บารลิ	คาร์โบซัลแฟน

     10. แมลงค่อมทอง ป้องกันโดยฉดีพ่นด้วย	คาร์บารลิ	เมธามโิดฟอส

เพลี้ยจักจั่น

แมลงวันผลไม้

แมลงค่อมทอง

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติไม้ผล



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

ลักษณะทั่วไป 

 กาแฟ (โรบัสต้า)	 เป็นพืชเศรษฐกิจที่ผลิตแล้วส่งออก 
ต่างประเทศถงึ	70%	และเป็นพชืทีม่กีารแข่งขนักบัต่างประเทศสงู	
ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย	 ผลผลิตส่วนใหญ่

ใช้เป็นวตัถดุบิป้อนโรงงานอตุสาหกรรม	เพือ่แปรรปูเป็นผลติภณัฑ์
ใช้ในการบรโิภค	

วิธีการปลูก  
	 ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว	3−4	x	3	 เมตร	อายุต้นกล้า	6−14	 เดอืน	และควรท�าร่มเงาชัว่คราว

หรอืปลกูพชืให้ร่มเงา	เช่น	สะตอ	แค	กระถนิ	เป็นพชืร่วม	

การดูแลรักษา

    การให้ปุ๋ย 
	 -	 ปีที่	1	และ	2	ให้ปุ๋ยสูตร	15−15−15	ผสมสูตร	46−0−0	อัตรา	150	และ	50	กรัม 
ต่อต้นต่อปี	ตามล�าดับ	แบ่งใส่	2	ครัง้	เมื่อต้นฤดูฝน	และกลางฤดูฝน	

		-	ตัง้แต่ปีที่	3	ให้ปุ๋ยสูตร	12−12−17	อัตรา	600	กรัมต่อต้นต่อปี	แบ่งใส่	2	ครัง้	เมื่อ
อายุ	3	เดอืน	และ	6	เดอืนหลังจากดอกบาน	ส�าหรับต้นฤดูฝนควรให้ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลาย

ดแีล้ว	อัตรา	10	กโิลกรัมต่อต้น	เพื่อปรับสภาพดนิให้ร่วนซุย	

		 -	หลังเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่ง	ให้ปุ๋ยสูตร	46−0−0	อัตรา	100	กรัมต่อต้นต่อปี

 การให้น�้า  
	 กาแฟปลูกใหม่	หากไม่มฝีนตกภายใน	1-2	สัปดาห์	ต้องให้น�า้	หลังจากตดิผล	
ถ้าฝนทิ้งช่วงนานเกนิ	3	สัปดาห์	ควรให้น�้าเดอืนละ	1-2	ครัง้	จนผลกาแฟมอีายุ	
3	เดอืน	ใช้ระบบการให้น�า้แบบฝอยละเอยีด

กาแฟ



กรมส่งเสริมการเกษตร

การปฏิบัติอื่นๆ
 การตัดแต่งกิ่ง
 - ระยะก่อนให้ผลผลติ	 หลังจากปลูกกาแฟประมาณ	3−4	 เดอืน	 ตัดส่วน
ยอดของล�าต้นให้เหลือล�าต้นกาแฟสูงจากผิวดิน	 30−40	 เซนติเมตร	 หลังจากนั้น
ประมาณ	2	เดอืน	เลอืกกิ่งแขนงที่แข็งแรงไว้เพยีง	3−5	กิ่งต่อต้น	
  - ระยะหลงัให้ผลผลติ	หลงัจากกาแฟให้ผลผลติตดิต่อกนั	4-5	ปี	ผลผลติจะ
ลดลง	จ�าเป็นต้องตดักิง่หลงัการเกบ็เกีย่ว	ท�าได้	2	วธิ	ีคอื	การตดัแต่งกิง่แบบทยอย	
ต้นกาแฟทีม่	ี3−5	กิง่	ให้ตดักิง่ทิ้งออกทลีะ	1	กิ่ง	เลี้ยงกิ่งที่แตกใหม่ทดแทน	และการตัดแต่งแบบให้เหลอืไว้					
กิ่งเดยีว	ม	ี2	วธิ	ีคอื
						 1.	ตดัล�าต้นกาแฟทัง้หมดสงูจากพื้นดนิ	40−50	เซนตเิมตร	ให้เหลอืไว้เพยีงกิง่เดยีวเพือ่เป็นกิง่พีเ่ลี้ยง
ต้นกาแฟจะแตกกิ่งใหม่ภายใน	 2	 เดือน	 เลือกกิ่งที่แข็งแรงไว้	 3-4	 กิ่ง	 เมื่อเก็บเกี่ยวผลบนกิ่งพี่เลี้ยงแล้ว	 
จงึตัดกิ่งพี่เลี้ยงทิ้งไป	
					 2.	ตัดล�าต้นกาแฟทัง้หมดสูงจากพื้นดนิ	40-50	เซนตเิมตร	โดยไม่ต้องเหลอืกิ่งพี่เลี้ยง	ต้นกาแฟจะ
แตกล�าต้นใหม่ภายใน	2	เดอืน	ให้เลอืกล�าต้นที่แข็งแรงเลี้ยงไว้	3-5	กิ่ง

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช
 แมลงศัตรูกาแฟ
   1. มอดเจำะผลกำแฟ

    ลักษณะกำรท�ำลำย	เป็นแมลงปีกแข็งสดี�าขนาด	1	มลิลเิมตร	วางไข่	ขยายพันธุ์และกัดกนิ 
อยู่ในผลกาแฟที่มีขนาดตั้งแต	่ 0.5	 เซนติเมตรขึ้นไป	 จนกระทั่งผลกาแฟเริ่มสุกและสุกเป็นสีแดง	 มอดจะ 
ติดผลกาแฟไปถึงลานตากและอาศัยอยู่ในผลกาแฟสุกจนแห้งด�าที่ติดค้างบนกิ่ง	 และผลที่หล่นใต้ต้น	 
ช่วงเวลาระบาดในเดอืนกันยายนถงึมกราคม	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลกาแฟเริ่มแก่ถงึสุก

    กำรป้องกันก�ำจัด
		 	 	 -	 เกบ็ผลกาแฟสกุหรอืแห้งตดิค้างบนกิง่	หรอืร่วงหล่นใต้ทรงพุม่	น�าไปเผาท�าลายนอกแปลง	
		 	 	 -		 ตัดแต่งกิ่งตามค�าแนะน�าข้างต้น	
		 	 	 -		 หลกีเลี่ยงการตากผลกาแฟสุกบนพื้นดนิ	บรเิวณสวนกาแฟ	และบรเิวณใกล้เคยีง	
		 	 	 -	 ใช้สารป้องกนัก�าจดัแมลงศตัรกูาแฟโรบสัต้า	ตามค�าแนะน�า	 เช่น	คลอร์ไพรฟิอส	 (40%	อซี)ี	
อัตราการใช้	 35	 มิลลิลิตรต่อน�้า	 20	 ลิตร	 พ่นทุก	 15	 วัน	 ตั้งแต่ผลกาแฟมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ	 
5	มลิลเิมตร	จนถงึระยะผลกาแฟสกุ	หรอืพ่นเมื่อพบการระบาด	หยดุการใช้สารก่อนการเกบ็เกีย่ว	14	วนั	หรอื

ใช้ไตรอะโซฟอส	(40%	อซี)ี	อตัราการใช้	40	มลิลลิติรต่อน�า้	
20	ลติร	พ่นทกุ	15	วนั		ตัง้แต่ผลกาแฟมเีส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ	5	มลิลเิมตร	จนถงึระยะผลกาแฟสุก	หรอืพ่น
เมือ่พบการระบาด	หยดุการใช้สารก่อนการเกบ็เกีย่ว	28	วนั

การตัดแต่งกิ่ง

การท�าลายของมอดเจาะผลกาแฟ



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

   2. หนอนกำแฟสแีดง 

   ลักษณะกำรท�ำลำย ตัวหนอนสแีดงหรอืน�้าตาลแดง	มลีายวงแหวนสเีหลอืง	มขีนสขีาวบนท้อง	
ผเีสื้อเพศเมยีจะวางไข่บนกิง่	 และล�าต้น	 ใช้เวลาประมาณ	 10	 วนั	 ไข่จะฟักเป็น 
ตวัหนอน	หนอนโตเต็มที่	เมื่ออายุ	2−5	เดอืน	ช่วงนี้จะกัดเจาะเปลอืกเป็นรูกลม	
เจริญเติบโตเป็นดักแด้	 และตัวเต็มวัยสีขาวนวล	 มีจุดประสีด�าอยู่เต็มบริเวณ 
ปีกคู่หน้า	ต้น	และกิ่งกาแฟที่ถูกหนอนเจาะจะมยีอดแห้ง	กิ่งจะหักตรงบรเิวณที่
หนอนเจาะ	หรอืหักโค่น	เมื่อมลีมแรง	ช่วงระบาด	คอื	ตลอดฤดูปลูก

 กำรป้องกันก�ำจัด 
		 -	 ตรวจต้นและกิ่งกาแฟอย่างสม�่าเสมอ	หากพบรอยที่หนอนเจาะท�าลาย	
ให้ตัดกิ่งน�าไปเผาท�าลาย	
		 -		รักษาบรเิวณสวนให้สะอาด	
		 -		หลกีเลีย่งการปลกูพชือาศยัในสวนกาแฟ	และบรเิวณใกล้เคยีง	เช่น	ชมพู่	

ลิ้นจี่	ชบา	เป็นต้น	
		 	 -		 ใช้สารป้องกนัก�าจดัแมลงศตัรกูาแฟ	ตามค�าแนะน�า	 ได้แก่	คลอร์ไพรฟิอส	 (40%	อซี)ี	อตัราการ 
ใช้	35	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	พ่นบรเิวณกิ่งและล�าต้นทุก	15	วัน	หรอืเมื่อพบการท�าลาย	หยุดการใช้สาร

ก่อนการเก็บเกี่ยว	14	วัน

 โรคที่ส�าคัญ

   1. โรคแอนแทรกโนส  

    สาเหตุ  เชื้อรา

    ลักษณะอำกำร	อาการเกดิตามส่วนต่างๆ	ของต้นกาแฟ	เช่น

    -  ใบ	 เป็นจุดสีน�้าตาลแล้วขยายใหญ่ขึ้น	 เนื้อเยื่อกลางแผลตาย	 มีสีน�้าตาลไหม้	 จุดแผล 
แต่ละจุดขยายเชื่อมต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่	ท�าให้ใบไหม้

		 	 	 −		 ผล	 เชื้อเข้าท�าลายทั้งในผลอ่อนและผลแก่	 เริ่มแรกเป็นจุดสีน�้าตาลเข้ม	 ต่อมาแต่ละจดุ
ขยายรวมกนัเป็นแผลมรีปูร่างไม่แน่นอน	เนื้อเยือ่ยบุ	ผลกาแฟหยดุการเจรญิและเปลีย่นเป็นสดี�า	ผลยงัคงตดิอยู่
บนกิง่

		 	 	 −		 กิ่ง	บนกิ่งสเีขยีวมอีาการไหม้	เนื้อเยื่อของกิ่งบรเิวณที่เป็นแผลจะตาย	ท�าให้กิ่งเหี่ยวแห้ง	 
ใบเปลี่ยนเป็นสเีหลอืง	 และร่วง	 ตาดอกเหี่ยว	 ช่วงเวลาระบาด	 มักระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง	
ต้นกาแฟอ่อนแอ

ตัวหนอนกาแฟ
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   กำรป้องกันก�ำจัด 
		 	 -	 รักษาระดับร่มเงาให้เหมาะสมโดยพรางแสง	50	เปอร์เซ็นต์	
		 	 -	 คลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดนิ
		 	 -	 ให้ปุ๋ยและให้น�า้ตามค�าแนะน�าข้างต้น	เพื่อให้มลี�าต้นและทรงพุ่มแข็งแรง	
		 	 -	 ตัดแต่งกิ่งตามค�าแนะน�าข้างต้น	
		 	 -	 หลังการเก็บเกี่ยว	ต้องเก็บผลกาแฟที่เป็นโรคเผาท�าลายนอกแปลง	
		 	 -	 ใช้สารป้องกนัก�าจดัโรคพชืตามค�าแนะน�า	ได้แก่	สารแมนโคแซบ	อตัราการใช้	48	กรมัผสมน�า้	
20	ลติร	ฉดีพ่นทุกๆ	5-7	วัน	เมื่อพบอาการของโรค	หยุดการใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยว	7	วัน

 วัชพชืที่ส�าคัญ

   1. วัชพชืฤดูเดยีว 
	 	 เป็นวัชพชืที่ครบวงจรชวีติภายในฤดูเดยีว	ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
		 	 −	 ประเภทใบแคบ	 เช่น	 หญ้าตีนนก	หญ้าตีนกา	 หญ้านกสีชมพู	 หญ้าปากควาย	หญ้ากุศลา 
และหญ้าขจรจบดอกเล็ก	
		 	 −	 ประเภทใบกว้าง	เช่น	ผกับุง้ยาง	แมงลกัป่า	กระดมุขน	ผกัโขม	สาบแร้งสาบกา	และสร้อยนกเขา	
		 	 −	 ประเภทกก	เช่น	หนวดแมว	กกขนาก	กกทราย	และหนวดปลาดุก	

   2. วัชพชืข้ำมปี 
	 	 เป็นวัชพชืที่ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยต้น	ราก	เหง้า	หัว	และไหล	ได้ดกีว่าการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
		 	 −		 ประเภทใบแคบ	เช่น	หญ้าคา	หญ้าชนักาด	หญ้าขน	หญ้าเหบ็	หญ้าขจรจบดอกเหลอืง	และหญ้าแพรก	
		 	 −		 ประเภทใบกว้าง	เช่น	สาบเสอื	ผักปราบ	มังเคร่	ขี้ไก่ย่าน	และครอบจักรวาล	
		 	 −		 ประเภทกก	เช่น	แห้วหมู	และกกตุ้มหู	

    กำรป้องกันก�ำจัด 
		 	 -		 ไถตากดนิ	1	ครัง้ทิ้งไว้	7−10	วัน	แล้วจงึพรวน	1	ครัง้	
		 	 -		 คราดเก็บเศษซาก	ราก	เหง้า	หัว	ไหล	ของวัชพชืข้ามปี	ออกจากแปลงก่อนจัดระยะ	และท�า
หลุมปลูก	
		 	 -		 คลุมโคนต้นด้วยเศษพชื	ระวังอย่าให้มคีวามชื้นสูงในฤดูฝน	
		 	 -		 ใช้เครื่องตัดวัชพชื	ระหว่างแถวระหว่างต้นให้สัน้	ก่อนวัชพชืออกดอก	
	 	 -	 ก�าจัดวัชพชืใต้ทรงพุ่มกาแฟ	โดยใช้จอบดาย	ระวังการกระทบกระเทอืนรากกาแฟ	
		 	 -	 พ่นสารก�าจัดวัชพชืตามค�าแนะน�า	ดังนี้

      1) วัชพชืฤดเูดยีว	 ใช้พาราควอท	 (27.6%	เอสแอล)	อตัรา	75−100	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	 
พ่นเมือ่วชัพชืม	ี5−7	ใบ	หรอืก่อนวชัพชืออกดอก	ระวงัละอองสารสมัผสัใบและต้นกาแฟ	ไม่พ่นเกนิปีละ	2	ครัง้	
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      2) วัชพชืข้ามปี ใช้กลูโฟซเินตแอมโมเนยีม	(15%	เอสแอล)	อัตรา	400−500	มลิลลิติรต่อน�้า	
20	ลติร	ไกลโฟเสท	(48%	เอสแอล)	อัตรา	125−150	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	พ่นเมื่อวัชพชืม	ี5-7	ใบ	หรอื
ก่อนวัชพชืออกดอก	ระวังละอองสารสัมผัสใบและต้นกาแฟ	ไม่พ่นเกนิปีละ	2	ครัง้

การเก็บเกี่ยว	

	 เก็บเกี่ยวผลกาแฟ	อายุ	11	เดอืนหลังออกดอก	โดยทยอยเก็บทุกๆ	3	สัปดาห์	และเก็บผลกาแฟที่สุก
พอด	ีซึ่งจะมผีลสสี้ม	หรอืส้มแดง	แล้วน�าไปคัดเลอืกทันท	ีเพื่อตากและจัดเก็บในห้องเก็บต่อไป
 การปฏบิัตหิลังการเก็บเกี่ยว
		 -	 การคัดเลอืกผลกาแฟด้วยน�้า	ผลกาแฟที่จมน�า้	เป็นผลที่มเีมล็ดสมบูรณ์	
				 −	 น�าผลกาแฟทีจ่มน�า้ไปตาก	ควรเกลีย่ผลกาแฟให้มคีวามหนา	ประมาณ	4−5	 เซนตเิมตร	 และพลกิ
กลบัผลกาแฟวนัละ	2−3	ครัง้	ระยะเวลาการตากจนผลแห้ง	ประมาณ	15−20	วนั	ตอนเยน็ควรเกบ็ผลกาแฟ
มารวมกัน	คลุมด้วยพลาสตกิ	เพื่อป้องกันฝนหรอืน�้าค้าง	
		 -	 ผลกาแฟที่แห้ง	 เมล็ดกาแฟควรมีความชื้นไม่เกิน	 13	 เปอร์เซ็นต์โดยน�้าหนัก	 ตรวจสอบโดย 
ก�าผลกาแฟแล้วเขย่าจะเกดิเสยีงดัง	หรอืเมล็ดแตก	เมื่อใช้ค้อนทุบ	
		 -	ควรกะเทาะเปลอืกทันทหีลังตากแห้ง	
		 -	 เก็บรักษาในกระสอบป่าน	 สะอาด	 ใหม่	 ปราศจากกลิ่น	 โรงเก็บควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก									
มคีวามชื้นสัมพัทธ์ไม่เกนิ	60	เปอร์เซ็นต์	

 การแปรรูปและผลติภัณฑ์

		 -	 สามารถแปรรูปเป็นกาแฟคั่วบดด้วยอุปกรณ์ตามประเภทของการคัว่	 เช่น	คัว่แก่	คัว่ไฟปานกลาง				
คั่วอ่อนและปรุงแต่งความน่าดื่ม	ในภาชนะต่างๆ	กัน	ตามสูตรผสมของผู้ค้า	เช่น	เอสเปรสโซ	บลูเมาท์เทน	
บราซิลซานโตส	 หรือจาวา	 เป็นต้น	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กาแฟ	 มีรสชาติอร่อยตามความต้องการ	 คือ											
คุณภาพเมล็ด	การคั่ว	การบด	และการชง	
		 -	การคัว่กาแฟเป็นกระบวนการ	ขึ้นกบัเวลาและอณุหภมู	ิอณุหภมูปิระมาณ	200−240	องศาเซลเซยีส	 
ใช้เวลาในการคั่ว	10−20	นาท	ี
		 -	สามารถแปรรูปเป็นกาแฟส�าเร็จรูป	(instant	coffee)	โดยใช้การผลติในระบบพ่นแห้ง	คอื	การพ่น
น�้ากาแฟไปในความร้อน	 น�้าจะระเหยไป	 ได้ผงกาแฟส�าเร็จรูป	 และการผลิตในระบบเย็น	 (freeze	 dry)	 
น�าน�้ากาแฟเข้มข้นที่แช่เย็นจนเป็นเกร็ดแข็งไปผ่านความร้อน	 เพื่อระเหยน�้าอย่างรวดเร็วจะได้กาแฟ 
ผงส�าเร็จรูป	
		 -	นอกจากนี้	น�ากาแฟไปบรโิภคในรูปอื่นๆ	เช่น	เป็นส่วนผสมของอาหารหวาน	เช่น	ไอศกรมี	ขนม
เค้กอืน่ๆ	หรอืน�าเอาสารกาแฟไปสกดัสารคาเฟอนี	โดยน�าเอาคาเฟอนีไปผสมในเครือ่งดืม่ประเภทน�้าอดัลม	
และเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังต่างๆ	

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติไม้ยนืต้น
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ลักษณะทั่วไป 

ยางพารา	 เป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่	 มีอายุยืนยาวหลายสิบปี
เป็นพชืใบเลี้ยงคู่	ซึ่งมสี่วนประกอบต่างๆ	ดังนี้	

 

 ราก		เป็นระบบรากแก้ว

  ล�าต้น	กลมตรง	ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ	3	ส่วน	คอื	

   − เนื้อไม้	ยางพาราจัดเป็นไม้เนื้ออ่อน	เนื้อไม้สขีาวปนเหลอืง	อยู่ด้านในกลางล�าต้น

   − เยื่อเจรญิ เป็นเยื่อบางๆ	อยู่โดยรอบเนื้อไม้	มหีน้าที่สร้างความเจรญิเตบิโตให้กับต้นยาง

   − เปลอืกไม้ เป็นส่วนทีอ่ยูถ่ดัจากเยือ่เจรญิออกมาด้านนอกสดุ	ช่วยป้องกนัอนัตรายทีจ่ะกระทบ
ต้นยาง	 เนื่องจากท่อน�า้ยางอยู่ในส่วนนี้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลอืกด้านในที่ตดิกับเยื่อเจรญิจะมที่อน�า้ยาง		
อยู่มากที่สุด

   น�า้ยาง เป็นของเหลวสขีาวถงึขาวปนเหลอืงขุ่นข้น	อยู่ในท่อน�า้ยางซึง่เรยีงตวักนัอยู่ในเปลอืกของต้น
ยาง	ในน�า้ยางจะมส่ีวนประกอบหลกัทีส่�าคญั	2	ส่วน	คอื	ส่วนทีเ่ป็นน�า้ยาง	ในน�า้ยางจะมเีนื้อยางแห้งประมาณ	
25-45	เปอร์เซน็ต์	และส่วนทีไ่ม่ใช่น�า้ยาง	เป็นน�า้และสารอืน่ๆ	ประมาณ	60-65	เปอร์เซน็ต์

พันธุ์ส่งเสริม 
	 สถาบนัวจิยัยาง	กรมวชิาการเกษตร	ได้ออกค�าแนะน�าพนัธุย์าง	ปี	2554	ส�าหรบัปลกูยางพาราแนะน�า	

ตามวัตถุประสงค์ในการปลูกของเกษตรกร	ดังนี้

 พันธุ์ยางชั้น 1

 กลุ่ม 1 พันธุ์ยำงเพื่อผลผลติน�้ำยำง 
	 สถาบันวจิัยยาง	408	 	 สถาบันวจิัยยาง	251	 	 สถาบันวจิัยยาง	226	 	 BPM	24		

  กลุ่ม 2 พันธุ์ยำงเพื่อผลผลติน�้ำยำง และเนื้อไม้
	 RRII	118	 	 PB	235

 กลุ่ม 3 พันธุ์ยำงเพื่อผลผลติเนื้อไม้

	 ฉะเชงิเทรา	50	 	 AVROS	2037	 	 BPM	1

ยางพารา
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 พันธุ์ยางชั้น 2

 กลุ่ม 1 พันธุ์ยำงเพื่อผลผลติน�้ำยำง 
	 สถาบันวจิัยยาง	250	 สถาบันวจิัยยาง	319	 สถาบันวจิัยยาง	405				สถาบันวจิัยยาง	406

	 สถาบันวจิัยยาง	410	 	สถาบันวจิัยยาง	411			สถาบันวจิัยยาง	416				สถาบันวจิัยยาง	3601

	 สถาบนัวจิยัยาง	3602	 สถาบนัวจิยัยาง	3603		สถาบนัวจิยัยาง	3605			สถาบนัวจิยัยาง	3606

	 Haiken	2	 	 	 	 	PR	302	 	 						PR	305	 								 		RRIC	101

   กลุ่ม 2 พันธุ์ยำงเพื่อผลผลติน�้ำยำงและเนื้อไม้ 
 สถาบันวจิัยยาง	312					สถาบันวจิัยยาง	325				สถาบันวจิัยยาง	403		สถาบันวจิัยยาง	404

	 สถาบันวจิัยยาง	407				สถาบันวจิัยยาง	409				สถาบันวจิัยยาง	412		สถาบันวจิัยยาง	413

	 สถาบันวจิัยยาง	3604		สถาบันวจิัยยาง	3607		RRIC	121	 															RRII	203	

 กลุ่ม 3 พันธุ์ยำงเพื่อผลผลติเนื้อไม้
	 สถาบันวจิัยยาง	401			 สถาบันวจิัยยาง	414	สถาบันวจิัยยาง	415		

 พันธุ์ยางชั้น 3
	 สถาบันวจิัยยาง	3701		 สถาบันวจิัยยาง	3702		สถาบันวจิัยยาง	3901		สถาบันวจิัยยาง	3902

	 สถาบันวจิัยยาง	3903		 สถาบันวจิัยยาง	3904		สถาบันวจิัยยาง	3905		สถาบันวจิัยยาง	3906

	 สถาบันวจิัยยาง	3907	

วิธีการปลูก 

 การเตรยีมพื้นที่ปลูกยาง และการเตรยีมดนิ
	 การเตรยีมพื้นที	่ เป็นการปรบัสภาพพื้นทีใ่ห้เหมาะสมส�าหรบัการปลกูสร้างสวนยาง	จะต้องท�าการเผา
ปรนเกบ็เศษไม้และวชัพชืทีเ่หลอืในพื้นทีอ่อกให้มากทีส่ดุ	ทัง้นี้เพือ่เป็นการก�าจดัแหล่งแพร่เชื้อโรค	ให้เตรยีม
ดนิโดยการไถ		2	ครัง้	พรวน	1	ครัง้	ในกรณทีีเ่ป็นพื้นทีล่าดเทมาก	จะต้องท�าขัน้บนัไดหรอืชานดนิ	เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้น�า้ฝนชะล้างเอาหน้าดนิไหลไปตามน�้า	อาจท�าเฉพาะต้น	หรอืท�ายาวเป็นแนวเดยีวกนั	ล้อมเป็นวงกลม
รอบไปตามไหล่เขาหรือเนินเขาก็ได้	 โดยให้ระดับขนานไปกับพื้นดิน	 ส�าหรับพื้นที่ราบ	 ควรจัดการให้ 
เหมาะสม	เกษตรกรควรค�านงึว่าต้นยางพาราไม่ชอบพื้นที่ดนิเหนยีวหรอืร่วนเหนยีวหรอืพื้นทีท่ี่มนี�้าท่วมขัง	
เพราะจะท�าให้ระบบรากไม่เจรญิ	ต้นแคระแกรน	เปิดกรดีช้ากว่าปกติ

ระยะปลูก 

 1. พื้นที่ราบ 

   ถ้ำต้องกำรปลูกพชืแซมในระหว่ำงแถวของต้นยำง (เพื่อเสรมิรำยได้)
		 	 −	 ภาคใต้และภาคตะวันออก	 ให้ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น	 2.50	 เมตร	 ระหว่างแถว	 8	 เมตร 
จะได้จ�านวน	80	ต้นต่อไร่



กรมส่งเสริมการเกษตร

			 	 −	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอื	ให้ใช้ระยะปลกูระหว่าง
ต้น	2.50	เมตร	ระหว่างแถว	7	เมตร	จะได้จ�านวน	91	ต้นต่อไร่	

  ถ้าต้องการปลูกพชืคลุมดนิในระหว่างแถวของต้นยาง
		 	 −	 ภาคใต้และภาคตะวันออก	 ให้ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น	 
3	เมตร	ระหว่างแถว	7	เมตร	จะได้จ�านวน	76	ต้นต่อไร่
		 	 −	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอื	ให้ใช้ระยะปลกูระหว่าง
ต้น	3	เมตร	ระหว่างแถว	6	เมตร	จะได้จ�านวน	88	ต้นต่อไร่

     2. พื้นที่ลาดชันหรอืพื้นที่เชงิเขา 

   ตัง้แต่ความชัน	15	องศาขึ้นไป	ต้องท�าแนวขัน้บันได	โดยใช้ระยะระหว่างขัน้บันไดอย่างน้อย	
8	เมตร	ระยะระหว่างต้น	2.50	เมตร	หรอื	3	เมตร	

การเตรียมปลูก  
	 หลุมปลูกยางโดยทั่วไปจะมขีนาด	กว้าง	X	ยาว	X	ลกึ	เท่ากับ	50X	50	X	50	เซนตเิมตร	การขุดหลุม
ปลูกควรแยกดินบนและล่างไว้คนละส่วน	 ตากดินทิ้งไว้	 10–15	 วัน	 จากนั้นย่อยดินให้ร่วน	 แล้วผสมปุ๋ย 
ร็อกฟอสเฟตกับดนิบนอัตรา	170	กรัมต่อหลุม	ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	ควรเพิ่มปุ๋ยอนิทรยี์	อัตรา	5	
กโิลกรัมต่อหลุม	คลุกกับดนิบนและปุ๋ยร็อกฟอสเฟตด้วย	

ชนิดของต้นพันธุ์ยาง	และวิธีปลูก

   − ต้นตอตำ คอื	ต้นกล้ายางที่ได้รับการตดิตาด้วยยางพันธุ์ดหีลังจากที่ตาตดิเรยีบร้อยแล้ว	จงึ
ถอนขึ้นมาตดัแต่งรากและตดัต้นเดมิเหนอืแผ่นตาประมาณ	2.5	นิ้วทิ้ง	แล้วน�าต้นทีไ่ด้ไปปลกูทนัท	ีต้นตอตา	
จะเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่มดีนิหุ้มราก	หรอืเรยีกว่า	ต้นเปลอืยราก	

   − ต้นตดิตำช�ำในถงุพลำสตกิหรอืยำงช�ำถงุ คอืต้นตอตาทีน่�ามาช�าถงุพลาสตกิขนาดกว้าง	4.5		
นิ้ว	ยาว	14	นิ้ว	หรอืขนาดใหญ่กว่านี้ที่บรรจุดนิไว้เรยีบร้อยแล้ว	ดูแลบ�ารุงรักษาจนตาแตกออกมาเป็นใบ									
ได้ขนาด	1–2	ฉัตร	อายุประมาณ	3–5	เดอืน	และมใีบในฉัตรยอดแก่เต็มที่

   − ต้นยำงที่ปลูกด้วยเมล็ดแล้วติดตำในแปลง คือการปลูกสร้างสวนยาง	 โดยใช้เมล็ดปลูก 
ในแปลงโดยตรง	เมื่อเมล็ดเจรญิเตบิโตเป็นต้นกล้าที่มขีนาดเหมาะสม	จงึท�าการตดิตาในแปลงปลูก

            ในภำคตะวันออกเฉยีงเหนอืและภำคเหนอืแนะน�ำให้ปลูกด้วยต้นยำงช�ำถุงเท่ำนั้น

การตัดแต่งกิ่ง 

	 การตัดแต่งกิ่งมคีวามจ�าเป็นที่จะต้องท�าอยู่	3	ระยะคอื

  1.  ระยะแรกปลกู		ในกรณทีีป่ลกูด้วยต้นตอตา	จะต้องหมัน่ตรวจ	และตดักิง่ยางทีแ่ตกออกมาจาก
ต้นตอเก่าทิ้ง	จนกว่าตายางพนัธุด์จีะแตกเป็นล�าต้นยาง



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

  2. ระยะยางอ่อน  จะต้องตัดกิ่งแขนงที่อยู่ต�่ากว่า	2	เมตร	ออกให้หมด	เพื่อให้เหลอืบรเิวณล�าต้น
ไว้ส�าหรับกรดียาง	แต่ในเขตที่มสีภาวะแห้งแล้ง	เช่น	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอื	อาจตดัเฉพาะ 
กิง่แขนงทีต่�า่กว่า	 1.90	 เมตร	 ออกก็ได้	 เพื่อให้ยางแตกพุ่มต�่าท�าให้ความชื้นในแปลงปลูกยางสูง	 ทรงพุ่ม 
ชนกนัเรว็	ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการก�าจดัวชัพชื	และสะดวกในการตดัแต่งกิง่

  3. ระยะยางใหญ่ 	การตัดแต่งกิ่งจะท�าเมื่อต้องการตัดกิ่งที่แน่นทบึ	กิ่งแห้ง	กิ่งที่เป็นโรคออก	เพือ่
ป้องกนักิง่ฉกี	หกั	หรอืโค่นรวมทัง้ยงัช่วยป้องกนัก�าจดัโรค	และแมลงได้อกีด้วย

การใส่ปุ๋ย  

	 สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมส�าหรับยางพาราตามอายุและพื้นที	่ ตามที่สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร	
แนะน�าให้ใช้ในปัจจุบันมี	3	สูตร	แต่ละสูตรจะเหมาะสมกับเนื้อดนิและอายุของต้นยาง	ดังนี้
		 1.	สตูร	20−8−20	เป็นปุ๋ยทีเ่หมาะส�าหรบัยางก่อนเปิดกรดีทีป่ลกูในเขตปลกูยางเดมิ	คอื	ภาคใต้	และ
ภาคตะวันออก
			 2.	สตูร	20−10−12		เป็นปุย๋ทีเ่หมาส�าหรบัยางก่อนเปิดกรดีทีป่ลกูในเขตปลกูยางใหม่	คอื	ภาคตะวนัออก	
เฉยีงเหนอื	และภาคเหนอื
		 3.	สูตร	30−5−8	เป็นปุ๋ยที่เหมาะส�าหรับยางเปิดกรดีแล้วที่ปลูกในทุกเขตปลูกยาง	โดยมเีวลา	และ
อัตราที่เหมาะสมส�าหรับใส่ปุ๋ย	 ส่วนการใส่ปุ๋ยบ�ารุงสวนยางหลังเปิดกรีด	 ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 30−5−18	 ใน
อตัรา	1	กโิลกรมัต่อต้นต่อปี	แบ่ง	ใส่	2	ครัง้	ครัง้ละ	0.5	กโิลกรมัต่อต้น	โดยใส่ในช่วงต้นฤดฝูนและปลายฤดฝูน

การกรีดยาง 

	 การกรีดยางนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเกษตรกร	 เพราะเป็นที่มาของรายได้หลักของเกษตรกร	 
หลงัจากปลกู	และดแูลรกัษามาอย่างยาวนาน	เกษตรกรควรตระหนกัถงึวธิกีารกรดียางให้มาก	เพราะรายได้	
ที่ได้รับจะมากหรือน้อย	 ระยะเวลาของรายได้ยาวนานเพียงใด	 จะขึ้นอยู่กับการปฏิบัต ิ
การกรดีเป็นส�าคัญ	การกรดียางต้องยดึหลักที่ว่า	เมื่อกรดีแล้วจะต้องได้น�า้ยางมาก
ทีส่ดุ	ต้นยางเสยีหายน้อยทีส่ดุ	กรดีได้นานทีส่ดุ	(25−30	ปี)	และประหยดัค่าใช้จ่าย
มากที่สุด	ดังนัน้	ขนาดของต้นยางที่เปิดกรดีได้	ควรมลีักษณะดังนี้
		 1.	ขนาดของต้นยางที่พร้อมจะเปิดกรดี	ต้องมเีส้นรอบต้นไม่น้อยกว่า	50	
เซนตเิมตร	(วัดที่ความสูงจากพื้นดนิ	150	เซนตเิมตร)
		 2.	เปิดกรดีครัง้แรก	เมือ่มจี�านวนต้นยางทีพ่ร้อมจะเปิดกรดีเกนิกว่าครึง่หนึง่
ของต้นยางทัง้หมดในสวน
		 3.	ต้นยางตดิตา	สามารถเปิดกรดีครัง้แรกได้ที่ระดับความสูงจากพื้นที่	50	75	
100	120	หรอื	150	เซนตเิมตร	ระดับใดระดับหนึ่งก็ได้	แต่ถ้าเปิดกรดีต�่าจะได้รับผลผลติมากกว่า



กรมส่งเสริมการเกษตร

 การกรดียางหน้าปกต	ิ	คอื	การกรดียางหน้าล่างทีร่ะดบัความสงูของหน้ากรดีทีร่ะดบั	150	เซนตเิมตร
ลงมา	ระบบกรดีที่แนะน�าม	ี5	ระบบ
	 1.	 กรีดครึ่งล�าต้นวันเว้นสองวัน	 (1/sd	 d/3)	 เหมาะสมกับพันธุ์ยางทั่วไป	 โดยเฉพาะพันธุ์ที่อ่อนแอ 
ต่ออาการเปลอืกแห้ง
	 2.	 กรดีครึ่งล�าต้นวันเว้นวัน	(1/2s	d/2)	ใช้ได้กับพันธุ์ยางทั่วไป
	 3.	 กรดีครึ่งล�าต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน	 (1/2s	 2d/3)	 ใช้กับเปลอืกงอกใหม่	หรอืกับสวนยางขนาดเล็ก
กว่า	10	ไร่	ไม่ควรกรดีเกนิ	160	วันต่อปี	และไม่ควรใช้กับพันธุ์ยางที่อ่อนแออาการเปลอืกแห้ง	
	 4.	 กรดีหนึ่งในสามของล�าต้นสองวันเว้นวัน	(1/3s	2d/3)	ใช้กับเปลอืกงอกใหม่	หรอืกับสวนที่มขีนาด
เล็กกว่า	10	ไร่	ไม่ควรกรดีเกนิ	160	วันต่อปี	และไม่ควรใช้กับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่อการเปลอืกแห้ง	
	 5.	 กรีดหนึ่งในสามของล�าต้น	 วันเว้นวัน	 ควบคู่กับการใช้สารเคมีเร่งน�้ายางความเข้มข้น	 2.5%	 
(1/3s	d/2	+	ET	2.5%)	ไม่ควรใช้กับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่ออาการเปลอืกแห้ง	และไม่
ควรใช้ในเขตแห้งแล้ง

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

  1. โรครำกขำว 
	 	 เป็นโรคร้ายแรงโรคหนึง่ทีเ่กดิจากเชื้อรา	เกดิขึ้นได้กบัยางทัว่ไป	ทัง้ยางอ่อน	
และยางแก่

   ลักษณะอำกำร	 จะสังเกตเห็นพุ่มใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกงส้ม	 ใบร่วง
หมดทัง้ต้นขอบใบม้วนเข้าด้านใน	ถ้าตรวจดูที่รากจะเห็นเส้นใยของเชื้อราแตกสาขา
เป็นร่างแหจบัตดิแน่น	และแผ่คลมุผวิรามทีเ่ป็นโรค	ลกัษณะของเส้นใยมสีขีาวปลายแบน	
เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะนูนกลม	 และกลายเป็นสีเหลืองจนถึงสีน�้าตาลซีด	 ในช่วงที่มีฝนตกจะมีดอกเห็ด
เกดิขึ้นตรงบรเิวณโคนต้น	หรอืส่วนรากทีโ่ผล่พ้นดนิ	ลกัษณะดอกจะซ้อนกนัหลายชัน้	ผวิบนสเีหลอืงแกมส้ม	
ขอบสขีาว	ส่วนผวิล่างมสีส้ีมแดง	หรอืน�า้ตาล	ถ้าตัดดอกเห็ดตามขวาง	จะเห็นชัน้บนเป็นสขีาว	และชัน้ล่าง
เป็นสนี�า้ตาลแดงชัดเจน

   กำรป้องกันก�ำจัด
		 	 1.	 การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง	 จะต้องท�าการถอนราก	 และเผาท�าลายตอไม้ท่อนไม้ให้หมด	 เพื่อ
ท�าลายเชื้อราอันอาจท�าให้เกดิโรค
		 	 2.	พื้นที่ที่มกีารระบาดของโรค	ไม่ควรปลูกพรกิ	มะเขอืเปราะ	มันเทศ	มันส�าปะหลัง	น้อยหน่า	
ลองกอง	สะตอ	จ�าปาดะ	สะเดาเทยีม	และทุเรยีน	เพราะเป็นพชือาศัยของโรค
		 	 3.	ขุดคูล้อมรอบต้นยางที่เป็นโรค		ไม่ให้รากยางที่เป็นโรคไปสัมผัสกับรากยางที่ไม่เป็นโรค
		 	 4.	อาจป้องกนัได้โดยใช้สารเคมไีซโพรโคนาโซล	หรอืไดตดมีอร์ฟ	10−20	มลิลลิติรต่อน�า้	2	ลติรต่อต้น	
หรอืโพรพโิคนาโซล	30	มลิลลิติรต่อน�า้	 3	ลติรต่อต้น	หรอืเฟนพโิคลนลิ	 10−15	กรมัต่อน�า้	 3	ลติรต่อต้น	 
ราดในดนิที่ขุดเป็นร่องกว้าง	และลกึ	10−15	เซนตเิมตร	รอบโคนยาง	ทุก	6	เดอืน
		 	 5.	ถ้าพบโรครากขาวในต้นยางอายุน้อย		ให้ท�าการขุดทิ้งและขุดรากที่เป็นโรคขึ้นมาเผาท�าลาย

โรครากขาว
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 2. โรคเส้นด�ำ 
	 	 เกดิจากเชื้อราไฟทอปโทรา	เป็นโรคที่ท�าอันตรายต่อหน้ากรดียางมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขต
ที่มคีวามชื้นสูงท�าให้เปลอืกงอกใหม่เสยีหายรุนแรง	จนกรดีซ�า้หน้าเดมิไม่ได้	ต้นยางให้ผลผลติสัน้ลง	โดย
อาจกรดีได้เพยีง	8−16	ปี	เท่านัน้

    ลักษณะอำกำร	 	 จะปรากฏอาการเหนือรอยกรีด	 โดยในระยะแรกเปลือกจะช�้ามีสีผิดปกต	ิ 
ต่อมารอยช�้าจะเปลี่ยนเป็นรอยบุ๋มสีด�า	 ขยายตัวในแนวตั้ง	 ถ้าเฉือนเปลือกออกดูจะพบรอยเส้นด�าบน 
เนื้อไม้	อาการในขัน้รุนแรงจะท�าให้เปลอืกบรเิวณนัน้ปริ	และน�า้ยางไหล
ตลอดเวลา	เปลอืกจะเน่าหลุดไปในทีส่ดุ	เปลอืกงอกใหม่จะมลีกัษณะเป็น
ตะปุม่ตะป่ัม	ท�าให้กรดียางต่อไปไม่ได้

   กำรป้องกันก�ำจัด
		 	 1.	 อย่าเปิดหน้ายาง	 หรือขึ้นหน้ายางใหม่ในระหว่างฤดูฝน	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มฝีนตก	และอย่ากรดีลกึจนถงึเนื้อไม้	เพราะ
จะท�าให้หน้ายางเสยีหาย	โอกาสที่เชื้อจะเข้าท�าลายมมีากขึ้น
		 	 2.	ตัดแต่งกิ่งยาง		และปราบวัชพชืให้สวนยางโปร่ง		มอีากาศ
ถ่ายเทสะดวก		
		 	 3.	การกรดียางในฤดูฝน		ควรทาหน้ายางด้วยสารเคมชีนดิเดยีวกับที่ใช้รักษา	เมื่อพบหน้ากรดี
ยางเริม่แสดงอาการให้ใช้สารเมตาแลซลิ	อตัรา	7−14	กรมั	(1/2	−1	ช้อนแกง)	ต่อน�า้	1	ลติร	หรอืสารออกซาไดซลิ	
แมนโคเซ็บ	 อัตรา	 40	 กรัม	 (4	 ช้อนแกง)	 ต่อน�้า	 1	 ลิตร	 ผสมสารแผ่กระจายและจัดติดจ�านวน	 2	 ซีซ	ี 
(1/2	ช้อนชา)	ใช้สารอย่างใดอย่างหนึ่งทาหน้ากรดียางทุก	7	วัน	ประมาณ	3−4	ครัง้	

  3. โรคเปลอืกเน่ำ 
	 	 เป็นโรคทีเ่กดิจากเชื้อรา	ระบาดรนุแรงมากในฤดฝูน	ท�าให้เปลอืกงอกใหม่เสยีหายรนุแรงจนกรดีซ�า้
ไม่ได้

   ลักษณะอำกำร	ระยะแรกจะเป็นรอยบุ๋มสจีางบนเปลอืกงอกใหม่เหนอืรอยกรดี	ต่อมาแผลนัน้
จะมีเส้นใยของเชื้อรา	 สีเทาขึ้นลุกลามเป็นแถบขนานไปกับรอยกรีด	 ท�าให้เปลือกบริเวณดังกล่าวนี้ 
เน่าหลุดเป็นแว่นเหลอืแต่เนื้อไม้สดี�า

  กำรป้องกันก�ำจัด
			 	 1.	 เนื่องจากโรคนี้มักเกิดในแหล่งปลูกยางที่มีความชื้นสูงมากๆ	 ดังนั้น	 จึงควรมีการตัดแต่งกิ่ง
และก�าจัดวัชพชืในสวนยางเป็นประจ�าเพื่อให้สวนยางโปร่ง	มอีากาศถ่ายเทได้สะดวกความชื้นในแปลงยาง
จะได้ลดลง
		 	 2.	ถ้าพบว่าต้นยางเป็นโรคเปลอืกเน่า	ควรหยุดกรดียางประมาณ	2−3	สัปดาห์	เพื่อป้องกันมใิห้
เชื้อแพร่ไปตดิต้นอื่น

โรคเส้นด�า
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โรคเปลอืกแห้งโรคเปลอืกเน่า

		 	 3.	 โรคนี้นอกจากติดไปยังต้นอื่นได้ด้วยลม	 และแมลงแล้ว	 ยังอาจติดไปกับเสื้อผ้าของคนกรีด	
ภาชนะที่ใส่เศษยาง	และมดีกรดียางอกีด้วย	ดังนัน้	จะต้องควบคุมระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ด้วย
		 	 4.	การใช้สารเคมปี้องกันก�าจัดโรคเส้นด�า	ก็จะสามารถป้องกันโรคเปลอืกเน่าได้ด้วย	เมือ่พบต้น
ยางเป็นโรคเปลอืกเน่า	ให้ใช้สารไธอาเบนดาโซล	อตัรา	20	กรมั	(2	ช้อนแกง)	ต่อน�้า	1	ลติร	ผสมสารแผ่กระจาย
และจับตดิ	2	ซ.ีซ.ี	(1/2ช้อนชา)	หรอืสารออกซาไดซลิ	แมนโคเซ็บ	อัตรา	40	กรัม	(4	ช้อนแกง)	ต่อน�า้	1	ลติร	 
ผสมสารแผ่กระจายและจับตดิ	2	ซ.ีซ.ี	(1/2	ช้อนชา)	อย่างใดอย่างหนึ่ง	ทาหน้ากรดียางทกุ	7	วนั	ประมาณ	
3−4	ครัง้	จะสามารถป้องกนัก�าจดัโรคนี้ได้	

  4. อำกำรเปลอืกแห้ง 
	 	 สาเหตุส�าคัญ	 เกิดจากสวนยางขาดการบ�ารุงรักษา	 และการกรีดเอาน�้ายางออกมากเกินไป	 
จงึท�าให้เนื้อเยือ่บรเิวณนัน้มอีาหารไม่เพยีงพอ	 เปลอืกยางบรเิวณนัน้จงึแห้งตาย	นอกจากนี้	 ยังอาจเกิดจาก
การผดิปกตภิายในท่อน�า้ยางเองด้วย

   ลักษณะอำกำร หลงัจากกรดียางแล้ว	น�า้ยางจะแห้งเป็นจดุๆ	 ค้างอยูบ่นรอยกรดี	 เปลอืกยางมี 
สซีดีลง	น�า้ยางจะใส	มปีรมิาณมาก	และไหลนานกว่าปกต	ิถ้ายงักรดีต่อไปอกี	เปลอืกยางจะแห้งสนทิไม่มนี�า้
ยางไหล	เปลอืกใต้รอยกรดีจะแตกขยายบรเิวณมากขึ้นจนถงึพื้นดนิและหลดุออก		เนือ่งจากเปลอืกงอกใหม่
ภายในดนัออกมา

   กำรป้องกันก�ำจัด 

  อาการนี้มักเกดิบนรอยกรดี	ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มกีารดูแลรักษาจะลุกลาม	ท�าให้หน้ากรดีเสยี
หายหมด	ดังนัน้	วธิลีดและควบคุมกับต้นยางที่เปิดกรดีแล้ว	จงึใช้วธิที�าร่องแยกส่วนที่มอีาการออกจากกัน	
และเมื่อตรวจพบยางต้นใดที่มอีาการนี้เพยีงบางส่วน	 จะต้องท�าร่องโดยการใช้สิ่วเซาะร่องให้ลกึถงึเนื้อไม้
โดยรอบบริเวณที่เป็น	 โดยให้ร่องที่ท�าขึ้นนี้	 ห่างจากบริเวณที่เป็นประมาณ	 2	 เซนติเมตร	 หลังจากนั้นก็
สามารถเปิดกรดีต่อไปได้ตามปกติ	แต่ในการกรดีต้องเปิดกรดีต�่าลงมาจากบรเิวณทีเ่ป็น	เปลีย่นระบบกรดี
ใหม่ให้ถูกต้อง	และหยุดกรดีในช่วงผลัดใบ
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  5. โรคใบร่วงและผลเน่ำที่เกดิจำกเชื้อรำไฟทอปโทรำ

   ลักษณะอำกำร ผลที่ถูกท�าลายจะเน่าด�าค้างอยู่บนต้น	ส่วนอาการที่ใบจะพบว่า		
			ใบร่วงทัง้ที่ยังมสีเีขยีวมรีอยช�้าสดี�าอยู่ที่ก้านใบ	และตรงกลางรอยช�า้มหียดน�้ายาง
เกาะตดิอยู่	ถ้าน�าใบยางที่ร่วงมาสลัดเบาๆ	ใบย่อยจะหลุดทันท	ีโรคนี้จะสัมพันธ์กับ
โรคเส้นด�าด้วย	 เนื่องจากเกดิจากเชื้อชนดิเดยีวกนั	 เมือ่เกดิโรคนี้จะท�าให้ใบร่วงโกร๋น

ทัง้สวน	ผลผลติยางจะลดลงแต่กไ็ม่ท�าให้ต้นยางตาย

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ควรเลอืกปลูกพันธุ์ยางที่ต้านทานโรคนี้	 ถ้าเป็นยางพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม	 600	ซึ่งอ่อนแอต่อโรค
ใบร่วง	ควรตดิตาเปลี่ยนยอดด้วยพันธุ์จทีี	1	และในสวนยางที่มอีายุน้อยกว่า	2	ปี	ให้ใช้เมตาแลกซลิ	หรอื
ฟอสเอททลิ	–	อะลมูเินยีม	ในอตัรา	2	กรมั	ผสมน�า้	1	ลติร	ฉดีพุ่มใบทกุสปัดาห	์ในระหว่างทีโ่รคก�าลงัระบาด	
ส่วนในสวนยางทีม่ต้ีนยางขนาดใหญ่	แนะน�าให้ใช้วธิป้ีองกนัรกัษาโรคเส้นด�าทีบ่รเิวณหน้ากรดีแทนและหยดุ
กรดีระหว่างที่เกดิโรคระบาด

 6. ปลวก 

   ลักษณะกำรท�ำลำย จะท�าลายต้นยางโดยการกัดกินส่วนราก	 และภายในล�าต้นจนเป็นโพรง	
ท�าให้ต้นยางยนืต้นตาย	โดยไม่สามารถสังเกตเห็นจากภายนอกได้จนกว่าจะขุดรากดู

  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ใช้สารเคมฟีีโพรนลิ	อัตรา	80	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	ราดที่โคนต้นให้ทั่วบรเิวณรากของต้นที่
ถูกท�าลายและต้นข้างเคยีง	ต้นละ	1−2	ลติร

เรยีบเรยีงโดย : ว่ำที่ รต.พริัฐ สุทธโิยค นักวชิำกำรเกษตรปฏบิัตกิำร

นำยศักดิ์ศลิป์ โชตสิกุล ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสรมิ

กำรผลติยำงพำรำและปำล์มน�้ำมัน
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ปำล์มน�้ำมัน

ลักษณะทั่วไป 

 ปาล์มน�้ามัน (Elaeis guineensis Jacq.)	เป็นพชืที่เจรญิเตบิโตได้ดใีนสภาพภูมอิากาศร้อนชื้น	คอื	 
มีฝนตกชุกมีปริมาณแสงแดดมาก	 ไม่มีสภาพอากาศหนาว	 ซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าว	 ได้แก่	 บริเวณ
เส้นศูนย์สูตรปาล์มน�้ามันมกีารกระจายอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่	16	 �	เหนอื	ถงึเส้นรุ้งที่	15	 �	ใต้	โดยร้อยละ	90	
ของประเทศที่มกีารปลูกปาล์มน�า้มัน	(20	ประเทศ)	จะอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่	10	�	องศาเหนอืและใต้

พันธุ์ส่งเสริม  

	 พันธุ์ที่แนะน�าให้ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบัน	 คือ	 พันธุ์เทเนอร่า	 (Tenera)	 เป็นพันธุ์ผสมระหว่าง 
พันธุ์ดูร่ากับพันธุ์พิสิเฟอร่า	 โดยใช้พันธุ์ดูร่าเป็นพันธุ์แม่	 และพันธุ์พิสิเฟอร่าเป็นพันธุ์พ่อ	 พันธุ์เทเนอร่ามี
กะลาบาง	(0.5–4	มลิลเิมตร)	และมนี�้ามันต่อน�้าหนักทะลายประมาณร้อยละ	22–25

การเตรียมพื้นที ่

	 ก่อนปลูกปาล์มน�้ามัน	ควรเตรยีมการอย่างน้อย	1	ปี	และเตรยีมพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดอืน
ธันวาคม–เมษายน	โดยโค่นและก�าจัดต้นไม้ออกจากแปลง	ไถพรวนปรับพื้นที่	สร้างถนนและทางระบายน�้า

 การสร้างถนน
	 1.	ถนนใหญ่	ความกว้างประมาณ	6	 เมตร	และควรมี	 2	สายต่อ	 1	แปลงใหญ่	คอื	ด้านหน้าและ 
ด้านหลังแปลง	ควรอยู่ห่างกันประมาณ	1	กโิลเมตร
	 2.	 ถนนเข้าแปลง	 เชื่อมจากถนนใหญ่	 เพื่อขนส่งวัสดุการเกษตรและผลผลิตในสวนปาล์มน�้ามนั	 
ความกว้างประมาณ	4	เมตร	ควรห่างกนัประมาณ	500	เมตร
	 3.	 ร่องระบายน�า้	 จ�าเป็นส�าหรับพื้นที่ปลูกซึ่งมีสภาพเป็นที่ลุ่มและมีน�า้ท่วม	 ควรท�าพร้อมกับการ
ตัดถนน
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 การท�าร่องระบายน�้า มี	3	ประเภท	คอื
	 		 -	 ร่องระบายน�า้ในแปลง	ท�าทุกๆ	แถวของปาล์มน�า้มัน
	 			 -	 ร่องระบายน�้ารวม	 สร้างขนานไปกับถนนเข้าแปลง	 เชื่อมระหว่างร่องระบายน�้าในแปลงกับ
ร่องระบายน�า้ใหญ่
	 		 -	 ร่องระบายน�า้ใหญ่	สร้างขนานไปกับถนนใหญ่	รับน�า้จากร่องระบายน�้ารวม	และระบายออก 
สู่แหล่งน�้าอื่น

การวางแนวปลูก

	 หลงัจากเตรยีมพื้นที่	ตดัถนนและทางระบายน�้าแล้ว	จงึวางแนวปลกู	โดยพจิารณาจากความสอดคล้อง
กบัการท�างาน	การระบายน�้า	ความลาดเทของพื้นที่	ทศิทางของแสงแดด	เพือ่ให้ปาล์มน�้ามนัได้รบัแสงแดด
มากที่สุด	ควรปลูกปาล์มน�้ามันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า	9	x	9	x	9	เมตร	แถวหลักเป็นฐานอยู่ในแนวทศิ
เหนอื-ใต้	แถวที่ใกล้กันจะปลูกกึ่งกลางเป็นระยะยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า

กำรวำงแนวปลูกปำล์มน�้ำมันแบบสำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ 9 x 9 x 9 เมตร

วิธีการปลูก 

  ฤดูปลูก 
	 ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน�้ามัน	 คือ	 ต้นฤดูฝน	 ประมาณเดือนพฤษภาคม	 –	 มิถุนายน	 
ควรปลูกเมื่อฝนเริ่มตกแล้ว	เพราะดนิจะมคีวามชื้นเพื่อให้ต้นกล้าได้มเีวลาตัง้ตัวในแปลงได้นาน
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  หลุมปลูก 

	 เมื่อวางแนวปลูกและปักไม้เป็นเครื่องหมายแล้ว	ขุดหลุมขนาด	กว้าง	x	ยาว	x	ลกึ	=	45	x	45	x	35	

เซนตเิมตร	เป็นรูปตัวยู	โดยให้จุดที่ปักไม้เป็นจุดกลางหลุม	เพื่อจะได้ระยะปลูกที่เป็นระเบยีบ	ขุดดนิชัน้บน

และชัน้ล่างแยกกัน	เมื่อขุดหลุมแล้วควรตากไว้ประมาณ	10	วัน	ก่อนน�าต้นกล้ามาปลูก

 กำรปลูกและปลูกซ่อม 

	 ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต	อัตรา	500	กรัมต่อหลุม	และคลุกเคล้าดนิกับปุ๋ย	เพื่อป้องกันการ

สมัผสัของรากโดยตรง	จากนัน้น�าถงุพลาสตกิออกจากต้นปาล์มน�า้มนัอย่างระมดัระวงั	อย่าให้ก้อนดนิแตก

โดยเด็ดขาดจะท�าให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตได้	 ควรประคองต้นกล้าอย่างระมัดระวังแล้ววางลงใน

หลุมปลูก	ใส่ดนิชัน้บนลงก้นหลุมแล้วจงึใส่ดนิชัน้ล่างตามลงไป	เมื่อน�าต้นกล้าวางลงในหลุมแล้วจงึอัดดนิ

ให้แน่น	 ปลูกเสร็จแล้วโคนต้นกล้าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับดินเดิมของแปลงปลูก	 นอกจากนี้	 

ควรท�าการปลูกซ่อมต้นที่เสยีหายจากการตาย	โรคแมลงท�าลายหรอืต้นที่มลีักษณะผดิปกตใิห้เร็วที่สุด

การดูแลรักษา

 การใส่ปุ๋ย 

	 ปาล์มน�า้มนั	ต้องการธาตอุาหารและน�า้ในปรมิาณมากเพือ่เลี้ยงส่วนต่างๆ	ของล�าต้น	ใบ	และผลผลติ	

การจดัการปุ๋ยทีถ่กูต้องเหมาะสมจงึเป็นการเพิม่ผลผลติเพือ่น�าไปสู่เป้าหมายของเกษตรกร	คอื	ก�าไรสงูสดุ	

การใส่ปุ๋ยปาล์มน�า้มนัในระยะต่างๆ	จ�าเป็นต้องค�านงึถงึ	ปรมิาณธาตอุาหารทีม่อียู่ในดนิ	ชนดิของปุ๋ย	อตัรา

การใส่ปุย๋	และราคาปุย๋	โดยใส่ในช่วงทีป่าล์มน�้ามนัต้องการ	และใส่บรเิวณทีร่ากปาล์มน�้ามนัดดูไปใช้ได้มาก

ที่สุด	 ควรใส่ปุ๋ยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ	 หลีกเลี่ยงการใส่เมื่อแล้งจัดหรือฝน

ตกหนกั	ในปีแรกหลงัจากปลกูควรใส่ปุย๋	4–5	ครัง้	ตัง้แต่ปีที	่2	เป็นต้นไป	ควรใส่ปุย๋	 

3	ครัง้ต่อปี	ช่วงที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ย	คอื	ต้นฝน	กลางฝนและปลายฝน	

ตั้งแต่ปีที่	 5	 ขึ้นไป	 อาจพิจารณาใส่ปุ๋ยเพียงปีละ	 2	 ครั้ง	 ถ้าแบ่งใส่ปุ๋ย	 

3	 ครั้งต่อปี	 แนะน�าให้ใช้สัดส่วน	 50	 :	 25	 :	 25	 ใส่ต้นฝน	 

กลางฝน	 และปลายฝน	 และถ้าแบ่งใส่	 2	 ครัง้ต่อปี	 แนะน�าให้ใช้

สัดส่วน	60	:	40	ใส่ต้นฝน	และปลายฝน	ตามล�าดับ
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การใส่ปุ๋ยส�าหรับปาล์มน�้ามันอายุต่างๆ

อายุ	(ปี)

ปุ๋ย	(กโิลกรัมต่อต้น)

แอมโมเนยีมซลัเฟต
 N

ร็อคฟอสเฟต	
P

โพแทสเซยีม	
K

กลเีซอร์ไรท์
Mg

โบแรกซ์	
B

ปีที่	1 1.2 1.3 0.5 0.1 0.03

ปีที่	2 3.5 3.0 2.5 0.6 0.06

ปีที่	3 5.0 3.0 3.0 1.0 0.09

ปีที่	4 5.0 3.0 3.0 1.0 0.10

ปีที่	5 5.0	 6.0 4.0 1.0 0.10

ปีที่	6 5.0 3.0 4.0 1.0 0.10

ที่มา : กรมวชิาการเกษตร 2547

 การให้น�้า 

 ในสภาพพื้นที่ที่มปีรมิาณน�้าฝนน้อยกว่า	1,800	มลิลเิมตรต่อปี	และมฤีดูแล้งยาวนาน	3	–	5	เดอืน	
ควรมกีารให้น�้าเพื่อเพิ่มผลผลติทะลายให้สูงขึ้น	ซึ่งอาจใช้ระบบน�า้แบบน�้าหยด	(Drip	Irrigation)	หรอืระบบ
น�า้แบบโปรยน�า้	(Mini	Sprinkler)	ตามความเหมาะสม

 การท�าลายต้นปาล์มน�้ามันที่ไม่ให้ผลผลติออกจากแปลง

	 เกษตรกรควรส�ารวจลกัษณะการออกดอกของต้นปาล์มน�า้มนัทกุๆ	ต้น	เมือ่อาย	ุ12-14	เดอืน	หากต้นใด
ไม่ให้ช่อดอกตัวเมยี	ให้โค่นปลูกใหม่	เพราะจะท�าให้ผลผลติลดลง	5%	ทุกต้นที่ตกค้างในสวน

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

 โรคพชืปาล์มน�้ามัน

   1. โรคทำงใบบดิ (Crown disease) สาเหตุเกดิจากการผดิปกตทิางพันธุกรรม	เมื่อปาล์มอายุ
มากขึ้น	อาการของโรคจะหายไปเอง

    ลักษณะอำกำร	 	 ใบยอดเกิดแผลสีน�้าตาลแดง	 ลักษณะฉ�่าน�้าบนกลางทางยอด	 เมื่อแผล
ขยายตัวท�าให้ใบย่อยทีย่งัไม่คลีเ่กดิอาการเน่าทางยอด	 (spear)	 มลีกัษณะโค้งงอลง	 เมือ่ทางยอดคลีอ่อก	 
ใบย่อยบรเิวณกลางทางจะเป็นแผล	หรอืฉกีขาดเหลอืแต่เส้นกลางใบ	ในกรณทีีเ่กดิโรครนุแรงทางยอดมกีาร
โค้งงอทุกทาง	ท�าให้โค้งงอรอบยอดดูแล้วมลีักษณคล้ายมงกุฎ
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   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 เลอืกสายพนัธุท์ีไ่ม่มโีรคนี้	และใช้สารเคมป้ีองกนัก�าจดัโรคพชื	แคปแทน	0.2%	หรอืไทอะเบน็ดาโซน	
0.1%	และสารฆ่าแมลง	trichlophon	0.1%	ฉดีป้องกันการเข้าท�าลายซ�า้ของโรค	แมลง	ที่บรเิวณรอยแผลที่
เกดิจากการโค้งงอ
  2. โรคยอดเน่ำ (spear rot.) 
 ไม่ทราบสาเหตขุองโรคแน่ชดั	เชื้อจลุนิทรย์ีสาเหตทุีพ่บส่วนใหญ่	ได้แก่	เชื้อรา	Fusarium	spp.	และเชื้อ
แบคทเีรยี	Erwinia	sp.	
   ลักษณะอำกำร	 เกิดบริเวณโคนยอดที่ยังไม่คลี่	 โดยขอบแผลมีลักษณะฉ�่าน�้า	 ในปาล์มที่ม ี
อายุน้อยจะมอีาการเน่าด�าเริ่มจากปลายใบย่อยที่ยังไม่คลี่	แผลเน่าด�าจะขยาย	ท�าให้ใบยอดทัง้ใบเน่าแห้ง	
เป็นสนี�า้ตาลแดง	สามารถดงึหลดุออกมาได้ง่าย	ทางยอดหกัพบับรเิวณกลางทางใบหรอืโคนทางในช่วง 
อากาศแล้ง	 ทางยอดที่ถูกท�าลายจะมีสีเหลืองส้ม	 ในช่วงหน้าฝน	 ทางยอดที่ถูกท�าลายจะมีสีเหลืองอ่อน	 
ต้นที่การท�าลายไม่ถึงจุดการเจริญเติบโต	 ยอดใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างผิดปกติ	 ใบย่อยหดสั้น	 แต่ถ้ามี 
การท�าลายถงึจุดเจรญิเตบิโตอาจท�าให้ปาล์มตายได้
   กำรป้องกันก�ำจัด
		 	 หากพบแมลงกัดกนิยอด	ให้ใช้สารคาร์โบฟูแรน	อัตรา	50	กรัมต่อต้น	ตัดส่วนที่เป็นโรคออกแล้ว
ใช้ไทแรม	อัตรา	130	กรัมต่อน�้า	20	ลติร	หรอืแมนโคเซม	อัตรา	150	กรัมต่อน�้า	20	ลติร	ฉดี	5-7	วัน

 3. โรคทะลำยเน่ำ  (Marasmius bunch rot.) 

  สาเหตุ เกดิจากเชื้อ  Marasmius palmivorus

   ลักษณะอำกำร	 ระยะแรกพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาล์มบริเวณช่องระหว่าง 
ผลปาล์มและโคนทะลาย	 ส่วนที่ติดทางใบ	 เส้นใยขึ้นปกคลุมทั้งทะลายและเข้าท�าลายในส่วน	mesocarp	
ท�าให้ผลเน่ามสีนี�า้ตาล

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ป้องกนัไม่ให้มแีหล่งเชื้ออยูใ่นสวนปาล์ม	ท�าลายทะลายในช่วงแรก	โดยตดัช่อดอกทิ้งในช่วง	30	เดอืน
แรก	หลงัจากปลกู	ตดัแต่งก้านทางใบให้สัน้ลงเพือ่ลดความชื้นบรเิวณโคนทาง	แล้วฉดีพ่นโดยสารก�าจดัเชื้อรา

 แมลงศัตรูพชืปาล์มน�้ามัน

   1. หนอนหน้ำแมว
    ลักษณะกำรท�ำลำย	ท�าลายใบในช่วงเป็นตัวหนอน	ในช่วงที่ฟักจากไข่	หนอนจะมสีขีาวใส	ม ี
สีน�้าตาลอยู่กลางล�าตัว	 จะกัดแทะผิวใบ	 เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ล�าตัวยาว	 15-17	 มลิลเิมตร	 กว้าง	 5-6	
มลิลเิมตร	 ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก	 กลางวันจะเกาะนิ่งไม่เคลื่อนไหว	 จะบินในช่วงพลบค�่า
จนถงึรุ่งเช้า	รังดักแด้เป็นสนี�า้ตาล	รูปทรงกลมขนาด	5-6	มม.	X		7-8	มม.	อยู่บรเิวณโคนทางใบหรอืซอก
มุมของทางใบย่อย
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  กำรป้องกันก�ำจัด 
	 ส�ารวจการระบาดโดยส�ารวจปริมาณตัวเต็มวัย	 และดักแด้บริเวณโคนทางใบ	 ใช้กับดักตัวเต็มวัย 
ทีเ่ป็นผเีสื้อ	และใช้สารก�าจดัแมลงฉดีพ่นในระยะทีห่นอนยงัเลก็	ได้แก่	Cypermethrin	หรอื	Permethrin	อตัรา	
5-10	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	หรอื	Cyfluthrin	อตัรา	5-10	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	หรอื	Pirimiphos	methyl	
อตัรา	20	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	อกีวธิหีนึ่ง	คอื	การเจาะล�าต้น	ใส่สารฆ่าแมลงประเภทดูดซมึ	(กรณทีี่ต้น
สงูไม่สามารถฉดีพ่นยาได้)	หรอืใช้เชื้อ	Bacillus	thuringiensis	ฉดีพ่นท�าลายระยะวางไข่	หรอืระยะตวัหนอน

 

 2. ด้วงกุหลำบ

   ลักษณะกำรท�ำลำย	 	 ท�าลายในช่วงเป็นตัวเต็ม
วัยโดยกัดกนิใบปาล์มในระยะที่เพิ่งปลูกใหม่	 โดยท�าลายใน
ช่วงกลางคืน	 ส่วนช่วงกลางวันจะอยู่บริเวณโคนล�าต้นหรือ
ใต้ดนิ

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ด้วงกหุลาบจะมกีารระบาดในช่วงฤดแูล้ง	(กมุภาพนัธ์ 
-เมษายน)	โดยเฉพาะในพื้นทีบ่กุเบกิใหม่ๆ	ใช้สารเคมปีระเภท	
คาร์บารลิ	(เซฟวนิ	85%	ดับบลวิพ)ี	อัตรา	40	กรัมต่อน�า้	20	
ลติร	หรอืคาร์โบซัลแฟน	(20%	อซี)ี	อัตรา	40	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	การฉดีพ่นควรท�าในช่วงตอนเย็น
หรอืค�่า	โดยฉดีบรเิวณใบ	กาบใบล่างและบรเิวณโคนล�าต้น

ด้วงกุหลาบ

ลักษณะการท�าลาย หนอนหน้าแมว
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  3. ด้วงแรด

   ลักษณะกำรท�ำลำย 
	 	 ตวัเตม็วยัจะเจาะโคนทางใบ	และกดัท�าลายยอดอ่อนท�าให้
ทางใบทีเ่กดิใหม่ไม่สมบรูณ์	มรีอยขาดแหว่งเป็นรปูสามเหลีย่ม	รอย
แผลที่ด้วงแรดกัดท�าลาย	 อาจท�าให้ด้วงงวงมะพร้าวมาวางไข่หรือ
อาจท�าให้ยอดเน่าได้

   กำรป้องกันก�ำจัด 
   1.	 ท�าลายแหล่งวางไข่	เช่น	บรเิวณซากต้นปาล์ม	กองปุย๋หมกั	โดย
		 	 	 -	 ใช้สารก�าจัดแมลง	คาร์โบฟูราน	 (ฟูราดาน	3%จ)ี	
อตัรา	200	กรมัต่อต้น	ใส่บรเิวณยอดอ่อนหรอืซอกทางใบใต้ยอดอ่อน
		 	 	 -	 ฉดีพ่นด้วย	Chlorpyrifos	 (Lorsban	 40%อซี)ี	 อตัรา	
80	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	ฉดีบรเิวณยอดอ่อน	หรอืซอกทางใบถดัลงมา
		 	 	 -	 ใช้เซฟวนิ	 85%	ดบับลวิพ	ี ผสมกบัขี้เลือ่ย	 (อตัรา	 
1	:	30)	ใส่รอบยอดอ่อนหรอืทางใบ	เดอืนละ	1	ครัง้
		 	 	 -		 ใช้ลกูเหมน็	 (Naphthalene	ball)	 ใส่บรเิวณซอกโคน
ทางใบเพือ่ไล่ด้วงแรด
		 	 2.	 ใช้ราเขยีว	(Metarrhizium	anisopliae)	และเชื้อไวรสั	(Baculovirus)	ท�าลายด้วงแรด	โดยโรยเชื้อ	
ในบรเิวณที่มกีารวางไข่	เช่น	กองปุ๋ยหมัก	หรอืกองซากพชื
		 	 3.		ใช้กบัดกัล่อตวัเตม็วยัมาท�าลาย	โดยใช้ฮอร์โมนเพศเป็นตวัล่อ	โดยแขวนกบัดกัทกุๆ	15	ไร่	ต่อชดุ

 สัตว์ศัตรูปาล์มน�้ามัน
		 สัตว์ที่ท�าความเสียหายให้กับปาล์มน�้ามันส่วนมาก	 เป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในป่าธรรมชาติมาก่อน	 
เช่น	หนูพุกใหญ่	หนูท้องขาว	เม่น	กระแต	นกเอี้ยง	นกขุนทอง	หมู่ป่า	อเีห็น

 1. หนู

   ลกัษณะกำรท�ำลำย	หนจูะท�าลายปาล์มตัง้แต่ระยะเริม่ปลกู	โดยกดัท�าลาย
ต้นกล้า	จนกระทั่งการกัดท�าลายดอก	และทะลายปาล์ม

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ในปาล์มขนาดเลก็หรอืปาล์มทีเ่พิง่ปลกูใหม่	ควรใช้ตาข่ายหุม้รอบโคนปาล์ม	
เพื่อขัดขวางการเข้าท�าลายของหนู	 หมั่นท�าความสะอาดชรอบโคนต้น	 และใน
แปลงเพื่อท�าลายที่พักพงิของหนู	นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับดักใช้วธิธีรรมชาต	ิ
โดยไม่ท�าลายสัตว์ที่เป็นศัตรูธรรมชาตขิองหนู	เช่น	ง	ูนกเค้าแมว	เป็นต้น	ส�าหรบั

ด้วงแรด

หนู ศัตรูปาล์มน�้ามัน
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การท�าลายของหนู

การใช้สารเคม	ีได้แก่	สารออกฤทธิเ์ฉยีบพลนั	เช่น	ซงิค์ฟอสไฟด์	สารออกฤทธิช้์า	เช่น	โฟลดูมาเฟน	(ชื่อทาง 
การค้า	 :	 สะตอม	 0.005%)	 โบรโตฟาคูม	 (ชื่อทางการค้า	 :	 คลีเรต์	 0.005%)	 โบรมาดิโอโลน	 (ชื่อทาง 
การค้า	:	เส็ด	0.005%)	ไดฟิธอีาโลน	(ชื่อทางการค้า	:	บาราคี	0.00255%)

การเก็บเกี่ยว  
	 การเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดเป็นขัน้ตอนที่มคีวามส�าคัญที่สุดในการเพิ่มผลผลติน�้ามันปาล์มต่อไร่	
เจ้าของสวนปาล์มต้องเก็บเกี่ยวผลผลติทะลายปาล์มสดที่สุกพอดสี่งเข้าโรงงาน	 เพื่อให้ได้น�า้มันปาล์มที่มี
ปรมิาณและคณุภาพสงู	จงึจ�าเป็นต้องมคีวามรู้	ความเข้าใจเกีย่วกบัมาตรฐานการเกบ็เกีย่ว	เพือ่น�าไปปฏบิตัิ	
ดังนี้
		 1.	เกบ็เกีย่วทะลายผลปาล์มสดในระยะทีส่กุพอด	ีคอื	ระยะทีผ่ลปาล์ม	มสีผีวิเปลอืกนอกเป็นสส้ีมสด	
และเริ่มมผีลร่วงหล่นจากทะลายปาล์มที่โคนต้นไม่น้อยกว่า	10	ผลต่อทะลาย
		 2.	รอบของการเก็บเกี่ยวในช่วงผลปาล์มออกชุก	ควรจะอยู่ในช่วง	7–10	วัน
		 3.	รอบการเก็บเกี่ยวในช่วงมผีลผลติน้อย	ควรเก็บเกี่ยว	14–21	วันต่อรอบ	
		 4.	ผลปาล์มร่วงที่อยู่บรเิวณโคนปาล์มน�้ามัน	และที่ค้างในกาบต้น	ควรเก็บออกมาให้หมด
		 5.	ก้านทะลายควรตัดให้สัน้โดยต้องให้ตดิกับทะลาย
		 6.	พยายามให้ทะลายปาล์มชอกช�า้น้อยที่สุด

เรยีบเรยีงโดย : นางสาวนภิา สงฤทธิ์ นักวชิาการเกษตรช�านาญการ

นายศักดิ์ศลิป์ โชตสิกุล ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสรมิ

การผลติยางพาราและปาล์มน�้ามัน
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ลักษณะทั่วไป 

 ผักในตระกูลพรกิ มะเขอื หรอืตระกูลโซลานาซอีี้ (Solanaceae) 

 เป็นที่นิยมบริโภค	 และเพาะปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย	 ผักในตระกูลนี้	 ได้แก่	 พริกขี้หนู	 
พรกิหยวก	พรกิยักษ์	พรกิใหญ่	มะเขอืเปราะ	มะเขอืเทศ	มันฝรั่ง	เป็นต้น	ในประเทศไทยมกีารปรับปรุงพันธุ์
ผักตระกูลพรกิมะเขอืจากทัง้ภาครัฐและเอกชน	ให้สามารถทนทานต่อสภาพอากาศ	โรคและแมลงศัตรูพชื
เกษตรกรจงึสามารถเลอืกสายพนัธุท์ีเ่หมาะสมกบัสภาพพื้นทีก่ารผลติได้มากขึ้น	นอกจากนี้	 ผกัในตระกลูนี้	
ยังสามารถน�าไปแปรรูปได้หลากหลายอกีด้วย

การเตรียมแปลงปลูก
  1.  การเตรยีมดนิ 
	 	 ท�าการไถพรวน	 2	 ครั้ง	 โดยใช้รถแทรกเตอร์หรือรถไถเดินตาม	 ครั้งแรกไถความลึก	 30−40	
เซนตเิมตร	 แล้วตากแดดทิ้งไว้	 1−2	สัปดาห์	 เพื่อฆ่าเชื้อโรค	 ไข่แมลง	ตัวหนอนและวัชพชืต่างๆ	 	 จากนัน้ 
ไถพรวนอกีครัง้พร้อมหว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพดนิ	ในอัตรา	100−200	กโิลกรัมต่อไร่	พร้อมใส่ปุ๋ยคอก
ผสมคลุกเคล้าดนิในแปลง

พืชผักตระกูลพริก
และมะเขือ
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  2. การเตรยีมแปลง
   1. ในสภำพดินเหนียวบริเวณภำคกลำง ควรเตรียมแปลงขนาดกว้าง	4−6		 เมตร	 ความยาว
ไม่จ�ากัด	ร่องน�า้กว้าง	1	เมตร	ลกึ	0.5−1	เมตร	ซึ่งเหมาะส�าหรับการใช้เรอืบรรทุกเครื่องสูบน�้า
   2. ในเขตชลประทำน	ซึ่งมคีูส่งน�้าอยู่ทางหัวแปลงและระบายน�้าทางท้ายแปลง	โดยปรับระดับ
คูส่งน�้าระหว่างแปลงให้มคีวามลาดพอสมควร	เพื่อสะดวกในการให้น�า้	โดยยกแปลงขนาด	80	เซนตเิมตร	
ร่องน�า้กว้าง	25	เซนตเิมตร	ยกสูงประมาณ	15	เซนตเิมตร	ความยาว	20	เมตร
   3. ในเขตอำศัยน�้ำฝน	เลอืกพื้นที่ระบายน�า้ได้ด	ีแล้วเตรยีมดนิปลูก

วิธีเพาะกล้า 
	 พชืตระกูลพรกิและมะเขอืสามารถใช้วธิเีพาะกล้าได้	3	วธิ	ีดังนี้

  วธิทีี่ 1  กระบะเพาะหรอืภาชนะที่พอหาได้  ที่ลกึไม่เกนิ	10	 เซนตเิมตร	มรีูระบายน�้าได้	 ใส่ดนิ
ละเอยีด	ปุ๋ยคอก	ทรายหรอืแกลบ	อัตราส่วน	3:1:1	คลุกให้เข้ากัน	ปรับผวิหน้าดนิให้เรยีบ	ใช้ไม้ทาบเป็น
ร่องเล็กๆ	ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ	5-7	เซนตเิมตร	แล้วโรยเมล็ดเป็นแถว	กลบด้วยแกลบหรอืทราย
บางๆ	รดน�า้ให้ชุม่	เมือ่ต้นกล้าอายไุด้	15	วนั	หรอืมใีบจรงิ	2-3	ใบ	ให้ย้ายกล้าลงในถงุพลาสตกิขนาด	4	x	6	นิ้ว	
จนกล้ามอีายุประมาณ	30−40	วัน	จงึย้ายลงแปลงปลูกโดยใช้มดีกรดีถุงให้ขาดเพื่อไม่ให้กระทบกระเทอืน

  วธิทีี่ 2  ถาดเพาะกล้า โดยจะมหีลายขนาด	เช่น	72	หลุม	104	หลุม	เป็นต้น	ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของผู้เพาะ	 โดยน�าดินส�าหรับเพาะกล้า	 (ดินละเอียด	 ปุ๋ยคอก	 ทรายหรือแกลบ	 อัตราส่วน	 3:1:1)	 หรือ	 
พทีมอส	ใส่ในถาดหลมุให้เตม็พอด	ีเพาะกล้าหลมุละ	1	เมลด็	แล้วโรยดนิกลบบางๆ	เมือ่กล้ามอีายปุระมาณ	
30−40	วัน		จงึเตรยีมย้ายปลูกลงแปลง	โดยบบีด้านล่างสุดของถาดหลุม	ต้นกล้าจะหลุดออกมาจากถาด
พร้อมดนิปลูกท�าให้ต้นกล้าไม่ได้รับความกระทบกระเทอืนมากนัก

  วธิทีี ่3 แปลงเพาะ	นยิมใช้ในกรณทีีต้่องการต้นกล้าจ�านวนมาก	การเตรยีมแปลงเพาะกล้า	พื้นทีเ่พาะ	
ควรเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยปลูกพืชตระกูลนี้มาก่อน	 ควรเป็นดินร่วนซุยระบายน�้าได้ดี	 ถ้าแปลงเพาะกล้าเป็น 
ดนิทรายควรใส่ปนูขาวก่อนเตรยีมแปลง	ถ้าเป็นดนิทรายทีด่อนและไม่เคยมกีารเพาะปลกูพชืมาก่อน	อาจมี	
ปัญหาเรื่องไส้เดอืนฝอย	ซึ่งท�าให้เกดิโรครากปม	ดังนัน้	ควรตรวจดูให้แน่ใจเสยีก่อน	หากมปีัญหาดังกล่าว
ไม่ควรใช้พื้นที่บรเิวณนัน้เป็นแปลงเพาะกล้าพรกิ	 แปลงเพาะกล้า	 ควรกว้างประมาณ	 1	 เมตร	ส่วนความ
ยาวตามความเหมาะสม	ควรไถดนิให้ลกึประมาณ	15	เซนตเิมตร	ใส่ปนูขาวประมาณ	125	กรมัต่อตารางเมตร				
พรวนย่อยผวิหน้าดนิให้ละเอยีด	ใส่ปุ๋ยสูตร	15-15-15	ในอัตรา	400-500	กรัมต่อ	5	ตารางเมตร	คลุกให้
เข้ากนั	เกลีย่หน้าดนิให้เรยีบ	หว่านเมลด็ให้กระจายทัว่แปลง	แล้วกลบด้วยปุย๋คอกหรอืปุย๋หมกัทีส่ลายตวัดแีล้ว	
หรอืดนิผสมละเอยีด	หรอืโรยเมลด็เป็นแถวตามขวางห่างกนัแถวละประมาณ	15	เซนตเิมตร	ร่องลกึประมาณ	
1	เซนตเิมตร	แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอกหรอืปุ๋ยหมัก	รดน�า้ให้ชุ่ม	คลุมด้วยฟางหรอืหญ้าแห้งที่สะอาดบางๆ	เมื่อ
ต้นกล้าเริม่งอกหรอืเมือ่ต้นกล้ามใีบจรงิ	2-3	ใบ	จงึค่อยๆ	ดงึฟางออก	อย่าให้กระทบกระเทอืนต้นกล้า	เมือ่
ต้นกล้ามอีายปุระมาณ	12-15	วนั	ควรถอนแยกกล้าทีอ่่อนแอเป็นโรคไม่สมบรูณ์หรอืต้นทีเ่บยีดกนัแน่นเกนิ
ไปออก	 และควรถอนแยกต้นกล้าจัดระยะให้ห่างกัน	 ประมาณ	 10	 เซนติเมตร	 เมื่อมีอายุประมาณ	 
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30−40	วนั	หรอืต้นกล้าสงูประมาณ	10-15	 เซนตเิมตร	มใีบจรงิประมาณ	5	 ใบ	จงึย้ายปลกู	พชืผกัตระกลูนี้	 
นยิมปลูกและบรโิภคในประเทศไทย	จ�าแนกออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่	ดังนี้

พรกิ
พันธุ์ส่งเสริม 
	 พรกิในประเทศไทยสามารถจ�าแนกตามความเผ็ด	2	กลุ่ม	คอื	

  1. กลุ่มพรกิเผ็ด ได้แก่	พรกิขี้หนูผลเล็ก−ผลใหญ่	พรกิใหญ่	พรกิมัน	พรกิหนุ่ม	ซึ่งเหมาะส�าหรับ
ปลูกในเขตร้อน

  2. กลุม่พรกิไม่เผด็	ได้แก่	พรกิหวาน	หรอืพรกิยกัษ์	เหมาะส�าหรบัปลกูในเขตทีม่อีากาศเยน็

วิธีการปลูก 
	 พรกิ	(ยกเว้นพรกิหวานและพรกิยักษ์)	ก่อนย้ายกล้าต้องเตรยีมแปลง
ให้เรยีบร้อย	ขุดหลุมที่ปลูกลกึ	1	หน้าจอบ	(ขนาด	30	x	30	x	30	เซนตเิมตร)	
อาจเป็นแถวคู่	หรอืแถวเดี่ยว	การย้ายกล้า	มี	2	วธิี

  1. ย้ายกล้าจากแปลงเพาะลงแปลงปลกู คดัเลอืกต้นกล้าทีม่ลีกัษณะ
ทีแ่ขง็แรง	ปราศจากโรคและแมลง	ควรย้ายปลกูในเวลาทีม่อีากาศไม่ร้อน	คอื	
ช่วงเย็นหรอือากาศครึ้ม	 เมื่อกล้าอายุ	 30-40	 วัน	หรอืสูงประมาณ	 10-15	
เซนตเิมตร	มใีบจรงิประมาณ	5	ใบ	ก่อนย้ายปลูก	2-3	วนั	ให้งดน�้า	ควรรดน�้า
ในแปลงปลูกก่อนย้ายกล้า	1	ชั่วโมง	ใช้เสยีมแซะด้านข้างๆ	แถว	ระมัดระวัง
ไม่ให้รากต้นกล้าขาด	โดยแซะให้ดนิตดิมากับรากด้วย	

  2. ย้ายกล้าจากถงุหรอืถาดเพาะลงแปลงปลกู ต้องระมดัระวงัเวลา
ฉีกถุงพลาสติกหรือบีบก้นถาดอย่าให้ดินแตก	 โดยวางต้นกล้าลงกลางหลุม
กลบดนิโคนต้นให้แน่น	ระวังอย่าให้รากลอยจะท�าให้พรกิโค่นล้มได้ง่าย	ทัง้	2	วธิ	ี เมื่อย้ายเสร็จแล้วรดน�า้
ตามทันท	ีคลุมต้นกล้าด้วยกรวยหรอืใบไม้	3-4	วัน	จะท�าให้กล้าตัง้ตัวเร็วขึ้น

ระยะปลูก		 	 แถวเดีย่ว	50	x	100	เซนตเิมตร	แถวคู	่50	x	80	เซนตเิมตร	ระยะระหว่างแถวคู่	
	 	 	 	 	 120	เซนตเิมตร

จ�านวนต้นต่อไร่		100	กรัม	(ได้ต้นกล้าประมาณ	3,600	ต้น)

การดูแลรักษา
 การใส่ปุ๋ย 
	 -	ก่อนย้ายปลูก	ใส่ปุ๋ยคอกหรอืปุ๋ยหมัก	อัตรา	4-5	ตันต่อไร่	หรอื	รองก้นหลุม	โดยใช้ปุ๋ยคอกหรอื
ปุ๋ยหมัก	2-3	ก�ามอื	พร้อมปุ๋ยเคมสีูตร	15-15-15	อัตรา	25	กโิลกรัมต่อไร่	(ประมาณ	8	กรัม	หรอื	1	ช้อน
ชาต่อหลุม)	คลุกเคล้ากับดนิก้นหลุม	(หากเป็นปุ๋ยจากมูลเป็ด	หมู	และค้างคาว	ให้ใส่	1-1.5	ก�ามอืต่อหลุม)



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

		 −	 หลังย้ายปลูก	30	 วัน	 ใส่ปุ๋ยสูตร	 15-15-15	อัตรา	50	กโิลกรัมต่อไร่	 โดยโรยข้างต้นห่างจาก 
โคนต้น	ประมาณ	1	คบื	แล้วพรวนดนิกลบ	หากต้นกล้าที่ย้ายปลูกไม่แข็งแรงควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน	เช่น	ยูเรยี	 
(46-0-0)	อัตรา	10-20	กโิลกรัมต่อไร่	เมื่อต้นอายุประมาณ	10-14	วัน	หลังย้ายปลูก
		 −	 หลังย้ายปลูก	60	วัน	ใส่ปุ๋ยสูตร	13-13-21	อัตรา	50	กโิลกรัมต่อไร่	อาจมกีารให้ธาตุอาหาร
เสรมิเมื่อต้นพรกิขาด	โดยดูจากอาการที่แสดงออกของต้นพรกิ
 การให้น�้า 
	 ควรให้น�า้สม�า่เสมอ	โดยระยะกล้า-หลงัย้ายปลกู	5-6	สปัดาห์	ให้น�า้	2	ครัง้	ต่อวนั	คอื	ช่วงเช้า	และเย็น	
หลังย้ายปลูกประมาณ	6	สัปดาห์ถงึเก็บเกี่ยวให้น�้า	3-5	วันต่อครัง้	และควรคลุมดนิ	เพื่อรักษาความชื้น
ของดนิและลดการระเหยของน�า้ด้วยฟางแห้งหรอืพลาสตกิเทาด�า	แต่ไม่ควรใช้แกลบคลุม	เพราะจะท�าให้
พรกิชะงักการเจรญิเตบิโตได้

การปฏิบัติอื่นๆ 
	 ควรมกีารตัดแต่งกิ่งและใช้ไม้ไผ่ค�้ายันล�าต้น

การเก็บเกี่ยว 
	 อาย	ุ70-95	วนั	หลงัย้ายปลกู	หากดแูลด	ีสามารถเกบ็เกีย่วได้ถงึ	1	ปี	ให้ผลผลติ	4,000	–	6,000	กโิลกรมัต่อไร่

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช        
 1. เพลี้ยไฟพรกิ 
  ฉดีพ่นด้วยคาร์บารลิ,	โพรไทโอฟอส,	เมทโิอคาร์	หรอืคาร์โบซัลแฟน	อัตรา	20−30	กรัมต่อน�า้	
20	ลติร	เมื่อพบเพลี้ยไฟตัวอ่อน	และตัวเต็มวัยระบาด	5	ตัวต่อยอด	พ่นทุก	7−	10	วัน	บ�ารุงพชืให้แข็งแรง 
ในช่วงอากาศแห้งแล้ง	และหยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว	7−14	วัน
  2. ไรขำว 
	 	 ใช้ก�ามะถัน	อัตรา	60−80	กรัมต่อน�้า	20	ลติร	หรอือามทีราซ	40−60	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	
ส�ารวจตัง้แต่เริ่มปลูกโดยสม�่าเสมอเมื่อพบการระบาด	5−10	ตัวต่อใบขึ้นไป	ให้ฉดีพ่นตรงบรเิวณจุดที่เกดิ
การระบาดและใกล้เคยีง	โดยพ่น	2	ครัง้	ห่างกัน	3	วัน
 3. หนอนเจำะสมอฝ้ำย 
	 	 ใช้เชื้อไวรสันวิเคลยีไพลฮีโีดรซสิ	30	มลิลลิติร	หรอืแลมบ์ดาไซฮาโลทรนิ	20-30	มลิลลิติร	หรอื 
ไซเปอร์เมทรนิ	10	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	ซึ่งหนอนเจาะสมอฝ้ายระบาดเมื่อพรกิตดิผลอ่อน	ดังนัน้	ควร
พ่นสารก�าจดัแมลง	เพือ่ป้องกนัในขณะทีพ่รกิเริม่ตดิผลอ่อน	และหากมกีารระบาดอย่างต่อเนือ่งพ่นทกุ	7−10	วนั

เพลี้ยไฟพรกิ หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยแป้ง โรคกุ้งแห้ง



กรมส่งเสริมการเกษตร

 4. โรคกล้ำเน่ำ	ใช้แมนโคเซ็บ	10	กรัมต่อเมล็ด	1	กโิลกรัมต่อน�า้	20	ลติร	คลุกเมล็ดก่อนปลูก	และ
ราดแปลงเพาะกล้าด้วยน�้าปูนใส

 5. โรคใบจุด	ใช้คาร์เบนดาซมิ	20	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	ฉดีพ่นทุก	5−7	วัน	เมื่อพบการระบาด	หรอื
พ่นทุก	1−2	วัน	เมื่อมกีารระบาดรุนแรง

 6. โรคกุ้งแห้ง	ใช้แมนโคเซ็บ	10	กรัม	ต่อเมล็ด	1	กโิลกรัมต่อน�า้	20	ลติร	คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
หรอืคาร์เบนดาซมิ	10−15	กรัมต่อน�้า	20	ลติร	พ่นทุก	7−15	วัน	เมื่อพบการระบาด	โดยควรพ่นสารเคมใีน
ระยะที่อากาศมคีวามชื้นสูง	ฝนตกบ่อย	และหยุดการใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว	14	วัน

 7. โรคยอดหงกิและพรกิหวัโกร๋น ใช้โปรไธโอฟอส	30	มลิลลิติร	หรอืคาร์โบซลัแฟน	30−50	มลิลลิติร
ต่อน�า้	20	ลติร	ฉดีพ่น	7−10	วันต่อครัง้	ป้องกันมใิห้เกดิแผลที่พรกิเวลาพ่น	และให้พ่นที่บรเิวณยอดพรกิ
และใต้ใบ

มะเขอืเทศ
พันธุ์ส่งเสริม 

 1. พันธุ์ส�าหรับปลูกขายในตลาดสด	แบ่งได้ตามขนาดผลและการใช้	ดังนี้
		 	 −	 พันธุ์ผลโต	ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ต้นสูงหรอืเลื้อย	ผลมขีนาดใหญ่	นยิม
ทัง้สแีดง	ชมพู	และเหลอืง	มทีรงสวย	ผลไม่แตกง่าย	ทนต่อการขนส่งได้ดี
		 	 -	 พันธุ์ผลเล็ก	 ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาหาร	 ได้แก่	 มะเขือเทศสีดา	
นอกจากนี้ยงัมพีนัธุ์ทีใ่ช้รบัประทานเป็นอาหารว่าง	ได้แก่	มะเขอืเทศเชอร์รี่	มะเขอืเทศราชนิี	
มะเขอืเทศเรดฮันนี่	เป็นต้น

  2. พันธุ์ส�าหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรม	 ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พุ่ม	 ผลมีทั้งทรงกลมและรี	 ผิวเนียน	
เนื้อหนามากมสีแีดง	น�า้น้อย	มปีรมิาณกรดสูง	เปลอืกหนาและเหนยีว	ผลแน่นและแข็ง	สามารถขนส่งได้
ในระยะทางไกลๆ	และเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสยี	เจรญิเตบิโตได้ดใีนพื้นที่เขตร้อน	อย่างประเทศไทย	

วิธีการปลูก 
	 วธิกีารย้ายปลูกเหมอืนการปลูกพรกิ

ระยะปลูก 
	 แถวเดีย่ว	50	x	100	เซนตเิมตร	แถวคู	่50	x	75	เซนตเิมตร	ระยะระหว่างแถวคู่	120	เซนตเิมตร	จ�านวน
ต้นต่อไร่	250-350	กรัมต่อไร่

การดูแลรักษา

 การใส่ปุ๋ย 
	 −	ระยะกล้า	ใช้ปุ๋ยเคมสีูตร	46−0−0	เร่งการเจรญิเตบิโตของต้นกล้า



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

		 −	 หลงัย้ายปลกู	20	วนั	ปุย๋เคมสีตูร	15−15−15	อตัรา	20−50	กโิลกรมัต่อไร่	โดยขดุหลมุระหว่างต้น
ใส่ปุ๋ยแล้วกลบดนิ
		 −	 หลังย้ายปลูก	30	วัน	 (ระยะออกดอกตดิผล)	ปุ๋ยเคมสีูตร	 15−15−20	อัตรา	80	กโิลกรมัต่อไร่	
พร้อมปุย๋ยเูรยี	อตัรา	20	กโิลกรมัต่อไร่	ใส่สองข้างแถวพร้อมพรวนดนิกลบ

 การให้น�้า 

	 ให้น�า้สม�า่เสมอเพยีงพอตัง้แต่เริม่ปลกูไปจนถงึเกบ็ผลผลติ	โดยเฉพาะช่วงตดิดอก	และออกผล	แต่หลงั
จากผลเริม่แก่ควรลดการให้น�า้ลงเพราะอาจท�าให้ผลแตกได้

การปฏิบัติอื่นๆ 

	 หากเป็นพนัธุ์เลื้อยจ�าเป็นต้องมกีารท�าค้างกำรท�ำค้ำงส�ำหรบัมะเขอืเทศเลือ้ย	ใช้ไม้ไผ่กลมๆ	หรอื
ไม้อื่นๆ	ที่หาได้ง่าย	และราคาถูก	ยาวประมาณ	1.5	เมตร	ปักลงในดนิ	30	เซนตเิมตร	เป็นแถวระหว่างต้น
มะเขอืเทศ	 เอนปลายเข้าหากันผูกเป็นกระโจม	วางไม้พาดขวางอกี	3−4	อัน	 เป็นราวแล้วผูกเชอืกให้แน่น	
การท�าค้างควรท�าเมื่อต้นมะเขอืเทศเริ่มเลื้อย	หรอือายุประมาณ	10−15	วัน	หลังย้ายปลูก	เมื่อปลูกมะเขอื
เทศได้ประมาณ	3	สัปดาห์จะเริ่มมกีิ่งก้านมากขึ้น	ต้องตัดให้เหลอืกิ่งหลักๆ	เพยีง	3	กิ่ง	ผูกกิ่งมะเขอืเทศให้
กระจายออกไปตามราวเฉลีย่ให้ระยะห่างกนัพอสมควร	กิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์ให้ตดัออกการผกูกิง่ตามราวควร
ท�าบ่อยๆ	ทุก	5−7	วัน

การเก็บเกี่ยว 

	 อายุ	70-90	วัน	ให้ผลผลติ	4,000	กโิลกรมัต่อไร่

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

 1. หนอนเจำะสมอฝำ้ย	 ใช้เชื้อไวรัสนิวเคลียไพลีฮีโดรซิส	 30	 มิลลิลิตรต่อน�า้	 20	 ลิตร	พ่นทุกๆ	 
5	 วัน	 ในช่วงเย็น	 โดยผสมสารจับใบเมื่อพบการระบาด	หรือ	 บาซิลลัส	 ทูริงเยนซีส	 80	 มิลลิลิตรต่อน�้า	 
20	ลติร	พ่นเมื่อพบไข่ที่ดอกและพ่นตดิต่อกันทุก	7	วัน	หรอืเดลทาเมทรนิ	20	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	โดย
ใช้สลับกับเชื้อบาซลิลัสทูรงิเยนซสิ	และควรหยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว	2	วัน

 2. หนอนแมลงวันชอนใบ ใช้คาร์โบซัลแฟน	50-70	มลิลลิติร	หรอือมิดิาโคลพรดิ	40	มลิลลิติร
หรอืผลติภัณฑ์สะเดาชนดิน�้า	60−150	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	พ่นเมื่อพบใบจรงิถูกท�าลาย	และควรหยุด
ใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว	2	วัน	7−15	วัน

 3. โรคกล้ำเน่ำตำยหรอืโรคเน่ำคอดนิ 	ใช้คาร์บ๊อกซมิ+ไธแรม	หรอือทีาโซล	+	PCNB	5-20	กรัม
ต่อน�า้	20	ลติร	ราดดนิเมื่อพบการระบาดของโรค	ส�าหรับแปลงเพาะกล้าควรย่อยดนิให้ละเอยีดและให้ถูก
แดดจัดๆ	ก่อนเพาะไม่ควรให้แปลงกล้ามตี้นกล้าหนาแน่นเกนิไป



กรมส่งเสริมการเกษตร

 4. โรคใบจุดวง ใช้อโปรไดโอน	20	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	พ่นเมื่อพบโรคระบาด	หยุดการใช้สารเคมี
ก่อนเก็บเกี่ยว	14	วัน	และควรคลุกเมล็ดด้วยไอโปรไดโอนก่อนการเพาะเมล็ด

 5. โรคใบไหม้ ใช้แมนตาแล็กซลิ+แมนโคเซ็ป	 50	 กรัมต่อน�า้	 20	 ลติร	พ่นเมื่อพบโรคระบาดหยุด
การใช้สารเคมก่ีอนเกบ็เกีย่ว	14	วนั	ซึง่โรคนี้มกัจะระบาดรนุแรงและรวดเรว็ภาย	หลงัจากมฝีนและฤดหูนาว
ในช่วงเดอืนธันวาคม−มกราคม	โดยเกดิได้ทั่วใบและผล

 6. โรคใบหงกิ ใช้คาร์โบซัลแฟน	50−75	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	เริ่มพ่นเมื่อกล้า	มะเขอืเทศตัง้ตัว	
หลังจากย้ายปลูกโดยพ่น	4−6	วัน	ต่อครัง้	และพ่น	6−10	วันต่อครัง้	เมื่อมะเขอืเทศออกดอก	ตดิผล	และ
หยุดการใช้สารเคมกี่อนเก็บเกี่ยว	7−10	วัน

มะเขอื

พันธุ์ส่งเสริม 
	 1.	ชนดิที่มผีลกลมยาว	ได้แก่	มะเขอืยาว	มะเขอืม่วง

	 2.	ชนดิทีม่ผีลกลม	หรอืค่อนข้างกลม	ได้แก่	มะเขอืเปราะ	มะเขอืจาน	มะเขอืขืน่	มะเขอืพวง

 วธิกีารปลูก 
	 การย้ายกล้าเหมอืนกับ	พรกิและมะเขอืเทศ

 ระยะปลูก 
	 -	มะเขอืเปราะ	60	x	100	เซนตเิมตร
	 −	มะเขอืยาว	100	x	100	เซนตเิมตร
		 −	มะเขอืพวง	250	x	350	เซนตเิมตร	จ�านวนต้นต่อไร่	250−350	กรัมต่อไร่	

การดูแลรักษา

 การใส่ปุ๋ย 

 1.  มะเขอืเปรำะ 
		 	 −	เตรยีมดนิ	รองพื้นด้วยปุย๋สตูร	15−13−21	หรอื	15−15−15	อตัรา	15-25	กโิลกรมัต่อไร่
		 	 −	หลังย้ายปลูก	7−10	วัน	ใส่ปุ๋ยยูเรยี	อัตรา	30	กโิลกรัมต่อไร่
		 	 −	หลังย้ายปลูก	30	วัน	ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร	15−13−21	หรอื	15−15−15	อัตรา	15-25	กโิลกรัมต่อไร่	
โรยข้างต้น	แล้วพรวนดนิกลบ



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

 2. มะเขอืยำว

	 	 −	เตรยีมดนิ	รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร	13−13−21	หรอื	15−15−15	อัตรา	25−50	กโิลกรัมต่อไร่

		 	 −	หลังย้ายปลูก	30	วัน	ใส่ปุ๋ยเคมสีูตร	13−13−21	หรอื	15−15−15	อัตรา	25−50	กโิลกรัมต่อไร่  
โรยข้างต้น	แล้วพรวนดนิกลบ

 3. มะเขอืพวง	การให้ปุ๋ยเหมอืนกับมะเขอืเทศ

 การให้น�้า 

	 ควรให้น�า้สม�่าเสมอโดยเฉพาะช่วงระยะออกดอกและตดิผล	

การปฏิบัติอื่นๆ 

	 ควรมกีารตัดแต่งกิ่งและใช้ไม้ไผ่ค�้ายันล�าต้น	เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลติได้นานขึ้น	

การเก็บเกี่ยว

	 100	วัน	หลังย้ายปลูก	ให้ผลผลติ	8,000−12,000	กโิลกรัมต่อไร่	

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

	 มโีรคและแมลงศัตรูพชืส�าคัญคล้ายกับพรกิและมะเขอืเทศ

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิการผลติผัก

โรคในมะเขอืยาว โรครากเน่า

โรคเหี่ยวมะเขอื

มะเขอืผลเน่า

โรคใบหงกิมะเขอื
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ลักษณะทั่วไป 

เป็นพชืผักที่จัดอยู่ในวงศ์พชืตระกูลแตง (Cucurbitaceae)	มี
หลายชนดิทีม่คีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิ	ได้แก่	แตงกวา	แตงโม	แตงไทย	

มะระ	บวบ	แคนตาลปู	และฟักทอง	ซึ่งมกีารปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่ว
ทุกภาคของประเทศ	 มีอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น	 โดยใช้เวลาเพียง	 

1	–	3	เดอืน	รายได้จากการขายผลผลติพชืตระกลูแตงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชือืน่ๆ	
หลายชนดิแล้ว	พชืตระกูลแตงเป็นพชืหนึ่งที่สามารถท�ารายได้ดใีห้แก่เกษตรกร

วิธีการปลูก  

 1. การเตรียมแปลงปลูก	 เตรียมดินให้ร่วนซุยและระบายน�้าดี	 โดยก่อนปลูกให้ไถตากดิน	 คราด
เกบ็เศษวชัพชืออกให้หมด	ทิ้งไว้	7−10	วนั	เพือ่ท�าลายวชัพชื	และศตัรพูชืทีอ่ยูใ่นดนิจากนัน้ไถพรวนอกี	1−2	ครัง้	
ปรับดินโดยใส่ปูนขาวให้มีค่าความเป็นกรด−ด่าง	 (pH)	 5.5−6.8	 ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว	 
1−2	ตนั	ต่อไร่	เพือ่เพิม่ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ	ขนาดแปลงและระยะปลกู	ตามความเหมาะสมของแต่ละพชื

  2. การเตรยีมพันธุ์ เลอืกเมล็ดที่มคีวามสมบูรณ์ตรงตามพันธุ์จากแหล่งพันธุ์ที่น่าเชื่อถอื	 เมล็ดมี
การบรรจุหบีห่อที่สามารถป้องกันความชื้นและอากาศจากภายนอก	มกีารระบุวันหมดอายุที่ชัดเจน	

  3.  การเพาะกล้า

      1. กำรเตรยีมดนิเพำะกล้ำ	อัตราส่วนดนิ	:	ปุ๋ยคอก	2	:	1	คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วบรรจุในถุง
พลาสตกิ	ขนาด	4	x	6	นิ้ว	หรอืถาดเพาะเมล็ดเพื่อเตรยีมส�าหรับหยอดเมล็ดต่อไป

       2. กำรบ่มเมลด็	ในกรณทีีเ่มลด็ไม่ได้มกีารคลกุสารเคมี	ให้ใช้สารป้องกนัก�าจดัเชื้อราผสมน�้าใน
อัตราแนะน�า	น�าเมล็ดลงแช่เป็นเวลาประมาณ		½	−	1	ชั่วโมง	แล้วห่อเมล็ดด้วยผ้าหรอืกระดาษที่มคีวามชื้น
บรรจุในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นวางในสภาพอณุหภมูห้ิอง	หลงัเมลด็งอกมรีากยาว	ประมาณ	0.5	
เซนตเิมตร	จงึน�าไปเพาะต่อไป

   3. กำรเพำะกล้ำ	น�าเมล็ดที่บ่มไว้หยอดลงแต่ละถุงหรอืถาดหลุมเพาะเมล็ด	จ�านวน	1	เมล็ดต่อ
ถุงหรอืหลุม	ใช้ดนิผสมกลบประมาณ	1	เซนตเิมตร

   4. กำรดูแลรักษำกล้ำ หลังจากหยอดเมล็ด	น�าถุงเพาะหรอืถาดเพาะกล้าไปไว้ในสถานที่ไม่มี
แดดจัด	 หรือใช้วัสดุพรางแสง	 รดน�้าทันที	 หมั่นตรวจดูความชื้นของวัสดุเพาะและให้น�า้อย่างสม�่าเสมอ	 
หากพบการท�าลายของศัตรูพชืให้ท�าการป้องกัน	ก�าจัดตามความจ�าเป็น

พืชผักตระกูลแตง
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  4. การปลูก	ระยะกล้ามใีบจรงิ	3−4	ใบ	คัดเลอืกกล้าที่แข็งแรง
และสมบูรณ	์ ย้ายปลูกในหลุมที่เตรียมไว	้ ระยะปลูกและวิธีการ
ปลูก	 ต้องเหมาะสมในแต่ละชนิดพืช	 พืชผักตระกูลแตงมีเมล็ด
ค่อนข้างใหญ่	งอกเร็ว	และเป็นผักประเภทเลื้อย	ถ้าจะปลูกให้ได้
ผลดี	 และดูแลรักษาง่ายควรท�าค้าง	 โดยเฉพาะแตงกวา	 มะระ	
บวบ	และแคนตาลูป	ให้สูงจากพื้นดนิประมาณ	1.5−2	เมตร	เพื่อ
ไม่ให้ผลสัมผัสพื้นดนิโดยตรง

การดูแลรักษา
 การใส่ปุ๋ย 
	 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	 15-15-15	 หรือ	 12-24-24	 อัตรา	 25	 กิโลกรัมต่อไร่	 2	 ครั้ง	 ครั้งแรกรองพื้น 
ก่อนปลูก	และใส่อกีครัง้ในระยะออกดอกหรอืตดิผล	โดยโรยสองข้างของแถวปลูกแล้วพรวนดนิกลบ	และ
ให้น�า้ตามทนัที

 การให้น�้า 

	 หลงัย้ายกล้าลงปลกูให้น�้าทนัท	ีหมัน่ตรวจดคูวามชื้นในดนิ	และควรให้น�า้อย่างสม�า่เสมอตลอดระยะ
การเจรญิเตบิโตจนกระทั่งเก็บเกี่ยว	 เพราะพชืตระกูลแตงเป็นพชืที่ต้องการน�้ามาก	 ส�าหรับการเจรญิของ
ล�าต้นและผล	แต่การให้น�า้มากเกนิไปจะท�าให้การเจรญิและผลผลติลดลง	เนือ่งจากน�า้จะชะล้างปุย๋ไนโตรเจน	
	 นอกจากนี้รากของพชืตระกลูแตงต้องการออกซเิจนค่อนข้างสงู	การให้น�้ามากเกนิไปจะท�าให้ดนิขาด
ออกซเิจน	และการที่มคีวามชื้นในแปลงมากจะท�าให้เกดิโรคทางใบได้ง่าย	แต่หากขาดน�า้จะท�าให้พชืชะงัก
การเจรญิ	และกระทบถงึผลผลติได้

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช
 แมลงศัตรูพชืตระกูลแตง

   1. เพลี้ยไฟ  ป้องกันก�าจัดโดยให้น�้าเพิ่มความชื้นในแปลงปลูก	 โดยให้น�้าเป็นฝอยในตอนเช้า 
จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยไฟ	หรอืใช้สารก�าจดัแมลง	 เมือ่ส�ารวจพบการระบาดพ่นด้วยสารโพรไทโอฟอส	
50%	อซี	ีอัตรา	30	มลิลลิติร	หรอืสารอมิดิาโคลพรดิ	10%	เอสแอล	อัตรา	20	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	
หยดุพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว	15	วนั	หรอืสารฟิโปรนลิ	5%	เอสซ	ีอตัรา	15	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	หยดุพ่นสาร	
ก่อนเก็บเกี่ยว	7	วัน

   2. ด้วงเต่ำแตง หากพบตัวจับท�าลายหรอืพ่นด้วยสารคาร์บารลิ	85%	ดับบลวิพ	ีอัตรา	20-30	
กรัม	หรอืสารฟิโปรนลิ	5%	เอสซ	ีอัตรา	20	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว	7	วัน	หรอื
สารโพรไทโอฟอส	50%	อซี	ีอัตรา	30	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว	15	วัน	

   3. เพลีย้อ่อน	กรณมีกีารระบาดให้ใช้สารสกดัจากสะเดา	ยาสบู	ฉดีพ่น	หรอืใช้เชื้อราบวิเวอเรยี
ฉดีพ่น	กรณรีะบาดรุนแรงใช้สารอมิดิาคลอพรดิ	หรอืคาร์โบซัลแฟน
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   4. แมลงหวี่ขำว เมื่อพบการระบาดพ่นด้วยสารบูโพรเฟซนิ	25%	ดบับลวิพ	ีอตัรา	10	กรมั		หรอื
สารฟิโปรนลิ	5%	เอสซ	ีอตัรา	40	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	หยดุพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว	7	วนั	หรอืสารอมิดิาโคลพรดิ	
10%	เอสแอล	อัตรา	20	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	หรอืสารไซเพอร์เมทรนิ	 /	โฟซาโลน	6.25/22.5%	อซี	ี
อัตรา	40	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว	15	วัน	

  5. แมลงวนัแตงหรอืแมลงวนัผลไม้ ป้องกนัก�าจดัโดยปรบันเิวศเกษตรบรเิวณรอบๆ	แปลงปลกู
ไม่ให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยของแมลงวันผลไม้	เช่น	ท�าลายพชือาศัยที่อยู่รอบแปลงปลูก	ปรับปรุงดนิด้วย
ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มจ�านวนจุลนิทรยี์ดนิ	และแมลงอื่นๆ	เพื่ออัตรารอดของดักแด้แมลงวันผลไม้	ห่อผล	
ฉดีสารสกดัสมนุไพรจากข่า	เพือ่ไล่ตวัเตม็วยัไม่ให้เข้ามาวางไข่ทกุๆ	7–10	วนั	เมือ่พบผลแตงถกูท�าลายต้อง
เก็บฝังดนิ	หรอืเผาท�าลายแล้วพ่นด้วยสารไซเพอร์เมทรนิ	25%	อซี	ีอัตรา	3	มลิลลิติร	+	สารมาลาไทออน	
83%	อซี	ีอัตรา	20	มลิลลิติร	+	ยสีต์โปรตนี	-	ออโตไลเสด	15%	อัตรา	10-20	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	 
ให้ทั่วต้นทุก	7	วัน	หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว	7	วัน	หรอืห่อผลในช่วงเริ่มตดิผล

   6. อื่นๆ  ได้แก่	หนอนกนิใบแตง	หนอนกระทู้ผัก	หนอนคบืเขยีว	การป้องกันก�าจัดให้ใช้สารสกัด
จากสะเดา	ใช้เชื้อบที	ีและใช้สารเคมหีากพบการระบาด

 โรคพชืตระกูลแตง

   1.  โรครำน�ำ้ค้ำง		ป้องกนัก�าจดัโดยการใช้พนัธุต้์านทาน	ปรบัปรงุ
โครงสร้างดนิ	และค่าความเป็นกรดด่าง	ตลอดจนความสมดลุของธาตอุาหาร
ในดนิ	โดยการใช้ปุ๋ยหมัก	
	 	 	 –		 ปุย๋คอก	และปนูขาว	มกีารให้ธาตแุคลเซยีมโดยการฉดีพ่น	
ทกุ	7–10	วนั	โบรอน	ก่อนพชืออกดอก	1–2	ครัง้	และแมกนเีซยีมโดยการใช้
ปูนโดโลไมด์ในขัน้ตอนการเตรยีมดนิ	คลุกเมล็ดพชืตระกูลแตงด้วยสารเคมี
เมตาแลกซลิ	35%	DS	อตัรา	7	กรมัต่อเมลด็พนัธุ	์1	กโิลกรมั	ก�าจดัวชัพชืและ
พชือาศยัข้างแปลงปลกู	หลกีเลีย่ง	 การให้น�้าแบบสปริงเกอร์	 หลีกเลี่ยงการ
ปลูกพชืหนาแน่นเกนิไป	เมื่อมโีรคระบาดฉดีพ่นด้วยสารเคมี	

โรคราน�้าค้าง

แมลงวันแตง แมลงหวี่ขำว

เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยไฟ

ด้วงเต่ำแตง
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             2. โรคใบด่ำง		ป้องกนัก�าจดัโดยควบคมุแมลงปากดดู	เช่น	เพลี้ยอ่อน	เพลี้ยไฟ	และแมลงหวีข่าว	
ควบคุมแมลงปากกัด	เช่น	ด้วงเต่าแตง	และตั๊กแตน	ซึ่งเป็นตัวน�าเชื้อไวรัส	สามารถตดิไปกับเมล็ดพันธุ์ได้	
ระวงัการถ่ายทอดขณะท�าการเขตกรรม	เช่น	การใส่ปุ๋ย	การไถพรวน	เพราะไวรสับางชนดิสามารถถ่ายทอด
ได้โดยการสัมผัส	บางชนดิตดิไปกับเมล็ดพันธุ์	บางชนดิแพร่โดยแมลงพาหะ	ควรถอนท�าลายต้นที่เป็นโรค	
เมื่อเริ่มพบต้นเป็นโรคใบด่างให้ก�าจัดวัชพชืและพชือาศัยข้างแปลงปลูก
            3. โรคโคนแตกยำงไหล	ป้องกนัก�าจดัโดยเลอืกพนัธุต้์านทานโรค	เลอืกใช้เมลด็ทีส่ะอาดปราศจาก
โรค	หรอืคลุกเมล็ดพชืก่อนปลูกด้วยสารเคมี	ปรับปรุงโครงสร้างดนิ	และค่าความเป็นกรดด่าง	ตลอดจน
ความสมดุลของธาตุอาหารในดนิ	โดยการใช้ปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยคอก	และปูนขาว	ให้ธาตุแคลเซยีมโดยการฉดีพ่น	
ทุก	 7–10	 วัน	 ให้โบรอนก่อนพืชออกดอก	 1	 ครั้ง	 และแมกนีเซียมโดยการใช้ปูนโดโลไมด์ในขั้นตอนการ 
เตรียมดินปลูกพืชหมุนเวียนอย่างน้อย	 3	 ปี	 ดูแลบ�ารุงพืชที่ปลูกให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ	 อย่าให้ 
ขาดน�า้หรอืธาตุอาหารที่จ�าเป็น		เพื่อไม่ให้ง่ายต่อการเกดิโรค	หลกีเลี่ยงการให้น�า้ทางด้านบน	เช่น	ระบบ
สปริงเกอร์	 หลีกเลี่ยงการเข้าไปท�างานในขณะที่แปลงปลูกยังเปียกอยู่	 เก็บเศษซากพืชที่เป็นโรคเผา 
ท�าลายนอกแปลง	 ใช้สารเคมใีนการป้องกันก�าจัด	 และท�าความสะอาดเครื่องมอืทางการเกษตร	 จะท�าให้
การควบคุมโรคได้ผลด	ี
  4. โรคผลเน่ำ 	ป้องกันก�าจัดโดยปรับปรุงความเป็นกรดด่างของดนิให้อยู่ในช่วง	5.5–7.5	เพื่อ
ให้พชืดูดแคลเซยีมจากดนิได้	ให้ธาตุอาหารรอง	(แคลเซยีม)	ให้เพยีงพอโดยการฉดีพ่นทุก	7–10	วัน	ฉดีพ่น
ธาตุโบรอน	2	ครัง้ก่อนพชืออกดอก	(สัปดาห์ที่	1	และ	3)	ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา	ป้องกันโดยรองก้นหลุม
พร้อมย้ายกล้า	และหว่านรอบทรงพุ่มเมื่อแตงเริ่มออกดอก
  5. โรคแอนแทรกโนส  ควบคุมโรคโดยดูแลแปลงปลูกให้สะอาด	 ก�าจัดเศษซากพืชออกจาก
แปลง	และไถพรวนพื้นที่ปลูกให้ลกึทันที่เมื่อสิ้นฤดูปลูก	ใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดโรค	ปลูกพชืหมุนเวยีนเป็นเวลา
อย่างน้อย	2-3	ปี	ปรับปรุงโครงสร้างดนิ	และค่าความเป็นกรดด่างตลอดจนความสมดุลของธาตุอาหาร 
ในดิน	 โดยการใช้ปุ๋ยหมัก–ปุ๋ยคอก	 และปูนขาว	 (ความเป็นกรดด่าง	 แตงกวา	 และฟักทองอยู่ที่	 
5.5	–7.5	แตงโม	6.0-6.8)	มกีารให้ธาตุแคลเซยีม	ฉดีพ่น	ทุก	7–10	วัน	โบรอนก่อนพชืออกดอก	1	ครัง้	
และแมกนเีซยีมโดยการใช้ปูนโดโลไมด์	ในขัน้ตอนการเตรยีมดนิ	ใช้สารเคมปี้องกันก�าจัดเชื้อราสาเหตุ	
  6. โรครำแป้ง  ควบคมุโดยหลกีเลีย่งการปลกูพชืหนาแน่นเกนิไป	เลอืกพนัธุ์ต้านทานโรค	ยกเว้น
ฟักทอง	 คลุกเมล็ดด้วยสารเคม	ี กรีโซซิมเมทิล	 50%	ดับบลิวจี	 อัตรา	 4	 กรัม	 
ต่อเมล็ดพันธุ์	1	กโิลกรัม	ปรับปรุงโครงสร้างดนิ	และค่าความเป็นกรดด่าง	ตลอด
จนความสมดุลของธาตุอาหารในดิน	 โดยการใช้ปุ๋ยหมัก–ปุ๋ยคอก	 และปูนขาว	 
มกีารให้ธาตแุคลเซยีมโดยการฉดีพ่น	ทกุ	7–10	วนั	โบรอนก่อนพชืออกดอก	1	ครัง้	
และแมกนเีซยีมโดยการใช้ปูนโดโลไมด์	 ในขัน้ตอนการเตรยีมดนิ	 ท�าความสะอาด
แปลงปลูก	และก�าจัดวัชพชื	ใช้สารเคมปี้องกันก�าจัดโรค	เมื่อพบการระบาดพ่นด้วย
ก�ามะถันผง	 80%	ดับบลิวพี	 อัตรา	 30	 กรัม	 หรือสารไตรโฟรีน	 19%	 อีซี	 อัตรา	 
20	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร
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 7. โรคใบแห้ง	 ควบคุมโดยการปรับปรุงโครงสร้างดิน	 และค่าความเป็นกรดด่าง	 ตลอดจนความ
สมดุลของธาตุอาหารในดิน	 โดยการใช้ปุ๋ยหมัก–ปุ๋ยคอก	 และปูนขาว	 ให้ธาตุแคลเซียม	 โดยการฉีดพ่น	 
ทกุ	7-10	วนั	โบรอนก่อนพชืออกดอก	1	ครัง้	และแมกนเีซยีมโดยการใช้ปนูโดโลไมด์ในขัน้ตอนการเตรยีมดนิ	
การปลูกพชืหมุนเวยีนอย่างน้อย	3	ปี	การจัดการเรื่องปุ๋ยให้เหมาะสม	หลกีเลี่ยงการปลูกพชืตดิต่อการกัน
โดยไม่ได้มกีารพัก	หรอืตากดนิเลย	การให้น�า้ไม่มากเกนิไปและไม่ใช้สปรงิเกอร์	ท�าความสะอาดแปลงปลูก
ระหว่างฤดูปลูกให้เรยีบร้อย	หรอืใช้สารเคมี
 8. โรคเหี่ยวจำกเชื้อรำ เมื่อพบการระบาดของโรค	 ถอนต้นที่เป็นโรคเผาท�าลายแล้วราดบริเวณ
หลุมและโคนต้นที่อยู่ใกล้เคยีงด้วยสารเบโนมลิ	50%	ดับบลวิพ	ีอัตรา	25	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	หยุดใช้สาร
ก่อนเก็บเกี่ยว	28	วัน
 9. โรคเหี่ยวจำกเชื้อแบคทีเรีย	 เมื่อพบต้นเป็นโรค	 ให้ถอนและเผาท�าลาย	 แล้วราดบริเวณหลุม	
และโคนต้นที่อยู่ใกล้เคยีงด้วยสารบอร์โดมกิซ์เจอร์	+	มาเนบ	+	ไซเนบ	อัตรา	25	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	หรอื
สารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์	 85%	 ดับบลิวพี	 อัตรา	 30	 กรัม	 หรือสารคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์	 77%	 
ดับบลวิพ	ีอัตรา	18.5	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว	15	วัน
 10. โรครำกและโคนเน่ำ   เมื่อพบอาการโรค	 ถอนต้นที่เป็นโรคเผาท�าลายแล้วราดบรเิวณหลุม	
และโคนต้นที่อยู่ใกล้เคียงด้วยสารโทลโคลฟอสเมทิล	 50%	ดับบลิวพี	 อัตรา	 30	 กรัมต่อน�้า	 20	 ลิตร	 
หากอาการรนุแรง	แผลจะลามไปทัง้ใบท�าให้ใบแห้งตาย	ก่อนปลกูควรคลกุเมลด็ด้วยสารเมตาแลกซลิ	35%	
เอสด	ีอตัรา	7	กรมัต่อเมลด็	1	กโิลกรมั	พบอาการโรคพ่นด้วยสารไซมอกซานลิ	8%	ดบับลวิพ	ี+	แมนโคเซบ	64%	
ดับบลวิพ	ีอัตรา	40	กรัม	หรอืสารเมตาแลกซลิ	8%	ดับบลวิพ	ี+	แมนโคเซบ	64%	ดับบลวิพ	ีอัตรา	40	กรัม
ต่อน�า้	20	ลติร	ทุก	5-7	วัน
  11. โรคผลเนำ่  ควบคุมโรคผลเน่า	 โดยวิธีการปรับปรุงโครงสร้างดิน	 และค่าความเป็นกรดด่าง	
ตลอดจนความสมดุลของธาตุอาหารในดนิ	โดยการใช้ปุ๋ยหมัก	–	ปุ๋ยคอก	และปูนขาว		ไถพรวนดนิให้ลกึ
ก่อนการย้ายต้นกล้า	ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกนัโดยรองก้นหลมุ	พร้อมย้ายกล้า	และหว่านรอบทรงพุ่ม
เมื่อแตงเริ่มออกดอก	 มีการให้ธาตุแคลเซียม	 โดยการฉีดพ่น	 ทุก	 7–10	 วัน	 โบรอนก่อนพืชออกดอก	 
1	ครัง้	และแมกนเีซยีม	โดยการใช้ปูนโดโลไมด์ในขัน้ตอนการเตรยีมดนิ	ป้องกันผลไม่ให้สัมผัสดนิ	หรอือยู่
ใกล้ดนิ	ปลูกพชืหมุนเวยีนชนดิอื่นเป็นเวลานาน	ใช้สารเคมปี้องกันก�าจัดเชื้อรา	
 12 โรคแตงคอขวด	สาเหตเุกดิจากการขาดธาตแุมกนเีซยีม	จดัการโดยปรบัปรงุความอดุมสมบรูณ์
ของดนิให้เหมาะสมโดยใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก	และปูนโดโลไมท์	หากจ�าเป็นให้ฉดีพ่นดเีกลอือัตรา	2	ช้อนโต๊ะ
ต่อน�า้	20	ลติร	เพื่อเสรมิธาตุแมกนเีซยีม

การเก็บเกี่ยว 

	 พชืตระกูลแตง	ควรเก็บเกี่ยวตามอายุเหมาะสมของแต่ละพันธุ์		โดยใช้มดีที่คม	และสะอาดตดัให้มี
ขัว้ตดิผลอยู	่คดัแยกผลผลติตามความต้องการของตลาดอย่างระมดัระวงั	ไม่ให้ผลช�า้	รวบรวมพชืตระกลูแตง
ที่เก็บเกี่ยวแล้วใส่ตะกร้าพลาสตกิ	หรอืภาชนะบุภายในด้วยกระดาษ	หรอืกระสอบปุ๋ยหรอืใบตองที่สะอาด	
เพือ่ป้องกนัการกระแทกช�า้และการขดูขดี	 จากนัน้ขนย้ายผลติผลอย่างระมดัระวงั	 ไม่ให้เกดิรอยช�า้	 สถานที่	
คัดแยกบรรจุต้องสะอาดและไม่วางผลผลติบนพื้นดนิ

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติผัก



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

พืชผักตระกูลกะหล�่า
ลักษณะทั่วไป 

เป็นผกัในตระกลูครซูเิฟอร์ CRUCIFERAE หรอื Mustard Family 
เป็นผกัทีม่คีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิชนดิหนึง่ของประเทศไทย	เนือ่งจาก
มผีู้บรโิภคกนัอย่างแพร่หลาย	สามารถปลกูได้ตลอดปี	และปลกูได้ทัว่

ทุกภาคของประเทศไทย	 เช่น	ตระกูลกะหล�่า	ตระกูลผักกาด	พชืที่กนิหัว	
เช่น	ผักกาดหัว	ส่วนที่ใช้บรโิภค	ได้แก่	ส่วนของใบ	ดอก	และราก	โดยรับประทานสด	

แปรรูป	หรอืใช้ประกอบอาหารและยังมคีุณค่าทางโภชนาการสูง

การเตรียมเมล็ดพันธุ์
	 เลอืกพนัธุท์ีต่รงความต้องการของตลาด	เมลด็พนัธุท์ีใ่ช้ปลกูต้องมาจากแหล่งพนัธุท์ีเ่ชือ่ถอืได้เพือ่ให้
คณุภาพตรงตามพนัธุส์อดคล้องกบัความต้องการของตลาด	ควรเลอืกเมลด็พนัธุท์ีใ่ห้ผลผลติต่อไร่สงู	 เมือ่
เจรญิเตบิโตขึ้นสามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี

ข้อแนะน�า  
	 ผกัในตระกลูครซูเิฟอร์	สามารถเจรญิเตบิโตในดนิแทบทกุชนดิโดยเฉพาะดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์สงู	
ความเป็นกรดเป็นด่าง	(pH)	ของดนิอยูร่ะหว่าง	5.5−7	และมคีวามชื้นในดนิสงูสม�า่เสมอ	ต้องการแสงแดด
เตม็ที	่เจรญิได้ดใีนทีม่แีสงแดดตลอดวนั	อณุหภมูเิฉลีย่	12−25	องศาเซลเซยีส	

กะหล�่าปลี
วิธีการปลูก 

	 ปลกูโดยการเพาะกล้า	อตัราเมลด็พนัธุ	์100−150	กรมัต่อไร่	ระยะปลกู	30-40	x	30-40	เซนตเิมตรหรอื	 
40-50	x	40-50	เซนตเิมตร	(หมายเหต	ุ:	ย้ายปลกู	3−4	สปัดาห์หลงัเพาะ)

 การใส่ปุ๋ย  
	 −	อายุ	14	วัน	หลังย้ายปลูก	ใส่ปุ๋ยสูตร	13−13−21	หรอื	สูตรใกล้เคยีง	อัตรา	30	กโิลกรัมต่อไร่
		 −	อายุ	20	วัน	ใสปุ๋ยสูตร46−0−0	และ	15−15−15	อัตรา	50	กโิลกรัมต่อไร่
		 −	อายุ	40	วัน	ใส่ปุ๋ยสูตร	13−13−21	หรอื	14−14−21	อัตรา	50	กโิลกรัมต่อไร่
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 การให้น�้า 

	 −	ให้น�า้อย่างสม�า่เสมอ	วนัละ	1	ครัง้	หากขาดน�า้จะท�าให้กะหล�า่ปลเีข้าหวัช้า	ผลผลติต�า่			
			 −	เมือ่กะหล�า่ปลเีข้าปลเีตม็ที	่ควรลดปรมิาณน�า้ให้น้อยลง	เพราะถ้าได้รบัน�า้มากเกนิไปจะท�าให้ปลแีตก

การเก็บเกี่ยว 

	 พนัธุเ์บา	50−60	วนั	พนัธุห์นกั	120	วนั	ให้ผลผลติประมาณ	4,500	กโิลกรมัต่อไร่

กะหล�่าดอก
วิธีการปลูก 

	 ปลกูโดยการเพาะกล้า	อตัราเมลด็พนัธุ	์100−150	กรมัต่อไร่	ระยะปลกู	40	x	60	เซนตเิมตร	

 การใส่ปุ๋ย 

	 −	อายุ	7−10	วันหลังปลูก	ใส่ปุ๋ยสูตร	46−0−0	หรอื	25−7−7		อัตรา	20	กโิลกรมัต่อไร่	
		 −	อาย	ุ20	วนั	ใส่ปุย๋สตูร	13−13−21	อตัรา	50−100	กโิลกรมัต่อไร่
		 −	อาย	ุ30−35	วนัใส่ปุย๋สตูร	46−0−0	อตัรา	20	กโิลกรมัต่อไร่	และสตูร13−13−21	อตัรา	40−50	กโิลกรมัต่อไร่

 การให้น�้า

	 ควรให้น�า้อย่างสม�า่เสมอ		วนัละ		1		ครัง้		ถ้าขาดน�า้จะท�าให้ต้นชะงกัการเจรญิเตบิโตมผีลต่อปรมิาณ
และคณุภาพของดอก

การเก็บเกี่ยว 

	 พันธุ์เบา	45−65	วัน	พันธุ์หนัก	90−100	วัน	ให้ผลผลติประมาณ	2,000	–	3,000	กโิลกรัมต่อไร่

ผักคะน้า
วิธีการปลูก

	 ปลกูโดยการหว่านเมลด็	อตัราเมลด็พนัธุ	์1−1.5	กโิลกรมัต่อไร่	ระยะปลกู	20	x	25	เซนตเิมตร	
(หมายเหต	ุ:	อาย	ุ20	วนั	หรอืต้นกล้ามใีบ	4−5	ใบ	จงึท�าการถอนแยก)

 การใส่ปุ๋ย 
	 −	อาย	ุ14	วนั	หลงังอก	ใส่ปุย๋สตูร	46−0−0	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่	
		 −	อาย	ุ28−40	วนั	ใส่ปุย๋สตูร	15−15−15	หรอื	สตูร16−16−16	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่

 การให้น�้า 
	 ควรให้น�า้สม�า่เสมอ	เพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของพชื



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

การเก็บเกี่ยว

	 35−45	วนั	หรอื	45−55	วนั	ให้ผลผลติประมาณ	2,500	กโิลกรมัต่อไร่

ผักกาดเขยีว / กวางตุ้ง / กวางตุ้งฮ่องเต้
วิธีการปลูก

	 ปลกูโดยการหว่านเมลด็	อตัราเมลด็พนัธุ	์200−250	กรมัต่อไร่	ระยะปลกู	
20	x	25	เซนตเิมตร	(หมายเหต	ุ:	อาย	ุ20	วนั	หรอืต้นกล้ามใีบ	4−5	ใบ	จงึท�าการ
ถอนแยก)

 การใส่ปุ๋ย

	 −	อาย	ุ7−10	วนั	หลงังอก	ใส่ปุย๋สตูร	46−0−0	อตัรา	40−50	กโิลกรมัต่อไร่
		 −	อาย	ุ20−25	วนั	ใส่ปุย๋สตูร	16−16−16	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่

 การให้น�้า 

	 ควรให้น�า้อย่างเพยีงพอและสม�า่เสมอ	เนือ่งจากมกีารเจรญิเตบิโตอย่าง
รวดเรว็	

การเก็บเกี่ยว 

	 30−35	วนั	ให้ผลผลติประมาณ	3,500	กโิลกรัมต่อไร่

ผักกาดขาวปลี
วิธีการปลูก 
	 วธิกีารปลกูท�าได้หลายแบบ	ทัง้หว่านเมลด็	ใช้อตัราเมลด็พนัธุ	์2	กโิลกรมั
ต่อไร่	หยอดเป็นหลมุ	ใช้อตัราเมลด็พนัธุ	์800	กรมัต่อไร่	และเพาะกล้า	ใช้เมลด็
พนัธุ	์200	กรมัต่อไร่	ระยะปลกู	50	x	50	เซนตเิมตร	(หมายเหต	ุ:	ย้ายปลกู	3−4	
สปัดาห์	หลงัเพาะ)

 การใส่ปุ๋ย

	 −	อาย	ุ7−14	วนั	หลงัปลกูใส่ปุย๋สตูร	20−10−10	อตัรา	40−50	กโิลกรัม
ต่อไร่
		 −	อาย	ุ21−28	วนัใส่ปุย๋สตูร	20−10−10	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่
		 −	อาย	ุ40	วนั	ใส่ปุย๋สตูร	15−15−15	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่



กรมส่งเสริมการเกษตร

 การให้น�้า
	 เป็นพชืทีต้่องการน�า้มากและสม�า่เสมอในการเจรญิเตบิโตตลอดฤดปูลกู	

การเก็บเกี่ยว 

	 45−50	วนั	ให้ผลผลติประมาณ	3,000−4,000	กโิลกรัมต่อไร่

ผักกาดเขยีวปลี
วิธีการปลูก
	 วิธีการปลูกท�าได้หลายแบบ	ทั้งหว่านเมล็ด	 ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์	 2	 กิโลกรัมต่อไร่	 หยอดเป็นหลุม	 
ใช้อตัราเมลด็พนัธุ	์800	กรัมต่อไร่	และเพาะกล้า	ใช้เมลด็พนัธุ	์200	กรัมต่อไร่	ระยะปลกู	50	x	50	เซนตเิมตร	
(หมายเหต	ุ:	เมือ่มใีบจรงิ	3−4	สปัดาห์	ให้ถอนแยกต้นทีไ่ม่สมบรูณ์ทิ้ง	แล้วย้ายปลกู	3−4	สปัดาห์	หลงัเพาะ)

 การใส่ปุ๋ย 

	 −	อาย	ุ14	วนั	หลงัปลกูใส่ปุย๋สตูร	46−0−0	หรอื	25−7−7	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่
		 −	อาย	ุ28	และ	40	วนั	ใส่ปุย๋สตูร	13−13−21	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่
 การให้น�้า
 ควรให้น�า้พยีงพอสม�า่เสมอ	 ในระยะกล้าและปรมิาณมากขึ้นในช่วงการเจรญิเตบิโต	 แต่น้อยลงเมือ่
ต้นเข้าปล	ี
การเก็บเกี่ยว 
	 45−60	วนั	ให้ผลผลติประมาณ	6,000	กโิลกรัมต่อไร่

ผักกาดหัว
วิธีการปลูก
	 วธิกีารปลกูท�าได้โดยการหว่านเมลด็พนัธุ	์อตัรา	2	กโิลกรัมตอ่ไร่	ระยะปลกู	20	x	30	–		30	x	45	
เซนตเิมตร	(หมายเหต	ุ:	ถอนแยกหลงัจากปลกูได้	7−10	วนั	หรอื	ต้นกล้าเริม่งอกมใีบจรงิ	2−3	ใบ)

 การใส่ปุ๋ย
	 −	อาย	ุ14	วนั	หลงัปลกูใส่ปุย๋สตูร	46−0−0	หรอื	25−7−7	ผสมสตูร	15−15−15	อตัรา	40−50	กโิลกรัม
ต่อไร่
		 −	อาย	ุ28	และ	40	วนั	ใส่ปุย๋สตูร	13−13−21	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่

 การให้น�้า 
	 ควรให้น�า้อย่างสม�า่เสมอและเพยีงพอ	 ระยะใกล้เกบ็เกีย่ว	 7−10	 วนั	 ควรหยดุให้น�า้เพราะจะท�าให้ 
ผกักาดหวัแตกเป็นรอย	

การเก็บเกี่ยว 
	 45−60	วนั	ให้ผลผลติประมาณ	6,000	กโิลกรัมต่อไร่



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

ผักกาดหอม
วิธีการปลูก 
	 วธิกีารปลกูท�าได้โดยการหว่านเมลด็พนัธุ	์อตัรา	300−500	กรมัต่อไร่	ระยะปลกู	50	x	50	เซนตเิมตร	
(หมายเหต	ุ:	อาย	ุ14	วนั	สามารถถอนแยกได้)

 การใส่ปุ๋ย 

	 −	อาย	ุ7−14	วนั	หลงังอก	ใส่ปุย๋สตูร	46−0−0	หรอื	25−7−7	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่
		 −	อาย	ุ21−22	วนั	ใส่ปุย๋สตูร	15−15−15	หรอื	16−16−16	อตัรา	40−50	กโิลกรัมต่อไร่
 การให้น�้า 
	 ควรให้น�า้อย่างสม�า่เสมอและเพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโต	
การเก็บเกี่ยว 
	 40−45	วนั	ให้ผลผลติประมาณ	2,000	–	2,500	กโิลกรัมต่อไร่

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

 1. หนอนใยผัก	 ป้องกันโดยฉีดพ่นด้วยบาซิลลัสทูเรงเยนซิส	 (เชื้อแบคทีเรีย)	 อัตรา	 40-80	กรมั 
ต่อน�า้	20	ลติร	 เมือ่พบหนอนขนาดเลก็	หรอืเมือ่พบการระบาด	 ในช่วงเวลาเยน็หลงับ่าย	 15.00	น.	หรอืใช้ 
ฟิโปรนลิ	5%	เอสซ	ีอตัรา	20-40	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	ฉดีพ่นทกุ	4-7	วนั	หรอืใช้อตัรา	60-80	มลิลลิติร
ต่อน�า้	20	ลติร	ฉดีพ่นในแหล่งปลกูภาคกลางในอตัราสงูและพ่นถีข่ึ้น	เมือ่พบการระบาดรนุแรง	และควรหยดุ
ใช้สารก่อนการเกบ็เกีย่ว	7	วนั

 2. ด้วงหมัดผัก ป้องกนัโดยฉดีพ่นด้วยคาร์บารลิ	อตัรา	40-60	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	พ่นทุก	3-5	วัน	 
เมื่อพบการระบาดใช้เฉพาะแหล่งที่ด้วงหมัดผักยังไม่สร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง	 และหยุดใช้สาร
ก่อนการเก็บเกี่ยว	14	วัน

 3. หนอนกระทู้หอม	ใช้บาซลิลสัทเูรงเยนซสิ	(เชื้อแบคทเีรยี)	อตัรา	60-80	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	ตาม
ค�าแนะน�าเช่นเดยีวกับหนอนใยผัก

 4. หนอนกระทู้ผัก ป้องกนัโดยฉดีพ่นไดฟลเูบนซรุอน	25%	ดบับลวิพ	ีอตัรา	30-40	กรมัต่อน�า้	20	
ลติร	ทุก	4-7	วันเมื่อพบการระบาด	และควรหยุดใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยว	14	วัน

 5. โรครำน�้ำค้ำง ป้องกนัโดยฉดีพ่นเมตาแลกซลิ	 +	 แมนโคเซบ	อตัรา	 50	 กรมัต่อน�้า	 20	 ลิตร	 
เมื่อพบโรค	ถ้าโรคระบาดให้พ่นซ�้าทุก	7	วัน	และหยุดใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยว	14	วัน

 6. โรคใบจุด ป้องกนัโดยฉดีพ่นคลอโรทาโอนลิ	 75%	ดบับลวิพ	ี อตัรา	 20	 กรมัต่อน�า้	 20	 ลติร	 
เมือ่พบโรคถ้าโรคระบาดให้พ่นซ�า้ทกุ	7	วนั	และหยดุใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยว	14	วัน

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติผัก



กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะทั่วไป 

 พืชตระกูลถั่วจัดอยู่ในตระกูล LEGUMINOSAE	 ซึ่งใน
ประเทศไทยมีพืชตระกูลถั่วอยู่มากมายหลายร้อยชนิด	 จ�าแนกได้

เป็นพชืไร่	 ได้แก่	 ถั่วเขยีว	 ถั่วเหลอืง	 ถั่วพร้า	 และถั่วขอ	 เป็นต้น	 และพชืสวนจ�าพวก 
พืชผัก	 ได้แก่	 ถั่วแขก	 ถั่วฝักยาว	 ถั่วพู	 และถั่วลันเตา	 เป็นต้น	 รวมถึงต้นจามจุรี	 และมะขามเทศ	ที่เป็น 
ไม้ใหญ่ยืนต้น	 ก็นับเป็นพืชตระกูลถั่วเช่นเดียวกัน	 พืชตระกูลถั่วเหล่านี้	 มีประโยชน์ต่อดินเป็นอย่างมาก	
สามารถน�ามาใช้เป็นปุ๋ยบ�ารงุดนิ	ช่วยเพิม่ธาตไุนโตรเจน	ได้ถงึ	70–78%	ในเอกสารเล่มนี้	จะกล่าวถงึเฉพาะ
พชืผักเศรษฐกจิที่อยู่ในพชืตระกูลถั่ว	ได้แก่	ถั่วแขก	ถั่วฝักยาว	ถั่วพู	และถั่วลันเตา	

วิธีการปลูก 

	 พืชผักตระกูลถั่วสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด	 แต่ดินที่มีความเหมาะสมในการปลูก	
คอื	ดนิร่วนทราย	หรอืดนิร่วนปนทราย	และมคี่าความเป็นกรดและด่างของดนิ	(pH)	อยู่ระหว่าง	5.5–6.8	
เมล็ดของพชืผักตระกูลนี้ส่วนมากจะมขีนาดใหญ่	 นยิมปลูกแบบหยอดเมล็ดหลุมละประมาณ	 3-4	 เมล็ด	
โดยมรีะยะปลูกระหว่างต้น	และแถวแตกต่างกันไปในแต่ละชนดิพชืผัก	ซึ่งพชืผักตระกูลถั่วสามารถปลูกได้
ตลอดทัง้ปี	แต่ได้ผลแตกต่างกันตามชนดิของผัก	ดังนี้	
  - ถั่วแขก	สามารถปลูกได้ผลดตีลอดทัง้ปี	
  - ถั่วฝักยาว	ปลูกได้ผลตลอดทัง้ปี	แต่ได้ผลดทีี่สุดในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ถงึเดอืนพฤศจกิายน	
  - ถั่วพุ่มและถั่วพู ปลูกได้ตลอดทัง้ปี	แต่ให้ผลดทีี่สุดในช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนมนีาคม

การดูแลรักษา
	 พืชผักตระกูลถั่วเป็นพืชที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด	 และสม�่าเสมอ	 เพราะจะมีผลต่อปริมาณ	
และคุณภาพของผลผลติ
 การให้ปุ๋ย
	 ในพื้นที่ที่มปีระวัตกิารเกดิโรคเหี่ยวให้ปรับดนิรองก้นด้วยปูนขาวอัตรา	200–400		กโิลกรมัต่อไร่	และ
ใส่ปุ๋ยอนิทรยี์ที่สลายตัวดแีล้ว	เช่น	ปุ๋ยหมัก	หรอืปุ๋ยมูลสัตว์	อัตรา	2–4	ตันต่อไร่	พร้อมปุ๋ยวทิยาศาสตร์สูตร	
15–15–15	อัตรา	20–25	กโิลกรัมต่อไร่	โดยทั่วไปแล้วจะให้ปุ๋ยครัง้แรก	เมื่อกล้าผักมอีายุ	10–15	วัน	และ
อาจให้ครัง้ต่อไปอาทติย์ละครัง้	จนถงึระยะทีท่�าให้ต้นกล้าแขง็ตวั	และควรให้น�้าสะอาดตามบางๆ	ภายหลงั
การใส่ปุ๋ยเพื่อล้างใบป้องกันใบไหม้	ซึ่งพชืผักตระกูลถั่วแต่ละชนดินัน้มชี่วงอายุการใส่ปุ๋ย	และอัตราการใส่
ปุ๋ยที่แตกต่างกัน	

พืชผักตระกูลถั่ว



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

 การให้น�้า 

	 พชืผักตระกูลถั่วเป็นพชืที่ต้องการน�้าอย่างสม�่าเสมอ	และเพยีงพอ	ไม่ควรให้ปล่อยให้น�า้ขังในแปลง

เพราะอาจท�าให้พชืผักตายได้	ในช่วงอาทติย์แรกหลังการปลูกควรให้น�า้ทุกวัน	และในช่วงที่ออกดอก	และ

ตดิผลเป็นช่วงที่ส�าคัญมาก	ไม่ควรให้ขาดน�้าเด็ดขาด	เพราะจะท�าให้ดอกร่วง	และไม่ตดิฝัก	หรอืฝักอาจไม่ 

สมบูรณ์

การปฏิบัติอื่นๆ 

 การปักไม้ค้าง 

	 พชืผกัตระกลูถัว่มทีัง้ทีเ่ป็นพนัธุเ์ลื้อย	และพนัธุพ์ุม่	ซึง่จะต้องมกีารท�าค้างไว้ส�าหรบัให้พชืผกัตระกลูถัว่	

ที่เป็นพันธุ์เลื้อยได้พัน	หรอืเลื้อยขึ้นไป	 โดยระยะแรกควรมกีารช่วยจับยอดของต้นพชืมาพันที่ไม้ค้าง	และ

ควรพนัแบบทวนเขม็นาฬิกา	 ค้างทีใ่ช้อาจใช้ไม้ไผ่ทีม่คีวามสงูประมาณ	2–2.5	 เมตร	ซึง่การปักค้างมหีลายแบบ	

อาจเป็นแบบปักตัง้ตรงเดี่ยวๆ	ปักแบบกระโจม	(4	หลุมต่อกระโจม)	หรอืปักแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว		

การเก็บเกี่ยว 

	 พชืผักแต่ละชนดิในพชืตระกูลถั่วมอีายุการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน	ถงึแม้จะเป็นผักชนดิเดยีวกัน	แต่

พนัธุ์แตกต่างกนั	กท็�าให้อายกุารเกบ็เกีย่วแตกต่างกนัด้วย	แต่อย่างไรกต็าม	ควรเกบ็เกีย่วผลผลติตามอายุ

การเกบ็เกีย่ว	และควรทยอยเกบ็บ่อยๆ	ทกุ	2–4	วนั	ไม่ควรปล่อยให้มฝัีกหรอืผลผลติแก่คาต้น	ซึง่เป็นสาเหตุ

ท�าให้ผลผลิตลดลง	 หากมีการดูแลรักษาที่ดีในช่วงที่เก็บเกี่ยวจะท�าให้สามารถเก็บผลผลิตต่อได้นานอีก	 

1	เดอืน	การเก็บเกี่ยวควรท�าด้วยความระมัดระวัง	ควรใช้มดีคมและสะอาดตัดผลผลติ	และควรตัดให้มขีัว้

ตดิผลอยู่หลังเก็บเกี่ยวให้น�าผลผลติเข้าร่มทันที	ไม่ควรวางไว้กลางแดด	และไม่ควรวางบนพื้นผวิดนิที่ไม่มี

วัสดุรองรับ

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

  1. หนอนแมลงวันเจำะต้นถั่ว

  ลักษณะกำรท�ำลำย	 ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็ก	 สีด�าวางไข่ในส่วนเนื้อเยื่อถั่วและดูดกิน

น�้าเลี้ยงที่ซึมออกมาจากเนื้อเยื่อที่ถูกท�าลายจากการวางไข่	 หนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินภายในส่วนต่างๆ	

ท�าให้ต้นกล้าถั่วตาย	ถ้าเป็นต้นโตจะท�าให้ต้นและเถาเหี่ยว	พบระบาดในช่วงก่อนออกดอก

  กำรป้องกนัก�ำจดั  

  ในพื้นทีท่ีม่ปีระวตักิารระบาด	 ก่อนปลกูควรคลกุเมลด็ด้วยสารอมิดิาโคลพรดิ	 70%	ดับบลิวเอส	

อัตรา	3–5	กรัมต่อเมล็ด	2	กโิลกรัม	หรอืสารฟิโปรนลิ	5%		เอสซ	ี	50	มลิลลิติรต่อเมล็ด	1	กโิลกรัม	เพื่อ

ป้องกันก�าจัดแมลง	หรอืหากจ�าเป็นให้พ่นสารฟิโปรนลิ	5%	เอสซ	ีอัตรา	20	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	งด

พ่นก่อนเก็บเกี่ยว	7	วัน
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  2. หนอนเจำะฝักถั่วลำยจุด

   ลักษณะกำรท�ำลำย	ตวัเตม็วยัเป็นผเีสื้อกลางคนืขนาดเลก็	วางไข่บนกลบีดอกถัว่	หนอนระยะแรก	

มสีขีาวนวล	อกด้านบนสนี�า้ตาลด�า	หนอนจะแทรกเข้าไประหว่างรอยต่อของกลบีดอก	กดักนิเกสรภายในดอก	

ท�าให้ดอกร่วง	เมื่อโตขึ้นจะเจาะรูเข้าไปกัดกนิภายในฝักถั่ว

  กำรป้องกันก�ำจัด 

	 	 ไถพรวน	พลกิและตากหน้าดนิ	เพื่อก�าจัดดักแด้	หรอืควบคมุด้วยเชื้อแบคทเีรยีบาซลิลสัทรูงิเยน

ซสี	อตัรา	40–60	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	1	วัน	หรอืหากจ�าเป็นให้พ่นสารเพอร์เมทรนิ	25%	 

อซี	ีอตัรา	20	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	งดพ่น	ก่อนเกบ็เกีย่ว	5	วนั	หรอืสารเดลทาเมทรนิ	3%	อซี	ีอัตรา	5–10	

มลิลลิติรต่อน�้า	 20	 ลิตร	 งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	 7	 วัน	 หรือสารเบตาไซฟลูทริน	 2.5%	อีซี	 อัตรา	 20–30	

มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	14	วัน	หรอืสารไซเพอร์เมทรนิ/โฟซาโลน	6.25/22.5%	อซี	ี

อัตรา	40–60	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	7–10	วัน

  3. แมลงวันหนอนชอนใบ

  ลกัษณะกำรท�ำลำย	ตวัเตม็วยัเป็นแมลงวนัขนาดเลก็	วางไข่ภายในผวิใบถัว่	หนอนชอนไชภายในใบ	

ท�าให้เกดิเส้นสขีาวคดเคี้ยวไปมา	การระบาดรุนแรงท�าให้ใบร่วง	สามารถระบาดได้ตลอดฤดูปลูก

  กำรป้องกันก�ำจัด 

	 	 เผาท�าลายเศษใบถั่วที่ถูกท�าลาย	คลุกเมล็ดด้วยสารฟิโปรนลิ	5%	เอสซ	ีอัตรา	50	มลิลลิติรต่อ

เมล็ด	 1	 กิโลกรัม	 หรือหากจ�าเป็นให้ใช้สารเบตาไซฟลทูรนิ	2.5%	อซี	ีอตัรา	30	มลิลลิติรต่อน�า้	 20	ลติร	 

งดพ่นก่อนเกบ็เกีย่ว	14	วนั

  4. ไรขำว ไรแดง

   ลกัษณะกำรท�ำลำย	เป็นศตัรพูชืทีม่ขีนาดเลก็	ไรขาวจะกนิน�า้เลี้ยงใบอ่อน	ท�าให้ใบหงกิ	แคระแกรน็	

มักพบรุนแรงช่วงอากาศแห้งแล้ง

   กำรป้องกันก�ำจัด 

	 	 ควรตรวจแปลงสม�า่เสมอ	หากพบระบาดรนุแรงให้ใช้สารก�ามะถนัผง	80%	ดบับลวิพ	ีอตัรา	60–80	

กรมัต่อน�้า	20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	3	วัน	หรอื	สารโฟซาโลน	35%	อซี	ีอตัรา	60–80	มลิลลิติรต่อน�้า	 

20	ลติร	งดพ่นก่อนเกบ็เกีย่ว	7–10	วนั

หนอนเจาะต้นถั่วหนอนแมลงวันเจาะล�าต้นถั่วตัวอ่อนแมลงวัน
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  5. หนอนกระทู้หอม / หนอนกระทู้ผัก
   ลักษณะกำรท�ำลำย	ตัวเต็มวัยเป็นผเีสื้อกลางคนื	วางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบถั่วกลุ่มไข่มขีนสขีาวหรอื
น�้าตาลปกคลุมอยู่ใต้ใบ	 หนอนจะท�าความเสียหายรุนแรง	 เมื่ออยู่ในวัยที่	 3	 ขึ้นไป	 โดยหนอนจะกัดกิน 
ทุกส่วนของถั่ว	หนอนโตเต็มที่จะเข้าดักแด้ในดนิ	สามารถระบาดได้ตลอดฤดูปลูก
      กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ไถพรวน	พลกิและตากหน้าดนิ	เพือ่ก�าจดัดกัแด้	เกบ็กลุม่ไข่	และตัวหนอนท�าลาย	ควบคุมด้วยเชื้อ
แบคทเีรยีบาซลิลัสทูรงิเยนซสี	อัตรา	60–80	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	หรอืเชื้อไวรสัโพลฮีโีดรซสีเฉพาะชนดิ	อตัรา	
30	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	งดพ่นก่อนเกบ็เกีย่ว	1	วนั	หากจ�าเป็นให้ใช้สารเทบฟีูโนไซด์	20%	เอฟ	อัตรา	
30–40	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	14	วัน	
  6. เพลี้ยไฟ
   ลักษณะกำรท�ำลำย	ตวัเตม็วยัเป็นแมลงทีม่ขีนาดเลก็	ทัง้ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัจะดูดกนิน�า้เลี้ยงที่
บรเิวณยอด	ใบอ่อน	ตาดอกอ่อนของถั่ว	ท�าให้ใบหรอืยอดอ่อนหงกิหรอืดอกร่วง	พบระบาดรุนแรงในช่วง
อากาศแห้งและฝนทิ้งช่วง
   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 หากจ�าเป็นให้ใช้สารอมิดิาโคลพรดิ	10%	เอสแอล	อตัรา	20–40	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	งดพ่น
ก่อนเก็บเกี่ยว	14	วัน	หรอืสารฟิโปรนลิ	5%	เอสซ	ีอัตรา	10-20	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บ
เกี่ยว	7	วัน	หรอืสารคาร์บารลิ	85%	ดับบลวิพี	อัตรา	20–30	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	หรอืสารไพรโอไทโอฟอส	 
50%	อซี	ีอตัรา	20–30	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	หรอืสารฟลเูฟนนอกซรูอน	5%	อซี	ีอัตรา	20-40	มลิลลิติร
ต่อน�า้	20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	14	วัน
  7. โรครำกเน่ำโคนเน่ำ 
   ลักษณะอำกำร	 โดยเฉพาะส่วนที่ตดิกับผวิดนิ	ท�าให้เป็นแผลเน่าสนี�า้ตาล	โคนต้น	กิ่งก้านเข้ม	
หรอืหยัก	ส่วนยอดของพชืจะเหี่ยวเฉา	ยุบตัวงอ	ส่วนที่เป็นแผลจะเน่าเละ	และขาดหลดุจากต้นเดมิ	อาจพบ
เส้นใยเชื้อราสขีาว	พบระบาดในสภาพทีม่คีวามชุม่ชื้นสงู
   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ควรคลกุเมลด็ด้วยสารคาร์บอกซนิ	75%	ดบับลวิพ	ีอตัรา	2.5–5	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	เมื่อพบการ
ระบาดของโรคในระยะต้นโดยใช้สารโพรพโิคนาโซล	25%	อซี	ีอตัรา	12–15	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	หรอืใช้ 
สารเมทาแลกซลิ	+	แมนโคแซบ	8+64%	ดบับลวิพ	ีอตัรา	15–20	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	ราดดนิ	2–3	ครัง้

โรคเหี่ยว โรครากเน่าโคนเน่าเพลี้ยอ่อนดูดน�า้เลี้ยงดอกถั่ว
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  8. โรครำสนมิ  

   ลักษณะอำกำร เกดิเป็นจุดเล็กๆ	สเีหลอืงซดีใต้ใบ	ต่อมาตรงกลางของจุดนัน้จะนูนสูงขึ้น	และ
แตกออกเป็นผงสนี�า้ตาลแดง	ถ้าเกดิโรครุนแรงมจีุดจ�านวนมากท�าให้ใบเหลอืง	และร่วงหลุดไป	พบระบาด
รุนแรงเมื่อความชื้นสูงและอากาศเย็น

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 เมื่อเริ่มพบโรคพ่นสารป้องกันก�าจัดโรคพืชก�ามะถันผง	 80%	ดับบลิวพี	 อัตรา	 30	 กรัมต่อน�้า	 
20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	3	วัน	หรอืสารไตรอะดมิฟีอน	25%	ดบัลวิพ	ีอตัรา	10	กรมัต่อน�า้	2	ลติร	หรอื
สารแมนโคเซบ	80%	ดบับลวิพ	ีอตัรา	30–45	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	งดพ่นก่อนเกบ็เกีย่ว	5-7	วนั

  9. โรครำแป้ง  

   ลักษณะอำกำร	เกดิได้กับทุกส่วนของพชืไม่ว่าจะเป็นใบ	ล�าต้น	หรอืฝัก	พบอาการเริ่มแรกที่ใบ	
โดยเฉพาะใบล่าง	ปรากฎผงสขีาวเกาะอยู่ทัง้บนใบ	และ	ใต้ใบ	ล�าต้นและกิ่งจะเริ่มแสดงอาการจากบรเิวณ
โคนต้นเช่นกนั	แล้วค่อยๆ	ลามสงูขึ้นไปเรือ่ยๆ	อาการขัน้สดุท้ายต้นถัว่จะแห้งตาย	โรคนี้สามารถแพร่กระจายได้	
โดยตดิไปกับเมล็ดพันธุ์	พบระบาดมากช่วงปลายฤดูฝน

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 พ่นสารป้องกันก�าจัดโรคพชืก�ามะถันผง	80%	ดับบลวิพ	ีอัตรา	15-30	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	งด
พ่นก่อนเกบ็เกีย่ว	3	วนั	หรอืสารไดโนแคป	19.5%	ดบับลวิพ	ีอตัรา	30	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	งดพ่นก่อนการเกบ็
เกีย่ว	5–7	วัน	หรอืสารฟลูซลิาโฟล	40%	อซี	ีอัตรา	10	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว	15	วัน

  10. โรคเหี่ยว 

   ลกัษณะอำกำร	เริม่จากโคนต้นแสดงอาการใบเหลอืง	แล้วลามขึ้นส่วนบนจนในทีส่ดุใบจะเหลอืง
แห้งตายทัง้ต้น	

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ก่อนปลูกควรปรับดนิด้วยปูนขาวอัตรา	200–400	กโิลกรัมต่อไร่	และปุ๋ยอนิทรยี์	อัตรา	2–4	ตัน	 
ต่อไร่	เมื่อพบระบาดในแปลงใช้น�้าปูนใสรดให้ทั่ว

เรยีบเรยีงโดย : กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติผัก

โรคใบจุดสนี�้าตาล โรคราแป้ง
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ลักษณะทั่วไป

 ข้าวโพดเลีย้งสตัว์	เป็นพชืเศรษฐกจิทีส่�าคญัท�ารายได้ให้กบัประเทศ
ปีละหลายพันล้านบาท	พื้นที่เพาะปลูกทัง้ประเทศประมาณ	7.19	ล้านไร่	
ผลผลติรวมประมาณ	4.8	ล้านตนั	ผลผลติเฉลีย่	669	กโิลกรมัต่อไร	่ผลผลติ
ส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดบิในการผลติประมาณปีละ	3.9-4.3	ล้านตัน	แหล่งผลติ
ที่ส�าคัญ	ได้แก่	จังหวัดเพชรบูรณ์	นครราชสมีา	ตาก	เลย	และน่าน

พันธุ์ส่งเสริม 

 พันธุ์ที่นยิมปลูก ม ี2 ชนดิ	คอื

  1. พันธุ์ผสมเปิด	 ลักษณะทางการเกษตรไม่สม�่าเสมอเมื่อเทียบกับพันธุ์ลูกผสม	 ต้านทานต่อ 
โรคราน�า้ค้าง	เมล็ดพันธุ์ราคาถูกกว่าพันธุ์ลูกผสมประมาณ	5	เท่า	พันธุ์ที่นยิมปลูกมี	ดังนี้
	 	 −	 สุวรรณ	5	ผลติโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ต้านทานต่อโรคราสนมิ	ความสูงของต้น	220	
เซนตเิมตร	อายุถงึวันออกไหม	54	วัน	อายุเก็บเกี่ยว	110-120	วัน	ผลผลติ	800	กโิลกรัมต่อไร่	เปอร์เซ็นต์	
กะเทาะเมล็ด	78	เปอร์เซ็นต์
	 	 −	 นครสวรรค์	 1	 	 ผลิตโดยกรมวิชาการเกษตร	 ไม่ต้านทานโรคราสนิม	 ความสูงของต้น	 190	
เซนตเิมตร	อายุถงึวันออกไหม	52	วัน	อายุเก็บเกี่ยว	110-120	วัน	ผลผลติ	700	กโิลกรัมต่อไร่	เปอร์เซ็นต์
กะเทาะเมล็ด	79	เปอร์เซ็นต์

  2. พันธุ์ลูกผสม	เป็นพันธุ์ที่นยิมปลูกประมาณ	95	เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทัง้หมด	มลีักษณะทางการ
เกษตรสม�่าเสมอ	ได้แก่	ขนาดฝัก	ความสูงฝัก	ความสูงต้น	อายุถงึวันออกดอก	อายุเก็บเกี่ยวและคุณภาพ
ผลผลติสงูกว่าพนัธุผ์สมเปิดจงึเป็นพนัธุท์ีต่ลาดต้องการ	แต่มข้ีอด้อย	คอื	 ไม่สามารถเกบ็เมลด็ไว้ท�าพนัธุไ์ด้	
และเมล็ดพันธุ์มรีาคาสูง	กโิลกรัมละ	120	–	160	บาท	
  พันธุ์ลูกผสมของทางราชการ
	 	 −	 พันธุ์ที่ผลติโดยกรมวชิาการเกษตร	ได้แก่	นครสวรรค์	3	ผลผลติเฉลี่ย	1,106	กโิลกรัมต่อไร่	 
ทนแล้งได้ดี	 ต้านทานต่อโรคราน�้าค้าง	 โรคราสนิม	 เก็บเกี่ยวง่าย	 ปลูกได้ทั้งต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน	 
สถานที่ติดต่อ	 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์	 อ�าเภอตากฟ้า	 จังหวัดนครสวรรค์	 โทร	 056−271367	 
โทรสาร	056−241498

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์



กรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 −	 พนัธุท์ีผ่ลติโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ได้แก่	สวุรรณ	4452	ต้านทานการหกัล้ม	ต้านทาน	
โรคราน�า้ค้าง	 โรคราสนมิ	 เปลอืกหุ้มฝักมดิชดิ	ผลผลติในสภาพแล้ง	765	กโิลกรัมต่อไร่	 และสภาพปกต	ิ 
1,511	กโิลกรมัต่อไร่	สถานทีต่ดิต่อ	ศนูย์วจิยัข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาต	ิต�าบลกลางดง	อ�าเภอปากช่อง	จงัหวดั
นครราชสมีา	โทร	044−361773	โทรสาร	044-361108
  พนัธุล์กูผสมของภาคเอกชน	 ได้แก่	บรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์เมลด็พนัธุ	์ จ�ากดั,	บรษิทัซนิเจนทาซดีส์	
จ�ากดั,	บรษิทัมอนซานโต	เมลด็พนัธุ์	จ�ากดั,	บรษิทัไพโอเนยี	ไฮ-เบรด	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	และบรษิทัแปซฟิิค
เมล็ดพันธุ์	จ�ากัด		

การปลูก

 การเตรยีมพื้นที่ 

	 -	 ไถด้วยผานสาม	 1	 ครัง้	 ลกึ	 20-30	 เซนตเิมตร	 ตากดนิ	 7-10	 วัน	พรวนด้วยผานเจ็ด	 1	 ครัง้	 
ปรับระดับดนิให้สม�่าเสมอแล้วคราดเก็บเศษซาก	ราก	เหง้า	หัว	และไหลของวัชพชืข้ามปีออกจากแปลง
	 -	 วเิคราะห์ดนิก่อนปลูก
	 	 (1)	 ถ้าดนิมคีวามเป็นกรด-ด่าง	(pH)	ต�า่กว่า	5.5	ก่อนเตรยีมดนิควรหว่านปนูขาวอตัรา	100	กโิลกรมัต่อไร่	
ส�าหรบัดนิร่วนทรายและอตัรา	200-400	กโิลกรมัต่อไร่	ส�าหรบัดนิร่วน	ดนิเหนยีวหรอืดนิเหนยีวแล้วไถกลบ
	 	 (2)	ถ้าดนิมอีนิทรยี์วัตถุต�่ากว่า	1.0	เปอร์เซ็นต์	ก่อนพรวนดนิให้หว่านปุ๋ยคอกหรอืปุ๋ยหมักที่ย่อย
สลายดแีล้ว	อตัรา	500	กโิลกรมัต่อไร่	ส�าหรบัดนิเหนยีว	และดนิร่วนเหนยีว	และอตัรา	1,000	กโิลกรมัต่อไร่	
ส�าหรับดนิร่วน	และดนิร่วนทราย	หรอืหว่านพชืบ�ารุงดนิ	เช่น	ถั่วเขยีว	อัตรา	5		กโิลกรัมต่อไร่	หรอืถั่วแปบ
อัตรา	10	กโิลกรัมต่อไร่	แล้วไถกลบในระยะเริ่มตดิฝัก	หรอืหลังเก็บเกี่ยวพชืบ�ารุงดนิ

การก�าหนดระยะปลูก

 1. อัตราปลูกและระยะปลูกปกต ิ
	 	 ใช้ระยะระหว่างแถว	 75	 เซนติเมตร	 ระยะระหว่างต้น	 25	
เซนติเมตร	 โดยปลูก	 1	 เมล็ดต่อหลุม	 ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มคีวามงอกสูง	 ได้
จ�านวนต้น	8,533	ต้นต่อไร่

 2. อัตราปลูกและระยะปลูกถี่ ในกรณีดินที่ปลูกมีความอุดม
สมบูรณ์สูงและเป็นพื้นที่ที่ไม่มปีัญหาเรื่องฝนแล้ง	 หรอืน�า้ท่วม	มพีันธุ์ที่
มรีะบบรากและล�าต้นแขง็แรง	ต้นเตี้ย	และมกีารจดัการทีด่ใีช้ระยะระหว่าง
แถว	65–75	เซนตเิมตร	ระยะระหว่างต้น	20–25	เซนตเิมตร	ปลกู	1	เมลด็
ต่อหลุม	จะได้จ�านวนต้น	10,000–12,000	ต้นต่อไร่	ในดนิเหนยีวให้ปลูก
ลกึ	3–4	เซนตเิมตร	และดนิร่วนดนิร่วนปนเหนยีว	และดนิร่วนปนทราย	
ให้ปลูกลกึ	4−5	 เซนตเิมตร	 เพื่อให้ข้าวโพดงอกสม�่าเสมอ	ข้าวโพดส่วน
ใหญ่ปลูกภายใต้สภาพน�้าฝน	 ดังนั้น	 ต้องรอให้ฝนตกก่อนเพื่อให้ดินมี
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ความชื้นพอสมควรแล้วจงึปลูก	หลังจากปลูกควรมฝีนตก	ประมาณ	20-40	มลิลเิมตร	ภายใน	1−2	วัน	จะ
ท�าให้เมล็ดงอกสม�่าเสมอ
	 	 1.	 ต้นฤดูฝน	 เป็นช่วงปลูกที่เริ่มต้นจากกลางเดือนมีนาคม	 เมษายน	 หรือพฤษภาคมถึงเดือน
กรกฎาคม
	 	 2.	ปลายฤดูฝน	เป็นช่วงปลูกที่เริ่มต้นจากกลางเดอืนกรกฎาคม	หรอืเดอืนสงิหาคม
	 	 3.	ฤดูแล้ง	(ปลูกในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี)	ปลูกในช่วงเดอืนพฤศจกิายน-ธันวาคม

วิธีการปลูก

 1. ปลูกด้วยแรงงานคน
	 	 -	 ใช้จอบขุดเป็นหลุม	 หรือใช้รถไถเดินตาม	หรือรถแทรกเตอร์ชักร่อง	 ให้มีระยะระหว่างแถว	 
75	เซนตเิมตร	ระหว่างหลุม	20-25	เซนตเิมตร	แล้วใช้คนหยอด	1	 เมล็ดต่อหลุม	กลบดนิให้แน่น	อัตรา
เมล็ดพันธุ์ประมาณ	3-4	กโิลกรัมต่อไร่
	 	 -	 ใช้จอบขุดเป็นหลุม	 หรือรถไถเดินตาม	หรือแทรกเตอร์ติดหัวเปิดร่อง	 หยอดเมล็ดหลุมละ 
1	–	2	เมล็ด	กลบดนิให้แน่น
  2. ปลูกด้วยเครื่องปลูก
	 	 −		ใช้รถแทรกเตอร์ลากจงูเครือ่งปลกูพร้อมใส่ปุย๋ตดิท้าย	ปรบัให้มรีะยะระหว่างแถว	75	เซนตเิมตร		
ระยะระหว่างหลุม	20	เซนตเิมตร	จ�านวน	1	เมล็ดต่อหลุม	อัตราเมล็ดพันธุ์		3	กโิลกรัมต่อไร่	จะได้จ�านวน	
10,600	ต้นต่อไร่

การดูแลรักษา

 การให้น�้า 
	 โดยทัว่ไปข้าวโพดมคีวามต้องการน�า้ตลอดฤดปูลกูประมาณ	450-600	 	มลิลเิมตร	ประมาณการได้ว่า	
ทุกๆ	 มิลลิเมตรของน�้าที่ข้าวโพดได้รับเพิ่มขึ้นจะช่วยให้มีผลผลิตเมล็ดข้าวโพด	 3.2	 กิโลกรัมต่อไร่	 
การขาดน�้าจะมีผลท�าให้ข้าวโพดมีผลผลิตลดลง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในสภาพดังกล่าวมีอุณหภูมิสูง 
การขาดน�า้ในระยะเจรญิเตบิโตจะท�าให้ต้นข้าวโพดมคีวามสงูลดลง	แต่จะไม่เป็นการสญูเสยีผลผลติเท่ากบั
การขาดน�้าในระยะออกดอกหรือระยะสร้างเมล็ด	 ถ้าสังเกตในช่วงเช้าพบว่าใบข้าวโพดม้วนเหี่ยวแสดงว่า
ข้าวโพดมกีารขาดน�า้อย่างรนุแรงจะต้องให้น�า้ทนัท	ีเมือ่ดนิมคีวามชื้นมากเกนิไปหรอืเกดิน�า้ท่วมขงัผลผลติ
ข้าวโพดจะลดลงหรอืข้าวโพดอาจตายได้	ทัง้นี้	เนื่องจากไม่มกีารระบายอากาศในดนิท�าให้มผีลกระทบต่อ
การหายใจของรากและลดความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดนิ	
	 ความต้องการน�้าของข้าวโพดจะสมัพนัธ์กบัอายกุารเจรญิเตบิโตของข้าวโพด	กล่าวคอื	เมือ่ข้าวโพด
อยู่ในระยะเจรญิเตบิโตจะต้องการน�า้น้อยกว่าในระยะออกดอกและระยะการสร้างเมล็ด	ทัง้นี้	เนื่องจากใน
ระยะเริ่มการเจรญิเตบิโตข้าวโพดมพีื้นที่ใบน้อยกว่า	จากการศกึษาพบว่าเมื่อข้าวโพดมใีบ	12	ใบ	รากของ
ข้าวโพดสามารถหยั่งลึกในดินประมาณ	60	 เซนติเมตร	 ระยะออกดอกและระยะการสร้างเมล็ดรากของ
ข้าวโพดสามารถหยั่งลกึในดนิจะมคีวามยาวประมาณ	90	เซนตเิมตร	และ	120	เซนตเิมตร	ตามล�าดับ



กรมส่งเสริมการเกษตร

 การใส่ปุ๋ย 
	 ก่อนตัดสนิใจใช้ปุ๋ยเคมสีูตรใดควรท�าการเก็บตัวอย่างดนิส่งวเิคราะห์เพื่อทราบลักษณะของดนิว่ามี
ปัญหาหรอืไม่		มธีาตุอาหารมากน้อยเพยีงใด		เพื่อใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดนิและพชืที่จะปลูก	โดยใส่
ขณะที่ดนิมคีวามชื้นส�าหรับค�าแนะน�าโดยทั่วไปจ�าแนกตามกลุ่มดนิได้		ดังนี้

ลักษณะเนื้อดนิ
ปรมิาณธาตุ

อาหารแนะน�า
N−P

2
O

5
−K

2
 (กก. ต่อไร่)

สูตรปุ๋ยที่แนะน�า วธิกีารใส่ปุ๋ย

ดนิเหนยีวสดี�า
ดนิร่วนเหนยีวสนี�า้ตาล

10	–	10	−	0 20	−	20	−	0 ใส่ปุ๋ยสูตร	20−20−0	อัตรา
50	กโิลกรัมต่อไร่	รองก้นหลุม
พร้อมปลูก

ดนิเหนยีวสแีดง
ดนิร่วนเหนยีว

15	−	10	−	0 20	−	20	−	0 ใส่ปุ๋ยสูตร	20−20−0	อัตรา	50	
กโิลกรมัต่อไร่	รองก้นหลมุพร้อม
ปลกู		และใส่ปุย๋ยเูรยี		อตัรา		11
กโิลกรมัต่อไร่	เมือ่ข้าวโพดอายุ		
30		วัน

ดนิปนทราย 15	−	10	−	0 15	−	15	–	15	หรอื
(16	−	16	−	16)

ร่วมกับ	46	–	0	−	0

ใส่ปุ ๋ยสูตร	 15−15−15	 หรือ	
16−16−16		อัตรา	50	กโิลกรัม
ต่อไร่	 รองก้นหลุมพร้อมปลูก		
และใส่ปุย๋ยเูรยี	อตัรา	11	กโิลกรมั
ต่อไร่	เมื่อข้าวโพดอายุ		30		วัน

การเก็บเกี่ยว 

	 ให้เก็บเกี่ยวขณะที่ใบข้าวโพดแห้งทัง้ต้นหรอือายุประมาณ	110–120	วัน	หลังจากปลูกเมื่อแกะเมล็ด
จะเห็นเนื้อเยื่อสีด�าอยู่ที่โคนเมล็ด	 แสดงให้เห็นว่าข้าวโพดสุกแก่ทางสรีระการสะสมน�้าหนักแห้งจะสิ้นสุด
ลงไม่ต้องการน�้าและอาหารอีก	ต่อไป	 เป็นระยะที่ข้าวโพดมีน�้าหนักแห้งสูงสุด	 การเก็บเกี่ยวข้าวโพดอายุ	
115	วัน	เมล็ดจะมคีวามชื้นประมาณร้อยละ		25		จะท�าให้เกดิการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซนิระหว่าง
การเก็บรักษาต�่า	 	แต่ถ้าเก็บเกี่ยวที่อายุ	 125	วัน	จะมคีวามชื้นประมาณร้อยละ	23	หรอืต�่ากว่าและค่อน
ข้างปลอดภยัต่อการปนเป้ือนของสารอะฟลาทอกซนิ		และถ้าเกบ็เกีย่วทีอ่ายมุากกว่า	130	วนัจะมคีวามชื้น
ต�่ากว่าร้อยละ	20	ในกรณปีลูกต้นฤดูฝนและจ�าเป็นต้องเก็บเร็วที่อายุ		90	−	100	วัน	เพื่อต้องการปลูกพชื
อื่นต่อ	 ข้าวโพดจะเปียกและมีความชื้นมากกว่าร้อยละ	 30	 ให้สีหลังเก็บเกี่ยวทันทีแล้วส่งไซโลปลายทาง
เพื่ออบเมล็ดภายใน	48	ชั่วโมง	เพื่อให้ปลอดภัยจากสารอะฟลาทอกซนิ
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การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช
 โรคที่ส�าคัญ

   1. โรครำน�ำ้ค้ำงหรอืใบลำย (Downy mildew)	สาเหตเุกดิจากเชื้อรา	Peronsclerospora	sorghi	
(Weston	&	Uppal)		C.G.	Shaw

    ลักษณะอำกำร	 	 ระบาดรุนแรงในระยะต้นอ่อนถึงอายุ
ประมาณ	1	เดอืน	ท�าให้ยอดมข้ีอถี	่ต้นแคระแกรน็	ใบเป็นทางสขีาว	เขยีว
อ่อน	หรอืเหลอืงอ่อนไปตามความยาวของใบ	พบผงสปอร์สขีาวเป็นจ�านวน
มากบรเิวณใต้ใบในเวลาเช้ามดืทีม่คีวามชื้นสงู	ถ้าระบาดรนุแรงต้นจะแห้ง
ตาย	 แต่ถ้าต้นอยู่รอดจะไม่ออกฝักหรือติดฝัก	 แต่ไม่มีเมล็ด	 เชื้อราจะ
ตดิไปกับเมล็ด	สปอร์ปลวิไปตามลมและน�้า	ระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่มี
อุณหภูมติ�่าและความชื้นสูง

     กำรป้องกันก�ำจัด
		 	 −	 ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่มโีรคระบาด
			 	 -	 ในแหล่งทีม่กีารระบาดของโรครนุแรงเป็นประจ�าหรอืปลกูพนัธุ์ทีไ่ม่ต้านทานต่อโรคต้องคลกุ
เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วย	เมตาแลกซลิ	35%	ดเีอส	อัตรา	7	กรัมต่อน�้าหนักเมล็ด	1	กโิลกรัม
		 	 -	 ในแหล่งทีม่โีรคระบาดควรหลกีเลีย่งการปลกูข้าวโพดหวาน	ข้าวโพดข้าวเหนยีว	และข้าวโพดเทยีน	
ซึ่งอ่อนแอต่อโรคและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
	 	 -		ใช้เมล็ดพันธุ์ที่แห้งสนทิถ้าความชื้นเมล็ดสูงกว่า	10	เปอร์เซ็นต์	จะมเีชื้อราตดิมากับเมล็ด
	 	 −	 ถอนต้นข้าวโพดที่แสดงอาการเป็นโรค	เผานอกแปลงปลูก
	 	 -	 ท�าลายวัชพชือาศัยของโรคก่อนปลูก	เช่น	หญ้าพง	และหญ้าแขม	เป็นต้น

   2. โรครำสนมิ (Southern Rust) สาเหตุเกดิจากเชื้อรา	Puccinia	polysora	Underw.

    ลกัษณะอำกำร	เกดิได้แทบทกุส่วนของต้นข้าวโพดระยะแรกพบเป็นแผลจดุนนูสนี�า้ตาลแดง
ขนาด	0.2-1.3	มลิลเิมตร	ต่อมาแผลจะแตกเหน็ผงสสีนมิถ้าระบาดรนุแรงจะท�าให้ใบแห้งตายระบาดรนุแรง
ปลายฤดูฝนจนถงึต้นฤดูหนาวที่มคีวามชื้นในอากาศสูงและอุณหภูมคิ่อนข้างเย็น

    กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ในแหล่งที่มีโรคระบาดให้ปลูกพันธุ์ต้านทาน	 และหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดหวาน	 ข้าวโพด 
ข้าวเหนยีว	ซึ่งอ่อนแอต่อโรค	และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

โรคราน�า้ค้างใบข้าวโพด



กรมส่งเสริมการเกษตร

 แมลงและสัตว์ศัตรูพชืที่ส�าคัญ

   1. หนอนเจำะล�ำต้นข้ำวโพด
   ลกัษณะกำรท�ำลำย		ตวัเตม็วยัเป็นผเีสื้อกลางคนืสทีองแดง	กางปีกกว้าง	3.0	เซนตเิมตร	วางไข่
เป็นกลุ่มซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลา	 หนอนเริ่มเข้าท�าลายตั้งแต่ข้าวโพดอายุประมาณ	 20	 วัน	 ถึงระยะ 
เก็บเกี่ยว	 โดยเจาะเข้าท�าลายส่วนยอดช่อดอกตัวผู้และล�าต้น	 ท�าให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต	 หักล้มง่าย	
เมื่อมกีารระบาดรุนแรงจะเข้าท�าลายฝัก	พบการท�าลายในแหล่งปลูกทั่วไป	ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศ
แห้งแล้งหรอืฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน	  
   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ถ้าพบการท�าลายในช่วงก่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกช่อดอกตัวผู้	 หรืออายุ	 50–60	 วัน	 ใช้สาร 
ไซเพอร์เมทรนิ	(15%	อซี)ี	10	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร	ฉดีพ่น	และให้หยดุการฉดีพ่นสารก่อนเกบ็เกีย่ว	10	วนั
   2. หนอนกระทู้หอม
   ลกัษณะกำรท�ำลำย	ตวัเตม็วยัเป็นผเีสื้อกลางคนืสนี�า้ตาลเข้มปนเทา	กางปีกกว้าง	2.5	เซนตเิมตร	
วางไข่เป็นกลุม่สขีาวใต้ใบมขีนสคีรมีปกคลมุหนอนกดักนิทกุส่วนในระยะต้นอ่อนจะท�าความเสยีหายรนุแรง
เมื่อหนอนมีความยาว	 ตั้งแต่	 2	 เซนติเมตร	 มักระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็น
เวลานาน
   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 เกบ็กลุ่มไข่และหนอนท�าลาย	หากพบแหล่งระบาดเป็นประจ�าควรพ่นด้วยชวีนิทรยี์		นวิเคลยีร์โพ
ลฮีโีดรซลิไวรัส	20–30	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร	หรอืสารเบตาไซฟลูทรนิ	(2.5%	อซี)ี	40	มลิลลิติรต่อน�า้	
20	ลติร	ฉดีพ่นในเวลาเย็นจ�านวน	1−2	ครัง้	ห่างกัน	7	วัน	ในแหล่งที่พบแตนเบยีนหนอนบราโคนดิไม่จ�าเป็น
ต้องพ่นสารดังกล่าว
   3. มอดดนิ
   ลกัษณะกำรท�ำลำย	ตวัเตม็วยัเป็นด้วงงวงสเีทาด�ายาว	36.5	มลิลเิมตร	กดักนิใบตัง้แต่ข้าวโพด
เริ่มงอกถงึอายุประมาณ	14	วัน	ท�าให้ต้นอ่อนตาย	หรอืชะงักการเจรญิเตบิโต	ต้นที่รอดตายจะเก็บเกี่ยวได้
ล่าช้า	ระบาดในพื้นทีเ่ป็นดนิร่วนทรายในแถบจงัหวดัลพบรุ	ีสระบรุ	ีนครราชสมีา	อทุยัธาน	ีนครสวรรค์	และ
จงัหวดัก�าแพงเพชร	ระบาดรนุแรงในสภาพอากาศแห้งแล้งหรอืฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน	โดยเฉพาะการปลกู
ในปลายฤดูฝนระหว่างเดอืนสงิหาคม–กันยายน

การท�าลายของหนอนเจาะล�าต้นข้าวโพด หนอนกระทู้หอม
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   กำรป้องกันก�ำจัด
	 	 -	 ปลูกข้าวโพดในแหล่งที่มนี�า้ฝนเพยีงพอ
	 	 -	 ก�าจัดวัชพชืที่เป็นพชือาศัยของมอดดนิรอบแปลงปลูก	ได้แก่	ขี้กาลูกกลม	ตนีตุ๊กแก	เถาตอ	
เชอืกสะอกึ	หญ้าตนีตดิ	และหญ้าขจรจบดอกเล็ก	เป็นต้น
	 		 −		 ในแหล่งทีร่ะบาดเป็นประจ�าก่อนปลกูควรคลกุเมลด็พนัธุด้์วย	อมิดิาโคลพรดิ	(70%	ดบับลวิเอส)	
5	กรัมต่อเมล็ด	1	กโิลกรัม

   4.  หนู

   ลกัษณะกำรท�ำลำย	หนเูป็นสตัว์ฟันแทะศตัรสู�าคญัของข้าวโพด	จะท�าลายตัง้แต่เริม่เป็นฝักอ่อน
จนถงึเกบ็เกีย่ว	สกลุหนพูกุกดัโคนต้นให้ล้มแล้วกดักนิฝัก	สกลุหนทู้องขาว	ได้แก่	หนบู้านท้องขาว	หนนูาใหญ่	
หนนูาเลก็	และสกลุหนหูริง่	จะปีนกดัแทะฝักข้าวโพดบนต้น	พบระบาดรนุแรงในฤดแูล้งโดยเฉพาะพื้นทีไ่ม่มี
พชือาหารอื่น

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 ก�าจดัวชัพชืบรเิวณแปลงปลกูและพื้นทีใ่กล้เคยีงเพือ่ไม่ให้เป็นทีอ่าศยัของหน	ูใช้กรงดกัหรอืกบัดกั	
เมือ่ส�ารวจพบร่องรอยรหูนู	ประชากรหน	ูและความเสยีหายอย่างรนุแรงของข้าวโพด	ให้ใช้วธิปี้องกนัก�าจดั

แบบผสมผสาน	คอื	ใช้กรงดกัหรอืกบัดบัร่วมกบัการ
ใช้เหยือ่พษิตามค�าแนะน�า	ได้แก่	ซงิค์ฟอสไฟด์	(80%	
ชนิดผง)	 เป็นสารออกฤทธิ์เร็วผสมปลายข้าวและ 
ร�าข้าว	 อัตราส่วน	 1:77:2	 โดยน�้าหนัก	 หรือ 
ใช้โฟลคมูาเฟน	(0.005%)	โบรมาดโิอโลน	(0.005%)	
ไดฟิทิอาโลน	 (0.0025%)	 เหยื่อพิษส�าเร็จรูปออก

ฤทธิ์ช้า	(ชนดิขี้ผึ้ง)	เป็นต้น

 เรยีบเรยีงโดย : นำงอำภรณ์ ประวรรณรัมย์  นักวชิำกำรเกษตรช�ำนำญกำรพเิศษ

        นำยกติตพิงษ์ คงศรไีพร นักวชิำกำรเกษตรปฏบิัตกิำร

         กลุ่มส่งเสรมิกำรผลติพชืไร่อุตสำหกรรม
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ลักษณะทั่วไป

 อ้อย	มลีกัษณะภายนอกประกอบด้วยล�าต้นทีม่ข้ีอและปล้องชดัเจน	มใีบเกดิสลบัข้างกนั	มส่ีวนกาบใบ	
หุ้มล�าต้นไว้	 โดยกาบใบและใบจะมไีขและขนอยู่ด้วย	รากอ้อยเป็นระบบรากฝอย	แต่แข็งแรงสามารถหยั่ง
ลงไปในดนิได้ลกึ	ล�าต้นอ้อยสามารถแตกหน่อได้จากตาของข้อล่างๆ	ที่อยู่ชดิดนิ	ล�าต้นเป็นที่สะสมน�า้ตาล	
อ้อยเป็นพชืทีช่อบแสงแดดจดั	อากาศร้อน	และชุม่ชื้น	สามารถเจรญิเตบิโตในดนิแทบทกุชนดิ	ระบายน�า้ได้ด	ี
และมอีนิทรยีวัตถุไม่น้อยกว่าร้อยละ	 2	 ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว	 ประมาณ	2	 เดอืน	 ต้องการอากาศเย็นเพื่อ
สะสมน�้าตาล
	 สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม	ต้องเป็นพื้นที่ดอน	หรอืที่ลุ่มไม่มนี�า้ท่วมขัง	ความสูงจากะดับน�า้ทะเล	ไม่เกนิ	
1,500	เมตร	ความลาดเอยีง	ไม่เกนิ	3	เปอร์เซ็นต์	ห่างไกลจากแหล่งมลพษิ	การคมนาคมสะดวก	อยู่ห่าง
จากโรงงานน�้าตาลไม่เกนิ	60	กโิลเมตร	ลกัษณะดนิ	เป็นดนิร่วน	ดนิเหนยีว	หรอืดนิร่วนปนทราย	ความอดุม
สมบรูณ์ของดนิปานกลาง	มอีนิทรยีวตัถไุม่ต�า่กว่า	1.5	เปอร์เซน็ต์	ระดบัหน้าดนิลกึไม่น้อยกว่า	50	เซนตเิมตร	
การระบายน�า้และถ่ายเทอากาศด	ีค่าความเป็นกรดด่าง	ระหว่าง	5.5–7.0	อณุหภมูทิีเ่หมาะสมต่อการเจรญิ
เตบิโต	30–35	องศาเซลเซยีส	และต้องการอณุหภมูกิลางคนื	18–22	องศาเซลเซยีส	ในช่วงสกุแก่	หรอือ้อย
อายุ	10–11	เดอืน	ปรมิาณน�า้ฝน	1,200–1,500	มลิลเิมตรต่อปี	กระจายสม�่าเสมอในช่วงอ้อยอายุ	1–8	เดอืน	
และมชี่วงปลอดฝน	2	เดอืน	ก่อนการเก็บเกี่ยว	และมนี�้าเพยีงพอส�าหรับใช้เมื่อจ�าเป็น	ส�าหรับแปลงพันธุ์	
ควรมนี�้าเพยีงพอใช้ตลอดฤดูปลูก

พันธุ์ส่งเสริม

	 -	พนัธุอ้์อยของกรมวชิาการเกษตร	ได้แก่	ขอนแก่น	80,	ขอนแก่น	3,	อูท่อง	8,	อูท่อง	9	และอูท่อง	
84−10
	 -	พนัธุ์อ้อยของส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย	ได้แก่	k	76-4,	k	84-69,	k	84-200,	
lkg	2-11

พื้นที่ส่งเสริม

	 แหล่งปลูกที่ส�าคัญกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ	 ยกเว้นภาคใต้	 จังหวัด 
ทีป่ลกูได้แก่	ขอนแก่น		นครราชสมีา	บรุรีมัย์	ชยัภมู	ิกาฬสนิธุ	์อดุรธาน	ีมกุดาหาร	
ก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	พษิณุโลก	ล�าปาง	อ่างทอง	สงิห์บุร	ีลพบุร	ีสระบุร	ี
สระแก้ว	สุพรรณบุรี	กาญจนบุร	ีราชบุรี	และประจวบครีขีันธ์

อ้อย



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

การปลูก                      

 ฤดูปลูก			แบ่งเป็น	2	ฤดู	คอื	
     −	ต้นฤดฝูน	เขตชลประทาน	ระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์–เมษายน	เขตอาศยัน�า้ฝน	ระหว่างเดอืนมนีาคม	
–	เมษายน	
						 −	ปลายฤดูฝน	เป็นการปลูกอ้อยข้ามแล้งระหว่าง	เดอืนตุลาคม–ธันวาคม	

การเตรียมดิน 

	 การเตรยีมดนิปลูกจะมผีลต่อผลผลติของอ้อยตลอดระยะเวลาที่ไว้ตอ	 เพราะการปลูกอ้อย	 1	 ครัง้	
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลติได้ถงึ	3−4	ปี	หรอืมากกว่า	ซึ่งหลังจากไถกลบเศษซากอ้อยลงดนิแล้ว	ควรมกีาร
ปรับหน้าดินให้เรียบและมีความลาดเอียงเล็กน้อย	 เพื่อสะดวกในการให้น�้า	 และระบายน�้าออกจากแปลง
กรณฝีนตกหนกั	และป้องกนัน�า้ขงัอ้อยเป็นหย่อมๆ	เมือ่ปรบัพื้นทีแ่ล้ว	ถ้าเป็นแปลงทีม่ชีัน้ดนิดาน	ควรมกีาร
ใช้ไถระเบดิดนิดาน	ไถลกึประมาณ	75	เซนตเิมตร	โดยไถเป็นตาหมากรกุ	หลงัจากนัน้จงึใช้ไถจานและพรวน
ตามปกติ

การเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย
									1.	ควรมาจากแปลงพันธุ์ที่มคีวามสม�่าเสมอ	ตรงตามพันธุ์	ปราศจากโรคและแมลง	อายุที่เหมาะสม
ของท่อนพันธุ์อ้อย	คอื	ประมาณ	8−10	เดอืน
								 2.	เกษตรกรควรมกีารท�าแปลงพันธุ์อ้อยไว้ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์อ้อย	และเป็นการ
วางแผนการปลูกอ้อยที่ถูกต้อง
								 3.	 มกีารป้องกันก�าจัดโรคและแมลงที่ถูกต้อง	 เช่น	 มกีารชุบน�า้ร้อน	 50	 องศาเซลเซยีส	 2	 ชั่วโมง			
หรอื	52	องศาเซลเซยีส	ครึ่งชั่วโมง	เพื่อป้องกันโรคใบด่าง	โรคตอแคระแกร็น	โรคกลิ่นสับปะรด	ลดการ
เป็นโรคใบขาว	และโรคกอตะไคร้	ท่อนพันธุ์ที่จะชุบน�า้ร้อนควรมอีายุประมาณ	8−10	เดอืน	เพราะว่า	ถ้าใช้
ท่อนพันธุ์อายุน้อยกว่า	8	เดอืน	เปอร์เซ็นต์ความงอกขออ้อยจะลดลง
							 4.	ควรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา	10−20	กโิลกรัมต่อไร่	ก่อนการตัดอ้อยไปท�าพันธุ์	1	เดอืน	ช่วยท�าให้
อ้อยมคีวามงอก	และความแข็งแรงของหน่ออ้อยดขีึ้น
							 5.	อ้อยจากแปลงพันธุ์	1	ไร่	สามารถปลูกขยายได้	10	ไร่

วิธีการปลูก

 1. ปลูกด้วยเครื่องปลูกเป็นเครื่องมอืที่ตดิกับรถแทรกเตอร์ ซึ่งท�าหน้าที่หลายอย่างไปพร้อมๆ	
กัน	นับตัง้แต่การเปิดร่อง	ตัดล�าต้นอ้อยออกเป็นท่อนๆ	ยาวประมาณ	30	เซนตเิมตร	วางท่อนพันธุ์ในร่อง	
ใส่ปุ๋ยและกลบท่อนพันธุ์		การปลูกด้วยเครื่องต้องใช้แรงงาน	3	คน	คนหนึ่งท�าหน้าที่ขับ	และควบคุมการ
ท�างานของส่วนต่างๆ	ส่วนอกีสองคนท�าหน้าทีป่้อนอ้อยทัง้ล�า	การปลกูด้วยเครือ่งไม่ต้องมกีารเปิดร่องหรอื
ยกร่องไว้ก่อนเพยีงแต่ไถให้ดนิร่วนซุยดเีท่านัน้	 ชาวไร่รายใหญ่นยิมใช้เครื่องปลูกเพราะทุ่นค่าใช้จ่าย	 และ
มคีวามงอกสม�า่เสมอด	ีเพราะความชื้นในดนิสญูเสยีไปน้อยกว่าการปลกูด้วยแรงคนซึง่ต้องยกร่องไว้ล่วงหน้า	
วันหนึ่งปลูกได้ประมาณ	15−20	ไร่



กรมส่งเสริมการเกษตร

 2. ปลูกด้วยแรงคน	 ในทางทฤษฎีแนะน�าให้เปิดร่องแล้วปลูกทันที	 แต่ในทางปฏิบัติชาวไร่	 มักจะ
เตรยีมดนิแล้วยกร่องคอยฝน	เมื่อฝนตกมากพอก็จะรอจนดนิหมาด	แล้วจงึลงมอืปลูก	ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ย
รองพื้นแล้วกลบปุ๋ยก่อนวางท่อนพันธุ์	 การปลูกก็ใช้วิธีวางท่อนพันธุ์ให้ราบกับพื้นร่องแล้วกลบดินให้หนา
ประมาณ	5-15	เซนตเิมตร	ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับฤดูปลูก	ถ้าปลูกหน้าฝนกลบบาง	หน้าแล้งกลบหนา	ขณะปลูก
ต้องมกีารคัดเลอืกท่อนพันธุ์ไปด้วยควรปลูกเฉพาะท่อนพันธุ์ที่มตีาสมบูรณ์เท่านัน้

ระยะปลูก  

	 แตกต่างกนัไปตามสถานที	่โดยทัว่ไปใช้ระยะระหว่างแถวตัง้แต่	90−140	เซนตเิมตร	ส่วนระยะระหว่าง
ท่อนห่างกัน	30−50	เซนตเิมตร	วัดจากกึ่งกลางท่อนหนึ่งถงึกึ่งกลางของอกีท่อนหนึ่ง	อย่างไรก็ดเีนื่องจาก
ชาวไร่ขาดความระมัดระวังเกี่ยวกับท่อนพันธุ์	ท�าให้ความงอกต�่าจงึต้องใช้ท่อนพันธุ์มากขึ้น	เช่น	ปลูกโดย
วางท่อนพันธุ์เป็นคู่ตดิต่อกันไป	หากชาวไร่ใช้ท่อนพันธุ์	3	ตา	และมกีารระวังในการเตรยีมท่อนพันธุ์แล้วจะ
ใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ	2,000−4,000	ท่อนต่อไร่	เท่านัน้	แทนที่จะใช้	6,000−8,000	ท่อนต่อไร่	อย่างเช่นที่
ปฏบิัตกิันอยู่	
	 นอกจากนี้ก็มชีาวไร่บางรายที่นยิมปลูกโดยวางอ้อยทัง้ล�าลงในร่อง		โดยมไิด้สับให้ขาดจากกันเป็น
ท่อนๆ	วธินีี้ไม่ถูกต้องเพราะอ้อยจะงอกเฉพาะ	ปลายกับโคนเท่านัน้	วธิทีี่ถูกคอื	 เมื่อวางอ้อยทัง้ล�าแล้วใช้
มดีสับให้ขาดเป็นท่อนๆ	ละ	2−3	ตา	วธินีี้จะช่วยประหยัดแรงงานได้
มาก	แต่อ้อยที่ใช้ท�าพันธุ์ต้องมอีายุระหว่าง	5−8	เดอืนจงึจะได้ผลด	ี
ในกรณทีี่ดนิแฉะหรอืมนี�า้ขังเล็กน้อย	ควรปลูกโดยวธิปีักท่อนพันธุ์
ให้เอียงประมาณ	 45	 องศากับแนวดิ่ง	 และควรฝังให้ลึกประมาณ
สองในสามของความยาวท่อนพันธุ์

การดูแลรักษา

 การใส่ปุ๋ย 

	 ให้ปุ ๋ยเคมีหลังปลูก	 หรือหลังแต่งตออ้อย	 2	 ครั้ง 
ดนิร่วนปนทราย	ให้ปุ๋ยสูตร	15−15−15	หรอื	13−13−21
	 −	ครัง้แรก	รองก้นร่องพร้อมปลูก	หรอืทันทหีลังแต่งตอ	อัตรา	20	กโิลกรัมต่อไร่
	 −	ครัง้ที่สอง	เมื่ออาย	ุ2−3	เดอืน	อตัรา	60	กโิลกรมัต่อไร่	ถ้าเป็นอ้อยตอ	เพิ่มปุ๋ย	สตูร	46−0−0	อตัรา	
10−15	 กิโลกรัมต่อไร่	 หรือสูตร	 21-0-0	 อัตรา	 20-30	 กิโลกรัมต่อไร่	 ดินร่วนหรือดินร่วนเหนียว	 
ให้ปุ๋ยสูตร	16-8-8
	 −	ครัง้แรก	หลังปลูกหรอืหลังจากการแต่งตอ	1	เดอืน	อัตรา	35	กโิลกรัมต่อไร่
	 −	ครัง้ที่สอง	เมื่ออายุ	3-4	เดอืน	อัตรา	40	กโิลกรัมต่อไร่
	 −	 อ้อยปลกูและอ้อยตอทีป่ลกูในเขตชลประทาน	การใส่ปุย๋ครัง้ทีส่อง	ให้เพิม่ปุย๋สตูร	46-0-0	อัตรา	
15	กโิลกรัมต่อไร่	หรอืสูตร	21-0-0	อัตรา	30	กโิลกรัมต่อไร่
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	 −	 การให้ปุ๋ยทุกครั้ง	 ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ	 ควรให้ขณะดินมีความชื้น	 โดยท�าการโรยข้าง 
แถวอ้อย	ห่างประมาณ	10	เซนตเิมตรและต้องฝังกลบปุ๋ย
 การให้น�้า  
	 ส�าหรับในแปลงที่มนี�้าชลประทานหรอืแหล่งน�า้ตามธรรมชาติ	
	 −	ควรให้น�้าตามร่องทนัที	หลงัปลกูประมาณเศษหนึง่ส่วนสองของร่อง	โดยไม่ต้องระบายออก		กรณี
ที่ไม่สามารถปรับพื้นที่ให้มคีวามลาดเอยีงได้	ควรให้น�้าแบบพ่นฝอย
	 −	ต้องไม่ให้อ้อยขาดน�้าตดิต่อกันนานกว่า	20	วัน	ช่วงอายุ	1-6	เดอืน	ซึ่งเป็น
ระยะการเจรญิเตบิโตและนานกว่า	 30	 วัน	 ช่วงอายุ	 6-10	 เดอืน	ซึ่งเป็นระยะการ
สะสมน�้าตาล
								−	งดให้น�า้ก่อนเกบ็เกีย่ว	2	เดอืน	ซึง่เป็นระยะสกุแก่	ถ้าฝนตกหนกัต้องระบายน�า้	
ออกทันที
								−	ให้น�า้ทันทหีลังตัดแต่งตออ้อย

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช
 โรคที่ส�าคัญ
  1. โรคใบขำวอ้อย เกดิจากเชื้อไฟโตพลาสมา	ระบาดไปทางท่อนพนัธุ์จากกอ
ที่เป็นโรค	โดยมแีมลงเป็นพาหะ	คอื	เพลี้ยจักจั่นสนี�้าตาล	

  ลักษณะอำกำร	 ใบอ้อยจะเปลี่ยนเป็นสเีขยีวอ่อนหรอืขาวซดี	แคบเรยีวเล็ก
มากกว่าปกต	ิบางครัง้จะเป็นทางหรอืแถบขาวขนาดต่างๆ	กัน	เริ่มจากโคนใบขนาน
ไปตามความยาวของใบต่อมาจึงขยายจนเต็มใบอ้อย	 อ้อยจะแคระแกรน	 ล�าต้นสั้น	
ปล้องถี่	 แตกหน่อมากคล้ายกอตะไคร้	 ระยะอ้อยตอจะแตกเป็นกอสีขาวเป็นฝอย	
ท�าให้ผลผลติลดลงเกนิกว่า	50%	

 กำรป้องกันก�ำจัด 
	 เมือ่พบการระบาด	ท�าลายต้นทีเ่ป็นโรคโดยการขดุออกแล้วเผาทิ้ง	หรอืฉดีพ่น
ด้วยยาฆ่าหญ้า	(ไกลโฟเสท	1%)	เตรยีมคดัหาพนัธุท์ีท่นทานต่อโรคในพื้นทีซ่ึง่มอีตัรา
การเป็นโรคน้อยกว่าพนัธุอ์ืน่	เตรยีมแปลงพนัธุท์ีจ่ะมาขยายปลกู	โดยใช้พนัธุท์ีท่นทาน
และแช่ท่อนพันธุ์ในน�้าร้อน	50	องศาเซลเซยีส	นาน	2	ชั่วโมง	ก่อนปลูก	เตรยีมเป็น
แปลงพันธุ์	

 2. โรคแส้ด�ำ เกิดจากเชื้อรา	Ustilago scitaminea	 การระบาดเป็นไปอย่าง
กว้างขวางโดยทางท่อนพันธุ์	จากกอที่เป็นโรค	เชื้ออยู่ในดนิและสามารถเข้าท�าลาย
อ้อยที่ปลูกใหม่ได้	แพร่กระจายได้โดยลม	และเข้าท�าลายพันธุ์ที่อ่อนแอได้

  ลกัษณะอำกำร	อ้อยจะแตกยอดออกมาเป็นแส้สดี�าแทนยอดปกต	ิต้นแคระแกรน็ผอม	ข้อสัน้	ใบเลก็	
แตกกอจัด	เมื่อเป็นรุนแรงอ้อยจะแห้งตาย	ผลผลติลดลงเกนิกว่า	10%	ซซีเีอส	ลดลง	ไว้ตอได้น้อยลง	

โรคใบขำวอ้อย

โรคแส้ด�ำ

โรคกอตะไคร้
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   กำรป้องกันก�ำจัด  
	 	 	 เลอืกใช้พันธุ์ต้านทาน	เช่น	อู่ทอง	1,	อู่ทอง	2,	อู่ทอง	3,	อู่ทอง	4	ไม่ควรใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่ง
ที่มีโรคระบาด	 ในพื้นที่มีการระบาด	 ถ้าเลือกใช้พันธุ์ที่ไม่ทราบข้อมูลความต้านทาน	 ควรแช่ท่อนพันธุ์ใน 
สารเคม	ีเช่น	ไตรอะไดมฟีอน	(ไบลตีัน	25%	ดับบลวิพ)ี,	โปรปิโคนาโซล	(ทลิท์,	เดสเมล)	อัตรา	48	กรัมต่อ
น�า้	20	ลติร	นาน	30	นาท	ีก่อนปลูก

  3. โรคกอตะไคร้  เกดิจากเชื้อไฟโตพลาสมา	ระบาดไปทางท่อนพันธุ์
		 	 	 อ้อยจะมอีาการแตกใบเป็นฝอยคล้ายกอตะไคร้	ใบเป็นสเีขยีวปกต	ิหรอือาจจะมสีซีดี	ใบเล็ก
มาก	ถ้าเป็นระยะอ้อยปลูกอาจจะให้ล�า	แต่ล�าจะเล็กกว่าปกต	ิและจ�านวนล�าในแต่ละกอน้อย	 ในอ้อยตอ
ถ้าเป็นรุนแรง	จะไม่ได้ล�าเลย	ในอ้อยตออาจรุนแรงมากจนต้องไถทิ้ง	

   กำรป้องกันก�ำจัด  
	 	 	 ท�าลายกอทีเ่ป็นโรค	 โดยการขดุเผาทิ้ง	หรอืฉดีพ่นด้วยสารก�าจดัวชัพชื	 เพือ่ป้องกนัการระบาด 
สูก่ออืน่ๆ	ในกรณทีีม่กีารระบาดรนุแรง	ให้รื้อแปลงทิ้งเพือ่ปลกูใหม่	คราดตอเก่าท�าลายทิ้ง	เตรยีมหาพนัธุต้์านทาน
ทดแทน	ส�าหรับอ้อยที่จะขยายพันธุ์ก่อนปลูก	ควรแช่ท่อนพันธุ์ในน�า้ร้อน	50	องศาเซลเซยีส	นาน	2	ชั่วโมง	
งดใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงที่เป็นโรค	หรอืกอที่เป็นโรค	เมื่อปลูกอ้อยใหม่	ท�าลายต้นที่งอกจากตอเก่าให้หมด	

  แมลงศัตรูพชืที่ส�าคัญ
  1. หนอนกอลำยจุดเล็ก  

   ลักษณะกำรท�ำลำย	 ท�าความเสียหายกับอ้อยได้ในทุกระยะ	 การท�าลายจะปรากฏให้เห็น
หลงัจากทีห่นอนเจาะเข้าไปกดักนิอยูภ่ายในล�าต้น		ตัง้แต่อ้อยเริม่งอกจนกระทัง่อ้อยโต	หนอนจะเจาะล�าต้น
อ้อยเข้าไปกดักนิส่วนทีก่�าลงัเจรญิของยอดอ้อย	ท�าให้เกดิอาการยอดแห้งตาย	อาการจะปรากฏเรว็หรอืช้า	
ขึ้นกับอายุของอ้อย	 	 ถ้าเจาะท�าลายในขณะที่อ้อยเริ่มย่างปล้องท�าให้อ้อยเล็กและหดสั้นลง	 อ้อยจะ 
แคระแกรน็		หากเข้าท�าลายอ้อยโตเตม็ที	่ท�าให้อ้อยแตกแขนงใหม่	และเกดิอาการแตกยอดพุม่	ท�าให้ผลผลติ
ทัง้ด้านคุณภาพและน�า้หนักของอ้อยลดลง

   กำรป้องกันก�ำจัด  
	 	 	 ใช้ศตัรธูรรมชาต	ิโดยแตนเบยีนทีส่�าคญั	ได้แก่	แตนเบยีนไข่	Trichogramma และแตนเบยีนหนอน 
Cotesia flavipes	(Cameron)

การท�าลายของหนอนกออ้อย
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  2. แมลงนูนหลวง

   ลักษณะกำรท�ำลำย	ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดนิ	กัดกนิรากของอ้อยเป็นอาหาร	อาการของอ้อย
ที่ถูกหนอนท�าลาย	เริ่มแรกจะปรากฏอาการอ้อยขาดน�า้	คอื	ใบอ้อยจะเริ่มมสีเีหลอืง	ต่อมาจะแห้ง	และใน
ทีส่ดุกต็ายทัง้ต้น	การท�าลายอ้อยจะมลีกัษณะเป็นจดุๆ	ดนิทีเ่ป็นดนิเหนยีวและดนิทีม่นี�้าแช่ขงัจะไม่มปัีญหา
ของแมลงนูนหลวงระบาด		

    กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 	 ไถพรวนดนิหลายๆ	 ครัง้	 เพื่อท�าลายหนอนและดักแด้	 ในช่วงเดอืนมนีาคม	 (ก่อนปลูกอ้อย)	 
จับตัวเต็มวัยก่อนวางไข่	ช่วงต้นฤดูฝนใช้เชื้อราขาว Beauveria bassiana  

การเก็บเกี่ยว 
	 ระยะเกี่ยวที่เหมาะสมเก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุ	 10-14	 เดือนหลังปลูก	 น�้าอ้อยมีความหวานมากกว่า	 
10	ซซีเีอส	หรอื	มค่ีาบรกิซ์ของส่วนกลางและปลายล�าอ้อยแตกต่างกนัน้อยกว่า	2	ควรตดัอ้อยตอ	เข้าโรงงาน
ก่อนอ้อยปลูก

 วธิกีำรเก็บเกี่ยว 
 ใช้แรงงานคน	โดยใช้มดีถากใบและกาบใบออกทัง้	2	ด้าน	แล้วตัดอ้อยให้ชดิดนิ	ควรตัดยอดอ้อย
ต�่ากว่าจุดคอใบประมาณ	25-30	เซนตเิมตร	ในอ้อยที่ไม่ออกดอกและตัดต�่าจากใบธง	ประมาณ	100-150	
เซนติเมตร	 ในอ้อยที่ออกดอกใช้ยอดอ้อยมัดโคนและปลายล�าอ้อยมัดละ	 10	 ล�า	 วางเรียงในไร่ใช้เครื่อง 
เก็บเกี่ยว	

 ใช้เครื่องแบบตัดเป็นท่อน	 ตั้งใบมีดล่างให้ชิดดิน	 และใบมีดบนให้ได้ระดับกับความสูงของอ้อย	
ปฏิบัติเช่นเดียวกับค�าแนะน�าในการตัดอ้อยโดยใช้แรงงานคน	 แล้วใส่รถบรรทุกส่งเข้าโรงงานภายใน	 
24	ชั่วโมง

 กำรปฏบิัตหิลังเก็บเกี่ยว 
							 อ้อยที่ใช้แรงงานตัด	ต้องส่งเข้าโรงงานภายใน	1-2	วัน	ส่วนอ้อยที่ตัดโดยเครื่องเก็บเกี่ยว	ต้องส่งเข้า
โรงงานภายใน	24	ชั่วโมง	

 กำรขนส่ง 
	 เตรยีมยานพาหนะในการขนส่งไว้ล่วงหน้าก่อนการเก็บเกี่ยว	โดยรถบรรทุกอ้อยต้องสะอาด	ไม่ควร
เป็นรถทีใ่ช้บรรทกุดนิ	สตัว์	มลูสตัว์	ปุ๋ยเคมี	และสารป้องกนัก�าจดัศตัรพูชื	เพราะอาจมกีารปนเป้ือนได้	ต้อง
ไม่มดีนิ	และหนิตดิไปกับล�าอ้อย

   เรยีบเรยีงโดย : นางอาภรณ์ ประวรรณรัมย์ นักวชิาการเกษตรช�านาญการพเิศษ

        นางสาวสุภาวด ีเนนิคนา นักวชิาการเกษตรปฏบิัตกิาร

        กลุ่มส่งเสรมิการผลติพชืไร่อุตสาหกรรม
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ลักษณะทั่วไป 

 มนัส�าปะหลงั	เป็นพชืเศรษฐกจิทีเ่กษตรกรนยิมปลกูกนัมาก	เพราะเป็นพชืทนแล้ง	ปลกูง่าย	ใช้ปัจจยั
การผลิตน้อย	 สามารถให้ผลผลิตได้แม้ในบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�า่	 ผลผลิตมันส�าปะหลังภายใน
ประเทศเกือบทั้งหมดใช้ในอุตสาหกรรม	 คือ	 ประมาณร้อยละ	 59.3	 ใช้ท�าเป็นมันเส้นและมันอัดเม็ด	 
อกีประมาณร้อยละ	40.7	ใช้แปรรปูเป็นแป้ง	ผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัทีไ่ด้จากการแปรรปูเป็นสนิค้าส่งออกที่
ส�าคญัท�ารายได้ให้ประเทศเป็นมูลค่ามากกว่า	 76,000	 ล้านบาท	ประเทศไทยเป็นประเทศส่งผลิตภัณฑ์ 
มนัส�าปะหลงัออกมากทีส่ดุในโลก	ตลาดน�าเข้ามนัเส้นและมนัอดัเมด็ทีส่�าคญั	คอื	สาธารณรฐัประชาชนจนี	
และญี่ปุ่น	ตลาดแป้งมันส�าปะหลังที่ส�าคัญ	คอื	จนี	ญี่ปุ่น	และไต้หวัน	 	

พันธุ์ส่งเสริม

	 พันธุ์มันส�าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูก	 เป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร	 7	 พันธุ์	 และพันธุ์ของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	3	พันธุ์	แต่ละพันธุ์มคีวามเหมาะสมเฉพาะพื้นที่
 พันธุ์ของกรมวชิาการเกษตร	ได้แก่

 1. พันธุ์ระยอง 60 สะสมน�า้หนักเร็วเหมาะกับเกษตรกรที่ต้องการเก็บเกี่ยวอายุต�่ากว่า	 12	 เดอืน	
ปลกูในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	จะให้ผลผลติสงูกว่าภาคอืน่	ข้อจ�ากดั	เนื้อมสีคีรมี	ให้ผลผลติไม่สงูมากนกั	
เก็บเกี่ยวในฤดูฝน	เปอร์เซ็นต์แป้งต�่า	

  2. พันธุ์ระยอง 90 ล�าต้นโค้งสนี�้าตาลอ่อน	ปลูกในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืจะให้ผลผลติสูงกว่า
ในภาคอื่น	 ข้อจ�ากัด	 ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงหวี่ขาว	 ต้นพันธุ์เสื่อมคุณภาพเร็ว	 
ให้ผลผลติไม่สูงมากนัก

 3. พันธุ์ระยอง 5	ยอดอ่อนสม่ีวงอมน�า้ตาล	ต้น	ใบสแีดงเข้ม	แตกกิง่มาก	มเีสถยีรภาพปรบัตวัเข้ากบั	
สภาพแวดล้อมได้ดี	ข้อจ�ากัด	เป็นโรคไหม้ง่ายกว่าพันธุ์อื่น

 4. พันธุ์ระยอง 72 ก้านใบสแีดงเข้ม	ล�าต้นสเีขยีวเงนิ	แตกสมี่วงบ้างเล็กน้อย	ท่อนพันธุ์มคีวามอยู่
รอดถงึเกบ็เกีย่วสงู	ปรบัตวัได้ดใีนสภาพแวดล้อมทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคตะวนัออก	ข้อจ�ากดั	
ไม่ควรเก็บในฤดูฝนจะท�าให้เปอร์เซ็นต์แป้งต�่า

 5. พันธุ์ระยอง 7 ล�าต้นสนี�้าตาลอ่อน	โค้งเล็กน้อยไม่แตกกิ่ง	ฟื้นตัวแล้วผ่านฤดูแล้งได้เร็วกว่าพันธุ์
อืน่ๆ	เหมาะสมกบัการปลกูปลายฤดฝูน	เดอืนกนัยายน	–	ตลุาคม	ข้อจ�ากดั	ดนิอดุมสมบรูณ์ต�่า	และกระทบ
แล้งยาวนาน	หลังจากได้รับน�้าฝนจะเกดิการแตกตามาก	ท�าให้ได้ท่อนพันธุ์ส�าหรับปลูกลดลง

มันส�ำปะหลัง
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 6. พันธุ์ระยอง 9 ล�าต้นสนี�้าตาลเหลอืง	ไม่แตกกิ่ง	เหมาะสมกับการปลูกปลายฤดูฝน	มศีักยภาพ
ในการให้ผลผลติสูง	ข้อจ�ากัด	ควรเก็บเกี่ยวที่อายุ	12	เดอืน	เนื่องจากมกีารสะสมน�า้หนักช้า	ถ้าเก็บเกี่ยว
เร็วอาจท�าให้ผลผลติต�่า

 7. พันธุ์ระยอง 11	ยอดอ่อนสนี�า้ตาลอมเขยีว	ไม่ค่อยแตกกิ่ง	 เปลอืกหัวสนี�า้ตาล	ปรมิาณแป้งสูง	
ผลผลติจะมคีวามผนัแปรในแต่ละภาค	ข้อจ�ากดั	ควรเกบ็เกีย่วเมือ่อาย	ุ12	เดอืน	เนือ่งจากมกีารสะสมน�า้หนกัช้า

 พันธุ์ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์		ได้แก่

 1. พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50	ล�าต้นโค้งเล็กน้อยสเีขยีวเงนิ	ยอดอ่อนสมี่วง	และไม่มขีน	ปรมิาณแป้ง
สูง	 มเีสถยีรภาพปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ด	ี ท่อนพนัธุม์คีวามงอกด	ี และเกบ็รกัษาได้นาน	 ข้อจ�ากดั	 
การปลกู	ในบางพื้นที่ต้นจะแตกกิ่ง	และให้ผลผลติไม่สูงมากนัก

 2. พนัธุห้์วยบง 60 แตกกิง่มาก	ล�าต้นสเีงนิ	ก้านใบสเีขยีวอมม่วง	ยอดมสีม่ีวงอ่อน	ต้านทานโรคใบจดุ	
ปานกลาง	เก็บเกี่ยวเมื่ออายุไม่น้อยกว่า	10	เดอืน

 3. พันธุ์ห้วยบง 80	ยอดอ่อนสเีขยีวอ่อน	ทรงต้นสงู	แตกกิง่น้อย	ควรเกบ็เกีย่วเมือ่อายมุากกว่า	10	เดอืน	

 พื้นที่ส่งเสรมิ		พื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังทั่วประเทศ	รวม	46	จังหวัด

 ภาคเหนอื	ได้แก่	ก�าแพงเพชร	เชยีงราย	พะเยา	ล�าปาง	ตาก	สโุขทยั	แพร่	อตุรดติถ์	พจิติร	นครสวรรค์	
พษิณุโลก	เพชรบูรณ์	อุทัยธานี

 ภาคกลาง	ได้แก่	กาญจนบุร	ีจันทบุร	ีฉะเชงิเทรา	ชลบุร	ีปราจนีบุรี	ระยอง	ราชบุรี	ลพบุร	ีสระแก้ว	
สุพรรณบุรี	เพชรบุร	ีสระบุร	ีชัยนาท	ราชบุรี

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	ได้แก่	กาฬสนิธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูม	ินครราชสมีา	บุรรีัมย์	มหาสารคาม	
มกุดาหาร	ยโสธร	ร้อยเอด็	เลย	ศรสีะเกษ	สกลนคร	สรุนิทร์	หนองคาย	หนองบวัล�าภ	ูอดุรธานี	อบุลราชธานี	
นครพนม	อ�านาจเจรญิ	บงึกาฬ

การปลูก

	 การเลือกพื้นที่	 พื้นที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเล 
ไม่เกนิ	200	เมตร	ดนิทราย–ดนิเหนยีว	ระบายน�้าด	ีความ
เป็นกรดเป็นด่าง	4.5	–	7	มปีรมิาณน�า้ฝน	ไม่น้อยกว่า	800	
มลิลเิมตร	 	
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การเตรียมท่อนพันธุ์
	 ใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่มอีายุ	8-12	เดอืน	ใหม่	สด	ไม่บอบช�า้	ปราศจากโรคและแมลง	ตัดต้นพันธุ์ยาว

ประมาณ	20	เซนตเิมตร	เมื่อปลูกในฤดูฝน	หรอื	25	เซนตเิมตร	เมื่อปลูกปลายฤดูฝน	และอย่างน้อยต้อง

มจี�านวน	5-7	ตาต่อท่อนพันธุ์

 วธิปีลูก	 ปลกูแบบปักท่อนพนัธุ์ตัง้หรอืเอยีง	ในฤดฝูน	ลกึ	5-10	เซนตเิมตร	ในช่วงปลายฤดฝูนควร

ปักให้ลกึ	10-15	เซนตเิมตร	และถ้าพื้นที่ต�่าหรอืลาดเอยีง	ควรปลูกมันส�าปะหลังบนสันร่อง

 ระยะปลูก	พื้นที่ราบ	ระยะระหว่างแถว	80-100	เซนตเิมตร	ระยะระหว่างต้น	80-100	เซนตเิมตร	

มจี�านวนต้นต่อไร่	1,600-2,500	ต้นต่อไร่	บนพื้นที่ลาดเอยีงระยะระหว่างร่อง	80	เซนตเิมตร	ระยะระหว่าง

ต้น	80	เซนตเิมตร	เพื่อช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดนิ

 ฤดูปลูก	 ต้นฤดูฝน	เดอืนเมษายน	-	มถิุนายน	และปลายฤดูฝน	เดอืนกันยายน	–	พฤศจกิายน

การดูแลรักษา

 การใส่ปุ๋ย	ใส่ปุ๋ยเคมทีี่มอีัตราส่วน	N	:	P	:	K	2	:	1	:	2	ในทางปฏบิัตแินะน�าให้ใส่ปุ๋ยสูตร	15-15-15	

อัตรา	25	กโิลกรัมต่อไร่	ผสมกับปุ๋ยยูเรยี	และโปแตสเซยีมคลอไรด์	อกีอย่างละ	10	กโิลกรัมต่อไร่	หรอืเพื่อ

ความสะดวกอาจใช้ปุ๋ยสตูร	15-7-18	ใส่อตัรา	50	กโิลกรมัต่อไร่	ควรใสปุ่๋ยเมือ่มนัส�าปะหลงัอาย	ุ1-2	เดอืน	

โดยขุดหลุมใส่ทัง้	2	ข้างของต้นระยะพุ่มใบแล้วกลบ

 การก�าจัดวัชพชื	มคีวามจ�าเป็นอย่างยิ่งในช่วง	4	เดอืนแรกหลังปลูก	โดยใช้แรงงานคน	สัตว์	หรอื

สารเคม	ีโดยใช้ไดยูรอน	อัตราสารออกฤทธิ์	0.15	กโิลกรัมต่อไร่	หรอื	เมโทลาคลอร์	อัตราสารออกฤทธิ์	

0.25	 กิโลกรัมต่อไร่	 พ่นทันทีที่ปลูกเสร็จ	 ต่อจากนั้นอาจใช้แรงงานคน	 สัตว์	 หรือสารเคมีพาราควอท	 

ไกลโฟเสท	ก�าจัดวัชพชืตามความจ�าเป็น

การเก็บเกี่ยว
	 อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมประมาณ	10-12	เดอืน	ให้คุณภาพด	ีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง	หลังเก็บเกี่ยวแล้ว

ควรน�าหัวมันส�าปะหลังส่งขายโดยเร็ว	ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เกนิ	2	วัน	เพราะหัวมันจะเน่าเสยีหายมาก

	 การเก็บรักษาต้น	หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วควรรีบน�าต้นมันส�าปะหลังไปปลูกทันท	ี ถ้าจ�าเป็น

ต้องเกบ็รกัษาต้นไว้เพือ่ท�าพนัธุต่์อไปสามารถท�าได้	แต่ถ้าเกบ็ไว้นานต้นจะแห้ง	และสญูเสยีความงอกอย่าง

รวดเรว็	การเกบ็รกัษาต้นควรวางเป็นกองใหญ่ๆ	ใต้ร่มไม้หรอืใช้ใบไม้คลมุจะช่วยรกัษาความสดของต้นพนัธุ์

ไว้ได้	วธิกีารเก็บ	คอื	กองต้นพันธุ์ไว้ในแนวตัง้ให้ส่วนยอดตัง้ขึ้น	จะดกีว่าวธิกีองต้นพันธุ์ในแนวนอน
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การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

 แมลงศัตรูพชืที่ส�าคัญ

   1.  เพลี้ยแป้งมันส�ำปะหลังสชีมพู

  ลักษณะกำรท�ำลำย	เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก	ตัวเต็มวัยสชีมพูรูปไข่	มแีป้งปกคลุมเล็กน้อย	

ท�าให้ยอดหงกิงอต้นแคระแกร็น	ผลผลติอาจลดลงถงึร้อยละ	80	และเปอร์เซ็นต์แป้งลดลง

   กำรป้องกันก�ำจัด 

	 	 	 ไถตากดนิอย่างน้อย	14	วัน	เก็บซากต้นมันและวัชพชืเก่าออกจากแปลง	ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จาก

แหล่งที่มเีพลี้ยระบาด	แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมกี่อนปลูก	เช่น	ไทอะมโิทแซม	25%ดับบลวิจ	ีอัตรา	4	กรัม

ต่อน�า้	20	ลติร	หรอืสารเคมอีื่นๆ	เช่น	อมิดิาโคลพรดิ	70%	ดับบลวิจ	ีอัตรา	4	กรัมต่อน�า้	20	ลติร	ไดโนที

ฟแูรน	10%	ดบับลวิพ	ีอตัรา	40	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	คลอไทอะนดีนิ	16	%	เอสจ	ีอตัรา	30	กรมัต่อน�า้	20	ลติร	

อิมิดาโคลพริด	 60%	 เอฟเอส	 อัตรา	 5	 ซีซีต่อน�้า	 20	 ลิตร	 การควบคุม	 โดยชีววิธี	 ใช้ศัตรูธรรมชาติ	 

เชื้อจุลนิทรยี์	เช่น	เชื้อราบวิเวอเรยี	ที่เจรญิบนเมล็ดธัญพชื	อัตรา	1-2	กโิลกรัมตอ่น�า้	20	ลติร	ผสมสารจบั

ใบฉดีพ่น	ตวัห�า้	 ได้แก่	 แมลงช้างปีกใส	 ด้วงเต่าลาย	 ด้วงเต่าตวัห�า้	 และผเีสื้อหางติง่	 แตนเบียน	 Anagyrus	 

Lopezi	และตรวจแปลงอย่างสม�่าเสมอ

  2. ไรแดง

   ลักษณะกำรท�ำลำย	ตัวอ่อนม	ี8	ขา	ตัวกลมใส	ตัวเต็มวัยมสีแีดงเข้ม	อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	 

ดูดกนิน�้าเลี้ยงบนหลังใบของส่วนยอดและขยายลงมาสู่ส่วนล่าง	ท�าให้ตาลบี	ใบเหลอืงซดีม้วนงอและร่วง							

   กำรป้องกันก�ำจัด 

	 	 	 หลีกเลี่ยงการปลูกมันส�าปะหลังในช่วงที่ต้นอ่อนจะกระทบแล้งยาวนาน	 เก็บส่วนของพชืที่ 

ถกูท�าลาย	เผาท�าลายนอกแปลงปลกู	ในกรณรีะบาดรนุแรง	ฉดีพ่นสารเคม	ีอามทีราช	 (20%	อซี)ี	 และไดโคโฟล	

(18.5%	อซี)ี	40-50	มลิลลิติรต่อน�้า	20	ลติร

เพลี้ยแป้งมันส�าปะหลัง ศัตรูพชืที่ส�าคัญ
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  3. แมลงหวี่ขำว

   ลักษณะกำรท�ำลำย	เป็นแมลงขนาดเล็ก	ยาวประมาณ	2	มลิลเิมตร	ปีกบางใส	2	คู่	คลุม

เลยส่วนท้อง	ตาแดง	อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม	และเกาะนิ่งอยู่ใต้ใบมันส�าปะหลัง	ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกนิน�า้

เลี้ยงจากส่วนใต้ใบพชื	และถ่ายมูลหวาน	ท�าให้เกดิราด�า	พชืสังเคราะห์แสงได้น้อย	ใบม้วนซดี	และร่วง	

   กำรป้องกนัก�ำจดั	หลกีเลีย่งการปลกูมนัส�าปะหลงัในช่วงทีต่้นอ่อน	จะกระทบแล้งนาน	หาก

พบการระบาดรนุแรงให้ก�าจดัออกจากแปลงปลกู	เผาท�าลาย	ในกรณรีะบาดรนุแรง	ฉดีพ่นสารเคมโีอเมโทเอต	

(60%	เอสแอล)	40	มลิลลิติรต่อน�า้	20	ลติร

 โรคที่ส�าคัญ

  1. โรคใบจุด

   ลักษณะอำกำร	เกดิจากเชื้อรา	เกดิใบจุดสนี�า้ตาล	ในพันธุ์ที่อ่อนแอจะท�าให้ใบเหลอืงทัง้ใบ	

และร่วงในที่สุด

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 	 ใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อโรค	การใช้สารเคมจี�าพวกคอปเปอร์	หรอืเบนโนมลิ

  2. โรคใบไหม้

   ลกัษณะอำกำร	เกดิจากเชื้อแบคทเีรยี	ท�าให้เกดิอาการเป็นจดุเหลีย่มฉ�า่น�า้จนถงึใบไหม้	มกัพบ	
ในช่วงฝนชุกในพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลูก	ถ้าพบต้นที่เป็นโรคให้ท�าลายด้วยการถอนและเผาทิ้ง

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 	 ใช้พนัธุต้์านทาน	เช่น	พนัธุร์ะยอง	60	ระยอง	90		เกษตรศาสตร์	50	ห้วยบง	60	ไม่ใช้ท่อนพันธุ์
จากแหล่งที่เป็นโรค

  3. โรครำกเน่ำและหัวเน่ำ

   ลักษณะอำกำร	 ถ้าเกดิกับต้นเล็ก	 รากเน่า	ต้นเหี่ยวเฉา	ถ้าเกดิกับหัวจะท�าให้หัวเน่าอย่าง
รวดเร็ว	มกีลิ่นเหม็น	ใบเหี่ยวแล้วร่วง	อาการรุนแรงต้นจะตาย

   กำรป้องกันก�ำจัด 
	 	 	 ใช้ท่อนพนัธุจ์ากแหล่งทีไ่ม่มกีารระบาดของโรค	ลดอตัราการใช้ปุย๋ไนโตรเจน	เพิม่ปุย๋โพแทสเซยีม	
และแคลเซยีม	ปลูกพชืหมุนเวยีน	ลดการไถพรวนที่ก่อให้เกดิบาดแผลกับรากและหัวมันส�าปะหลัง

เรยีบเรยีงโดย : นางสาวอ�าพร เนต ินักวชิาการเกษตรช�านาญ

         กลุ่มส่งเสรมิการผลติพชืเส้นใยและพชืหัว
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ลักษณะทั่วไป  

 ถั่วเขยีวผวิมันหรอืเรยีกถั่วมัน	เป็นพชืไร่ใช้น�า้น้อย	อายุสัน้	ประมาณ	65−70	วัน	ปลูกได้ตลอดปี 
ในดนิแทบทกุชนดิ	ในทกุภาคทัว่ประเทศ	การใช้ประโยชน	์ถัว่เขยีวจดัอยู่ในกลุ่มอาหารสขุภาพ	มคีณุค่าทาง
โภชนาการสงู	เมลด็ถัว่เขยีวใช้ในอตุสาหกรรมวุน้เส้น	เพาะถัว่งอก	ท�าแป้ง	และขนมต่างๆ	นอกจากนี้ถัว่เขยีว	
ยังมปีระโยชน์ด้านบ�ารุงดนิ	เนื่องจากเป็นพชืตระกูลถั่ว	และมชีวีมวลสูง
	 ความส�าคัญ	ปัจจุบันพื้นที่ปลูกถั่วเขยีวมแีนวโน้มลดลง	ซึ่งเหลอืประมาณ	840,000	ไร่	ทั่วประเทศ	
ผลผลติ	รวม	234	ตัน	ต่อปี	ซึ่งจ�านวนดังกล่าวใช้บรโิภคโดยตรง	80	ตัน	ที่เหลอืใช้เป็นวัตถุดบิป้อนเข้าสู่
โรงงานในภาคอุตสาหกรรม	 ไม่น้อยกว่า	 144	 ตันต่อปี	 และปริมาณความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น 
ทกุปี	ไม่ต�า่กว่าปีละ	3.5	เปอร์เซน็ต์	นอกจากนี้	ถัว่เขยีวยงัเป็นพชืทีช่่วยบ�ารงุดนิและรกัษาความอดุมสมบรูณ์
ให้กับดินเพราะสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ดี	 โดยท�างานร่วมกับไรโซเบียม	 ท�าให้เกิดปมที่ราก	
สามารถตรงึไนโตรเจนได้	10−50	กโิลกรัมต่อไร่ต่อปี

พันธุ์ส่งเสริม  

	 ปัจจุบันพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง	จากกรมวชิาการเกษตรมหีลายพันธุ์เหมาะสมกับ	แต่ละสภาพพื้นที่	
และภูมอิากาศแตกต่างกัน		ดังนี้
 1. พันธุ์ก�าแพงแสน 2	อายุประมาณ	65-67	วัน	ผลผลติเฉลี่ย	194	กโิลกรัมต่อไร่	น�า้หนัก	1,000	
เมล็ด	 66	 กรัม	 ต้านทานโรคใบจุดสีน�้าตาล	 และโรคราแป้งปานกลาง	 เหมาะส�าหรับปลูกในฤดูแล้ง	 
นอกเขตชลประทาน	ข้อด้อย	คอื	อ่อนแอต่อดนิด่าง
 2. พนัธุช์ยันาท 36	อายเุกบ็เกีย่ว	65	วนั	ผลผลติเฉลีย่	216	กรมัต่อไร่	ขนาดเมลด็ใหญ่ทีส่ดุคอื	72	กรมั	
ต่อ	1,000	เมล็ด	ผลผลติเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์	ชัยนาท	60	ก�าแพงแสน	1	ก�าแพงแสน	2	ทนทานดนิด่าง	และ
ต้านทานโรคใบจุดสนี�้าตาลปานกลาง	เหมาะส�าหรับปลูกปลายฝน	และฤดูแล้ง	และเป็นพันธุ์ที่มกีารสุกแก่
ของฝักชุดแรก	และชุดสุดท้ายใกล้เคยีงกันมากที่สุด	(ฝักชุดแรก	แก่ห่างจากฝักชุดสุดท้ายประมาณ	12	วัน)	
ข้อด้อย	คอื	ไม่ต้านทานโรคราแป้ง
 3. พันธุ์ชัยนาท 72	อายุเก็บเกี่ยว	65	วัน	ผลผลติเฉลี่ย	 212	กโิลกรัมต่อไร่	ปลูกได้ทุกฤดู	 และ 
ทุกภาค	ผลผลติสูงกว่าพันธุ์ชัยนาท	36	ต้านทานหนอนแมลงวันเจาะล�าต้นปานกลาง	และทนทานดนิด่าง

ถั่วเขียวผิวมัน
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การปลูก

 การเตรยีมดนิ	การจดัการแปลงปลกู	เช่น	การท�า
ร่องระบายน�้ารอบแปลงในกรณีดินเหนียวเพื่อให้อยู่ใน
สภาวะเหมาะสมในการปลูกเป็นสิ่งส�าคัญมาก	 วิธีการ	
เตรยีมดนิขึ้นกบัลกัษณะของดนิและจะสมัพนัธ์กบัการปลกู
  1. กรณีดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ใช้ 
ผาน	7	ไถเพยีงครัง้เดยีวก่อนปลกูโดยการหว่านเมลด็	หรอื
โรยเมลด็ในบางแห่ง	เช่น	กรณปีลกูถัว่เขยีวหลงันาในภาค
กลาง	 (จังหวัดสิงห์บุรีและชัยนาท)	 หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว	 จะท�าการตัดตอซัง	 หรือเผา	 (แต่ไม่
แนะน�าให้เผา)	และเมื่อดนิหมาดหรอืความชื้นพอเหมาะ	เกษตรกรบางรายจะหว่านเมล็ดถั่วเขยีวก่อนแล้ว
ใช้ผาน	7	ไถกลบไปในคราวเดยีวกัน	และบางแห่งที่มปีัญหาเรื่องวัชพชื	จะไถดะด้วยผาน	3	ตากดนิไว้	และ
เมื่อเก็บเศษวัชพชืออกแล้วไถด้วยผาน	7	อกีครัง้ก่อนหว่านเมล็ดถั่วเขยีวแล้วคราดกลบเมล็ด
  2. กรณเีป็นดนิเหนยีวจดั อาจท�าเฉพาะร่องระบายน�า้รอบแปลงและท�าการปลกู	 โดยไม่ไถเตรยีมดนิ	
เช่น	กรณปีลูกถั่วเขยีวหลังนาแถบปทุมธานี	หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว	เมื่อดนิหมาดเกษตรกรจะเผาตอซัง	ท�า
ร่องระบายน�า้รอบกระทงนาและท�าการหว่านเมลด็ถัว่เขยีวโดยไม่มกีารไถเตรยีมดนิก่อนปลกู	หรอืไถคราด
กลบหลังหว่านเมล็ดแต่อย่างใด	วธินีี้เป็นการปลูกโดยไม่ให้น�า้เลยจะท�าได้ในบรเิวณที่มรีะดับน�า้ใต้ดนิค่อน
ข้างสูง	แต่วธิกีารนี้เกษตรกรใช้อัตราปลูกสูงถงึ	8−10	กโิลกรัมต่อไร่	(เผื่อเมล็ดไม่งอกและศัตรูส�าคัญและ
เป็นปัญหามากคอืนกที่มาจกิกนิเมล็ดถั่วเขยีวหลังปลูก)
  3. กรณปีลกูในเขตชลประทาน	บางแห่งทีเ่ป็นดนิเหนยีวจดั	ต้องทิ้งไว้ให้ดนิแห้งก่อนแล้วให้น�า้เมือ่
ดนิหมาดจงึค่อยไถพรวน	วธินีี้ดนิจะแตกออกเป็นก้อนเลก็ได้ง่ายเพราะหากไถพรวนทนัทหีลงัเกบ็เกีย่วข้าว	
ดนิยงัมคีวามชื้นสงู	เมือ่ไถแล้วดนิจะจบัตวัเป็นก้อนโต	ท�าให้กลบเมลด็พนัธุ์ได้ไม่ดแีละความชุ่มชื้นในดนิจะ
สูญหายออกไปรวดเร็วมาก	จงึควรไถย่อยให้หน้าดนิมขีนาดเล็กเป็นการตัดการระบายน�า้ที่สูญเสยีไปตาม
ช่องว่างระหว่างอนุภาคดนิที่จะท�าให้น�้าระเหยไปจากดนิได้ง่าย	เพื่อรักษาความชื้นไว้ในดนิให้ได้มากที่สุด

 วธิกีารปลูกและอัตราเมล็ดพันธุ์ ท�าได้ 2 วธิี
 1.  ปลูกแบบหว่าน	 ควรเตรียมแปลงปลูกให้ดีแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ให้สม�า่เสมอ	 มิฉะนั้นผลผลิต 
จะต�่า	 คุณภาพเมล็ดลดลง	การหว่านที่เหมาะสมคอืใช้เมล็ดพันธุ์	 4-5	กโิลกรัม	หว่านอย่างสม�่าเสมอใน
เนื้อที่	1	ไร่	(แต่ถ้าใช้พันธุ์ชัยนาท	60		ต้องใช้เมล็ดพันธุ์	7	กโิลกรัมต่อไร่)	
  2. ปลูกแบบเป็นแถว ใช้ระยะแถว	50	เซนตเิมตร	ระยะหลุม	20	เซนตเิมตร	หยอดหลุมละ	3-4	
เมล็ด	หรอืจะโรยเป็นแถวหลังจากงอกแล้วถอนให้เหลอื	15-20	ต้นต่อแถว	ยาว	1	เมตร	(แต่ถ้าเป็นพันธุ์
ชัยนาท	60	ถอนให้เหลอื	20-30	ต้น	ต่อเมตร)	ต้องใช้เมล็ดพันธุ์	4-5	กโิลกรัมต่อไร่
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การดูแลรักษา

 การคลุกเชื้อไรโซเบยีม		ใช้เชื้อไรโซเบยีมส�าหรับถั่วเขยีวในอัตรา	1	ถุง	(200	กรัม)	คลุกเมล็ดพันธุ์	
5-7	 กิโลกรัม	 เพื่อปลูกในพื้นที่	 1	 ไร่	 ควรปลูกทันทีและเมื่อหยอดเมล็ดแล้วควรกลบดินเพื่อมิให้เชื้อ 
ไรโซเบยีมถูกแดดเผาเพราะจะท�าให้เชื้อตายได้

 การใส่ปุ๋ย	ใส่ปุ๋ย	12-24-12	อัตรา	20-30	กโิลกรัมต่อไร่	หรอื	16-20-0	อัตรา	20-25	กโิลกรัม
ต่อไร่	โดยเปิดร่องให้ลกึ	6-8	นิ้ว	โรยปุ๋ยที่ก้นหลุมแล้วกลบด้วยดนิ	แล้วจงึหยอดเมล็ดลงไปกลบดนิบางๆ	
ให้เมล็ดถั่วอยู่ใต้ผวิดนิ	1-2	นิ้ว	เมื่อต้นถั่วงอกออกมาจะใช้ปุ๋ยทันที	

 การก�าจัดวัชพชื	ใช้สารเคมปีระเภทควบคมุวชัพชืชนดิก่อนงอก	เช่น	แลสโซหรอืดอูลั	พ่นทนัทหีลงัปลกู	
และก่อนถั่วจะออกดอก	ใช้แรงคนดายหญ้า	1-2	ครัง้ก็เพยีงพอ	การปลูกถั่วเขยีวแบบหว่าน	เกษตรกรจะ
ไม่ก�าจดัวชัพชืเลย	ในระยะเดอืนแรกหลงัจากปลกูแล้ว	ถัว่เขยีวจะเจรญิเตบิโตช้ากว่าวชัพชื	จงึเจรญิเตบิโต
ไม่ด	ีให้ผลผลติลดลง

การป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช

 โรคที่ส�าคัญ

       1. โรคเน่ำด�ำ 

   สาเหตุ เกดิจากเชื้อรา   

    ลักษณะอำกำร		ใบจะมสีเีหลอืงซดี	เริ่มจากใบล่าง
ลามขึ้นสู่ใบบน	 ต่อมาใบที่เหลืองซีดจะเหี่ยวและแห้งกรอบเป็น 
สนี�า้ตาล	ก้านใบทีม่สีนี�้าตาลนี้จะแห้งตดิกบัต้น	หลงัจากนัน้ถัว่เขยีว
จะยืนต้นแห้งตายเห็นได้ชัด	 อาการของโรคจะกระจายทั่วไป 
เป็นหย่อมๆ	ปะปนกับต้นปกต	ิเมื่อถอนต้นจะพบว่าบรเิวณรากจะ
มส่ีวนขยายพนัธุม์ลีกัษณะเป็นเมด็กลมเลก็ๆ	 ขนาดเท่าเมลด็ผกักาด	 สีด�าลักษณะคล้ายผงถ่านขนาดเลก็ 
เกาะตดิกบัเปลอืกรากกระจายอยูเ่ตม็	บางครัง้	เปลอืกหุ้มรากและโคนต้นจะเปื่อยยุ่ยลอกเปลอืกได้ง่าย

  กำรป้องกันก�ำจัด
	 	 1.	คลกุเมลด็ถัว่เขยีวก่อนปลกูด้วยสารป้องกนัก�าจดัโรคพชื	เช่น	เบนโนมลิ	หรอืไทโอฟาเนต−เมทลิ	
อัตราสารเคมี	7.5	กรัมต่อเมล็ดพันธุ์	1	กโิลกรัม
	 	 2.	ปลกูถัว่เขยีวเป็นแถวและมจี�านวนต้นต่อหลมุไม่แน่นเกนิไป	หรอืปลกูแบบหว่านทีไ่ม่แน่นเกนิไป	
จะช่วยลดการเกดิโรคได้
	 	 3.	ปลูกถั่วเขยีวตามหลังการปลูกข้าว	ช่วยลดปัญหาการสะสมของเชื้อรา
	 		 4.	เลื่อนฤดูการปลูกให้อยู่ในช่วงเดอืนตุลาคม-	พฤศจกิายนจะพบการเกดิโรคน้อยลง
	 		 5.	การตากถั่วบนผ้าใบจะช่วยลดปัญหาเชื้อราตดิไปกับเมล็ด

อาการของโรคเน่าด�า



กรมส่งเสริมการเกษตร

   2. โรครำแป้ง 

   สาเหตุ  เกดิจากเชื้อรา   

    ลักษณะอำกำร	 พบเห็นเส้นใยสีขาวของเชื้อรามีลักษณะคล้ายผงแป้งโรยอยู่บนใบถั่วเขียว 

เห็นได้ด้วยตาเปล่า	 เชื้อจะเจริญได้รวดเร็วและแพร่กระจายทั่วไป	 เซลล์ของใบจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล 

ปนแดง	และต่อมาจะเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลเข้ม	จนในทีส่ดุจะแห้งตายไป		ถ้าเป็นโรคนี้ในระยะตดิฝักและเมลด็

เริ่มเต่ง	ความเสยีหายด้านผลผลติมไีม่มากนกั	แต่ถ้าเป็นระยะออกดอก	พบว่า	ถัว่เขยีวจะแคระแกรน็การตดิ

ฝักไม่ด	ีขนาดของฝักและเมลด็เลก็	ผลผลติลดลง	มกัพบโรคระบาดในช่วงอากาศแห้งและเยน็	ระหว่างเดอืน

พฤศจกิายนถงึเดอืนกุมภาพันธ์		

   กำรป้องกันก�ำจัด

	 	 	 	1.	หลกีเลีย่งการปลกูถัว่เขยีวในสภาพอากาศเยน็ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน	ถงึ	เดอืนกมุภาพนัธ์		

	 	 	 	2.	พ่นด้วยสารเคม	ีเบนโนมลิ	ครัง้แรกเมือ่ถัว่เขยีวอาย	ุ30	วนั	และพ่นซ�า้อกีทกุ	10	วนัรวม	3	ครัง้

  3. โรคใบจุดสนี�้ำตำล 

   สาเหตุ  เกดิจากเชื้อรา   

    ลกัษณะอำกำร	มกัระบาดในฤดฝูน	ใบจะเป็นจดุสนี�า้ตาลค่อนข้างกลม	ขอบแผลไม่สม�า่เสมอ	

บรเิวณกลางแผลมสีเีทา	ขนาดของจุดแผลไม่แน่นอน	มขีนาดตัง้แต่	 1	มลิลเิมตร	จุดแผลอาจขยายมาชดิ

กนัท�าให้เหน็เป็นแผลสนี�้าตาลขนาดใหญ่	ถ้าอาการรนุแรงใบจะเปลีย่นเป็นสนี�้าตาลและแห้งร่วงหล่น	บรเิวณ

ใบแห้งนี้บางครั้งจะเห็นเป็นรอยแต้มสีเทาเล็กๆ	 บริเวณกลางแผล	 โรคนี้สามารถเข้าท�าลายได้ทุกระยะ 

การเจรญิเตบิโตท�าให้ผลผลติเสยีหายมาก	จะเป็นรนุแรงขึ้นในระยะทีต้่นถัว่แก่ใกล้เกบ็เกีย่ว	ท�าให้สามารถเกบ็เกีย่ว	

ผลผลติได้เพยีงครัง้เดยีว	ฝักจะลบีและขนาดของเมล็ดเล็กลง		

   กำรป้องกันก�ำจัด

	 	 	 1.	ปลกูถัว่เขยีวพนัธุต้์านทานโรค	เช่น	พนัธุช์ยันาท	36		ก�าแพงแสน	1

	 	 		 2.	หลกีเลี่ยงการปลูกถั่วเขยีวในช่วงที่มกีารระบาดของโรค	คอื	ช่วงฤดูฝน	ควรปลูก	ในช่วง

ปลายเดอืนพฤษภาคม	ถงึ	ปลายเดอืนมถิุนายน	จะช่วยลดการระบาดของโรคได้

	 	 		 3.	ก�าจดัวชัพชืบรเิวณรอบแปลงปลกู	เพือ่ไม่ให้เกดิการสะสมของโรค

		 	 	 4.	 ถ้าพบระบาดมากควรพ่นสารเคมี	 เช่น	 เบนโนมิล	 อัตรา	 15−20	 กรัมต่อน�้า	 20	 ลิตร	 

หรือไทโอฟาเนต−เมทิล	 อัตรา	 20	 กรัมต่อน�้า	 20	 ลิตร	พ่นเมื่อถั่วอายุ	 30	 วัน	 และพ่นซ�้าอีก	 1−2	 ครั้ง	 

ทุกๆ	7−20	วัน	ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
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  4. โรครำกปม 

  สาเหตุ  เกดิจากไส้เดอืนฝอยรากปม

   ลักษณะอำกำร	 ต้นถั่วเขียวจะมีการเจริญเติบโตทางล�าต้นและใบน้อยกว่าต้นปกติ	 และม ี
ใบเหลืองซีดคล้ายอาการขาดธาตุอาหาร	 เมื่อตรวจสอบที่รากจะพบรากบวมพองโตเป็นปม	 ซึ่งพบได้ทั้ง
ส่วนของรากฝอยและรากใหญ่บริเวณโคนต้น	 ลักษณะเช่นนี้ท�าให้ประสิทธิภาพในการดูดน�า้และแร่ธาตุ
อาหารลดลง			 	

   กำรป้องกันก�ำจัด
		 	 1.	ไถพรวนและตากดนิก่อนปลูกเพื่อให้ความร้อนจากแสงแดดฆ่าไส้เดอืนฝอย	
		 	 2.	ปลูกพชืหมุนเวยีน	เช่น	งา	ถั่วลสิง	ข้าวโพด	ปอเทอืง
													3.	พ่นสารป้องกันก�าจัดไส้เดอืนฝอย	ได้แก่	คาร์โบฟูแรน	(3%	จ)ี	อัตรา	4−6	กโิลกรัมต่อไร่

  5. โรคไวรัสใบด่ำงเหลอืง สาเหตุเกดิจากเชื้อไวรัส	สามารถถ่ายทอดได้โดยแมลงหวี่ขาว		

   ลักษณะอำกำร	 พบระบาดท�าความเสียหายกับถั่วเขียวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต	 ตั้งแต่ 
ถั่วเขยีวอายุประมาณ	2	สัปดาห์ขึ้นไป	ระยะแรกต้นที่เป็นโรคใบจะเป็นจุดสเีหลอืงเล็กๆ	กระจายอยู่ทั่วไป
บนใบ	ท�าให้ใบมีสีเหลืองปนเขียว	 ต่อมาอาการใบจุดสีเหลืองนี้จะกระจายแผ่ออกไปเป็นผืนใหญ่	 และใน
ที่สุดใบเปลีย่นเป็นสเีหลอืงจดั	 ต่อมาอาการลามขึ้นไปสูใ่บยอด	ท�าให้ยอดทีแ่ตกใหม่มอีาการด่างเหลอืง	 
ต้นแคระแกรน็	ไม่ออกดอก	และไม่ตดิฝัก		แต่ถ้าโรคนี้เกดิในระยะที่ตดิฝักแล้ว	ฝักจะเปลี่ยนเป็นสเีหลอืงจัด	
ขนาดเล็กและสัน้ผดิปกติ	ส่วนมากฝักจะงอขึ้นไม่ตดิเมล็ดหรอืเมล็ดจะลบีเล็กกว่าต้นปกติ

  กำรป้องกันก�ำจัด

		 	 1.	หลกีเลี่ยงการปลูกถั่วเขยีวในบรเิวณที่มกีารระบาดของโรค	ถ้าจ�าเป็นให้ถอนต้นที่เป็นโรคเผา
ท�าลาย	เว้นระยะ	2−3	เดอืน	จงึค่อยปลูกใหม่
		 	 2.	ก�าจัดพชือาศัยทัง้ในและรอบแปลงปลูก	เช่น	พชืตระกูลถั่ว	และวัชพชืต่างๆ
		 	 3.	 หมั่นตรวจแปลง	 ถ้าพบต้นที่แสดงอาการเป็นโรคให้ถอนท�าลาย	หรือเผาทิ้งทันทีเพื่อก�าจัด
แหล่งสะสมของไวรัส

โรคไวรัสใบด่างเหลอืง โรคราแป้ง โรคใบจุดสนี�า้ตาล โรครากปม



กรมส่งเสริมการเกษตร

		 4.	ไม่ควรปลูกถั่วเขยีวในแปลงที่เป็นโรคทันทหีลังการไถกลบแล้ว
 	 5.	 พ่นสารก�าจดัแมลงเมือ่พบแมลงหวีข่าวระบาดมาก	 เช่น	อมิดิาโคลพรดิ	หรอืไตรอะโซฟอส	40%	 

อซี	ีหรอืคาร์โบซัลแฟน	หรอื	ปิโตรเลยีมออยล์	โดยพ่น	2−3	ครัง้	ห่างกัน	7−10	วัน	และไม่ควรพ่นสารชนดิ

เดยีวกันตดิต่อกันหลายครัง้

		 6.	ใช้พันธุ์ที่ทนทานหรอืต้านทานโรค	

 แมลงศัตรูพชืที่ส�าคัญ

        1. หนอนแมลงวันเจำะล�ำต้นถั่ว	ระบาดตัง้แต่ถั่วเขยีวเริ่มมใีบจรงิคู่แรก	และจะเป็นอันตรายมาก

ที่สุดเมื่อถั่วเขียวอยู่ในระยะต้นกล้า	 การป้องกันก�าจัดใช้สารเคมี	 เช่นคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสาร	 

อมิดิาโคลพรดิ	หรอืพ่นสารไตรอะโซฟอส	2−3	ครัง้	ทุก	7−10	วัน	เมื่อถั่วเขยีวเริ่มมใีบจรงิคู่แรก

 2. หนอนกระทู้ผัก	ท�าลายถั่วเขยีวโดยกัดกนิใบ	ดอก	และฝักอ่อน	ระยะที่เกดิความเสยีหายมาก

คอื	ตัง้แต่ระยะออกดอกถงึระยะตดิเมล็ด	ป้องกันก�าจัดได้โดยตรวจดูแปลงอย่างสม�่าเสมอ	ถ้าพบเห็นการ

ท�าลายของหนอนทีฟั่กออกใหม่ๆ	ซึง่ยงัอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ให้เกบ็ท�าลาย	หรอื	พ่นสารแลมบ์ดา-ไซฮาโลทรนิ	

หรอื	ไตรอะโซฟอส	เมื่อใบถูกท�าลาย	3	%	ในระยะถั่วออกดอก	หรอืใบถูกท�าลาย	60%	ในระยะฝักยังเขยีว

อยู่โดยพ่น	2-3	ครัง้	ต่อ	7-10	วัน

        3. หนอนเจำะสมอฝ้ำย ท�าลายถัว่เขยีวโดยกดักนิใบ		ดอก	และเมลด็ภายในฝัก	การป้องกนัก�าจดัได้	

โดยตรวจดูแปลงอย่างสม�่าเสมอ		ถ้าพบเห็นการท�าลายของหนอนที่ฟักออกใหม่ๆ		ให้เก็บท�าลาย	หรอืพ่น

สารไตรอะโซฟอส	หรอื	คลอร์ไพรฟิอส	 เมื่อพบหนอนเกนิ	2-3	ตัว	ต่อแถวถั่วเขยีวยาว	1	 เมตร	โดยพ่น	 

1-2	ครัง้	ห่างกัน	7-10	วัน

 4. หนอนเจำะฝักถั่วมำรูก้ำ เข้าท�าลายตั้งแต่ระยะติดดอกจนถึงฝักเริ่มแก่	 โดยกัดกินดอก	 และ

เมล็ดภายในฝัก	 ท�าให้ผลผลิตลดลง	 ดังนั้นเมื่อถั่วอยู่ในระยะออกดอกและติดฝักอ่อนควรพ่นด้วยสาร 

ไตรอะโซฟอส	หรอื	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทรนิ	1-2	ครัง้	ทุก	7-10	วัน											

        5. เพลี้ยไฟ	มักระบาดในฤดูแล้ง	ฝนทิ้งช่วง	โดยดูดกนิน�า้เลี้ยงที่ใบยอด	และดอก	ท�าให้ใบหงกิงอ	

ดอกร่วง		การป้องกันก�าจัดใช้สารเคมี	เช่น	คาร์โบซัลแฟน	หรอื	ไตรอะโซฟอส	พ่นเมื่อถั่วเขยีวถูกท�าลาย

ประมาณ	30%	ในระยะเจรญิเตบิโตจนถงึตดิฝักอ่อน

 6. เพลี้ยอ่อน เพลี้ยอ่อนดูดกนิน�้าเลี้ยงตามยอด	ใบอ่อน	ช่อดอก	และฝักอ่อน	ท�าให้ต้นแคระแกร็น	

ยอดอ่อนหงกิงอ		ดอกร่วง		ฝักอ่อนบดิเบี้ยว		ท�าให้ผลผลติลดลง	มักระบาดในช่วงฝนทิ้งช่วงนาน		อากาศ

ร้อนและแห้งแล้ง	 ป้องกันก�าจัดโดยคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารอิมิดาโคลพริด	 หรือพ่นด้วยสาร	 

ไตรอะโซฟอส	คาร์โบซัลแฟน	หรอื	แลมบ์ดา-ไซฮาโลทรนิ	เมื่อพบเพลี้ยอ่อนปรมิาณมาก	1−2	ครัง้	ห่างกัน	

7−10	วัน	



การปลูก การดูแลรักษาและการจัดการ
ศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ

การเก็บเกี่ยวและนวด
	 เมื่อฝักถั่วเขยีวเปลี่ยนเป็นสดี�าจ�านวนมาก	ท�าการเก็บเกี่ยว	ซึ่งอาจจะเก็บครัง้เดยีวหรอื	2-3	ครัง้
ก็ได้	โดยใช้เคยีวเกี่ยวทัง้ต้นหรอืเก็บเฉพาะฝักแก่	น�ามาตากให้แห้งสนทิ	ท�าการนวด	บรรจุกระสอบ	ไม่ควร
ให้ฝักหรือเมล็ดถูกฝนเพราะคุณภาพเมล็ดจะไม่ดี	 และควรหลีกเลี่ยงการตากบนลานดินที่มีความชื้นสูง	
เพราะจะท�าให้เกดิเชื้อราได้ง่าย

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
	 เมล็ดที่จะเก็บไว้ท�าพันธุ์	ควรตากแดดให้แห้งสนทิแล้วเก็บในภาชนะทีป่ดิสนทิ	เก็บไว้ในที่ร่ม	อากาศ

ถ่ายเทได้ดจีะสามารถเก็บไว้ท�าพันธุ์ข้ามปีได้	โดยความงอกไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก	                                      

เรยีบเรยีงโดย : นางสาวจันทนา บุญประภาพทิักษ์ นักวชิาการเกษตรช�านาญการพเิศษ

      กลุ่มส่งเสรมิการผลติพชืน�้ามันและพชืตระกูลถั่ว   

เพลี้ยอ่อนดูดน�า้เลี้ยง หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะฝักถั่วมารูก้า หนอนเจาะสมอฝ้าย
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