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เทคโนโลยีการผลิตฝ้าย

พันธุ์ฝ้าย

1. พันธุ์ตากฟ้า	3  ผลผลิตปุยทั้ ง เมล็ด 285 กิโลกรัมต ่อไร ่  

เส้นใยสั้น สีน�้าตาล ต้านทานต่อโรคใบหงิก  

ทนทานต่อการเข้าท�าลายของแมลงปากดูด  

และปากกัด อายุเก็บเกี่ยว 150 วัน

2.	พันธุ์ตากฟ้า	84–4  ผลผลิตปุยทั้งเมล็ด 260 กิโลกรัมต่อไร่  

เส้นใยยาว สขีาว คณุภาพเส้นใยดีมาก ต้านทาน 

ต่อโรคใบหงิก ทนทานต่อการเข้าท�าลายของ 

เพลี้ยจักจั่น อายุเก็บเกี่ยว 120–150 วัน
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3.	พันธุ์ตากฟ้า	86–5  ผลผลิตปุยทั้งเมล็ด 192 กิโลกรัมต่อไร่  

เส้นใยยาว นุ่ม สีเขียว ต้านทานต่อโรคใบหงิก  

อายุเก็บเกี่ยว 110–135 วัน ควรเก็บเกี่ยวทุก  

5–10 วัน เพื่อรักษาคุณภาพสีเขียวของเส้นใย

4.	พันธุ์ตากฟ้า	 6 ผลผลิตปุยทั้ ง เมล็ด 177 กิโลกรัมต ่อไร ่  

เส้นใยยาวปานกลาง สีน�้าตาลเข้ม ต้านทาน 

ต่อโรคใบหงิกในระดับปานกลาง อายุเก็บเกี่ยว 

105–135 วัน

5.	พันธุ์ตากฟ้า	 7 ผลผลิตปุยทั้งเมล็ด 196 กิโลกรัมต่อไร่ เส้นใย 

ยาวปานกลางสีขาว ต้านทานต่อโรคใบหงิก ทนทาน 

ต่อเพลี้ยจักจั่น อายุเก็บเกี่ยว 120–189 วัน
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เทคโนโลยีการผลิต

พื้นที่ปลูก	พื้นที่ดอน หรือที่ลุ่มไม่มีน�้าท่วมขัง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 

ปานกลางถึงสูง ดินโปร่งร่วนซุย มีการระบายน�้าดี หน้าดินไม่น้อยกว่า  

30 เซนติเมตร ไม่มีชั้นดินดาน มีค่าความเป็นกรด–ด่าง 5.5–6.5 อุณหภูม ิ

ที่เหมาะสม 15–35 องศาเซลเซียส ปริมาณน�้าฝนกระจายตัวสม�่าเสมอ  

800–1,000 มิลลิเมตรต่อปี

การเตรียมดิน	ขั้นแรก ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20–30 เซนติเมตร  

ตากดิน 2–3 สัปดาห์ พรวนดินด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้ง ปรับระดับดิน 

ให้สม�่าเสมอ ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ดิน ถ้าดินมีความเป็นกรดด่าง ต�่ากว่า 5.5  

ให้หว่านปูนขาว 100 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นดินทราย หรือดินร่วนปนทราย  

ให้หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 700–1,000 กิโลกรัมต่อไร่

การปลูก	ใช ้เมล็ดพันธุ ์ที่มีความงอกไม่ต�่ากว ่า 80 เปอร์เซ็นต์  

ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าปลูกฝ้ายเป็นพืชแรก ควรปลูกระหว่างเดือน 

มถินุายน–กรกฎาคม ใช้ระยะระหว่างแถว 1.25–1.50 เมตร ระยะระหว่างหลมุ  

0.50 เมตร ถ้าปลูกฝ้ายเป็นพืชที่สอง ควรปลูกประมาณปลายเดือน 

กรกฎาคม–กลางเดือนสิงหาคม ใช้ระยะระหว่างแถว 0.50–0.80 เมตร  

ระยะระหว่างหลุม 0.25 เมตร ท�าหลุมลึกประมาณ 3–5 เซนติเมตร  

หยอดเมล็ดหลมุละ 3–5 เมลด็ ถ้าดนิมคีวามชืน้สงู กลบดินหนา 3 เซนตเิมตร  

ถ้าดินมีความชื้นต�่า กลบดินหนาประมาณ 5 เซนติเมตร
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การดูแลรักษา

ฝ้ายอายุประมาณ 3 สัปดาห์ ถอนแยกให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม  

หรืออาจจะถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม ถ้าสามารถป้องกันก�าจัด 

การท�าลายของโรคใบหงิกได้ เมื่อฝ้ายอายุประมาณ 4 สัปดาห์ ถอนแยก 

ให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม

การใส่ปุ๋ย	ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก ครั้งท่ีสอง ใส่เมื่อฝ้าย 

อายุประมาณ 4 สัปดาห์ โดยการโรยข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ  

หรือใส่ปุ ๋ยตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินเหนียวสีด�าหรือดินเหนียว 

สีน�้าตาล คร้ังแรก ใช ้ปุ ๋ยเคมี 15–15–15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร ่  

คร้ังที่สอง ใส่ปุ๋ยเคมี 21–0–0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ดินเหนียวสีแดง  

ครัง้แรก ใช้ปุย๋เคม ี15–15–15 อตัรา 30 กโิลกรมัต่อไร่ ครัง้ทีส่อง ใส่ปุย๋เคมี  

46–0–0 อตัรา 10 กโิลกรมัต่อไร่ ดินทราย หรอืดินร่วนทราย ครัง้แรก ใช้ปุย๋เคมี  

15–15–15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ยเคมี 46–0–0  

อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่

 การปลูก
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2.	โรคเน่าคอดิน เกิดกับฝ้ายต้นเล็กๆ  

ท่ีเริม่งอก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงอากาศเยน็  

มีความชื้นสูง ส ่วนของล�าต ้นที่ก�าลังงอก 

จะเป ็นรอยแผล 

สีน�้ าตาลปนด� า  

ป้องกันก�าจัดโดย 

หลี ก เ ล่ี ย ง ที่ จ ะ 

ปลูกฝ ้ายในช ่วง 

ที่มีอากาศเย็น หรือควรคลุกเมล็ดพันธุ ์ด้วย 

สารก�าจัดเชื้อรา เช่น เบโนมิล คาร์บอกซิน 

ผสมไทแรม พีซีเอ็นบี

การจัดการศัตรูพืช

โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	โรคใบหงิก	 ใบยอดหงิกม้วนหรือ 

งุ้มลง ช่วงข้อต่อของล�าต้นส้ัน ระบาดรุนแรง 

ช่วงฝ้ายอาย ุ4–8 สปัดาห์ การป้องกนัก�าจดั

ท�าได้โดยปลูกพันธุ์ต้านทาน ถอนต้นที่เป็น

โรคตั้งแต่เริ่มแสดงอาการ ก�าจัดเพล้ียอ่อน

ฝ้ายซึ่งเป็นพาหะของโรค เผาและท�าลาย 

วัชพืชซึ่งเป็นพืชอาศัยของโรค
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3.	โรคเหี่ยว	 เกิดกับฝ้ายที่มีอายุ 4–6 สัปดาห์ ท�าให้เจริญเติบโตช้า  

ต้นแคระแกร็น ใบเหี่ยวร่วง และต้นแห้งตาย ป้องกันก�าจัดโดยหลีกเล่ียง 

การปลูกฝ้ายในแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด ถอนต้นฝ้ายที่เป็นโรคตั้งแต่ 

เร่ิมแสดงอาการไปเผาท�าลาย หรือปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรของโรค

4.	โรคใบไหม้	ใบจุดเหลี่ยม	ก้านด�า	หรือสมอเน่า	แผลมีลักษณะ 

เป็นจุดฉ�่าน�้า สีของแผลจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล เกิดได้กับทุกส่วน 

ของต้นฝ้ายและทุกระยะการเจริญเติบโต เชื้อแบคทีเรียแพร่ระบาด 

โดยติดไปกับเมล็ด ระบาดรุนแรงในช่วงที่มีฝนตกชุก ป้องกันก�าจัดโดยไม่ใช้ 

เมล็ดพันธุ ์จากแหล่งและแปลงที่มีโรคระบาด ถอนต้นฝ้ายที่เป็นโรค 

ตั้งแต่เริ่มแสดงอาการไปเผาท�าลาย และในแหล่งที่พบการระบาดของโรค 

เป็นประจ�า ควรคลกุเมลด็พันธุก่์อนปลกูด้วยสารแคปแทน 50% ดบัเบิล้ยพูี  

อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม

 ใบจุดเหลี่ยม โรคใบไหม้  สมอเน่า
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แมลงศัตรูท่ีส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	เพลี้ยจักจั่นฝ้าย	 ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน�้าเลี้ยงจากใบ 

และยอด ท�าให้ต้นอ่อนแคระแกร็นหรือตาย ขอบใบเป็นสีน�้าตาลถึงแดง  

ใบกรอบแห้งและงุ้มลง ต่อมาใบ ดอก และสมอจะร่วง ระบาดรุนแรง 

ในสภาพแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน ควรส�ารวจปริมาณแมลงปากดูดใน 

แปลงฝ้ายทุกสัปดาห์ ป้องกันก�าจัดโดยพ่นสารอิมิดาโคลพริด 5% อีซี หรือ 

ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี และก�าจัดพืชอาศัยบริเวณรอบแปลงฝ้าย

2.	เพลี้ยอ่อนฝ้าย อาศัยดูดกินน�้าเลี้ยงบริเวณใต้ใบอ่อนของฝ้าย  

ท�าให ้ยอดฝ้ายชะงักการเจริญเติบโต และเป ็นพาหะน�าโรคใบหงิก  

พบการท�าลายตลอดฤดูปลูก ระบาดรุนแรงในสภาพแห้งแล้งและฝนท้ิงช่วง 

เป็นเวลานาน ป้องกันก�าจัดโดยพ่นสารอิมิดาโคลพริด 5% อีซี หรือ 

ไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี และก�าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัย บริเวณรอบ 

แปลงฝ้าย
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3.	 เพล้ียไฟฝ้าย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย 

เจาะเยื่อใบฝ้ายและดูดกินน�้าเลี้ยง ท�าให้บริเวณ 

ผวิใบด้านล่างมสีเีงนิหรือสบีรอนซ์ หลงัจากน้ันใบ 

จะเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาล เหีย่ว และร่วง ถ้าเข้าท�าลาย 

ในระยะต้นอ่อนจะชะงักการเจรญิเตบิโตหรอืตาย  

การป้องกนัก�าจัดโดยพ่นสารอมิดิาโคลพรดิ 5% อีซี  

หรอืไดโนทีฟแูรน 10% ดับเบิล้ยูพี และก�าจดัวชัพืช 

ท่ีเป็นพืชอาศัย บริเวณรอบแปลงฝ้าย

4.	 แมลงหว่ีขาวยาสบู ตวัอ่อนและตวัเตม็วยัดดูกนิน�า้เลีย้งจากใบฝ้าย  

และถ่ายมูลท�าให้เกิดราด�า ใบฝ้ายร่วงเร็วกว่าที่ควร และท�าให้เส้นใยฝ้าย 

สกปรก เริม่ระบาดในช่วงกลาง–ปลายฤดู  

ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม–ตลุาคม และระบาด 

ต่อเน่ืองในตลอดฤดู การป้องกันก�าจัด 

โดยก�าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัย บริเวณ 

รอบแปลงฝ้าย หรอืพ่นสารคาร์โบซัลแฟน  

20% อีซี หรือไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี

5.	หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกดักนิใบ ดอก และสมอฝ้ายทกุขนาด  

ท�าให้ดอกร่วง หนอนจะเจาะฐานของสมอเข้าไปกนิภายใน และถ่ายมลูไว้บน 

สมอและริว้ประดบัดอก ท�าให้เกดิความเสยีหายอย่างรนุแรง พบการท�าลาย 

ตลอดฤดูปลูก ระบาดรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่

ฝ้ายติดสมอมากที่สุด การป้องกันก�าจัดโดยพ่นสารไตรอะโซฟอส 40% อีซี  

หรือโพรฟีโนฟอส 50% อีซี หรือคลอร์ฟลูอาซูรอน 5% อีซี หรือไซฟลูทริน  

10% อซี ีหรือเบตาไซฟลทูรนิ 2.5% อซี ีเมือ่พบหนอนเจาะสมอฝ้าย 6 ตวั  

ต่อ 30 ต้น และก�าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัย บริเวณรอบแปลงฝ้าย
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วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

การแข่งขันของวัชพืชท�าให้ฝ้ายเจริญเติบโตช้า และท�าให้มีความชื้นสูง 

ทีอ่าจเป็นสาเหตกุารระบาดของโรค แมลงศตัรูฝ้ายอืน่ๆ การแข่งขันของวัชพชื

อาจท�าให้ผลผลิตฝ้ายลดลง 20–50 เปอร์เซ็นต์

วัชพืชประเภทใบแคบ เช่น 

 หญ้าปากควาย

 ผักโขมหิน

 หญ้าตีนติด  หญ้าตีนนก

 หญ้ายาง  ผักโขม

 หญ้านกสีชมพู

 ปอวัชพืช

  หนอนเจาะสมอฝ้าย  

วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น

วัชพืชประเภทกก เช่น

 แห้วหมู

กกทราย 
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การเตรียมการเก็บเกี่ยว

ใช้ถงุผ้าส�าหรบับรรจุปยุฝ้าย ห้ามใช้ถงุปุย๋หรอืถงุทีท่�าจากพลาสตกิสาน 

เพราะชิน้ส่วนของพลาสติกท่ีอาจปนไปกบัปยุฝ้าย ท�าให้ย้อมสไีม่ติด ใช้ผ้าใบ 

ขนาดใหญ่ ผึ่งฝ้ายที่เก็บมาให้แห้ง ก่อนบรรจุลงถุงผ้าหรือกระสอบป่าน

การเก็บเกี่ยว

เกบ็ปยุครัง้แรกเมือ่ฝ้ายอายุ 120 วนั หรอืสมอฝ้ายชดุแรกแตกปยุเตม็ที่  

ต่อมาเก็บทุก 7–15 วัน เลือกเก็บเฉพาะสมอที่แตกปุยเต็มที่ และแห้งสนิท

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

เก็บปุยฝ ้ายที่ขาวสะอาด ไม่ให ้มีสิ่งเจือปน ปุยที่ยังมีความชื้น 

ควรน�าไปผึ่งให้แห้ง บรรจุปุยฝ้ายที่แห้งสนิทลงในถุงผ้า 

หรอืกระสอบป่าน และกดปยุฝ้ายในถงุให้แน่น ใช้เชอืกปอ 

เย็บปากถุงผ้ากระสอบที่บรรจุปุยฝ้าย ควรเก็บไว้ใน 

โรงเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพ่ือป้องกันมิให้ปุยฝ้าย 

มีการปนเปื ้อนในระหว่าง 

การขนส่ง ควรหลกีเลีย่งการถกูแสงแดดนานๆ  

หรือกองสุมกันมากเกินไปเพราะอาจเกิด 

ความร้อนสะสมในกองฝ้าย



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ 0 2579 3930–1 

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0 5624 1019

http://www.doa.go.th/fcri/
http://www.doa.go.th/fc/nakhonsawan/


http://www.doa.go.th/fcri/

