
ที่ปรึกษา      : นายวุฒิชัย  ชิณวงศ 

                   ผูอำนวยการกองสงเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

                   นางอัญชลี  สุวจิตตานนท 

                   ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 

เรียบเรียง     :  กลุมพัฒนาพื้นที่พิเศษ

                   กองสงเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

บรรณาธิการ :  นางรุจิพร  จารุพงศ ผูอำนวยการกลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตรบรรณาธิการ :  นางรุจิพร  จารุพงศ ผูอำนวยการกลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร

                   นางสาวอำไพพงษ เกาะเทียน  นักวิชาการเผยแพรชำนาญการ

                   กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

ออกแบบ     :  นางสาวนันทพร สุนสาระพันธุ นายชางศิลปปฏิบัติงาน

                   กลุมศิลปกรรมสงเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี                

พิมพที่        :  กลุมโรงพิมพ  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี                

พิมพครั้งที่ 1 :  จำนวน 5,000 แผน   มีนาคม  2562

จัดพิมพ       :  กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดพิมพ       :  กรมสงเสริมการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ

      1. ดวงงวงกัดกินใบ การปองกันกำจัด ใชดีลคริน 50% (W.P) 

ความเขมขน 0.1-0.5 % ฉีดพนตามใบ 

 2. หนอนผีเสื้อ การปองกันกำจัด ฉีดพนสารเคมีโดยใชคารบาริล 

85 อัตรา 30-40 กรัม ตอน้ำ 20 ลิตร 

 3. เพลี้ยไฟ การปองกันกำจัด ฉีดพนสารเคมีโมโนโครโตรฟอส 

อัตรา 30 ซีซี ตอน้ำ 20 ลิตร 

  4. เพลี้ยแปง การปองกันกำจัด ใชสารเคมีชนิดดูดซึมผสมไวทออยล

ฉีดพน 

      5. หนอนเจาะกิ่ง การปองกันกำจัด ฉีดพนสารเคมีเขารูที่เจาะ

ดวยคารบอนไดซัลไฟล 

.

       ครั้งแรก หลังจากปลูก 1 เดือน ใสไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม อัตราสวน 3:1:1 ทั้งนี้อาจใชปุยสูตร 15-15-15 ผสมกับ

ยูเรีย (46-0-0) อัตราสวน 1:1 คลุกเคลากันใหดีแลวใสตนละ 200 กรัม

แบงใสประมาณ 3 ครั้งตอป 

       ปที่ 2 จะใสปุยผสมดังกลาวขางตน ในอัตราตนละ 300 กรัม 

แบงใสประมาณ 4 ครั้งตอป 

             ปที่ 3 จะเริ่มใหผลผลิต ใสปุยเหมือนปที่ 2 แตปริมาณปุย

เพิ่มขึ้นเปนตนละ 400 กรัม ใส 2 ครั้งในชวงตนและกลางฤดูฝน

พอถึงปลายฤดูฝนเดือนตุลาคม จะเปลี่ยนเปนปุยที่มีฟอสฟอรัส หรือ

โพแทสเซียมสูง เชน 8-24-24 หรือ 9-24-24 ในดินรวนปนทราย

หรือดินทราย สวนดินรวนเหนียวควรใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 

500 กรัมตอตน และเมื่อติดผลแลวจึงใสปุยอัตราสวน 3:1:1 ใหม

เพื่อใหผลเจริญเติบโตดีและติดผลไดมาก โดยอาจใสปุยยูเรียผสมปุย

สูตร สูตร 15-15-15 อัตราสวน 1:1 เพิ่มขึ้นอีกตนละ 500 กรัม

       ในระยะที่ปลูกอะโวคาโดใหมๆ ควรใหน้ำอยางสม่ำเสมอใหดินชุม

แตอยาใหน้ำขัง เมื่อตนมีขนาดโตขึ้นก็ตองการปริมาณน้ำมากขึ้น 

หรืออาจเลือกวิธีการใหน้ำเปนระบบน้ำหยด หรือมินิสปริงเกลอร

บริเวณโคนตนก็ได ระยะที่จะออกดอกควรงดใหน้ำ 

ดาวนโหลดเอกสาร

อะโวคาโด
ไมผลพืชเศรษฐกิจ

สรางความยั่งยืน

บนพื้นที่สูง

การใสปุย

       ระยะปลูกที่เหมาะสมของอะโวคาโด ขึ้นอยูกับพันธุที่ใชปลูก และ

ความอุดมสมบูรณของดินเพราะเปนปจจัยที่ทำใหตนอะโวคาโดเจริญเติบโต

ไดตางกัน โดยทั่วไปใชระยะปลูกระหวางตนและระหวางแถว 8-12 เมตร

ระยะปลูก

       เตรียมหลุมปลูกมีความกวางยาว 80 เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร 

ผสมปุยคอกประมาณ 1-2 ปุงกี๋ คลุกเคลากับดินที่ขุดขึ้นมาแลวใสลงไป

ในหลุม เตรียมไมปกผูกยึดตนกันลมโยก เตรียมวัสดุคลุมผิวหนาดิน

บริเวณหลุมปลูกไวซึ่งอาจใชฟางขาว เศษหญาแหง แกลบ  ขี้เลื่อย 

หรือเปลือกถั่วก็ได

การเตรียมแปลงปลูก

       ปลูกไดทุกฤดูถามีน้ำพียงพอ ในประเทศไทยนิยมปลูกชวงตนฤดูฝน 

แตถามีฝนตกชุกมาก ตองระวังไมใหน้ำขัง ปลูกในชวงฤดูรอนก็ตองเตรียม

ปองกันแสงแดดเผาสวนของเปลือกลำตน หรือกิ่งกาน 

ฤดูปลูก

       นำตนลงปลูกในหลุมที่เตรียมไวใหรอยตอกิ่ง หรือรอยแผลติดตา 

หรือรอยแผลเสียบยอด อยูเหนือระดับผิวดิน กลบดินรอบๆโคนตน

ใหแนน และรดน้ำใหชุมแลวทำการคลุมดินดวยวัสดุคลุมดินที่เตรียมไว 

ปกไมหลักผูกเชือกยึดติดแนนปองกันลมโยก รดน้ำใหสม่ำเสมอจนกวา

ตนจะตั้งตัวได ควรตรวจดูอยูเสมอ ถาฝนทิ้งชวงเปนเวลานานก็ควรใหน้ำ 

สำหรับในชวงฤดูรอนของปแรกหลังจากหมดฤดูฝนแลว ควรใหน้ำ

ตนอะตนอะโวคาโดทุกสัปดาห จนกวาตนอะโวคาโดจะมีอายุ 1 ปหลังจากปลูก

การปลูก
การใหนํ้า

       อะโวคาโดไมมีระบบการจัดทรงตนและตัดแตงกิ่งที่แนนอน 

ตนอะโวคาโดที่ปลูกใหม จนถึงระยะกอนออกดอกและติดผล 

จะตัดแตงกิ่งเพียงเล็กนอยหรือแทบไมตองตัดแตงกิ่งเลย 

การจัดทรงตนและตัดแตงกิ่ง

       โดยพิจารณาถึงระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวของอะโวคาโดแตละพันธุ 

จากนั้นทดลองเก็บผลบนตนในระดับตางๆประมาณ 6-8 ผล เพื่อผาดู

เยื่อหุมเมล็ด หากเยื่อหุมเมล็ดเปนสีน้ำตาลทั้งหมดก็สามารถเก็บเกี่ยวได

ในการเก็บเกี่ยวตองใหมีขั้วผลติดอยูกับผล หากขั้วผลหลุดออกจากผล

จะทำใหผลเสียหายไดงายขณะบมใหสุก 

       วิธีการเก็บเกี่ยวทำไดโดยเด็ดหรือใชกรรไกรตัดขั้วผลหลุดออกจากกิ่ง

เมื่อเก็บแลวใหใสลงในภาชนะที่รองดวยกระดาษหรือฟองน้ำที่ปองกันเมื่อเก็บแลวใหใสลงในภาชนะที่รองดวยกระดาษหรือฟองน้ำที่ปองกัน

ความเสียหายได 

การเก็บเกี่ยว

แมลงศัตรูการดูแลรักษาการปลูกอะโวคาโด

3แผนพับที่

ป 2562



ǰ 1. พันธุปเตอรสันǰ	1FUFSTPO
ǰúĆÖþèąÙŠĂî×šćÜÖúöǰñúöĊ×îćéđúĘÖ

ëċÜ×îćéÖúćÜǰîĚĈĀîĆÖñúǰ�������ǰÖøĆöǰđîČĚĂñúÿĊđĀúČĂÜĂöđ×Ċ÷üǰøÿßćêĉéĊǰ

đðŨîóĆîíčŤđïćǰ

ǰ 2. พันธุรูเฮิลǰ	3VFIMF
ǰúĆÖþèąñúÙŠĂî×šćÜÖúöìøÜÿĎÜđúĘÖîšĂ÷ǰ

ñúöĊ×îćéđúĘÖëċÜ×îćéÖúćÜǰîĚĈĀîĆÖñúǰ�������ǰÖøĆöǰđîČĚĂñúÿĊđĀúČĂÜ

Ăöđ×Ċ÷üǰøÿßćêĉéĊǰđðŨîóĆîíčŤđïćǰ

ǰǰ 3. พันธุบัคคาเนียรŤǰ	#VDDBOFBS
ǰöĊìøÜóčŠöĒñŠÖüšćÜǰúĆÖþèąñú

ÙŠĂî×šćÜÖúöøĊǰöĊ×îćéÖúćÜǰîĚĈĀîĆÖñúǰ�������ǰÖøĆöǰñĉüñúÿĊđ×Ċ÷ü

ñĉü×øč×øąǰđðúČĂÖĀîćǰđîČĚĂÿĊđĀúČĂÜĂŠĂîǰøÿßćêĉéĊǰöĊĕ×öĆîǰ��ǰđðĂøŤđàĘîêŤǰ

ǰ 4. พันธุเฟอรออเทŠǰ	'VFSUF
ǰúĆÖþèąñúìøÜ÷ćüǰöĊ×îćéđúĘÖ

ëċÜ×îćéÖúćÜǰîĚĈĀîĆÖñúǰ�������ǰÖøĆöǰñĉüñúÿĊđ×Ċ÷üǰñĉü×øč×øąđúĘÖîšĂ÷ǰ

đîČĚĂÿĊđĀúČĂÜÙøĊöǰ

ǰ 5. พันธุบูธ 7ǰ	#PPUI��
ǰöĊìøÜóčŠöÖüšćÜǰñúúĆÖþèąÙŠĂî×šćÜÖúöǰ

öĊ×îćéÖúćÜǰîĚĈĀîĆÖñúǰ�������ǰÖøĆöǰñĉüñúÿĊöĊ×îćéÖúćÜǰîĚĈĀîĆÖñúǰ�������ǰÖøĆöǰñĉüñúÿĊđ×Ċ÷üǰñĉü×øč×øąđúĘÖîšĂ÷

đðúČĂÖĀîćǰđîČĚĂÿĊđĀúČĂÜĂŠĂîǰøÿßćêĉéĊǰöĊĕ×öĆîǰ����ǰđðĂøŤđàĘîêŤǰ

ǰ 6. พันธุบูธ 8ǰ	#PPUI��
ǰúĆÖþèąñúøĎðĕ×Šǰ×îćéđúĘÖëċÜ×îćéÖúćÜǰ

îĚĈĀîĆÖñúǰ�������ǰÖøĆöǰñĉüñúÿĊđ×Ċ÷üǰñĉü×øč×øąđúĘÖîšĂ÷ǰđðúČĂÖĀîćǰ

đîČĚĂÿĊÙøĊöĂŠĂîǰøÿßćêĉóĂĔßšǰöĊĕ×öĆîǰ����ǰđðĂøŤđàĘîêŤǰ

ǰ 7. พันธุฮอลลŤǰ	)BMM
ǰđðŨîúĎÖñÿöøąĀüŠćÜđñŠćÖĆüđêìćúĆîĒúą

đüÿêŤĂĉîđéĊ÷îǰúĆÖþèąñúÙúšć÷ĀúĂéĕôǰîĚĈĀîĆÖñúǰ�������ǰÖøĆöǰ

ïćÜÙøĆĚÜîĚĈĀîĆÖöćÖëċÜǰ���ǰÖøĆöǰëšćêĉéñúĕöŠéÖǰöĊïćÜÙøĆĚÜîĚĈĀîĆÖöćÖëċÜǰ���ǰÖøĆöǰëšćêĉéñúĕöŠéÖǰöĊĕ×öĆîǰ�����ǰđðĂøŤđàĘîêŤǰ

ǰ 8. พันธุแฮสǰ	)BTT
ǰúĆÖþèąñúøĎðĕ×ŠǰñĉüñúÿĊđ×Ċ÷üđ×šöǰñĉü×øč×øąöćÖ

đöČęĂÿčÖđðŨîÿĊöŠüÜđ×šöǰñúöĊ×îćéđúĘÖǰîĚĈĀîĆÖǰ�������ǰÖøĆöǰđîČĚĂñú

ÿĊđĀúČĂÜǰöĊĕ×öĆîðøąöćèǰ��ǰđðĂøŤđàĘîêŤǰóĆîíčŤîĊĚđðŨîóĆîíčŤÖćøÙšćìĊęÿĈÙĆâ

×ĂÜēúÖǰđóøćąÙčèõćóñúéĊöćÖǰ

ǰ úĆÖþèąìĊęêøÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜêúćéĔîðŦÝÝčïĆîǰöĊúĆÖþèąéĆÜîĊĚǰ

ǰ ��ǰöĊÙčèõćóđîČĚĂéĊǰöĊđðĂøŤđàĘîêŤĕ×öĆîÿĎÜǰđîČĚĂîĉęöĒêŠĒîŠîǰĕöŠđúąǰĕöŠöĊđÿĊĚ÷î

ĀøČĂĕöŠđðŨîÿĊîĚĈêćúÜŠć÷đöČęĂñŠćǰĕöŠöĊøÿ×ČęîĒúąÖúĉęîÞčî

ǰ ��ǰđðŨîóĆîíčŤìĊęöĊßŠüÜøą÷ąđüúćÖćøđÖĘïđÖĊę÷üǰđöČęĂñúĒÖŠĒúšüÿćöćøë

÷ČéĂć÷čđÖĘïđÖĊę÷üĕéšēé÷Ă÷ĎŠïîêšîĕéšîćîĕöŠĀúŠîđÿĊ÷Āć÷ǰàċęÜÝąđðŨîðøąē÷ßîŤ

ĔîÖćøÖøąÝć÷ðøĉöćèñúñúĉêìĊęĂĂÖÝĈĀîŠć÷

ǰǰ ��ǰđðŨîóĆîíčŤìĊęđðúČĂÖñúĀîćóĂÿöÙüøǰìĈĔĀšìîêŠĂÖćø×îÿŠÜĕéšéĊǰ

ñúöĊ×îćéĕöŠĔĀâŠđÖĉîĕðǰ

ǰ อะโวคาโดǰđðŨîñúĕöšìĊęöĊÙčèÙŠćìćÜĂćĀćøÿĎÜǰàċęÜÙćéüŠćĔîĂîćÙê

ÝąđðŨîóČßìĊęöĊÙüćöÿĈÙĆâöćÖĔîéšćîĂćĀćøÿč×õćóǰđîČęĂÜÝćÖðŦÝÝčïĆî

ñĎšïøĉēõÙĔîðøąđìýĕì÷ĕéšĀĆîöćÿîĔÝéšćîĂćĀćøÿč×õćóđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖǰ

ĒúąìĊęÿĈÙĆâĔîéšćîÖćøñúĉêĂąēüÙćēéđðŨîĕöš÷ČîêšîìĊęöĊĔïđ×Ċ÷üêúĂéìĆĚÜðŘ

ÿćöćøëđðŨîðśćìéĒìîĕéšéĊǰ

ǰ ðŦÝÝčïĆîÖøöÿŠÜđÿøĉöÖćøđÖþêøǰĕéšéĈđîĉîÖćøÿŠÜđÿøĉöĔĀšđÖþêøÖø

ßćüĕì÷õĎßćüĕì÷õĎđ×ćðúĎÖđðŨîĂćßĊóǰÝîÖøąìĆęÜđðŨîĕöšñúđýøþåÖĉÝìĊęÿĈÙĆâ

ßîĉéĀîċęÜìĊęĔĀšñúêĂïĒìîÿĎÜĔîøą÷ą÷ćüǰìéĒìîóČßđßĉÜđéĊę÷üǰĒúąúé

ÖćøđñćĔîóČĚîìĊęìĈÖćøđÖþêøïîóČĚîìĊęÿĎÜǰàċęÜĕéšöĊÖćøüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć

ÖćøñúĉêöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷ÖćøýċÖþćÙĆéđúČĂÖóĆîíčŤìĊęđĀöćąÿö

ÿĈĀøĆïðúĎÖđðŨîÖćøÙšćĔîðøąđìýĕì÷ǰÖćøóĆçîćđìÙîĉÙÖćø×÷ć÷óĆîíčŤǰ

ÖćøðúĎÖǰÖćøðäĉïĆêĉéĎĒúøĆÖþćǰÖćøđÖĘïđÖĊę÷üĒúąÖćøÝĆéÖćøĀúĆÜÖćø

đÖĘïđÖĊę÷üǰÖćøĒðøøĎðñúĉêõĆèæŤǰêúĂéÝîðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąÿŠÜđÿøĉö

éšćîÖćøêúćéĔĀšĂąéšćîÖćøêúćéĔĀšĂąēüÙćēéđðŨîìĊęøĎšÝĆÖǰĒúąîĉ÷öïøĉēõÙ×ĂÜÙîĕì÷

ǰ êšîǰǰǰǰöĊÙüćöÿĎÜðøąöćèǰ��ǰđöêøǰđðúČĂÖ×ĂÜêšîÿĊîĚĈêćúĂŠĂîǰ

ñĉü×øč×øąǰ

ǰ ĔïǰǰǰǰǰĔĀâŠ÷ćüøĊǰÝĆïéĎÿćÖöČĂǰĔïöĊđÿšîúć÷úċÖßĆéđÝîÿĊđ×Ċ÷üÿéǰ

ǰ éĂÖǰǰǰÿĊđ×Ċ÷üĂöđĀúČĂÜǰöĊ×îćéđúĘÖǰĂĂÖđðŨîßŠĂėǰìĊęðúć÷ÖĉęÜǰ

ǰ ñúǰǰǰǰöĊìĆĚÜñúÖúöǰñúÖúöøĊǰđðúČĂÖñúöĊìĆĚÜĀîćĒúąïćÜǰ

đîČĚĂÿĊđĀúČĂÜĂŠĂîëċÜđĀúČĂÜđ×šöǰøÿßćêĉöĆîǰđîČĚĂúąđĂĊ÷éĕöŠöĊÖúĉęî
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ǰ ñúøĆïðøąìćîÿéĕéšǰöĊÿćøĂćĀćøìĊęöĊÙčèÙŠćìćÜēõßîćÖćøÿĎÜǰ

ðøąÖĂïéšü÷ÿćøÿĈÙĆâĀúć÷ßîĉéǰđßŠîǰÿćøǰ"OUJPYJEBOUǰÖøéĂąöĉēîǰ��ǰßîĉéǰ

öĊđÿšîĔ÷ĂćĀćøÿĎÜđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂøąïï×ĆïëŠć÷ǰöĊüĉêćöĉîĂĊßŠü÷ïĈøčÜñĉü

üĉêćöĉîđĂǰ	đïêšćĒÙēøìĊî
ǰßŠü÷ïĈøčÜÿć÷êćǰðŜĂÜÖĆîøĆÖþćēøÙĀĆüĔÝìĊęđÖĉéÝćÖ

ĕ×öĆîĔîúĉęöđúČĂéĂčéêĆîǰßŠü÷úéÙüćöĂšüîǰđóøćąðøĉöćèÙćøŤēïĕăđéøê

ĒúąîĚĈêćúîšĂ÷đöČęĂđìĊ÷ïÖĆïñúĕöšßîĉéĂČęî

ǰ îĂÖÝćÖîĊĚǰ÷ĆÜÿćöćøëîĈĕðĒðøøĎðđðŨîñúĉêõĆèæŤĂČęîėǰđßŠîǰĕĂýÖøĊöǰ

îĚĈĂąēüÙćēéóøšĂöéČęöǰÿïĎŠǰĒßöóĎÿøąñöǰÙøĊöîüéñöǰÙøĊöïĈøčÜñĉüǰđðŨîêšî

พันธุที่แนะนําปลูกเปนการคาลักษณะพันธุอะโวคาโดที่ดี

ลักษณะประจําพันธุ / ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ประโยชนของอะโวคาโด

พันธุแฮส (Hass)

ǰǰǰǰǰǰǰĂąēüÙćēéǰÿćöćøë×÷ć÷óĆîíčŤĕéšĀúć÷üĉíĊǰđßŠîǰÖćøđóćąđöúĘé

ÖćøêĉéêćǰÖćøêŠĂÖĉęÜǰĒúąÖćøđÿĊ÷ï÷ĂéǰđðŨîêšîǰĒêŠÖćø×÷ć÷óĆîíčŤ

éšü÷đöúĘéǰĕöŠîĉ÷öĔßšðúĎÖđóČęĂĔĀšñúñúĉêǰđîČęĂÜÝćÖĔĀšñúßšćĂ÷ŠćÜîšĂ÷ǰ

���ǰðŘǰÝċÜĔĀšñúĒúąÝąÖúć÷óĆîíčŤ

ǰǰǰǰǰǰǰÿĈĀøĆïüĉíĊÖćø×÷ć÷óĆîíčŤìĊęîĉ÷öĔßšĔîÖćøðúĎÖĂąēüÙćēéđðŨîÖćøÙšćǰ

ÙČĂǰÖćøđÿĊ÷ï÷ĂéóĆîíčŤéĊïîêšîêĂđóćąđöúĘé

การขยายพันธุและการผลิตตนกลาอะโวคาโด

การเสียบยอดพันธุดี
บนตนตอเพาะเมล็ด
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