
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทน ำ 

 

เขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย จังหวัด พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร 
และเพชรบูรณ์ ทั้ง 7 จังหวัด มีลักษณะสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทั้งพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า ที่ราบ ที่ดอน ที่
ราบเชิงเขา ที่สูง และมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างเช่นกัน พื้นที่ราบจะมีอากาศร้อนกว่าพื้นที่สูงบนภูเขาที่มี
อากาศหนาวเย็น ด้านความเหมาะสมของชนิดพืชที่ปลูกพืช ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
ด้วย พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ด้านพืชไร่ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง 
อ้อยโรงงาน ไม้ผลได้แก่ มะม่วง มะขามหวาน มะนาว ส้มโอ มะปราง มะยงชิด กล้วย ละมุด รวมถึงเป็นแหล่ง
ปลูกพืชผัก ไม้ดอก และสมุนไพร ที่มีศักยภาพทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่สูง ด้วยความแตกต่างต่างของสภาพพื้นที่
และสภาพอากาศนี้ ยังก่อให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชพื้นถ่ิน และมีการพัฒนาการผลิต
กลายเป็นพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากท้องถ่ินน้ัน ๆ ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะพื้นที่ จนได้ข้ึนทะเบียนเป็นพืชอัต
ลักษณ์พื้นถ่ินที่ได้รับการรับรองสิง่บง่ช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพืชอัตลักษณ์พื้นถ่ินทุก
จังหวัด คือ มะขามหวานเพชรบูรณ์ ละมุดสุโขทัย สับปะรดห้วยมุ่น อุตรดิตถ์  กล้วยน้ าว้ามะลิอ่องพิษณุโลก 
กล้วยไข่ก าแพงเพชร มะปรางและมะยงชิดพิจิตร และอะโวคาโดตาก  
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ได้ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์และด าเนินการวิจัยพืชอัต
ลักษณ์พื้นถ่ินภาคเหนือตอนล่างมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ. 2561 – 
2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเรื่อง เกษตรสร้างมูลค่า แผนย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ จากการด าเนินงานวิจัย จากผู้ทรงความรู้ จากเกษตรกรที่มี
ความเช่ียวชาญในการผลิตพืชอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินของ 7 จังหวัด 7 ชนิดพืช ในด้าน สถานการณ์การผลิต 
ประวัติความเป็นมา พันธ์ุ เทคโนโลยีการผลิต การป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว จัดท าเป็นเอกสาร
วิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตพืชอัตลักษณ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร
วิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและ ผู้สนใจ ในการน าองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืชอัตลักษณ์ทั้ง 7 พืช ได้อย่างสัมฤทธ์ิผล 
 

       

       ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตท่ี 2  

              กรมวิชำกำรเกษตร 

       กันยำยน 2564 

 



 

สำรบัญ 

       หน้ำ 

ค าน า  
สารบัญภาพ  
สารบัญตาราง  
บทที่ 1  
 

มะขามหวาน 
ความส าคัญสถานการณ์การผลิตและการตลาด 

 
1 

 ประวัต ิ 1 
 ลักษณะประจ าพันธ์ุ  1 
 เทคโนโลยีการผลิต 7 
 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 11 
 การเกบ็เกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการผลิต 16 
 บรรณานุกรม 17 
บทที่ 2 ละมุด  
 ความส าคัญ สถานการณ์การผลิตและการตลาด 20 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   25 
 เทคโนโลยีการผลิต 27 
 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 29 
 การเกบ็เกี่ยวเทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกี่ยวและการตลาด 34 
 บรรณานุกรม 35 
บทที่ 3 กล้วยไข่  
 สถานการณ์การผลิตและการตลาด 36 
 ประวัต ิ 38 
 ลักษณะประจ าพันธ์ุ 39 
 การจัดการเทคโนโลยีการผลิต 39 
 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 41 
 การเกบ็เกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 45 
 บรรณานุกรม 46 
บทที่ 4 กล้วยน้ าว้ามะลิออ่ง  

สถานการณ์การผลิตและการตลาด 
 

48 
 ประวัต ิ 50 
 พันธ์ุและลักษณะประจ าพันธ์ุ 51 
 การจัดการเทคโนโลยีการผลิต 51 
 การจัดการศัตรูพืช 52 
 การเกบ็เกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 57 
 บรรณานุกรม 57 

 



 
 

 

 

 

บทที่ 5 มะปรางและมะยงชิด  
 สถานการณ์การผลิตมะปรางหวานและมะยงชิดในเขตพื้นทีภ่าคเหนือ

ตอนล่าง 
59 

 ประวัติและความเป็นมาของมะปรางและมะยงชิด 60 
 ลักษณะประจ าพันธ์ุและการขยายพันธ์ุมะปรางและมะยงชิด 60 
 เทคโนโลยีการผลิตมะปรางหวานและมะยงชิด 65 
 การป้องกันก าจัดศัตรูมะปรางหวานและมะยงชิด 66 
 การเกบ็เกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมะปรางหวานและมะยงชิดใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง 
70 

 บรรณานุกรม 71 
บทที่ 6 อะโวคาโด  
 ความส าคัญ สถานการณ์การผลิตและการตลาด 73 
 ประวัต ิ 75 
 พันธ์ุและลักษณะประจ าพันธ์ุ 76 
 เทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโด 83 
 การป้องกันก าจัดศัตรูอะโวคาโด 87 
 การเกบ็เกี่ยวผลผลิต 87 
 บรรณานุกรม 88 
บทที่ 7 สับปะรด  
 ความส าคัญ สถานการณ์การผลิตและการตลาด 90 
 ประวัต ิ 90 
 ลักษณะประจ าพันธ์ุ 90 
 เทคโนโลยีการผลิต 90 
 การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 91 
 การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการผลิต 

บรรณานุกรม 
92 
95 



 

สำรบัญภำพ 

            หน้ำ 

บทท่ี  1 
ภาพ 1 

มะขำมหวำน 
ลักษณะ (ก.) ยอดออ่น  (ข.) ดอก (ค.) ฝัก  (ง.) สีเนือ้ และ (จ.) เมล็ด มะขามหวานพันธ์ุหมื่น
จง 

2 

ภาพ 2 ลักษณะ (ก.) ใบ  (ข.) ยอดอ่อน  (ค.) ดอก  (ง.) สีเนื้อ และ (จ.) เมล็ด มะขามหวานอินท
ผาลัม ทีม่า :  สถาบันมะขามหวาน. ม.ป.ป.  

2 

ภาพ 3 ลักษณะ ฝัก มะขามหวานพันธ์ุน้ าผึ้ง 3 
ภาพ 4 ลักษณะ (ก.) ใบ (ข.) ดอก (ค.) ฝัก  (ง.) สเีนื้อ และ (จ.) เมลด็ มะขามหวานพันธ์ุสีทอง 4 
ภาพ 5 ลักษณะ (ก.) ใบ (ข.) ดอก (ค.) ฝัก (ง.) สีเนื้อ และ (ง.) เมลด็ มะขามหวานพันธ์ุขันตี 5 
ภาพ 6 ลักษณะ (ก.) ใบ (ข.) ดอก (ค.) ฝัก (ง.) สีเนื้อ และ (จ.) เมลด็ มะขามหวานพันธ์ุศรีชมภู 5 
ภาพ 7 ลักษณะ (ก.) ใบ  (ข.) ดอก (ค.) ฝัก (ง.) สเีนื้อ และ (จ.) เมลด็ มะขามหวานพันธ์ุประกาย

ทอง 
6 

ภาพ 8 ลักษณะ (ก.) ต้น มะขามหวานพันธ์ุเพชรซับเปิบ (ข.) ใบ และ (ค.) ฝัก 7 
ภาพ 9 ลักษณะ (ก.) ฝัก และ (ข.) สีเนื้อ ของมะขามหวานพันธ์ุบุญเลิศ 7 
ภาพ 10 ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรปูมะขามหวานบ้านโนนเสาธง ต าบลตะ

เบาะ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ใสปุ่๋ยโดยการผสมปุ๋ยใช้เองโดยใช้แม่ปุ๋ย 
10 

ภาพ 11 ลักษณะการเข้าท าลายฝักมะขามหวานของหนอนเจาะฝักมะขาม Citripestis sagittiferella 
Moore 

11 

ภาพ 12 ลักษณะหนอนหนอนคืบละหุ่ง 12 
ภาพ 13 การเข้าท าลายพืชของด้วงบ่าหนามจุดนูนด า Batocera rufomaculata De Geer 13 
ภาพ 14 การใช้ตาข่ายดักตัวเต็มวัยด้วงบ่าหนามจุดนูนด า Batocera rufomaculata De Geer 13 
ภาพ 15 ลักษณะการเข้าท าลายกิ่งมะขามหวานของหนอนเจาะกิ่ง Zeuzera coffeae 14 
ภาพ 16 
 
บทท่ี 2 

ดักแด้ ตัวเต็มวัยและลักษณะการเข้าท าลายฝกัมะขามหวานของ ด้วงขาโต Caryedon 
gonagra (Fabricious) 
ละมุด 

14 
 

ภาพ 1 ลักษณะล าต้นละมุด (ก.) ต้นเละมุดอายุ 3 ปี (ข.) ต้นอายุมากกว่า 20 ปี ลักษณะใบละมุด 
(ค.) ใบกว้าง สั้น สเีขียวเข้ม (ง.) ใบแคบ ทรงรสีีเขียวอ่อน 

25 

ภาพ 2 ลักษณะดอกละมุด (ก.) ดอกบานเต็มที่  (ข.) ดอกเริม่บาน 26 
ภาพ 3 ลักษณะผลของละมุด (ก.) ผลทรงรี (ข.) ผลทรงกระสวย (ค.) ผลทรงกลม 26 
ภาพ 4 ลักษณะการติดเมล็ด (ก.) ติด 3 เมล็ด (ข.) ติด 1 เมล็ด 27 
ภาพ 5 การย้ายปลูกละมุดและการค้ ายัน (ก) ละมุดอายุ 1 ปี  (ข) การค้ าต้นละมุดด้วยโครงไม้ไผเ่พื่อ

ป้องกัน  การโยกของต้นละมุด (ค) การใสปุ่๋ยและการก าจัดวัชพืช 
27 

ภาพ 6 การตัดแต่งทรงพุม่ละมุด  (ก) การตัดแต่งทรงปิด-เปิดกลาง (ข) ตัดแต่งทรงเปิดแกนกลาง (ค) 
การตัด แต่งทรงสีเ่หลี่ยม 

29 

ภาพ 7 ผลละมุดที่ถูกแมลงวันทองเจาะท าลายและการหอ่ผลละมุดเพื่อป้องกัน   แมลงวันทอง 30 
ภาพ 8 การวางกบัดักอมลงวันทองในสวนละมุด 31 



 

บทท่ี 3 กล้วยไข ่
ภาพ 1 แนวโน้มพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร 36 
ภาพ 2 แนวโน้มผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร 37 
ภาพ 3 
บทท่ี 4 

แนวโน้มผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร 
กล้วยน  ำว้ำ 

37 

ภาพ 1 แนวโน้มพื้นที่ปลูกกล้วยน้ าว้า ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก 48 
ภาพ 2 แนวโน้มผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ของกล้วยน้ าว้า ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก 49 
ภาพ 3 
บทท่ี  5 

แนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยน้ าว้า ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก 
มะปรำงและมะยงชิด 

49 

ภาพ 1 มะปรางหวาน 62 
ภาพ 2 มะยงชิด 62 
ภาพ 3 มะปรางหวาน สายพันธ์ุที่คัดเลือกได้ 64 
ภาพ 4 มะยงชิด สายพันธ์ุที่คัดเลือกได้โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 65 
ภาพ 5 ลักษณะอาการโรคราด า และลักษณะอาการโรคขอบใบแห้ง 68 
ภาพ 6 การติดกับดกัสารเมธิลยูจินอลเพื่อก าจัดแมลงวันผลไม้ตัวเตม็วัยเพศผู้ และการใช้เหยื่อ

โปรตีนไฮโดรไลเซทกับผสมสารฆ่าแมลงเริ่มพ่นครั้งแรกเมือ่พบแมลงวันผลไม้ 
70 

ภาพ 7 
บทท่ี 6 

บรรจุกล่องกระดาษ 1-2 กิโลกรัม เพือ่เพิม่มูลค่าผลไม ้
อะโวคำโด 

71 

ภาพ 1 ลักษณะผลอะโวคาโด ตระกูลเม็กซิกัน 76 
ภาพ 2 ลักษณะผลอะโวคาโด ตระกลูกัวเตมาลนั 77 
ภาพ 3 ลักษณะผลอะโวคาโด ตระกูลเวสต์อินเดียน 77 
ภาพ 4 ลักษณะผลอะโวคาโดพนัธ์ุแฮส ลกูผสมระหว่างตระกูลกัวเตมาลันกับตระกลูเม็กซกิัน 78 
ภาพ 5 อะโวคาโดลูกผสมระหว่างตระกูลกัวเตมาลันกับตระกลูเวสตอ์ินเดียน “พันธ์ุบูท 7 (Booth - 

7)” 
78 

ภาพ 6 อะโวคาโดลูกผสมระหว่างตระกลูกัวเตมาลันกับตระกลูเม็กซกิัน “พันธ์ุพิงค์เคอร์ตัน 
(Pinkerton)” 

79 

ภาพ 7 ลักษณะต้นและใบอะโวคาโด 79 
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บทท่ี 1 

มะขำมหวำน 

1. ควำมส ำคัญสถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด 
 มะขามหวานเพชรบูรณ์ ได้ข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเลขที่ สช 
48100003 ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 2548 เป็นสินค้า GI ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้อมูล ปี 2563 พื้นที่ปลูก
มะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งหมด 109,849 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 105,485 ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูก อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ 28,377 ไร่ อ าเภอชนแดน 21,856 ไร่ อ าเภอหล่มสัก 6,457 ไร่ อ าเภอหล่มเก่า 27,867 ไร่ อ าเภอ
วิเชียรบุรี 1,369 ไร่ อ าเภอศรีเทพ 22 ไร่ อ าเภอหนองไผ่ 10,772 ไร่ อ าเภอบึงสามพัน 550 ไร่ น้ าอ าเภอหนาว 
4,970 ไร่ อ าเภอวังโป่ง 6,795 ไร่ และอ าเภอเขาค้อ 814 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งหมดต่อป ี52,215 ตัน ผลผลิตเฉลีย่
ไร่ละ 495 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.68 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,899 ล้านบาท เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้าง
รายไดห้ลักของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด 
พื้นที่ปลูกมะขามหวานปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้ พันธ์ุสีทอง 37,736 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 34,813 ไร่ 

ผลผลิตเฉลี่ย 495 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 17,232 ตัน พันธ์ุศรีชมภู 26,554 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 25,512 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 495 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 12,628 ตัน พันธ์ุขันตี 11,264  ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 11,194  ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 495 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 5,541 ตัน พันธ์ุประกายทอง 27,536 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 27,334  
ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 495 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 13,530 ตัน หมื่นจง 167 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 147 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย 495 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 73 ตัน อินทผาลัม 592 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 542 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 495 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 268 ตัน น้ าผึ้ง 258 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 257 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 498 กิโลกรัมต่อไร่  
ผลผลิตรวม 128 ตัน มะขามหวานพันธ์ุอื่น ๆ 5,742 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว 5,686 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 495 กิโลกรัมตอ่
ไร่ ผลผลิตรวม 2,815 ตัน ผลผลิตมะขามหวานทั้งหมดรวม 52,215 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 495 กิโลกรัม ราคา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 74.68 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,899 ล้านบาท 
2. ประวัต ิ

มะขามหวานมี ช่ือวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L. อยู่ในวงศ์ Fabaceae ช่ือสามัญ Sweet 
tamarind ช่ืออื่น ๆ คือ ขาม หมากขาม ส้มมะขามหวาน ถ่ินก าเนิดเอเชียใต้ และแอฟริกาตะวันออก ลักษณะ
ทั่วไป ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10 - 25 ม. ล าต้นสีเทาด า เปลือกต้นแตกเป็นรอ่งตามยาว แตกกิ่งก้านสาขาจ านวน
มาก กิ่งมีความเหนียวของเนื้อไม้มาก ทรงพุ่มค่อนข้างกลม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกช้ันเดียว มีใบย่อย 24 
- 32 คู่ ใบย่อยขนาดประมาณ 0.5x2.0 ซม. ดอกสีเหลืองมีลายเส้นสีแดงเป็นเสน้ยาวตามกลีบ ออกดอกเป็นช่อ
ที่กิ่งหรือปลายยอด ดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน ผลเป็นฝักยาวค่อนข้างกลมมีหลาย
เมล็ด เมล็ดสีน้ าตาลแดงรูปสี่เหลี่ยม จังหวัดเพชรบูรณ์มีมะขามหวานพันธ์ุต่าง ๆ มากกว่า 10 พันธ์ุและมี
ประวัติที่มาแตกต่างกัน  
3. ลักษณะประจ ำพันธุ์  
 พันธุ์หมื่นจง  
 ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์ ต้นก าเนิดมะขามหวานเพชรบูรณ์ คือ พันธุ์หมื่นจง ซึ่งมีถ่ินก าเนิดอยู่ที่
บ้านเลขที่ 305 หมู่ 5 ต าบลในเมือง (ต าบลหล่มเก่า) อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของคือ นายฉิม 
พุทธสิมมา หรือ หมื่นจงประชากิจ นับจากมีมะขามหวานพันธ์ุแรกจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า 150 ปี  

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เป็นพันธ์ุเก่าด้ังเดิมเป็นพ่อแม่พันธ์ุของพันธ์ุสีทอง และพันธ์ุน้ าผึ้ง เปลือกของล า
ต้นหนาหยาบเกล็ดโตห่างเป็นร่องลึก สีน้ าตาลเข้มเกือบด า ทรงพุ่มกว้าง ค่อนข้างโปร่ง ยอดอ่อนสีชมพู ใบ
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ขนาดปานกลางสีเขียวเข้ม ดอกสีชมพูอมเหลือง ฝักกลมขนาดใหญ่ ทั้งโค้งมากจนเป็นวงกลม และโค้งน้อยเป็น
ครึ่งวงกลม มีทั้งฝักยาวและฝักสั้นมักติดฝักดกเป็นพวง เนื้อของฝักที่แก่จะมีสีน้ าตาลอมเหลือง เนื้อกรอบ เมลด็
โตปานกลาง เยื่อหุ้มเมล็ดหนาและเหนียว(ภาพ 1) รสชาติหวานจัด เนื้อกรอบ มีกลิ่นหอมชวนรับประทาน เป็น
มะขามหวานพันธ์ุหนัก เก็บเกี่ยวช้าอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  

   

ก. ข. ค. 

  

ง. จ. 
รูป 1 ลักษณะ (ก.) ยอดอ่อน  (ข.) ดอก (ค.) ฝัก  (ง.) สีเนื้อ และ (จ.) เมล็ด มะขามหวานพันธ์ุหมื่นจง 

ที่มา : สถาบันมะขามหวาน. ม.ป.ป. http://agritech.pcru.ac.th/new/page/tamarineinst.html  

 พันธุ์อินทผำลัม  
ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์  ต้นเดิมอยู่ที่บ้านหนองเล ต าบลหินฮาว อ าเภอหล่มเก่า  
ลักษณะประจ ำพันธุ์  เป็นมะขามพันธ์ุเบา เปลือกของล าต้นสีเทาอ่อน เกล็ดเปลือกละเอียดเรียบ ใบ

ใหญ่สีเขียว ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง ทรงพุ่มกว้างเป็นทรงกลมสวยงาม ฝักกลมโตโค้งเล็กน้อย เปลือกบาง รส
หวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อมีสีน้ าตาล เมล็ดโตปานกลาง (ภาพ 2) รกหุ้มเนื้อมีน้อยเยื่อหุ้มเมล็ดบางและไม่
เหนียว เปลือกบาง เป็นพันธ์ุที่ให้ฝักค่อนข้างดกเป็นพวงสม่ าเสมอทุกปี เก็บเกี่ยว ระหว่างเดือน ธันวาคม ถึง 
มกราคม 

   

ก. ข. ค. 



3 
 

  

ง. จ. 
ภำพ 2  ลักษณะ (ก.) ใบ  (ข.) ยอดอ่อน  (ค.) ดอก  (ง.) สเีนื้อ และ (จ.) เมล็ด มะขามหวานอินทผาลัม ที่มา : 
 สถาบันมะขามหวาน. ม.ป.ป. http://agritech.pcru.ac.th/new/page/tamarineinst.html 

 พันธุ์น  ำผึ ง  
ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์ มะขามหวานพันธ์ุนี้ นายวสันต์ เพชระบูรณิน อดีตเกษตรอ าเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ตั้งช่ือ ลักษณะประจ าพันธ์ุ เป็นพันธ์ุเบา ติดฝักในเดือนพฤษภาคม ฝักเล็กยาวโค้งงอ
มาก ฝักสุกจะมีเนื้อหนา (ภาพ 3) รสชาติหอมหวานคล้ายน้ าผึ้งแต่ฝาดฝักสุกในเดือนธันวาคม 

 

ภำพ 3 ลักษณะ ฝัก มะขามหวานพันธ์ุน้ าผึง้ 
ที่มา :https://www.facebook.com/TamarindHouse/photos/ 

 พันธุ์สีทอง (พันธุ์นำยหยัด)   
ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์ เป็นพันธ์ุที่กลายมาจากพันธ์ุหมื่นจง ประมาณ พ.ศ.2483 นายหยัด กองมูล ได้

น าเมล็ดมะขามหวาน พันธ์ุหมื่นจงไปปลูกในที่ดินของตนประมาณ 20 เมล็ด หลังจากนั้นประมาณ 7 ปี จึงมีผล
ปรากฎว่าเปรี้ยวที่สุด 17 ต้น เปรี้ยวอมหวาน 1 ต้น หวานแต่ฝักเล็ก 1 ต้น หวานจัดฝักใหญ่ที่สุด 1 ต้น ต้นนี้
คือ มะขามหวานต้นตระกูลพันธ์ุสีทองหรือพันธ์ุนายหยัด นอกจากนี้ยังมีอีกช่ือคือ เพชรน้ าผึ้ง ซึ่งนายล้วน ด่าน
ไทยน า เจ้าของไร่ เพชรประดิษฐ์ยนต์ ได้ต้ังข้ึน ทั้ง 3 ช่ือก็คือ พันธ์ุเดียวกัน แต่คนทั่วไปนิยมเรียก พันธ์ุสีทอง   

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เปลือกของล าต้นเป็นสีน้ าตาลอ่อนนวล เกล็ดของเปลือกเรียบไม่หยาบเหมือน
พันธ์ุหมื่นจง ใบใหญ่สีเขียวเข้ม ยอดอ่อนสีชมพู กิ่งทอดยืดยาว ทรงพุ่มกว้างไม่เป็นระเรียบ ดอกสีแดงอมเหลอืง 
ฝักกลม มีทั้งฝักโค้งมากเป็นครึ่งวงกลม และโค้งน้อยจนเกือบตรง เปลือกค่อนข้างหนา (ภาพ 4) รกหุ้มเนื้อมาก
และเหนียวเนื้อหนา เนื้อสีน้ าตาลทอง รสชาติหวาน เมล็ดโต เป็นพันธ์ุหนัก เก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง 
มีนาคม  



4 
 

   
ก. ข. ค. 

  
                                              ง.                    จ. 

ภำพ 4 ลักษณะ (ก.) ใบ (ข.) ดอก (ค.) ฝัก  (ง.) สีเนื้อ และ (จ.) เมล็ด มะขามหวานพันธ์ุสทีอง 
      ที่มา : สถาบันมะขามหวาน. ม.ป.ป. http://agritech.pcru.ac.th/new/page/tamarineinst.html 

 พันธุ์ขันต ี 
ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์ กลายพันธ์ุมาจากหมื่นจงหรือสีทองไม่แน่ชัด มะขามหวานพันธ์ุนี้ ตั้งช่ือผู้ที่

น ามาปลูกคนแรกคือ นายขันตี แก้ววงศ์ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 11 ต าบลท่าพล อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เผยแพร่โดย ครูนิยม เหมพนม  

ลักษณะประจ ำพันธุ์  ต้นมีขนาดกลางเล็กกว่าพันธ์ุอื่น ๆ เปลือกของล าต้นเป็นสีเทา เกล็ดของเปลือก
เรียบเล็กใบเล็กกว่าทุกพันธ์ุ ยอดอ่อนสีเขียวอมชมพูเล็กน้อย ทรงพุ่มกว้าง มีกิ่งแขนงมาก ฝักใหญ่กลมตรง
คล้ายพันธ์ุศรีชมภู แต่ท้องฝักไม่แบน เปลือกฝักหนาออกสีน้ าตาลเข้มและเปลือกหนากว่าพันธ์ุสีชม ภู เนื้อสี
น้ าตาลแดง เยื่อหุ้มเมล็ดหนาและเหนียว (ภาพ 5) รกหุ้มเนื้อมีมากกว่าพันธ์ุศรีชมภู รสชาติหวานหอม การติด
ฝักดี ฝักดกสม่ าเสมอทุกปี ติดฝักเร็ว เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม 

   

ก. ข. ค. 
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                                              ง.                    จ. 

ภำพ 5 ลักษณะ (ก.) ใบ (ข.) ดอก (ค.) ฝัก (ง.) สีเนือ้ และ (ง.) เมล็ด มะขามหวานพันธ์ุขันตี 
ที่มา : สถาบันมะขามหวาน. ม.ป.ป. http://agritech.pcru.ac.th/new/page/tamarineinst.html 

 พันธุ์ศรีชมภู  
ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์ เจ้าของพันธ์ุเดิมช่ือ นายตา ค าเที่ยง น ามาจากเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว 

พ.ศ. 2481 มาปลูกที่บ้านน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ช่ือว่า พันธ์ุน้ าร้อน ต่อมา ครูอุดม ศรี
ชมภู ครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ าร้อนในครั้งนั้น ได้ทาบกิ่งมาปลูกบ้าน เลขที่ 97/1 หมู่ 2  อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ และส่งเสริมให้โด่งดังและเป็นผู้ตั้งช่ือมะขามพันธ์ุนี้  พันธ์ุศรีชมภู  

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เป็นพันธ์ุเบา เปลือกของล าตันมีสีเทาแก่ เกล็ดของเปลือกหยาบเป็นร่องลึก ยอด
อ่อนมีสีแดงเข้ม ทรงพุ่มทรงกระบอกตั้งตรงไม่กว้าง ดอกสีแดงปนเหลือง ฝักกลมใหญ่และเหยียดตรงสะดวกตอ่
การบรรจุหีบห่อ เหมาะต่อการส่งออก รกหุ้มเนื้อมีน้อย เยื่อหุ้มเมล็ดบางไม่เหนียว ฝักออกเป็นพวงเรียกว่าศรี
ชมภูพวง และบางต้นฝักแบนเหมือนรูปปลิงเรียกว่าศรีชมภูท้องปลิง (ภาพ 6) เป็นพันธ์ุเบา ฝักแก่เริ่มเก็บได้
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน  

   
ก. ข. ค. 

  
                                              ง.                    จ. 

ภำพ  6  ลักษณะ (ก.) ใบ (ข.) ดอก (ค.) ฝัก (ง.) สีเนื้อ และ (จ.) เมล็ด มะขามหวานพันธ์ุศรีชมภู 
ที่มา : สถาบันมะขามหวาน. ม.ป.ป. http://agritech.pcru.ac.th/new/page/tamarineinst.html 

 พันธุ์ประกำยทอง หรือ พันธ์ุตาแป๊ะ  

http://agritech.pcru.ac.th/new/page/tamarineinst.html
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ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์ มาจากคุณเจียง แซ่เฮง (ตาแป๊ะเจียง) อยู่ที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 8 ต าบล โป่งตา
เบ้า อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางอนงค์ วัฒนชัยสิทธ์ิ บุตรแป๊ะเจียง น าเข้าประกวดมะขามหวาน
ปี 2534 ซึ่งเมื่อก่อนประกวดจะเรียกพันธ์ุ ตาแป๊ะ พอจะเข้าประกวดตั้งช่ือเป็น กลายทอง (กายทอง) มาจาก
เป็นมะขามที่ท าเงินให้มาก เพราะช่ือสั้นและห้วนเกินไป จึงตั้งช่ือใหม่เป็น ประกำยทอง   

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เปลือกของล าต้นเรียบกาบเปลอืกเล็กคล้ายพันธ์ุอินทผาลัม แต่สีของเปลือกเปน็สี
เทาอ่อนไม่หมือนพันธ์ุอินทผาลัมที่มีเปลือกขาวนวลยอดอ่อนสีเขียวอมเหลืองดอกเหลืองอ่อนเช่นเดียวกับพันธ์ุ
อินทผาลัม แต่ฝักมีขนาดใหญ่กว่า ฝักกลมตรง โค้งเล็กน้อย(ภาพ 7) รสชาติหวานสนิท เมล็ดเล็กไม่ติดเนื้อ 
เปลือกบาง แก่เร็ว เป็นพันธ์ุเบาเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม บางปีอาจสุกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ และการบ ารุงของเจ้าของสวนที่จะท าให้ผลผลิตออกก่อนฤดูกาล   

    

ก ข. ค.                                ง. 
ภำพ 7 ลักษณะ (ก.) ใบ  (ข.) ดอก (ค.) ฝกั (ง.) สีเนื้อ และ (จ.) เมล็ด มะขามหวานพันธ์ุประกายทอง 
ที่มา : สถาบันมะขามหวาน. ม.ป.ป. http://agritech.pcru.ac.th/new/page/tamarineinst.html 

มะขำมหวำนเพชรบูรณ์พันธุ์ใหม่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองมะขามหวาน ท าให้ได้มะขามหวานสายพันธ์ุใหม่ ๆ จากการจัด

ประกวดมะขามหวานเพิ่มข้ึนทุกปี ตัวอย่างคือ 
 พันธุ์เพชรซับเปิบ  

ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์ ต้นมะขามพันธ์ุเพชรซับเปิบ มีอายุประมาณ 25 ปี พบในสวนของนายคนึง  
กองศรี ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 6 ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240 กลายพันธ์ุจากเมล็ดของมะขามหวาน
พันธ์ุอินทผลัม ลักษณะฝักใหญ่และยาว รสชาติหวานหอม จึงท าการคัดเลือกพันธ์ุจนได้มะขามพันธ์ุที่มีลักษณะ
ตามต้องการ จึงตั้งช่ือว่าพันธ์ุ เพชรซับเปิบ ตามต าบลที่อยู่  

โดยมีลักษณะพันธ์ุ คือ มีรากแก้วหยั่งลึก รากฝอยแผ่ขยายรอบล าต้น เปลือกล าต้นขรุขระ มีสีน้ าตาล
อ่อน ต้นสูงประมาณ 5 เมตร ใบเป็นใบย่อยรูปขอบขนาน ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ใบกว้าง 2-5 เซนติเมตร ใบ
ยาว 1-2 ซม. ดอก/ช่อดอก ดอกมีสีเหลือง และมีจุดประสีม่วงแดงกระจายตามกลีบดอก  ฝักโค้งเล็กน้อย สี
น้ าตาลอ่อน(ภาพ 8) สีเนื้อมีสีน้ าตาลเข้ม มีรสชาติหวาน ได้ขอรับรองพันธ์ุจากกรมวิชาการเกษตร ตาม
ประกาศกรวิชาการเกษตร เรื่อง ช่ือพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช 
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 11) ล าดับที่ 36 ชนิดพืช มะขาม ช่ือพันธ์ุ เพชรซับเปิบ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 

http://agritech.pcru.ac.th/new/page/tamarineinst.html
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 ก.                                     ข.    ค. 
ภำพ 8 ลักษณะ (ก.) ต้น มะขามหวานพันธ์ุเพชรซับเปบิ (ข.) ใบ และ (ค.) ฝัก 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2553) 

พันธุ์บุญเลิศ  
ประวัติ/ท่ีมำของพันธุ์ คุณบุญเลิศ จันทคุณ อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 3 ต าบลวังหิน อ าเภอวังโป่ง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของสายพันธ์ุมะขามหวาน “บุญเลิศ” ซึ่งน าช่ือตัวเองมาตั้งช่ือมะขามหวานสายพันธ์ุใหม่ 
ที่มาของ มะขามหวานพันธ์ุ “บุญเลิศ” เดิมนั้นคุณบุญเลิศได้น าต้นพันธ์ุกิ่งทาบมะขามหวานพันธ์ุตาแป๊ะ หรือ
พันธ์ุประกายทองมาปลูก ปรากฏว่ายอดพันธ์ุดีหรือพันธ์ุตาแป๊ะตาย และยอดของต้นตอกลับเจริญเติบโตข้ึนมา
แทน เจริญเติบโตมากกว่า 7 ปี ออกดอกและติดฝักกลายพันธ์ุเป็นมะขามหวานพันธ์ุบุญเลิศ  

ลักษณะประจ ำพันธุ์ เนื้อมีรสชาติหวาน มีกลิ่นหอมเหมือนน้ าผึ้ง รสชาติและกลิน่หอมโดดเด่นมาก ข้ัว
ผลยาว ฝักค่อนข้างตรง โค้งงอเล็กน้อย(ภาพ 9) ติดฝักค่อนข้างดก แต่ทั้งนั้นข้ึนอยู่กับการดูแลรักษา ในช่วง
ต้นมะขามอายุ 5 ปี ที่เริ่มให้ผลผลติ 5-10 กิโลกรัมต่อต้น อายุ 7 ปี ได้ผลผลิตต่อต้นประมาณ 60-100 กิโลกรมั  

  
              ก.      ข.  
ภำพ 9 ลักษณะ (ก.) ฝัก และ (ข.) สเีนื้อ ของมะขามหวานพันธ์ุบุญเลิศ 
ที่มา : ทวีศักดิ์ (2561) https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_55659 

4. เทคโนโลยีกำรผลิต 
4.1 กำรขยำยพันธุ์มะขำมหวำน 

 การขยายพันธ์ุมะขามหวานท าได้หลายวิธี เช่น การทาบกิ่ง การต่อกิ่ง หรือการเปลี่ยนยอด การติดตา 
เป็นต้น แต่วิธีที่นิยมและได้ผลดีก็คือ การขยายพันธ์ุโดยวิธีทาบกิ่ง และการต่อกิ่ง  
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กำรขยำยพันธุ์โดยวิธีทำบกิ่ง 
 การทาบกิ่งมะขามหวาน เป็นวิธีการที่นิยมของเกษตรกร เนื่องจากการขยายพันธ์ุโดยวิธีนี้มีข้อดีหลาย
ประการ คือ ได้พันธ์ุตรงตามต้นแม่พันธ์ุเดิม กิ่งพันธ์ุมีอายุยืน เนื่องจากได้รากแก้วจากต้นตอ ให้ผลผลิตเร็ว  
ทรงพุ่มไม่สูงใหญ่เกินไป วิธีการทาบกิ่งมีหลายแบบแต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือแบบเสียบข้าง 
 ขั นตอนในกำรทำบกิ่งมะขำมหวำน 
 1) กำรเพำะต้นตอ  ต้นตอเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในการขยายพันธ์ุ เพราะท าหน้าที่เป็นระบบราก
ของต้นพืช ท าหน้าที่ดูดน้ า ดูดอาหารตลอดจนค้ ายันล าต้น ก่อนจะท าการทาบกิ่งควรเตรียมต้นตอให้พร้อม ต้น
ตอที่น าไปทาบ ส่วนมากจะเป็นต้นตอที่เพาะมาจากมะขามเปรี้ยว โดยน าเมล็ดมาแช่น้ า 1 คืน แล้วจึงน าไป
เพาะ วิธีการเพาะเมล็ดน้ันสามารถท าได้ 2 วิธี คือ การเพาะในถุงพลาสติก โดยใช้ถุงพลาสติกใสขนาด 4X6 นิ้ว 
เจาะรูที่ก้นถุง 2 - 4 รู เพื่อระบายน้ า อีกวิธีหนึ่งคือ การเพาะในแปลงเพาะกลางแจ้งหรือในกระบะเพาะ ซึ่ง
สามารถท าการเพาะได้ในปริมาณมากและสะดวก วัสดุเพาะใช้ดิน: ปุ๋ยคอก: แกลบเผา: อัตราส่วนเท่ากับ 2: 1: 
1 ต้นตอที่จะน าไปทาบ ควรจะดูแลให้ต้นตอมีความสมบูรณ์เต็มที่โดยการใส่ปุ๋ยทางใบสูตร 15 - 15 - 15 
จ านวน 2 ช้อนแกง ผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก ๆ 2 สัปดาห์ ดูแลรักษาต้นต่อไปจนกว่าจะได้ขนาด
พอเหมาะในการทาบคือ มีขนาดของล าต้นเท่าหลอดกาแฟหรืออายุต้นตอตั้งแต่ 5 - 8 เดือน ควรเลือกต้นตอที่
สมบูรณ์แข็งแรง ระบบรากดีไม่มีโรคหรือแมลงท าลาย 
 2) กำรเตรียมต้นตอ เมื่อเพาะต้นตอได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว ก่อนท าการทาบกิ่งต้องเตรียมต้นตอ
โดยการถอนต้นตอจากถุงเพาะหรือแปลงเพาะ น ามาล้างรากให้สะอาดตัดแต่งรากฝอยและตัดรากแก้วให้เหลือ
ยาวประมาณ 2.5 - 3 นิ้ว น ามาอัดขุยมะพร้าวให้แน่นในถุงพลาสติกใสขนาด 4X6 นิ้วหรือ 3X8 นิ้ว แล้วแต่
ขนาดต้นตอ ขุยมะพร้าวที่ใช้ต้องรดน้ าให้ชุ่มและบีบน้ าออกพอหมาด ๆ เมื่ออัดขุยมะพร้าวเรียบร้อยแล้ว ใช้
เชือกฟางหรือลวดเส้นเล็กมัดปากถุงและตุ้มต้นตอให้แน่นแล้วจึงน าไปท าการทาบกิ่ง 
 3) กำรเตรียมกิ่งพันธุ์ดี ควรเลือกกิ่งที่ไม่แก่และอ่อนเกินไป กิ่งตั้งตรงหรือกิ่งกระโดง กิ่งสมบูรณ์ไม่มี
โรคหรือแมลงรบกวน กิ่งมีความยาวประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร และควรเป็นกิ่งที่ไม่มีการแตกแขนงมาก
เกินไป ควรเลือกทาบเฉพาะกิ่งที่อยู่ชายพุ่มเท่านั้น จึงจะท าให้การทาบได้ผลดี ไม่ควรทาบกิ่งที่ช้ีลงเพราะจะท า
ให้เปอร์เซ็นต์การติดน้อย แต่เนื่องจากมะขามหวานเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีขนาดของล าต้นสูงใหญ่ ท าให้ยากในการ
ขยายพันธ์ุแต่ละครั้ง ถ้าหากมีการขยายพันธ์ุมะขามหวานเป็นการค้า ควรจะมีการท าแปลงขยายพันธ์ุไว้
ต่างหาก ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานได้ง่ายและสะดวก 
 4) เวลำท่ีเหมำะสมในกำรทำบกิ่ง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการทาบกิ่งมะขามหวานเพื่อให้ได้ผลดี 
ควรเลือกทาบในฤดูฝน 
 5) ขั นตอนในกำรทำบกิ่งมะขำมหวำน ท าการเตรียมแผลที่กิ่งพันธ์ุดี โดยใช้มีดเฉือนกิ่งพันธ์ุดีให้เฉียง
เข้าไปในเนื้อไม้เล็กน้อย ยาวประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว (การเฉือนจากด้านล่างขึ้นด้านบน) แผลที่เฉือนต้องเรียบและ
สะอาด ใช้มีดเฉือนท าแผลที่ต้นตอให้เฉียง มีลักษณะแผลเป็นปากฉลามยาวเท่ากับแผลที่เตรียมไว้บนกิ่งพันธ์ุดี 
แผลต้องเรียบและสะอาด แล้วเฉือนด้านตรงข้ามรอบแผลของต้นตอออกเล็กน้อย น าต้นตอที่เฉือนท าแผล
เรียบร้อยแล้ว ไปผูกมัดติดกับหลักไม้ที่ปักไว้ใกล้ ๆ  กิ่งพันธ์ุดีหรือมัดผูกติดไว้กับกิ่งพันธ์ุดี ท าการประกบแผล
ของต้นตอกับกิ่งพันธ์ุดี จัดให้แผลของกิ่งทั้งสองแนบสนิทกันโดยเริ่มต้นให้เปลือกชิดด้านในด้านหนึ่ง ใช้
พลาสติกใสพันรอบกิ่งให้มิดรอยทาบ โดยพันจากข้างล่างข้ึนข้างบนแล้วมัดให้แน่น หลังจากท าการทาบแล้ว 
ต้องคอยรดน้ าต้นตอมะขามหวานด้วยเพราะอาจแห้งได้ ประมาณ 4 - 6 อาทิตย์ แผลจะติดกัน ให้ใช้มีดบากกิ่ง
พันธ์ุดีบริเวณโคนกิ่งใต้รอยแผลที่ทาบเป็นการเตือนก่อนการตัดกิ่ง ประมาณอีก 7 - 10 วัน หลังบากกิ่ง ท าการ
ตัดกิ่งที่ทาบลงมาช าเตรียมไว้รอการปลูกหรือจ าหน่ายต่อไป 
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 6) กำรช ำกิ่งท่ีทำบ  หลังจากทาบกิ่งได้ประมาณ 45 วัน ให้สังเกตที่ตุ้มต้นตอ ถ้าเห็นรากต้นตอเดินใน
ถุง 3 - 5 ราก และรากเริ่มแก่เป็นสีน้ าตาอ่อน ให้น ากิ่งทาบลงช าในถุงพลาสติกขนาด 8X10 นิ้ว ชนิดสีด าหรือ
พลาสติกใส โดยเจาะรูประมาณ 4 - 6 รู ใช้ดินผสมช ากิ่ง โดยใช้ดิน : ปุ๋ยคอก : แกลบเผา อัตราส่วน 2 : 1 : 1 
ก่อนช ากิ่ง ควรตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกเพื่อป้องกันการคายน้ ามากเกินไปและกิ่งที่เป็นโรค แล้วแกะถุงพลาสติกที่
ต้นตอออกให้เหลือเฉพาะตุ้มต้นตอที่มีขุยมะพร้าว แล้วน าไปช าในถุงพลาสติกที่มีดินผสม กดดินที่โคนต้นให้
แน่นใช้ไม้หลักผูกติดกับต้นเพื่อป้องกันการโยก แล้วน าไปดูแลรักษาในเรือนเพาะช าหรือที่ร่มร าไร รดน้ าให้ชุ่ม
เช้าเย็น เมื่อรากเริ่มเดินในถุงแล้วจึงลดการให้น้ าเหลือวันละครั้ง จนกว่าจะน าไปปลูก 

4.2 กำรใส่ปุ๋ย  
 การให้ปุ๋ยแก่มะขามหวานควรใส่ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ในส่วนของสูตรปุ๋ยและอัตราการใส่ข้ึนอยู่
กับระยะการเจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดิน และอายุของต้นมะขามหวาน การใส่ปุ๋ยเคมีทาง
ดิน ควรเลือกใช้สูตรปุ๋ยให้เหมาะสม จะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต การออกดอก การติดฝัก และท าให้ได้ผลผลิต
มะขามหวานที่มีคุณภาพสูง การให้ปุ๋ยส าหรับเลือกใช้ในมะขามหวานโดยสรุปมีดังนี้ 
 1) มะขามหวานต้นเล็ก นับจากเริ่มปลูกจนอายุ 2 ปี ควรใสปุ่๋ยสูตร 15-15-15 หรือ  16-16-16 อัตรา 
450 กรัม/ต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง สลับด้วย 25-7-7 เป็นครั้งคราว ต้นฝนเสริมด้วย 15-0-0 อัตรา 100 กรัมต่อต้น 

2) มะขามหวานหน้าแล้งก่อนฝนตก ในที่ดินสมบูรณ์ดีมากอยู่แล้ว ใส่ปุ๋ยสูตร 0-10-80 ร่วมกับหิน
ฟอสเฟส ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน งดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก แต่ถ้าดินและต้นมะขามหวานไม่สมบูรณ์ให้ใส่สูตร 12-24-12 
และใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อต้น 
 3) มะขามติดฝักอ่อน ใส่ปุ๋ย 25-7-7 ร่วมกับ 14-9-20 หรือ 16-11-14 อีกวิธีหนึ่งใส่  0-10-30 เพิ่ม 
46-0-0 เป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของฝัก  
 4) มะขามฝักขนาดกลาง ใช้เหมือนกับฝักมะขามอ่อน แต่อาจเปลี่ยนมาเป็นสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 
หรือ 16-16-16 ถ้าใบมะขามออกซีดจางไม่เขียวเข้มให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-11-14 หรือ 46-0-0  ร่วมกับ 0-10-
30 ให้แตกใบอ่อนอยู่เสมอ ใช้ระบบให้ปุ๋ยครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้งทุก  ๆ  2-3 สัปดาห์ จนกระทั่งฝักโตเต็มที่ได้
ขนาดแล้วหยุดการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน 
 5) มะขามหวานฝักใหญ่ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-10-30 อย่างเดียวจนหมดฤดูฝนจึงหยุด จะท าให้ฝักมี
คุณภาพดี รสหวานจัด 
 6) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ มูลไก่ไข่ มูลค้างคาว หรือมูลโค โดยใส่มูลไก่ไข่ประมาณ 4 กระสอบต่อต้น 
และมูลโค 8 กระสอบต่อต้น ต้นมะขามหวานอายุประมาณ 8 ปี ใส่รอบทรงพุ่มโดยห่างจากโคนต้นประมาณ 6 
เมตร  
 7) ในฤดูแล้งหลังจากเก็บฝักหมดแล้ว ตัดแต่งกิ่งตามความจ าเป็น ไม่ใส่ปุ๋ยใด ๆ ที่มีไนโตรเจนตลอด
หน้าแล้ง รวมทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก เนื่องจากท าให้มะขามหวานมีการเจริญเติบโตทางส่วนต้นและใบมาก 
ส่งผลให้การติดฝักลดลง ให้ใส่เฉพาะหินฟอสเฟส  
 8) ใช้ปุ๋ยทางใบร่วม เนื่องจากมะขามหวานเป็นพืชที่มีการตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดี ทั้งการใช้ทางดินและ
การใช้ทางใบ การให้ปุ๋ยทางดินน้ันอาจมีปัญหาดินกรด ดินด่าง ดินลูกรัง จับเอาแร่ธาตุบางตัว เช่น ฟอสฟอรัส 
แต่การให้ปุ๋ยทางใบจะไม่เกิดปัญหานี้ เพราะพืชตอบสนองต่อปุ๋ยที่ให้ทางใบตรงตามสูตรที่ ใช้ เมื่อเกษตรกร
เข้าใจการใช้ปุ๋ยทางใบดีก็สามารถน ามาช่วยในการผลิตมะขามหวานได้ดีข้ึน 
 ตัวอย่ำงกำรใส่ปุ๋ยของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนโนนเสำธง ต ำบลตะเบำะ จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการสัมภาษณ์นางสาวสุรี
วัลย์ จุมพลมา ตัวแทนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามหวานบ้านโนนเสาธง ต าบลตะเบาะ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมด าเนินการทดลองกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ จ านวน 12 
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แปลง ๆ  ละ 2 ไร่ รวมพื้นที่ 24 ไร่ รวมจ านวนต้นทดลอง 484 ต้น วิธีของเกษตรกรที่ด าเนินการส่วนใหญ่ คือ 
ใส่ปุ๋ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี ปุ๋ยที่ใส่คือ 15-15-15 + 46-0-0 (ยูเรีย) อัตราส่วนปุ๋ย
ที่เกษตรกรใช้คือสูตร 15-15-15 จ านวน 200 กิโลกรัม (4 กระสอบ) ผสมสูตร 46-0-0 จ านวน 50 กิโลกรัม (1 
กระสอบ) โดยใส่ต้นละ 2 กิโลกรัม  
 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนไม้ผลวังซับเปิบ คุณสมชาย เหลี่ยมศร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลวังซับ
เปิบ เลขที่ 32 หมู่ที่ 9 ต าบลซับเปิบ อ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ใส่ปุ๋ยเดือนมิถุนายน ใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-
15 หรือ 8-24-24 หรือสูตรที่ใกล้เคียงกัน ต้นละประมาณ 1-2 กิโลกรัม ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นทีแ่ละ
ความสมบูรณ์ของต้นในระยะนี้ หากความช้ืนไม่เพียงพอหรือฝนไม่ตกดอกมะขามหวานจะแหง้เหีย่วและรว่งงา่ย 
ดอกที่ไม่ได้รับการผสมภายใน 1-2 วัน จะร่วงหล่น การผสมเกสรต้องอาศัยลมและแมลงช่วยพาเกสรตัวผู้ไป
ผสมกับเกสรตัวเมีย การให้ปุ๋ยเป็นระยะ ๆ คือช่วงที่ติดฝักเป็นสีเขียวประมาณเดือนกรกฎาคม ควรใช้ปุ๋ย สูตร 
13-13-21 หรือ 8-24-24 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม อีกครั้ง ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน เพื่อมะขามหวานจะได้
ฝักเจริญเติบโตดี และรสชาติดีย่ิงข้ึน  

วิธีกำรผสมปุ๋ยใช้เองโดยใช้แม่ปุ๋ย 
การผสมปุ๋ยใช้เองโดยใช้แม่ปุ๋ย ได้แก่ สูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60  โดยใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง กับ

ทรงพุ่มมะขามหวาน 8 เมตร ดังนี้ 
ครั งท่ี 1 เตรียมต้น ใส่ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยใส่ 46-0-0 จ านวน 0.8 กิโลกรัมต่อต้น  

18-46-0 จ านวน 0.4 กิโลกรัมต่อต้น และ 0-0-60 จ านวน 1.0 กิโลกรัมต่อต้น รวมใส่ปุ๋ย 2.2 กิโลกรัมต่อต้น 
ครั งท่ี 2 บ ารุงฝัก ใส่ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยใส่ 46-0-0 จ านวน 0.6 กิโลกรัมต่อต้น 18-

46-0 จ านวน 0.25 กิโลกรัมต่อต้น และ 0-0-60 จ านวน 1.2 กิโลกรัมต่อต้น รวมใส่ปุ๋ย 2.05 กิโลกรัมต่อต้น
วิธีการใส่ปุ๋ยใส่รอบทรงพุ่มของมะขามหวานโดยขุดใส่บริเวณรอบ ๆ ทรงพุ่มแล้วกลบ เพื่อลดการสูญเสียให้พืช
ได้รับปุ๋ยเต็มที่ (ภาพ 10)  

 
ภำพ  10 ตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปรรปูมะขามหวานบ้านโนนเสาธง ต าบลตะเบาะ  
            อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบรูณ์ ใส่ปุ๋ยโดยการผสมปุ๋ยใช้เองโดยใช้แม่ปุ๋ย 
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5. กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
ในปัจจุบันการเข้าท าลายของศัตรูพืชมะขามหวานมีความรุนแรงท าความเสียหายให้แก่ผลผลิตเป็น

อย่างมากเช่น หนอนด้วงหนวดยาวเจาะล าต้นทุเรียน (ด้วงบ่าหนามจุดนูนด า) เข้าท าลายกิ่งมะขามหวานท าให้
กิ่งแห้งตาย และหนอนคืบละหุ่งที่ระบาดในบางปีเข้าท าลายปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งเข้าท าลายเป็นจ านวนมากใน
ระยะเวลาอันสั้น ในระยะแตกใบอ่อนท าให้ผลผลิตเสียหายเกษตรกรต้องฉีดสารเคมีก าจัดอย่างรวดเร็ว
ไม่อย่างนั้นจะท าลายผลผลิต ท าให้เพิ่มต้นต้นทุนการผลิตในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  

5.1 แมลงศัตรูมะขำมหวำนท่ีส ำคัญ 
 5.1.1 หนอนเจำะฝักมะขำม ช่ือวิทยาศาสตร์ Citripestis sagittiferella Moore วงศ์ Pyralidae 
อันดับ Lepidoptera 
 ลักษณะและกำรท ำลำย เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก มีปีกคู่หน้าสีน้ าตาล ปีกคู่หลังสีขาว
ขอบสีน้ าตาล ซึ่งจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวบนฝักอ่อนจนกระทั่งฝักสุก โดยวางไข่ไว้ตามรอยแตกมากกว่าจะวางไว้
บนฝัก ปกติ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ตัวหนอนที่ฟักออกจากไข่แล้ว เข้าไปท าลายในฟักได้ง่ายยิ่งขึ้น ตัวหนอนจะกัดกิน
ภายในฝักประมาณ 3 สัปดาห์ แล้วจึงเข้าดักแด้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ จึงออกมาเป็นตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน) 
ฝักมะขามอ่อนที่มีตัวหนอนชนิดนี้เข้าอาศัยอยู่จะมีฝักแห้งลีบ ส่วนฝักมะขามแก่เนื้อภายในฝักจะถูกกัดกินไป
และตัวหนอนจะถ่ายขุยไว้ในฝักท าให้ฝักเสีย (ภาพ 11)  

วิธีป้องกันและก ำจัด   
1) ใช้กับดักไฟฟ้า (หลอดแบล็คไลท์) ล่อให้ผีเสื้อเขามาเล่นไฟแล้วเก็บท าลาย   

 2) ฉีดพ่นด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดในระยะฝักอ่อนหรือก่อนที่หนอนจะเข้าไปท าลายในฝัก ถ้าหนอน
เจาะเข้าไปในฝักแล้วการฉีดพ่นสารเคมีไม่มีผลต่อตัวหนอน สารเคมีที่ควรใช้ได้แก่ สารคาร์บาริล มาลาไธออน 

3) ใช้การอบไอน้ า ไอร้อน และการอบด้วยตู้อบ 

 
ภำพ 11 ลักษณะการเข้าท าลายฝักมะขามหวานของหนอนเจาะฝักมะขาม Citripestis sagittiferella Moore 
ที่มา :  ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์และทศพล แทนรินทร์. ม.ป.ป.จาก
 http://nkc.tint.or.th/nkc51/nkc5101/nkc5101c.html 

5.1.2 หนอนคืบละหุ่ง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Achaea janata Linnaeus วงศ์ Erebidae อันดับ Lepidoptera 

 ลักษณะและกำรท ำลำย ตัวหนอนมีหลายสี เช่น ด า น้ าตาล เทา มีแถบด้านข้างยาวขนานล าตัว 
เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ขาเทียมที่อยู่ท้ายล าตัวยกมาชิดกับสว่นหัวแล้วจึงยกส่วนหัวยืดออกไปในลักษณะ
ของการคืบ ซึ่งเป็นที่มาของช่ือ "หนอนคืบ" วงจรชีวิต ระยะไข่ประมาณ 3 วัน > ระยะหนอนประมาณ 12 วัน 
> ระยะดักแด้ประมาณ 10 วัน > ระยะตัวเต็มวัยประมาณ 15 วัน ลักษณะการท าลาย หนอนคืบเมื่อฟักออก
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จากไข่ใหม่ ๆ จะแทะเล็มส่วนของดอกหรือผวิใบด้านล่าง ส่วนหนอนที่โตแล้วจะกดักินใบเหลอืแต่ก้าน (บางครัง้
อาจสังเกตต าแหน่งที่ถูกท าลายจากการถ่ายมูลไปตกที่ใบล่าง ๆ) (ภาพ 12)   
 วิธีป้องกันและก ำจัด 
 1) หมั่นส ารวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ  
 2) ใช้ศัตรูธรรมชาติในการควบคุม เช่น มวนพิฆาต, มวนเพชฌฆาต หรือ เช้ือบีที เป็นต้น 
 3) ใช้กับดักแสงไฟก าจัดตัวเต็มวัย 
 ใช้สารเคมีฉีดพ่น ได้แก่ อีมาเม็กตินเบนโซเอท 5% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร อีมาเม็กตินเบน
โซเอท 1.92% EC อัตรา 20 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร คาร์บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ แลมบ์
ดา ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 

  
ภำพ 12  ลักษณะหนอนหนอนคืบละหุ่ง 
ที่มา : กลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรพูืช 
https://www.facebook.com/PATRS.DOA/posts/1754936911312882/  
 5.1.3 หนอนด้วงหนวดยำวเจำะล ำต้นทุเรียน (ด้วงบ่ำหนำมจุดนูนด ำ) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Batocera rufomaculata De Geer วงศ์ Cerambycidae อันดับ Lamiinae 
ลักษณะและกำรท ำลำย ตัวเต็มวัย มีลักษณะล าตัวยาวประมาณ 2 นิ้ว ล าตัวมีสีเหลืองปนน้ าตาล บริเวณส่วน
นอกมีจุดสีเหลืองปนสีส้มหลายจุดปีกแข็งมีสีด าและสีเหลืองส้มคาดผ่านกลางปีกทั้ง 2 ข้าง มีหนวด ในระยะที่
เป็นตัวหนอนจะมีสีขาวปนเหลือง เจริญเติบโตเต็มที่จะมีขนาดของล าตัวยาวประมาณ 1-2 นิ้ว กว้างประมาณ 
0.5 -0.75 นิ้ว ลักษณะของล าตัวเป็นปล้องสีขาว ส่วนหัวมีสีน้ าตาลเข้ม มีกรามแข็งแรง ปากมีเข้ียว ด้วงหนวด
ยาวตัวเมียจะวางไข่แบบเดี่ยวบนกิ่งอ่อน หรือตามรอยแตกรอยแยกของล าต้น ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนใช้เวลา 7-
14 วัน หนอนจะเจาะเข้าไปในเปลือกและล าต้น แล้วอาศัยอยู่ในนั้นเป็นเวลา 3-4 เดือน หลังจากนั้นจะเข้า
ดักแด้ในล าต้นเป็นเวลา 4 – 6 เดือน จึงจะออกเป็นตัวเต็มวัย (ภาพ 13) ซึ่งในระยะที่เป็นตัวหนอน การเจาะ
เข้าไปในเปลือกและล าต้นท าให้เป็นโพรงเพื่อเข้าดักแด้ในนั้น เป็นการตัดท าลายระบบท่อน้ า ท่ออาหาร ท าให้
ต้นมะขามกิ่งหักหรือเหี่ยวแห้งตาย การสังเกตการเจาะท าลายของหนอนนั้น จะมีขุยของไม้และมูลของหนอน
ออกมาปิดปากรูที่ถูกเจาะ มีการระบาดมากในช่วงฤดูแล้ง 

วิธีป้องกันและก ำจัด 
1) ก าจัดแหล่งขยายพันธ์ุ โดยตัดต้นมะขามหวานที่ถูกท าลายรุนแรงจนไมส่ามารถให้ผลผลิตเผาทิง้

และควรมีการดูแลรักษาต้น ให้มีความสมบรูณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
2) ก าจัดตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาว โดยใช้ไฟส่องจบัตัวเต็มวัยตามต้นในช่วงเวลา 20.00 น. ถึงช่วงเช้า

มืด หรือใช้ตาข่ายดักปลาตาถ่ีพันรอบต้นหลาย ๆ รอบ เพื่อดักตัวด้วงแมลงศัตรู (ภาพ 14) 
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3) หมั่นตรวจสวนเป็นประจ า โดยสังเกตรอยแผล ซึ่งเป็นแผลเล็กและช้ืน ที่ตัวเต็มวัยท าข้ึนเพื่อการ
วางไข่ ถ้าพบให้ท าลายไข่ทิ้ง หรือ ถ้าพบขุยและการท าลายที่เปลือกไม้ให้จับตัวหนอนท าลาย 

4) ถ้าระบาดไม่รุนแรง และหนอนเจาะเข้าเนื้อไม้แล้ว ให้ฉีดสารก าจัดแมลง น้ าส้มควันไม้ หรือน้ าเกลือ
เข้มข้นเข้าในรูใหเ้ต็ม แล้วใช้ดินเหนียว ส าลี หรือดินน้ ามันอดุรูไว้ 

5) แหล่งที่มีการระบาดรุนแรง ควรป้องกันการเข้าท าลายของด้วงหนวดยาวโดยพ่นสารฆ่าแมลง  
thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Eforia 247 ZC 14.1%/10.6%  ZC) อัตรา 40 มิลลิลิตร หรือ 
clothianidin (Dantosu 16% SG) อัตรา 20 กรัม หรือ imidacloprid (Confidor100 SL 10% SL) อัตรา 30 
มิลลิลิตร หรือ acetamiprid (Molan 20% SP) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ให้ทั่วบริเวณต้นและกิ่ง
ขนาดใหญ่ 

  
ภำพ 13 การเข้าท าลายพืชของด้วงบ่าหนามจุดนูนด า Batocera rufomaculata De Geer 

  
ภำพ 14 การใช้ตาข่ายดักตัวเต็มวัยด้วงบ่าหนามจุดนูนด า Batocera rufomaculata De Geer 
ที่มา : http://reportnews.doae.go.th/fileupload/pr_form/201808091533806497.pdf  

5.1.4 หนอนเจำะกิ่ง  
ช่ือวิทยาศาสตร์ Zeuzera coffeae Niethner วงศ์ Cossidae อันดับ Lepidoptera 

ลักษณะกำรท ำลำย ด้วงตัวเต็มวัยจะกัดผิวของกิ่งให้เป็นแผลแล้ววางไข่ ลักษณะไข่จะมีสีขาว เมื่อไข่ฟัก
ออกเป็นตัวหนอนแล้วจะเจาะเข้าไปกินเนื้อไม้ ท าลายกิ่งเล็ก เมื่อเกิดการระบาดท าให้มองเหน็กิ่งแห้งตายเปน็สี
แดงตามทรงพุ่มมะขามหวาน(ภาพ 15)   

กำรป้องกันและก ำจัด เมื่อตรวจพบกิ่งแห้งตาย ให้ตัดใต้แผลที่เป็นรอยเจาะท าลายของแมลงประมาณ 
1 คืบ และน ากิ่งที่ตัดไปเผาท าลายทิ้ง วิธีการป้องกันให้ฉีดพ่นด้วยสารคาร์บอนไดซัลไฟด์ หรือคาร์บอนเตตรา
คลอไรด์ ตัดแต่งกิ่งที่ถูกหนอนท าลายแล้วน าไปเผาไฟเพื่อก าจัดหนอนและดักแด้ที่อยู่ในกิ่งนั้น ถ้าตรวจพบรู
หรือรอยท าลายบนกิ่งใหญ่ ๆ หรือล าต้น ใช้สารป้องกันก าจัดแมลง ฉีดเข้าในรูแล้วอุดด้วยดินเหนียว  
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ภำพ 15  ลักษณะการเข้าท าลายกิ่งมะขามหวานของหนอนเจาะกิง่ Zeuzera coffeae 
ที่มา  :  เทพ เพียมะลัง (2552) 

5.1.5 ด้วงขำโต  
ช่ือวิทยาศาสตร์ Caryedon gonagra (Fabricious) วงศ์ Bruchidae อันดับ Coleoptera  

ลักษณะกำรท ำลำย ตัวเต็มวัยจะวางไข่ที่เปลือกมะขามหวาน ในระยะที่มะขามหวานเริ่มให้ความหวานก่อนที่
เปลือกจะแข็ง หนอนจะเจาะผ่านเปลือกและเนื้อเข้าไปกัดกินและเจริญเติบโตในเมล็ด และยังเจริญเติบโตเป็น
ตัวเต็มวัย (ภาพ 16) แพร่พันธ์ุอยู่ในฝักมะขามหลังการเก็บเกี่ยวอย่างรวดเร็ว  

กำรป้องกันและก ำจัด ตรวจดูในช่วงที่ฝักมะขามหวานหรือก่อนมะขามหวานสุกประมาณ 1 – 2  
เดือน ถ้าเห็นไข่สีขาวนวลบริเวณผิวฝัก หรือเมื่อตรวจพบตัวเต็มวัยอยู่ในบริเวณสวนมะขามหวานให้ป้องกันโดย
ใช้สารป้องกันก าจัดแมลง คาร์บาริล หรือ มาลาไธออน หลังตัดแต่งฝัก ให้น ามะขามหวานผึ่งแดดลดความช้ืน
แล้วน าเข้าห้องเย็นทันทีเพื่อป้องกันไข่ฟักออกเป็นตัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการนึ่งและอบ เพื่อท าลายไข่
ด้วงขาโตได้อีกทางหนึ่ง  

  

 ภำพ 16  ดักแด้ ตัวเต็มวัยและลักษณะการเข้าท าลายฝกัมะขามหวานของ ด้วงขาโต Caryedon gonagra      
    (Fabricious) ที่มา: ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์ และทศพล แทนรินทร์. ม.ป.ป. จาก    
      http://nkc.tint.or.th/nkc51/nkc5101/nkc5101c.html 

 ที่มา : เทพ เพียมะลัง (2552) 
 ตัวอย่ำงกำรป้องกันก ำจัดโรคแมลงศัตรูมะขำมหวำนของประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชนไม้ผลวังซับเปิบ  
แมลงศัตรูมะขามที่ส าคัญและท าความเสียหายให้แก่มะขามหวาน  

http://nkc.tint.or.th/nkc51/nkc5101/nkc5101c.html
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แมลงนูน หรือแมลงปีกแข็ง กัดกินใบอ่อนและดอก จะระบาดในระยะมะขามผลิใบอ่อน และออกดอก 
แมลงจะท าลายในตอนเย็นหรือกลางคืน ใช้ยากลุ่มคาร์บาริล พ่นขณะที่มีการระบาด พ่นยาในตอนเย็นให้ถูกตัว
แมลง และพ่นยาป้องกันไว้ทุกเดือน 

หนอนคืบสีเทำ เป็นศัตรูส าคัญที่ท าความเสียหายใหแ้ก่สวนมะขาม ตัวหนอนระบาดในช่วงฤดูฝนระยะ
มะขามก าลังผลิใบจวนแก่และก าลังออกดอกถึงติดฝักอ่อน หนอนจะอยู่ใต้ใบ กัดกินใบ ดอก และฝักอ่อน ทั้ง
กลางวันและกลางคืน และจะชักใยทิ้งตัวลงพื้นเมื่อถูกตัว วิธีป้องกันคือพ่นยาป้องกันไว้ หากพบการระบาด พ่น
ด้วยสารอะบาแม็กติน (เช่น โกลแจ็กซ์) หรือสารไซเพอร์เมทริน (เช่น โกลน็อค 35%) 

หนอนเจำะฝัก จะเข้าท าลายโดยเจาะฝักมะขาม ตั้งแต่ฝักเริ่มอายุ 2 เดือนข้ึนไป ท าให้ฝักเสียหายมาก 
หนอนเจาะมะขาม เป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บนฝักมะขาม ตั้งแต่ยังเป็นฝัก
อ่อนจนถึงฝักสุก วางไข่ตามรอยหักหรือแตกมากกว่าฝักปกติ เมื่อพัฒนาเป็นตัวหนอน ถ้าเป็นฝักอ่อนจะท าให้
ฝักลีบ ส่วนฝักมะขามแก่จะกัดกินเนื้ออ่อนภายในและถ่ายมูลออกมาเป็นขุยอยูบ่นฝักมะขาม การป้องกันก าจัด 
หมั่นส ารวจและเก็บฝักมะขามที่ถูกท าลายทิ้ง หากพบการระบาด พ่นด้วยสารอะบาแม็กติน หรือสารไซเพอร์
เมทริน 

5.2 โรคของมะขำมหวำนท่ีส ำคัญ 
5.2.1 โรครำแป้งขำว (Powdery mildrew) เชื อสำเหตุ Oidium heveae (steinmann) 

ลักษณะของเชื อรำ โดยทั่วไปจะมองเห็นด้วยตาเปล่า จะเห็นเป็นกระจุกของเส้นใยสีขาวถ้าส่องดูด้วย
กล้องจุลทรรศน์จะเห็นเป็นสปอร์ติดกันเป็นลูกโซ่อยู่ที่ปลายเส้นใย เมื่อเช้ือเจริญเติบโตเต็มที่จะมองเห็นเป็น
รอยคล้ายแป้งสีขาวเป็นหย่อม ๆ ทั่วไปที่ผิวด้านใต้ใบ 
 ลักษณะอำกำร ลักษณะอาการจะเห็นเด่นชัดคือจะมีกลุ่มขุยสีขาวลักษณะนูนออกมาที่ใบและยอด
อ่อน เป็นฝุ่นคล้ายแป้งสีขาว ซึ่งเป็นขุยของกลุ่มสปอร ์ซึ่งเมือ่เกิดกับใบอ่อนจะท าให้ใบหลุดรว่งไป แต่ถ้าเกิดกับ
ใบในระยะที่แก่จะท าให้ใบเกิดเป็นแผลเป็นรอยสีเหลืองจัดเฉพาะบริเวณที่เช้ือเข้าท าลาย ต่อไปจะกลายเป็น
รอยไหม้สีน้ าตาล อาการที่เกิดกับฝักจะเหน็มีสขีาว ๆ  ติดอยู่ที่ฝักคล้ายกับโรยด้วยแป้ง ถ้าเป็นระยะที่ฝักมีขนาด
เล็กจะท าให้ฝักอ่อนร่วง ช่วงที่ราแป้งระบาดมากที่สุด คือ ช่วงฤดูฝนติดต่อฤดูหนาวหรืออากาศร้อนช้ืนหรือ
หนาวช้ืนและมีการระบาดมากในแปลงขยายพันธ์ุ 
 วิธีป้องกันและก ำจัด โดยฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดในช่วงที่เริ่มมีโรคระบาด ช่วงที่มะขามหวานแตก
ใบอ่อนจะได้ผลดีที่สุด สารเคมีที่สามารถเลอืกใช้ ได้แก่ ก ามะถันผงชนิดละลายน้ าได้ ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน จนกว่า
โรคราแป้งขาวจะหายไป ไม่ควรฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวเพราะจะท าให้ใบมีอาการไหม้เหี่ยวแห้งได้
โดยใช้สารป้องกันก าจัดเช้ือราชนิดดูดซึม เช่น เบนเลก คาร์เบนดาซิม เป็นต้น 
 5.3 กำรควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขำมหวำน 
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูมะขามหวานสามารถท าได้ด้วยกันหลายวิธี คือ  
 1. กำรตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้ต้นมะขามหวานมีทรงพุ่มไม่ทึบหรือรกเกินไป เป็นการลด
และควบคุมแมลงที่ชอบกัดกินใบตามกิ่งที่อยู่หนาแน่นเกินไป ซึ่งนอกจากจะเป็นที่สะสมโรคและแมลงแล้ว ยัง
ท าให้ยากแก่การพ่นสารเคมใีห้ทั่วถึงได้ การตัดแต่งกิ่งจึงเป็นการช่วยให้ต้นมะขามแข็งแรงข้ึน ประสิทธิภาพการ
พ่นสารเคมีได้ทั่วถึงดีข้ึน 
 2. กำรรักษำควำมสะอำดของต้นมะขำมหวำน การก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอ สามารถช่วยลด
ปัญหาของแมลงรบกวนบางชนิด 
 3. กำรล่อแมลงด้วยแสงไฟ การติดแสงไฟ (หลอดแบล็คไลท์) วางไว้บนภาชนะที่ใส่น้ าผสมสารจับใบ
หรือน้ าผสมกับผงซักฟอก จะล่อแมลงที่บินมาเล่นแสงไฟแล้วตกลงในภาชนะที่ใส่น้ าไ ว้ วิธีการนี้ใช้ได้ผลดีกับ
พวกผีเสื้อกลางคืน พวกด้วง พวกเพลี้ย เป็นต้น 
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 4. กำรฉีดพ่นด้วยสำรเคมี เป็นการควบคุมโรคและแมลงทีส่ะดวกรวดเร็วได้ผลทนัท่วงที ซึ่งการฉีดพ่น
สารเคมีที่ป้องกันก าจัดโรคและแมลงควบคู่กันไปในครั้งเดียวกัน การฉีดสารเคมีควรใช้ให้ถูกวิธีและช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อให้ประสิทธิภาพในการควบคุมการท าลายของศัตรูพืช 

6. กำรเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังกำรผลิต 
6.1 กำรสุกของมะขำมหวำน 
หลังจากมะขามหวานติดฝักแล้ว ฝักของมะขามหวานจะเจริญเติบโตจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายน ฝักจะ

แก่ ช่วงนี้หมดฤดูฝนท าให้ปริมาณน้ าลดน้อยลง ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้งมะขามหวานจะหยุดการเจริญเติบโต ท าให้
ฝักของมะขามหวานสุกและเริ่มมีรสหวานเพิ่มข้ึน เนื่องจากในช่วงนี้ฝักมะขามหวานจะได้รับปริมาณอาหารมา
เลี้ยงฝักลดน้อยลง ท าให้ปริมาณการสร้างกรดซัลฟูริคในฝักมะขามหวานมีปริมาณน้อยลง ขณะเดียวกันกรดซัล
ฟูริคภายในฝักถูกเปลี่ยนสภาพเป็นน้ าตาล เมื่อฝักมะขามหวานเริ่มแก่และสุกก็เริ่มมีความหวานเพิ่มข้ึน ถ้า
กรดซัลฟูริคถูกเปลี่ยนเป็นน้ าตาลไม่หมดจะท าให้มะขามหวานมีรสชาติอมเปรี้ยว นอกจากนี้ถ้ามีฝนในช่วงที่
มะขามหวานแก่และสุก ต้นมะขามหวานที่ได้รับน้ าก็จะท าการผลิตกรดซัลฟูริคข้ึนมาอีก และมะขามหวานบาง
พันธ์ุเมื่อแก่และสุกแล้ว ก็ไม่สามารถเปลี่ยนกรดซัลฟูริคเป็นน้ าตาลได้หมด จึงท าให้มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว 

 การสุกของฝักมะขามหวานพันธ์ุน้ าผึ้ง เป็นพันธ์ุที่สุกก่อนพันธ์ุอื่น ๆ  ประมาณ 4-5 วัน มะขาม
หวานพันธ์ุสีชมภูจะสุกตามมาอีกประมาณ 7 วัน พันธ์ุที่สุกรองลงมา คือ อินทผาลัม ขันตี ประกายทอง และ
หมื่นจง สุดท้ายที่สุกทีหลังคือ พันธ์ุสีทอง (นายหยัด) อย่างไรก็ตามการสุกของฝักจะไม่ตรงตามนี้ตลอดไป จะ
ข้ึนอยู่กับพื้นที่ ถ้าเป็นที่ดอนเป็นเนินเขา จะได้รับปริมาณน้ าฝนก่อนบริเวณที่ลุ่ม การออกดอกก็จะเร็วกว่าเป็น
ฝักก่อน พอถึงช่วงสุกในที่ดอนจะสุกเร็วกว่า การสุกของมะขามหวานในแต่ละต้นจะสุกไม่พร้อมกันทั้งต้น จะ
ทยอยสุกเป็นรุ่น ๆ ผู้เก็บฝักมะขามหวานจึงจ าเป็นต้องมีความช านาญ รู้ว่าฝักไหนสุก เก็บได้หรือยังเก็บไม่ได้ 

6.2 กำรเก็บเกี่ยวมะขำมหวำน 
ระยะการเก็บฝักมะขามหวานแต่ละพันธ์ุมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น แหล่งปลกู 

ช่วงเวลาที่ออกดอก ติดฝัก จนกระทั่งฝักสุก การให้ปุ๋ย ความช้ืนในดิน เป็นต้น มะขามหวานส่วนมากจะแก่และ
เก็บเกี่ยวได้ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ฝักมะขามหวานที่แก่เก็บได้หรือฝักสุก จะมี
เปลือกฝักสีน้ าตาลหรือสีนวลหรือสทีอง ข้ึนอยู่กับลักษณะประจ าพันธ์ุของแต่ละพันธ์ุ ฝักแก่ที่แห้งดีแล้วจับดูจะ
มีน้ าหนักเบา แต่ถ้าฝักที่ยังไม่แก่จัดหรือที่เรียกว่าคาบหมูจะมีน้ าหนักมาก ถ้าเคาะดูจะรู้สึกว่าข้างในมีเสียง
กลวง การหาระยะเวลาที่เหมาะสมของการเก็บฝักมะขามหวานสามารถท าได้อีกหลายวิธี เช่น  
 กำรนับอำยุของฝักมะขำมหวำน จะนับตั้งแต่เริ่มติดฝักจนกระทั่งวันที่เก็บเกี่ยวได้ โดยจัดท าเป็น
บันทึกอายุของฝักที่เก็บได้ต้ังแต่เริ่มให้ฝักในฤดูกาลแรก บันทึกที่ท าไว้หลายฤดูกาลจะสมารถบอกถึงระยะเวลา
การเก็บของฝักมะขามหวานที่ปลูกได้อย่างเหมาะสม 
 สีของเปลือกฝัก ฝักมะขามหวานที่แก่เก็บได้จะมีสีของเปลือกออกสีน้ าตาล สีนวล สีเหลือง ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะประจ าของแต่ละพันธ์ุ 
 กำรฟังเสียง ฝักมะขามหวานที่สุกเก็บได้ ถ้าใช้นิ้วดีดเบา ๆ แล้วออกเสียงกลวง ๆ ถือว่าแก่เก็บได้ ถ้า
เสียงออกเสียงแน่น ๆ ถือว่าไม่สุกยังเก็บไม่ได้ 
 กำรใช้เล็บขูดผิวเปลือกของฝัก ฝักที่สุกแล้วจะไม่เกิดรอย แต่ถ้าฝักยังไม่สุกเนื้อยังแนบชิดเปลือกฝัก
อยู่ จะเกิดรอยขูดเมื่อใช้เล็บขูดที่ผิวเปลือกฝัก ฝักที่สุกแล้วเนื้อจะแห้งและยุบตัวแยกออกจากเปลือก 
 6.3 กำรเก็บรักษำฝักมะขำมหวำน 

กำรผ่ึงลม เป็นการเก็บรักษาฝักมะขามหวานไว้ในระยะเวลาสั้น ๆ 20 – 62 วัน โดยน าฝักมะขาม
หวานที่เก็บมาและคัดขนาดแล้วมาผึ่งลมในที่ร่ม มีการระบายอากาศได้ดี ถ้าต้องการเก็บรักษาฝักไว้ 20 – 30 
วัน ให้ผึ่งลมเป็นเวลา 2 – 5 วัน และคอยเกลี่ยฝักระวังไม่ให้ทับกันแน่นเกินไปและถ้าต้องการเก็บรักษาฝัก
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มะขามหวานให้นาน 30 – 60 วัน ระยะเวลาการผึ่งลมต้องนานข้ึน 10 – 15 วัน โดยสังเกตว่าฝักมะขามหวาน
จะหยุดการคายน้ าเพราะการคายน้ าจะท าให้เกิดไอน้ าและความร้อนข้ึน เมื่อน าฝักมะขามหวานบรรจุลงใน
กล่องหรือถุงเพือ่การจ าหน่ายแล้วฝักมะขามหวานอาจเกดิเช้ือราเสียหายได้ การผึ่งลมถ้าท าบนตะแกรงเหลก็จะ
ท าให้ได้ผลดีข้ึน 

กำรน่ึง คือการท าให้เนื้อและเมล็ดของมะขามหวานสุกโดยอาศัยความร้อนจากไอน้ า เพื่อเป็นการ
ก าจัดเช้ือราและแมลงต่าง ๆ  ที่อาจจะอยู่ในฝักมะขามหวาน เพื่อต้องการเก็บรักษาฝักมะขามหวานให้ได้นาน
ออกไปอีก โดยที่ฝักมะขามหวานยังคงมีคุณภาพและรสชาติคงเดิม 

วิธีการนึ่งกระท าเช่นเดียวกับการนึ่งอาหารทั่วไป โดยใช้ความร้อนจากไอน้ าเดือดนึ่ง การนึ่งใช้เวลา 10 
– 20 นาที ข้ึนอยู่กับขนาดของฝัก ถ้าฝักมีขนาดใหญ่ใช้เวลานึ่งนานกว่าฝักขนาดเล็กและความหนาบางของ
เปลือกฝักด้วย ถ้าเป็นมะขามหวานเปลือกบาง เช่น พันธ์ุขันตี พันธ์ุศรีชมภู ใช้เวลานึ่งประมาณ 8 – 10 นาที 
มะขามหวานเปลือกหนา เช่น พันธ์ุหมื่นจง พันธ์ุสีทองนายหยัด ใช้เวลาน่ึงประมาณ 10 – 15 นาที และถ้าน่ึง
นานเกินไปจะท าให้รสชาติเปลี่ยนได้ เมื่อนึ่งเรียบร้อยแล้วน าฝักมะขามหวานออกมาผึ่งให้เย็นหรือตากผึ่งแดด
จนแน่ใจว่าแห้งดีแล้ว ถ้าจะเก็บไว้นาน เก็บในภาชนะมีฝาปิดสนิทกันแมลงได้ เช่น โอ่งเคลือบหรือปี๊บ 

กำรอบด้วยไอร้อน คือการท าให้เนื้อและเมลด็มะขามหวานสุกโดยอาศัยความร้อนจากไอร้อน เพื่อเปน็
การก าจัดเช้ือราและแมลงต่าง ๆ  ที่อาจมีอยู่ภายในฝัก เมื่อต้องการเก็บรักษาฝักมะขามหวานให้ได้นาน คล้าย
กับการอบของโรงบ่มใบยาสูบ ซึ่งต้องลงทุนมากและการใช้ยุ่งยาก หรือไม่ก็อาจใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้
เช่นกัน 

กำรเก็บในห้องเย็น เป็นการเก็บที่ต้องลงทุนสร้างห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้ให้อยู่ในระดับ 5 – 10 
องศาเซลเซียส การเก็บรักษาฝักมะขามหวานไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส จะสามารถเก็บ
รักษาได้นานเป็นปี สามารถรักษาสภาพและคุณภาพของฝักมะขามหวานได้โดยที่เปลือก สีของเนื้อ รสชาติและ
กลิ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง โรคและแมลงศัตรูมะขามหวานไม่รบกวน แตก่ารเก็บในห้องเย็นเป็นการลงทุนที่สูงมาก 

กำรฉำยรังสี เป็นการเก็บรักษาโดยผ่านการฉายรังสี เป็นวิธีการน ามะขามหวานไปรับรังสีแกรมมา ซึ่ง
ได้มาจากต้นก าเนิดรังสีโคบอลต์ 60 หรือซีเซียม 137 การฉายรังสีปริมาณ 1 กิโลเกรย์ ร่วมกับวิธีการลด
ความช้ืนด้วยการผึ่งแดด สามารถใช้ก าจัดแมลงที่อาจติดในมะขามหวานและควบคุมการเจริญเติบโตของเช้ือรา
ระหว่างการเก็บรักษาอย่างได้ผล ไม่พบความแตกต่างในด้านรสชาติและปริมาณวิตามินซีระหว่างมะขามหวาน
ที่ไม่ฉายรังสีกับมะขามหวานฉายรังสี นอกจากนี้มะขามหวานที่ฉายรังสีสามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 8 เดือน 
โดยยังมีรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้ชิม ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ด าเนินการฉายรังสีมะขามหวาน คือ ศูนย์ฉายรังสี
อาหารและผลิตผลการเกษตร ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ตั้งอยู่ที่ 37 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 12120 โดยมะขามหวานจะต้องบรรจุในภาชนะก่อนการฉายรังสี 
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บทท่ี 2 

ละมุด 

1. ควำมส ำคัญ สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด     
 ละมุด (Manilkara zapota (L.) P.Royen เป็นไม้ผลที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะ
ละมุดพันธ์ุมะกอกถือเป็นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย เป็นพันธ์ุที่มีขนาดผลเล็ก มีน้ าหนักต่อผล 45 
กรัม รูปร่างผลรีคล้ายไข่ไก่ ลักษณะเนื้อละเอียด เมื่อสุกไม่เละ มีสีเนื้อน้ าตาลอ่อน ความหวานเมื่อสุกจั ด 17 
องศาบริกซ์ ชาวสวนละมุดจังหวัดสุโขทัยมักเรียกว่า “ผลกรอบ” หรือละมุดกรอบ การทานละมุดในปริมาณ
พอดีท าให้ร่างกายได้สารอาหารที่มีประโยชน์จากธาตุอาหารจ าเป็นต่อร่างกาย อย่างเช่น ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แมกนีเซียม โฟเลต ไนอาซิน แคลเซียม โปรตีน ใยอาหาร การรับประทานละมุด 100 กรัม จะได้
ปริมาณใยอาหาร 0.7 กรัม ใยอาหาร คือ ส่วนประกอบของกากอาหารจากผัก ผลไม้ ใยอาหารไม่สามารถถูก
ย่อยและดูดซึมในทางเดินอาหารได้ จึงเป็นอาหารที่ไม่ให้พลังงาน  ใยอาหารมีบทบาทส าคัญและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ใยอาหารที่ ไม่ละลายน้ ามีส่วนช่วยเพิ่มอุจจาระซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการขับถ่าย ลดอาการท้องผูกและริดสีดวงทวาร ลดการเกิดโรคล้าไส้โป่งพอง นอกจากนั้น ละมุด
ยังเป็นแหล่งของวิตามินเอ และวิตามินบี คือมี 17 และ 26 มิลลิกรัม วิตามินอีเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้ม
เซลล์ ประโยชน์ของวิตามินอี คือป้องกันการแตกของเม็ดเลือด ป้องกันการอุดตันของเม็ดเลือด ต่อต้านอนุมูล
อิสระ และป้องกันการอักเสบ ส่วนวิตามินบี ท าหน้าที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในร่างกายให้เป็นน้ าตาลกลูโคสซึ่ง
ร่างกาย สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไปใช้ได้ และช่วยในกระบวนการเมตาโบลิซึมของไขมันและโปรตีน รวมถึง
การท างานของระบบประสาท และกล้ามเนื้อในระบบทางเดินอาหาร ส าหรับการให้พลังงานของละมุดจาก
ตาราง 1 พบว่า ละมุด 100 กรัมให้พลังงาน 35 กิโลแคลอรี่ ซึ่งเทียบได้กับการรับประทานละมุดมะกอก 
ประมาณ 2 ผล โดยความต้องการพลังงานในแต่ละวันของวัยรุ่น หญิง-ชาย อายุ 14-25 ปี และชายวัยท างาน
อายุ 25-60 ปี  คือ 2,000 กิโลแคลอรี่ จะเห็นได้ว่าละมุดมะกอก 2 ผล ให้พลังงานน้อยกว่าพลังงานที่ร่างกาย
ต้องการแต่ละวัน ถึงกว่า 50 เท่า(ตาราง 1) 
ตำรำง 1 คุณค่าทางอาหารและองค์ประกอบโดยประมาณของละมุดมะกอก 

รำยกำร ปริมำณ 
พลังงาน 35.0 กิโลแคลอรี่ 
คาโบไฮเดรต 8.00 กรัม 
โปรตีน 0.20 กรัม 
เส้นใยอาหาร 0.70 กรัม 
วิตำมิน 

 

     ไนอะซิน 0.20 มิลลิกรัม 
     ไรโบฟลาวิน 0.50 มิลลิกรัม 
     ไทอะมีน 0.11 มิลลิกรัม 
     วิตามิน เอ 17.0 มิลลิกรัม 
     วิตามิน บี 26.0 มิลลิกรัม 
แร่ธำต ุ

 

     แคลเซียม 1.00 มิลลิกรัม 
     เหล็ก 0.20 มิลลิกรัม 
     ฟอสฟอรัส 79.0 มิลลิกรัม 
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อ่ืน ๆ  
     เถ้า 0.20 กรัม 
     น้ า 77.3 กรัม 

ที่มา: กรมอนามัย (2544) 
 สถำนกำรณ์กำรผลิต 

  พื้นที่ปลูกละมุดในประเทศไทยทั้งหมด 36 จังหวัด พื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 16,985 ไร่ โดยปลูก
มากที่สุดคือสุโขทัย 6,037 ไร่ รองลงมาคือราชบุรี 4,488 ไร่ และนครราชสีมา 2,659 ไร่ คิดเป็น 35.5, 26.4 
และ 15.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และอีก 2 ,002 ไร่ กระจายอยู่ใน 33 จังหวัด ส่วนผลผลิตทั้งประเทศรวม 
13,163 ตัน แบ่งเป็นผลผลิตในจังหวัดสุโขทัย 3,808 ตัน คิดเป็น 28.9 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิต 1,480 กิโลกรัม มี
มูลค่าผลผลิต 31.3 ล้านบาท(ตาราง 2) 
 ละมุดพันธ์ุมะกอก เป็นพันธ์ุที่มีขนาดผลเล็กคือ 45 กรัมต่อผล รูปร่างผลรีคล้ายไข่ไก่ ลักษณะเนื้อ
ละเอียดเมื่อสุกไม่เละ มีสีเนื้อเมือสุกสีน้ าตาลอ่อน ความหวานเนื้อเมื่อสุกจัด 17 องศาบริกซ์ มีการเจริญเติบโต
ดี  พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย คิดเป็น 60.5 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศ โดยมีผลผลิตทั้งหมด  
3,794 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 685 กิโลกรัม มูลค่า 5,635 บาทต่อไร่ มูลค่ารวมทั้งหมด 31 ล้านบาท(ตาราง 3)  
 ผลผลิตละมุดพันธ์ุมะกอก ในปี 2554-2563 มีผลิตอยู่ระหว่าง 2,282 - 24,225 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 414 
- 4,350 กิโลกรัม ราคาขาย 4.40 -  8.23 บาทต่อกิโลกรัม มูลค่าของผลผลิตต่อราคาขาย 2,257 - 25,406 
บาทต่อไร่ ข้ึนลงตามความต้องการของตลาด และความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผลผลิตต่อพื้นที่
ลดลง(ตาราง 4) 
ตำรำง 2  พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาขาย และมูลค่าผลผลิตละมุดรายจังหวัด ตามราคาหน้า

สวนของเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563  
  

จังหวัด 
เนื้อที่ยืน

ต้นทั้งหมด 
(ไร)่ 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตตอ่ไร ่
(กิโลกรมั) 

ราคาขาย 
(บาท/

กิโลกรัม) 

มูลค่าของ
ผลผลิตตอ่ราคา

ขาย 
(บาท/ไร่) 

มูลค่าผลผลติ
ทั้งหมด 

(ล้านบาท)                    

สุโขทัย  6,037   3,808   1,480  8.23  12,178   31.30  
ราชบุร ี  4,488   8,644   1,945  23.6  45,911  204.1  
นครราชสีมา  2,659   4   2,000  15.0  30,000   0.100  
เพชรบรุ ี  1,489   333   465  14.9  6,938   5.000  
ลพบรุ ี  597   6   264  23.1  6,109   0.100  
สงขลา  352   28   269  39.1  10,522   1.100  
นครสวรรค์  280   -     -  -  -   -  
ปทุมธานี  163   138   1,950  25.5  49,792   3.500  
เพชรบรูณ์  111   18   2,529  29.2  74,011   0.500  
พระนครศรีอยุธยา  100   -     -  

 
 -   -  

สมุทรสงคราม  85   122   1,440  23.3  33,595   2.900  
พัทลงุ  84   3   114  40.0  4,546   0.100  
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จังหวัด 

เนื้อที่ยืน
ต้นทั้งหมด 

(ไร)่ 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตตอ่ไร ่
(กิโลกรมั) 

ราคาขาย 
(บาท/

กิโลกรัม) 

มูลค่าของ
ผลผลิตตอ่ราคา

ขาย 
(บาท/ไร่) 

มูลค่าผลผลติ
ทั้งหมด 

(ล้านบาท)                    

ชลบุร ี  70   -     -  -  -   -  
ชัยภูมิ  65   -     -  -  -   -  
อ่างทอง  60   13   938  13.5  12,694   0.200  
เลย  41   5   833  10.0  8,333   0.100  
ประจวบคีรีขันธ์  31   8   504  23.9  12,081   0.200  
นครพนม  29   1   800  15.0  12,000   0.000  
ระยอง  26   2   750  40.0  30,000   0.100  
สระบุร ี  26   -     -  -  -   -  
พิจิตร  22   8   500  17.5  8,750   0.100  
สิงห์บรุ ี  20   1   250  11.00  2,750   0.000  
สุราษฎร์ธานี  17   -     -  -  -   -  
พิษณุโลก  16   -     -  -  -   -  
ชัยนาท  16   -     -  -  -   -  
เชียงใหม ่  16   3   500  40.00  20,000   0.100  
ปราจีนบุร ี  12   1   250  35.00  8,750   0.000  
สกลนคร  11   -     -  -  -   -  
กระบี ่  10   -     -  -  -   -  
ล าปาง  10   -     -  -  -   -  
อุดรธานี  10   -     -  -  -   -  
สตูล  9   -     -  -  -   -  
อุตรดิตถ์  9   -     -  -  -   -  
ศรีสะเกษ  8   20   2,458  21.70  53,341   0.400  
ตาก  6   0   500  15.00  7,500   0.000  
ก าแพงเพชร  1   -     -  -  -   -  

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2564) 
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ตำรำง 3  พื้นที่เพาะปลกู ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ของละมุดมะกอกเป็นรายจงัหวัด ปี พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด 

(ไร่) 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร ่
(กิโลกรมั) 

สุโขทัย 5,782 3,794 685 
ราชบุร ี 1,976 676 342 
เพชรบรุ ี 1,489 333 472 
นครสวรรค์ 141 - - 
ลพบรุ ี 69 - - 
ปทุมธานี 32 - - 
พระนครศรีอยุธยา 24 - - 
ระยอง 17 2 88 
สกลนคร 11 - - 
ล าปาง 10 - - 
ปราจีนบุร ี 7 - - 
นครราชสีมา 2 4 2,000 
สิงห์บรุ ี 2 1 250 
อุดรธานี 2 - - 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2564)  
ตำรำง 4  พื้นที่เพาะปลกู ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ราคาขาย  และมลูค่าผลผลิตละมุดมะกอกตามราคาหน้าสวน

ของเกษตรกร ปี พ.ศ. 2554-2563 

  
ป ี

เนื้อที่ยืนต้น
ทั้งหมด 

(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร ่
(กิโลกรมั) 

ราคาขาย 
(บาท/กโิลกรัม) 

มูลค่าของผลผลิต
ต่อราคาขาย 
(บาท/ไร)่ 

มูลค่าผลผลิต
ทั้งหมด 

(ล้านบาท)                     

2554 4,808 5,569 1,160 5.39 6,255 30 
2555 5,553 8,108 1,758 6.94 12,197 56  
2556 5,553 6,326 1,371 4.40 6,033 28  
2557 5,525 5,484 1,010 4.70 4,746 26  
2558 5,525 5,484 1,010 4.70 4,746 26  
2559 5,573 5,191 942 4.93 4,644 26  
2560 5,573 4,263 774 6.00 4,642 26  
2561 5,573 2,282 414 5.45 2,257 12  
2562 5,569 24,225 4,350 5.84 25,406 141  
2563 5,782 3,794 685 8.23 5,635 31  

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร (2564) 
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 กำรตลำด  
  ตลาดภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการส่งขายให้กับพอ่ค้าคนกลางซึง่จะเปน็ผู้รวบรวมแลว้ขน
ส่งไปขายยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ พิจิตร เชียงราย และตามงานเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดโดยรอบ  โดยราคาที่
จ าหน่ายได้ อยู่ระหว่าง 7-15 บาท ตามขนาดของผลละมุด ส าหรับสวนละมุดที่มีการผลิตละมุดคุณภาพและ
ปลอดภัยสามารถจ าหน่ายในศูนย์การค้า ในราคา กิโลกรัมละ 80-100 บาท  ในปี พ.ศ. 2554-2563 ประเทศ
ไทยมีการส่งออกละมุดไปยังประเทศแถบยุโรป เช่น เยอรมนี โดยในปี 2563/64 มีปริมาณการส่งออก 3 ตัน 
นอกจากนั้นมีการส่งขายไปยังประเทศ พม่า ลาว ในรูปผลสดต่อปี ปริมาณ 48.1 – 386 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
1,509,098 - 4,898,175  บาท (ตาราง 5 )  
ตำรำง 5    ปริมาณ และมลูค่าการส่งออกผลสดของละมุด ปี พ.ศ. 2554 -2563 

ป ี ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (บาท) 

2554 89 3,522,420 
2555 64 2,396,729 
2556 74 2,408,085 
2557 96 3,095,116 
2558 74 2,970,917 
2559 53 2,233,696 
2560 110 3,011,839 
2561 386 4,898,175 
2562 82 2,359,575 
2563 48.1 1,509,098 

ที่มา : กลุ่มบรกิารส่งออกสินค้าเกษตร (2564) 

 มาตรฐานละมุดเพื่อการส่งออก ผลละมุดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 1. 
ช้ันพิเศษ (extra class) ไม่มีต าหนิ  2. ช้ันหนึ่ง (class I) มีความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย ด้านรูปทรงและ
สีของผล 3. ช้ันสอง (class II) ผลละมุดในช้ันนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้บ้าง ด้านรูปทรงและสีของผลเกิน
10% ของพื้นที่ผิวของผลละมุด ขนาดผลของละมุดตามมาตรฐานของส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติพิจารณาจากน้ าหนักต่อผลหรือจ านวนผลต่อกิโลกรมั อย่างใดอย่างหนึ่ง (ตาราง 6) ในขณะที่มาตรฐาน
ของอาเซียนได้ก าหนดขนาดของละมุดที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน มกษ. (ตาราง 7) 

 

ตำรำง 6 ขนาดผลของละมุดตามมาตรฐานของส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรปี 2554 
รหสัขนาด น้ าหนักต่อผล (กรัม) จ านวนผลตอ่กิโลกรมั 

1 >105 >9 
2 >90-105 9-11 
3 >75-90 11-13 
4 >60-75 13-16 
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รหสัขนาด น้ าหนักต่อผล (กรัม) จ านวนผลตอ่กิโลกรมั 
5 >45-60 16-22 
6   30-45 22-33 

ที่มา : มาตรฐานสินค้าเกษตร (ละมุด) ปี 2554 
 
ตำรำง 7  ขนาดผลของละมุดตามมาตรฐานของอาเซียน 2011 

รหสัขนาด น้ าหนัก/ผล (กรัม) 
1 >190 
2 >165-190 
3 >140-165 
4 >115-140 
5 >90-115 
6 65-90 
7 30-65 

ที่มา : ASEAN STANDARD FOR SAPODILLA 2011 

2. ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์  
 ล ำต้น ละมุด เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ ล าต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร แตกกิ่งตั้งแต่ระดับ
ล่างของล าต้น ล าต้นมีกิ่ง และใบมาก จนแลดูเป็นทรงหนาทึบ กิ่งมีลักษณะเหนียวไม่หักง่าย ล าต้น กิ่ง และใบ
เมื่อมีแผลจะมีน้ ายางสีขาวไหลออกมา ส่วนเปลือกล าต้นยังเล็กมีสีน้ าตาล เมื่อต้นโตเต็มที่จะมีสีเทา 
 ใบ ใบละมุดจะแตกออกบริเวณปลายกิ่ง  แตกใบแน่นเป็นจ านวนมาก ใบมีลักษณะรีค่อนข้างหนาและ
มีสีเขียวเข้ม แผ่นเรียบ  ปลายใบแหลมเล็กน้อย ใบยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร กว้าง 3-7 เซนติเมตร แผ่น
ใบด้านบนค่อนข้างเป็นมัน ส่วนใต้ใบเป็นสีอ่อนกว่า (ภาพ 1) 

 
    ก.     ข.                             ค.                            ง. 

ภำพ 1  ลักษณะล าต้นละมุด (ก.) ต้นเละมุดอายุ 3 ปี (ข.) ต้นอายุมากกว่า 20 ปี ลักษณะใบละมุด (ค.) ใบ
กว้าง สั้น สีเขียวเข้ม (ง.) ใบแคบ ทรงรีสเีขียวอ่อน 

ดอก ดอกละมุด เป็นดอกสมบูรณ์เพศที่มีเกสรทั้ง 2 ชนิด ในดอกเดียวกัน ดอกจะออกใกล้ปลายกิ่งตามซอกใบ 
ดอกมีขนาดเล็กประมาณ 1 ซนติเมตร ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 2 ช้ัน แต่ละช้ันมี 3 กลีบ ถัดมาเป็นกลีบดอก
จ านวน 12 กลีบ ด้านในมีเกสรตัวผู้ 6 อัน และมีรังไข่อยู่เหนือกลีบดอก(ภาพ 2) 
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ก. ข. 

  ภำพ 2 ลักษณะดอกละมุด (ก.) ดอกบานเตม็ที่  (ข.) ดอกเริม่บาน 

 - ดอกละมุดจะทยอยออกเปน็รุ่นๆตลอดทั้งป ีซึ่งจะออกดอกได้ประมาณ 4 รุ่น โดยดอกรุ่นแรกจะออก
ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม 
 - การออกดอกแต่ละช่วงจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 - 35 วัน 
 - ดอกละมุดใช้เวลาจากช่วงดอกตูมจนถึงดอกบานประมาณ 20 - 24 วัน 
 - หลังจากดอกบานจนกระทั่งผลแก่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือน 
 ผล ผลละมุดจัดเป็นผลพวก berry ลักษณะของผลมีหลายแบบต่างกันตามสายพันธ์ุ เช่น รูปไข่ยาวรี 
หรือกลม แล้วแต่พันธ์ุ  ขนาดผลยาวประมาณ 3-8 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-6 เซนติเมตร ผลหนัก
ประมาณ 100- 250 กรัม ผลอ่อนเปลือกสีเขียว จนเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมเหลือง และเมื่อสุกจะมีสีน้ าตาล 
และมีไคลสีน้ าตาลเกาะที่ผิว เปลือกผลบางมาก ส่วนเนื้อขณะผลอ่อนจะมีสีเหลืองอมขาวและมียางสีขาว เมื่อ
สุกจะมีสีน้ าตาลปนแดง หากยังไม่สุกมากจะมีความกรอบหวาน แต่เมื่อสุกมากเนื้อจะนุ่ม และให้รสหวานจัด 
และมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกมะลิ (ภาพ 3) 

   
ก. ข. ค. 

ภำพ 3 ลักษณะผลของละมุด (ก.) ผลทรงรี (ข.) ผลทรงกระสวย (ค.) ผลทรงกลม 
 เมล็ด เมล็ดละมุดจะอยู่บริเวณกลางผล มีลักษณะรูปไข่ หัวและท้ายแหลม ยาวประมาณ 1 -2 
เซนติเมตร เปลือกเมล็ดแข็งค่อนข้างหนาและเป็นมัน  มีสีน้ าตาลแก่หรือสีด า แต่ละผลจะมีตั้งแต่ 1 -6 เมล็ด 
หรือมากกว่าหรือบางผลอาจไม่พบเมล็ดเลย (ภาพ 4)                
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    ก.                                ข.    

    ภำพ 4 ลักษณะการติดเมล็ด (ก.) ติด 3 เมล็ด (ข.) ติด 1 เมล็ด 

3.  เทคโนโลยีกำรผลิต 
 กำรปลูกละมุด   
 การปลูกละมุดของเกษตรชาวสวนละมุดในจังหวัดสุโขทัย มีการปลูกกันมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว โดยมีการปลูกเป็นพืชสวนหลังบ้านเพื่อรับประทานภายในครัวเรือน จนถึงปัจจุบันก็ยัง
มีการปลูกกันมากในแถบริมฝั่งแม่น้ ายม ตั้งแต่อ าเภอสวรรคโลกไล่ลงมาถึงอ าเภอศรีส าโรง การปลูกมีทั้งการ
ปลูกเป็นสวนไม้ผลเดี่ยว ๆ หรือปลูกเป็นสวนผสมผสานซึ่งมีพืชแซมอื่น ๆ เช่น มะปราง มะยงชิด มะม่วง หรือ
เพกาและบางสวนยังมีพืชผักสวนครัว หรือพืชสมุนไพรที่ต้องการแสงร าไรปลูกร่วมภายในสวน พันธ์ุละมุดที่
ปลูกร้อยละ 95 จะเป็นพันธ์ุมะกอกหรือช่ือที่ชาวสวนละมุดเรียกว่า ละมุดกรอบ ส่วนอีก  5% ก็จะเป็นพันธ์ุ
ละมุดพันธ์ุอื่นที่มีผลค่อนข้างโต ได้แก่ พันธ์ุสาลี่ (ไข่จระเข้) ไข่ห่าน กระสวย ตาขวัญ (กรมส่งเสริมการเกษตร. 
2564) การปลูกละมุดของชาวสวนทั่วไปจะปลูกแบบไม่มีการจัดระยะให้เป็นรูปแบบชัดเจนแต่จะมีระยะห่าง
ระหว่างต้นและระหว่างแถว ตั้งแต่  8x8,  7x8 หรือ 6x8 เมตร การเตรียมแปลงปลูก หากปลกูจ านวนมากหรอื
ปลูกเป็นแปลงใหญ่จะต้องเตรียมดินด้วยการไถพรวนดิน พร้อมก าจัดวัชพืชเสียก่อน หลังจากนั้น ท าการขุด
หลุมปลูก ขนาดหลุมกว้างประมาณ 50 ซม. ยาว 50 ซม. หรือขุดเป็นวงกลมขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 50 ซม. ลึก
ประมาณ 30 ซม. หลังจากนั้น รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 500 กรัม/หลุม หรือประมาณ 3-5 ก ามือ/หลุม 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กรัม/หลุม แล้วคลุกผสมให้เข้ากันกับดินใส่ลงในก้นหลุม โดยให้ก้น
หลุมสูงข้ึนมาเล็กน้อยพอเหมาะส าหรับน าต้นกล้าลงปลูก(ภาพ 5)  

 
ก                  ข                                    ค 
 ภำพ 5  การย้ายปลูกละมุดและการค้ ายัน (ก) ละมุดอายุ 1 ปี  (ข) การค้ าต้นละมุดด้วยโครงไม้ไผ่เพื่อป้องกัน
  การโยกของต้นละมุด (ค) การใสปุ่๋ยและการก าจัดวัชพืช 
 กำรดูแลรักษำต้นละมุด 
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 1 การใส่ปุ๋ย เกษตรกรผู้ปลูกละมุดจังหวัดสุโขทัยจะไม่มีการใส่ปุ๋ยให้กับละมุด เพราะเช่ือว่าดินใน
บริเวณสวนละมุดมีธาตุอาหารเพียงพอส าหรับละมุดแล้วเนื่องจากในฤดูน้ าหลาก สวนละมุดจะถูกน้ าท่วมขัง
และน้ าก็จะพัดพาตะกอนมาสะสมในสวนละมุด แต่ความจริงแล้วธาตุอาหารดังกล่าวยังไม่เพียงพอกั บความ
ต้องการของละมุดเลย ซึ่งสังเกตได้จากขนาดของผลละมุดในสวนทีไม่มีการใส่ปุ๋ยจะมีขนาดเล็กกว่าสวนทีใส่ปุ๋ย 
ดั้งนั้นถ้าจะผลิตละมุดให้ได้ผลที่มีคุณภาพได้ขนาดผลตรงตามความต้องการของผู้บริโภค จึงสมควรใส่ปุ๋ย
ประมาณ 2 ครั้งต่อปี โดยการใช้ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในอัตรา 6-
2-3 กิโลกรัมต่อต้น  ถ้าต้นยังเล็กอยู่และยังไม่ได้ผลควรใส่ ในต้นฤดูฝน 1 ครั้ง ส่วนละมุดที่ให้ผลผลิตแล้วให้
แบ่งใส่ช่วงต้นฤดูฝน 1 ครั้ง และใส่อีกครั้งหนึ่งเมื่อติดผลขนาดหัวแม่มือแล้วหรือประมาณ 90 วันหลังออกดอก 
จ านวนปุ๋ยที่ใส่ในปีแรกให้ใส่ครึ่งกิโลกรัม ปีที่ 2 ใส่หนึ่งกิโลกรัม ปีที่ 3 ใส่สองกิโลกรัม และปีที่ 4 -5 ใส่เพิ่มข้ึน
อีกปีละหนึ่งกิโลกรัม จะท าให้ผลละมุดมีขนาดผลโตข้ึนมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย  
 กำรให้น  ำละมุด   

เกษตรกรผู้ปลูกละมุดจังหวัดสุโขทัยส่วนใหญ่จะไม่มีการให้น้ าละมุด โดยเช่ือว่าน้ าฝนที่ตกในฤดูกาล
และน้ าที่ไหลบ่ามาท่วมขังในสวนละมุดเมื่อต้นฤดูนั้นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของละมุด
แล้ว แต่ความจริงแล้วละมุดนั้นมีความต้องการน้ ามากในระยะที่มีการผลิตดอกและติดผลเพื่อขยายขนาดของ
ผลให้มีขนาดใหญ่ข้ึน แม้ละมุดจะทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีก็ตาม แต่ในฤดูแล้งบางปีความช้ืนที่มีอยู่หรือน้ า
ในดินมีไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการติดดอกออกผลของละมุดได้เหมือนกัน ดังนั้น 
จึงสมควรมีการให้น้ าละมุดเพื่อรักษาความชุ่มช้ืนไว้เสมอ และควรหาหญ้าหรือเศษฟางมาช่วยคลุมโคนต้นเพื่อ
รักษาความชุ่มช้ืนไว้ด้วย ละมุดจึงจะเจริญเติบโตโดยไม่ชะงักงัน  โดยเฉพาะช่วงระยะติดผลก็มีความจ า เป็นที่
จะต้องให้ดินมีความชุ่มช้ืนอยู่เสมอ ผลละมุดที่ได้จึงจะเจริญเติบโตดีและมีรสหวาน กรอบ 
 กำรตัดแต่งกิ่งและทรงพุ่มละมุด   

เกษตรกรจะท าการตัดแต่งกิ่งละมุดหลังจากเก็บผลผลิตแล้ว โดยจะตัดแต่งเอาเฉพาะกิ่งที่มีร่องรอย
การท าลายจากโรค แมลง จะไม่นิยมตัดแต่งทรงพุ่ม ส่งผลท าให้ได้ผลผลิตที่มีขนาดเล็กและมีแมลงท าลายผล 
จุดประสงค์ของการตัดแต่งกิ่งเพื่อลดความแน่นทึบของทรงพุ่มซึ่งเป็นที่สะสมของโรคและแมลง เพื่อกระตุ้นให้
เกิดตาดอก และบังคับทรงต้นไม่ให้สูงหรือแน่นเกินไปเพื่อสะดวกต่อการเข้าไปปฏิบัติงาน เนื่องจากภายในทรง
พุ่มละมุดนั้นมีความช้ืนสูงจึงเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง หากสวนไหนมีการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้
แสงแดดส่องถึงพื้นดินก็จะหมดปัญหาเรื่องของศัตรูพืชรบกวน(ภาพ 6) ดังนั้น การปลูกในเชิงพานิชย์ หรือปลูก
เป็นการค้าจึงมีการตัดแต่งทรงพุ่มเป็นครั้งคราว เป็นการจัดการทรงพุ่มให้อยู่ขนาดปานกลาง จึงจ าเป็นจะต้อง
ตัดแต่งทุกปีเพื่อให้ได้ผลผลิตปริมาณมากและมีคุณภาพดี การการตัดแต่งทรงพุ่มเป็นการกระตุ้นกลไกการ
ท างานในระบบต่างๆ ของพืชเพื่อให้ผลิตกิ่ง ก้าน ใบ ดอก และผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี
หลักการคือ การจัดต าแหน่งของกิ่งและตัดบางส่วนของพืชออกเพื่อปรับปรุงรูปทรงของพืช เพิ่มการออกดอก
ติดผล และปรับปรุงคุณภาพของผล นอกจากนี้ผลผลิตทีได้ยังมีจ านวนมากและมีคุณภาพดี เพราะหลังตัดแต่ง
ทรงพุ่มแล้วเมื่อละมุดจะผลิตใบชุดใหม่ออกมาก็จะผลิตช่อดอกออกมาพร้อมด้วย
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  ก            ข        ค 
ภำพ 6 การตัดแต่งทรงพุ่มละมุด  (ก) การตัดแต่งทรงปิด-เปดิกลาง (ข) ตัดแต่งทรงเปิดแกนกลาง (ค) การตัด
 แต่งทรงสีเ่หลี่ยม  

4. กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
 5.1 แมลงศัตรูท่ีส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด 

 1) หนอนเจำะกิ่งและล ำต้น 
 ชื่อวิทยำศำสตร์  Zeuzera coffeae 
 ลักษณะและกำรท ำลำย ตัวหนอนเจาะเข้าท าลายกิ่งท าให้หัก และเจาะส่วนของล าต้นด้วย หนอนมัก

หลบซ่อนตัวอยู่ภายในกิ่งหรือล าต้น หนอนวัยสุดท้ายมีล าตัวสีแดงเข้มล าตัวยาว 4-7 เซนติเมตร ระยะหนอน
นาน 5-7 เดือน เข้าดักแด้ในกิ่งหรือล าต้น ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีขนสีครีมขึ้นปกคลุมตามล าตัวและปีก 
มีจุดสีด ากระจายบนปีกคู่หน้า และขอบปีกคู่หลัง เพศเมียโตกว่าเพศผู้ ผีเสื้อเพศเมีย 1 ตัววางไข่ได้สูงสุดเกือบ 
1,000 ฟอง อัตราการมีชีวิตอยู่รอดต่ า มีศัตรูธรรมชาติเป็นแตนเบียนหนอน 2 ชนิด และเช้ือรา 

 ช่วงเวลำระบำด  ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ระยะหนอนนาน 5-7 เดือน  
 กำรป้องกันก ำจัด  หมั่นท าความสะอาดสวน ตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวผล  เก็บและเผาท าลายกิ่ง

แห้ง หรือกิ่งที่มีหนอนเจาะอยู่ภายใน  ใช้ไส้เดือนฝอย Steinerema carpocapsae อัตรา 2 ล้าน ตัวต่อน้ า 1 
ลิตร ฉีดเข้ารูนอนเจาะตามกิ่ง และล าต้น และพ่นตามขุยทางเดินของหนอน ควรใช้ในเวลาเย็นและมีความช้ืน
สูง  ใช้สารฆ่าแมลง ฉีดเข้ารูหนอนเจาะ 1-2 ซีซี หรือพ่นทางเดินหนอนอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 

 2) เพลี ยหอย  
  ชื่อวิทยำศำสตร์  Pinnaspis  strachiani (Cooley) 
 ลักษณะและกำรท ำลำย เป็นแมลงชนิดปากดูดน้ าเลี้ยงพืช อยู่เป็นกลุ่ม โดยเกาะแน่นตามใบ ซอกกาบ
ใบ ล าต้น ท าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ทรุดโทรม ใบมีสีเหลือง ช่อดอกสั้น ขนาดดอกเล็กลงอย่างมาก และ
ถ้ามีการท าลายมาก ๆ พืชอาจเหี่ยวจนถึงตายได้ 
 ช่วงเวลำระบำด ระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ส่วนฤดูกาลอื่นกพ็บกระจายอยู่ทั่วไปไมม่าก 
  กำรป้องกันก ำจัด    ก่อนน าพืชจากที่อื่นเข้ามาปลูกในส่วน ควรตรวจดูไม่ให้มเีพลี้ยหอยติดไป    หมั่น
ตรวจดูโดยเฉพาะในสวน ถ้าพบเพลี้ยหอยก็แยกมาท าการรักษา หรือถ้าเป็นมาก ๆ ก็ควรเผาทิ้งเสีย    ใช้ยาฆ่ามด
เพื่อไม่ใหม้ีการเคลือ่นย้ายของเพลี้ยหอย เช่นสารพวกคารบ์าริล หรือไดอะซินอน ฉีดพ่นหรอืราดตามรังมด  ถ้า
มีการระบาดท าลายไม่มากนัก ท าการรูดเพลี้ยหอยออกจากพืชแล้วท าลาย 
 ข้อควรระวัง  ที่ส าคัญห้ามใช้ไวท์ออยล์ร่วมกับยาฆ่าแมลงพวกสารคาร์บาริล เช่น S-85 จะท าให้เกิด
พิษต่อพืช การฉีดพ่นให้ฉีดพ่นช่วงเย็น ถ้าฉีดตอนอากาศร้อนจะท าให้เป็นพิษกับพืชและหลังจากใช้ไวท์ออยล์
แล้วห้ามใช้สารก ามะถันหรือยาฆ่าเช้ือราที่มีก ามะถัน ในระยะ 60 วัน(ถ้าก่อนหน้าที่จะฉีดไวท์ออยล์ถ้ามีการใช้
ก ามะถันต้องเว้นระยะไม่ต่ ากว่า 2 อาทิตย์)  
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3) แมลงวันผลไม้  
 ชื่อวิทยำศำสตร์  Bactrocera  dorsalis และ Bactrocera  correcta 
 ลักษณะและกำรท ำลำย เกิดจากแมลงวันผลไม้ตัวเมียมาวางไข่ที่ผิวหรือในเนื้อผลไม้  โดยใช้อวัยวะ
วางไข่ที่เป็นปลายแหลม อยู่บริเวณก้นของมันแทงทะลุเปลือกเข้าไปในเนื้อผลไม้ แล้วก็ปล่อยไข่ของมันลงไปฝัง
ไว้ในเนื้อผลไม้นั้นด้วย แมลงวันผลไม้ตัวเมียนี้ จะมาวางไข่ได้ในขณะที่ผลยังอ่อนอยู่ และในระยะจวนจะสุกแก่
แล้วด้วย และเมื่อไข่ฟักตัวเป็นหนอนก็เกือบจะพอดีหรอืพอดีกับระยะที่ผลไม้นั้นสกุ เนื้อน่ิมพอดีตัวหนอนซึ่งฟกั
ออกมาแล้ว ก็จะเริ่มกัดกินอยู่ภายในผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณรอบ ๆ  ของข้ัวผล ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญทีท่ า
ให้ผลร่วงหล่นเสียหาย (ภาพ 7) 
 ช่วงเวลำระบำด  ตลอดทั้งปี พบมากทีสุ่ด ช่วงเดือนสงิหาคม   
 กำรป้องกันก ำจัด   
 เก็บผลละมุดที่ถูกแมลงวันผลไม้เข้าท าลาย ที่หล่นอยู่ตามโคนต้น หรือติดค้างอยู่บนต้น แล้วน าไปฝัง
ดิน ไม่ปล่อยให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงวันผลไม้ต่อไป 
 ห่อหุ้มผลตั้งแต่ผลยังไม่แก่ ด้วยกระดาษสีน้ าตาลที่หนา และเหนียวพอสมควร อย่างเช่น ถุงกระดาษสี
น้ าตาล หรือถุงพลาสติกใส  ควรเจาะเป็นรูเล็ก ๆ ที่ก้นถุงเพื่อระบายอากาศ และระเหยไอน้ าที่อาจเกิดข้ึน
ออกไปจากถุง  เพื่อป้องกันถุงเปียกช้ืนและเกิดเช้ือรา   ควรห่อผลเมื่ออายุผล 190 วันหลังดอกบาน   

   

 ภำพ 7 ผลละมุดที่ถูกแมลงวันทองเจาะท าลายและการหอ่ผลละมุดเพือ่ป้องกันแมลงวันทอง 

 ใช้เหยื่อพิษล่อ ก าจัดตัวแก่เต็มวัยของเจ้าแมลงวันทองนี้โดยตรงโดยการใช้ผลไม้ที่ถูกแมลงวันทองเจาะ
ท าลายเน่าเสียแล้วนี้ มากองสุมไว้เป็นจุด ๆ แล้วใช้สารฆ่าแมลง เช่น พวกสารไบกอน จ านวน 20 กรัม ผสมน้ า 
1 ลิตร ฉีดพ่นให้ผลไม้ที่กองล่อไว้นั้น  พอแมลงวันทองมาถูกสารนี้เข้ามันก็จะถึงแก่ความตายได้ไม่ยากเลย แต่
วิธีนี้ควรท าติต่อกันไปหลาย ๆ ครั้งตลอดช่วงระยะที่มีแมลงนี้ระบาดอยู่ 
             ใช้กรงหรือกับดัก อย่างกรงเล็ก ๆ  ที่ใช้สารเมทธิลยูจินอลผสมยาฆ่าแมลง เป็นสารล่อให้แมลงวันทอง
ตัวผู้บินเข้ามาติดกรง ถูกยาก็จะตายไปได้โดยง่าย  ซึ่งชาวสวนปัจจุบันก็มีใช้วิธีนี้กันอยู่มาก การใช้กรงดักอย่าง
ว่าน้ีมุ่งท าลายแต่เฉพาะแมลงตัวผู้เท่านั้น พอตัวผู้ตายไป แมลงตัวเมียไม่ได้รับการผสมพันธ์ุก็จะสูญสิ้นพันธ์ุ ลด
จ านวนลงได้ในที่สุด(ภาพ 8) 
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 ภำพ 8 การวางกับดักอมลงวันทองในสวนละมุด 
  4) แมลงค่อมทอง 
 ชื่อวิทยำศำสตร์  Hycomeces squamosus Fabricius 
 ลักษณะและกำรท ำลำย กัดกินใบอ่อน และดอกของพืช ท าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต และตัวดอก
ไม่เจริญท าให้ไม่พร้อมส าหรับการผสมเกสร 
 ช่วงเวลำระบำด อยู่ในช่วงต้นฤดูแล้งจนถึงต้นฤดูฝน ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จนถึง
พฤษภาคม 
 กำรป้องกันก ำจัด    
 วิธีง่าย ๆ ที่ใช้ได้ทั้งในช่วงเริ่มระบาด และระบาดแล้ว คือ การจับสั่นหรือเขย่าต้น ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก
หรือไม้ยืนต้น ซึ่งเมื่อเขย่าแล้ว แมลงค่อมทองจะร่วงลงดินแน่น่ิง จากนั้น ค่อยเก็บรวบรวมก าจัดต่อไป        2. 
 ฉีดพ่นด้วยสารเคมีก าจัดแมลง ทั้งในระยะที่เริ่มระบาดหรือระบาดมากแล้ว ด้วยการใช้สารเคมีก าจัด
แมลงจ าพวกคาร์บาริล ในอัตรา 30-45 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือสารจ าพวกคาร์บาเมท ในอัตรา 10-15 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร หรือสารจ าพวกอะซีเฟต 75% เอสพี ในอัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร   

เพลี ยแป้ง  
ชื่อวิทยำศำสตร์  Pseudococvs  sacchari Cola Takahashi 
ลักษณะกำรท ำลำย เพลี้ยแป้งพบระบาดท าความเสียหายต่อละมุดในแปลงปลูกทั่วไปโดยการดูดกิน

น้ าเลี้ยงจากบริเวณกิ่งช่อดอกผลอ่อนผลแก่โดยมีมดด าเป็นตัวช่วยคาบพาไปตามส่วนต่าง ๆ  ของพืชส่วนที่ถูก
ท าลายจะแคระแกร็นนอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ าหวาน (honey dew) ออกมาเป็นเหตุให้ราด าเข้าท าลายซ้ า 
ถ้าเพลี้ยแป้งเข้าท าลายละมุดผลเล็กจะท าให้ผลแคระแกร็นไม่เจริญเติบโตต่อไปแต่ถ้าเป็นละมุดผลใหญ่ถึงแม้
จะไม่ท าให้เนื้อของละมุดเสียหายแต่ก็จะทาให้คุณภาพของผลละมุดเสียไปราคาตกและเป็นที่รังเกียจของ
ผู้บริโภค 

กำรป้องกันก ำจัด  เมื่อพบเพลี้ยแป้งระบาดในแปลงละมุดอาจใช้น้ าพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุดไป หรือการ
ใช้น้ าผสมไวท์ออยส์ อัตรา 200 มิลลิลิตรต่อน้ า 200 ลิตร จะช่วยในการก าจัดเพลี้ยแป้งได้ดีเช่นเดียวกัน และ
เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมีมดพาไป การป้องกันโดยใช้ผ้าชุบสารฆ่าแมลง เช่น มาลาไธออน (มาลาไธ
ออน 83% อีซี) อัตรา 200 มิลลิลิตร หรือ คาร์บาริล (เซฟวิน 85% ดับบลิวพี อัตรา 100 กรัม พันไว้ตามกิ่ง 
หรือการฉีดพ่นไปที่โคนต้นและกิ่งจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าท าลายของเพลี้ยแป้งได้มาก     
 5.2 วัชพืชท่ีส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด  

ในแปลงปลูกละมุด ในช่วงปลูกใหม่ ๆ ต้นยังเล็กอยู่จะมีวัชพืชข้ึนมามากและรวดเร็วโดยเฉพาะพืช
ตระกูลหญ้า ถ้าดูแลรักษาไม่ดี แปลงละมุดจะรกมาก มีผลให้ละมุดชะงักการเจริญเติบโต และเป็นพืชอาศัยของ
โรคและแมลงศัตรูได้ วัชพืชในแปลงละมุดที่ส าคัญมีดังนี้  
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1) หญ้ำแพรก เป็นวัชพืชข้ามปีต้นเล็กเจริญเลื้อยแผ่ราบไป ตามพื้นดิน ออกรากตามข้อที่ติดแตะดิน 
ล าต้นสีเขียว สีม่วงหรือสีม่วงแดง มีขนตรงรอยต่อระหว่างใบและกาบใบ ใบเรียวเล็กแหลมและม้วนห่อง่าย 
ช่อดอกเกิดที่ส่วนยอด และแตกแยกเป็น 3-4 แฉกแต่ละแฉกยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร  ความยาวของ
ดอกเล็ก ๆ เหล่าน้ันจะยาวดอกละ 2 มิลลิเมตร เกิดชิดกันไม่มีก้านดอก ออกดอกตลอดปี 

2) หญ้ำแห้วหมู เป็นวัชพืชข้ามปี ประเภทใบแคบ ต้นสูง 10-60 เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน ต้นอาจมี
ไหลยาวเลื้อยไปตามผิวดิน ใบเรียบเป็นมัน เส้นกลางใบด้านหลังเป็นสัน ท าให้ด้านหน้าใบเป็นร่อง กาบใบหุ้ม
โคนล าต้นจะมีสีม่วง มีใบประดับสั้นซึ่งรองรับช่อดอกอยู่ประมาณ 3-5 ใบ ช่อดอกยาว 1-3 เซนติเมตร สีม่วง
อมสีน้ าตาล ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด พร้อมทั้งมี หัวอยู่ใต้ดิน 

3) หญ้ำขน เป็นวัชพืชข้ามปี ประเภทใบแคบ มีล าต้นขนาดดินสอด า ผิวสีเขียว กาบใบและใบมีขน 
ใบยาว ต้นอาจสูงถึง 2 เมตร ส่วนใหญ่จะมีรากเกิดตามข้อของล าต้นซึ่งอยู่ในน้ าหรือที่ทอดไปตามผิวดิน ช่อ
ดอกมีขนาดใหญ่สีคล้ า ชอบข้ึนตามดินที่มีความช้ืนสูง หรือ ริมน้ า ข้ึนเป็นกลุ่มแพร่ระบาดอย่างหนาแน่น แพร่
พันธ์ุด้วยเมล็ดในช่วงเดือนสิงหาคม 

4) ไมยรำบ เป็นวัชพืชข้ามปี ประเภทใบกว้าง ต้นมีลักษณะคล้ายเถาสีน้ าตาลแดงแผ่ไปตามพื้น ส่วน
ยอดชูข้ึนข้างบน ความยาวของล าต้นประมาณ 25-100 เซนติเมตร มีหนามสั้นปลายโค้งงอ ใบเป็นใบประกอบ
คือมีใบย่อยเล็ก ๆ  เกิดเป็นคู่ตรงข้ามกัน ก้านใบประกอบยาว  ไวต่อการสัมผัสมาก ดอกสีชมพู เกิดรวมกระจกุ
กลมเหมือนดอกกระถิน ก้านช่อดอกยาว ฝักเล็กอยู่เป็นกลุ่ม ฝักยาวเรียว  ขอบโค้งเว้าเข้าหากันทั้งสองด้าน 
เมื่อแก่จะแตกให้เมล็ดกระจายแพร่ออกไป 

5) ตดหมูตดหมำ เป็นพืชเถาเลื้อย มีขนสีขาวปกคลุม ใบเรียงตรงข้าม ใบผอมยาว ปลายใบแหลม 
ดอกมีลักษณะเป็นช่อแบบกลุ่มย่อย ออกตามง่ามใบ ช่อดอกมีกิ่งแขนง บนกิ่งแขนงมีจะดอกซึ่งมักจะออกเป็น
กลุ่ม ดอกมีกลีบเลี้ยงขนาดเล็กเป็นซี่ ผลกลมรูปไข่ ทั้งส่วนกลีบดอกและผลมีขนปกคลุม  ส่วนใบ ล าต้น และ
รากจะมีกลิ่นแรง 

6) กะทกรกป่ำ เป็นไม้เถาเลื้อยคล้ายต าลึง เถาค่อนข้างคดไปงอมา เถามีหนามเล็ก ๆ  ข้ึนอยู่ห่าง ๆ 
โดยทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยว รูปใบมนโค้งผิวเรียบปลายใบแหลมโดยแยกเป็นสามแฉก ใบและเส้นใบบริเวณที่
ติดต่อกันมีสีแดงเรื่อ บริเวณใกล้โคนก้านใบมีแฉกแหลมเล็กเรียงตรงกันข้ามสลับกัน ก้านใบ มีขนาดก้านไม้ขีด 
ยาว 5–6 เซนติเมตร มีขนอ่อนเป็นฝอยขนาดเล็ก ดอกมีลักษณะก้านดอกยาวกว่าใบ ดอกบานออกกลมกว้าง 
กลีบดอกสีขาวแซมด้วยริ้วสีม่วง ผลค่อนข้างกลมขนาดปลายนิ้วมือ และห่อหุ้มด้วย “รก” ผลสุกมีสีเหลือง
ขยายพันธ์ุโดยการใช้เมล็ด นิเวศวิทยาและการแพร่กระจายข้ึนอยู่ตามที่รกร้างหรือขอบไร่ชายนา และบริเวณ
ป่าพื้นราบ โดยเลื้อยพันกิ่งต้นไม้อื่น ๆ 

7) สำบเสือ เป็นไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้านสาขามากมายจนดูเป็นทรงพุ่ม ล าต้นและกิ่งก้านปกคลุม ด้วยขน
อ่อนนุ่ม ก้านและใบเมื่อขยี้จะมีกลิ่นแรงคล้ายสาบเสอื มีล าต้น สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยวออกจากล าต้น ที่ข้อ แบบ
ตรงกันข้าม รูปรีค่อนข้างเป็นสามเหลี่ยมขอบใบ หยัก ปลายใบแหลม ฐานใบกว้าง เรียวสอบเข้าหากัน สีเขียว
อ่อน เส้นใบเห็นชัดเจน 3 เส้น มีขนปกคลุม ผิวใบทั้งสองด้าน ดอกเป็นช่อ สีขาวหรือฟ้าอมม่วง ดอกย่อย 10-
35 ดอก ดอกวงนอกบานก่อน กลีบดอก หลอมรวมกันเป็นหลอด ผลขนาดเล็ก รูปร่างเป็น ห้า เหลี่ยมสีน้ าตาล
หรือด า มีหนามแข็งบนเส้นของผล ส่วน ปลายผลมีขนสีขาว ช่วยพยุงให้ผลและเมล็ดปลิวตามลม 

8) หญ้ำพง เป็นพืชอายุหลายปี มีลักษณะคล้ายอ้อหรือแขม ล าต้นตั้งตรง สูง 3-4 เมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางล าต้น 15-20 มิลลิเมตร เนื้อไม้ในล าต้นนุ่ม ใบเป็นแบบรูปใบหอก (lanceolate) ใบมีขนาดใหญ่ ยาว 
170-190 เซนติเมตร กว้าง 3.5-4.5 เซนติเมตร หน้าใบมีขนปกคลุมเล็กน้อย ลูบด้วยมือไปปลายใบผิวใบเรียบ 
ถ้าลูบย้อนกลับจะสากมือ หลังใบไม่มีขน เส้นกลางใบ (mid rib) สีขาวนวลเด่นชัด กาบใบไม่มีขน ยาว 25.5-
37.0 เซนติเมตร ลิ้นใบ(ligule)เป็นขอบชายครุยเป็นเส้น (fringe of hair) ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึง

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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มิถุนายน ช่อดอกออกที่ปลายยอดแบบช่อแยกแขนง (panicle) มีขนแบบเส้นไหมสีขาวเงิน ช่อดอก 
(inflorescence) มีขนาดใหญ่และหนัก ยาว 170-220 เซนติเมตร ส่วน Head ของช่อดอกยาว 50.0-75.5 
เซนติเมตร ช่อดอกจะลู่เอนไปด้านใดด้านหนึ่ง กลุ่มช่อดอกย่อย (spikelet) มีดอกย่อย (floret) 4-8 ดอก ดอก
ล่างสุดเป็นดอกหมัน (infertile) กลีบดอกมีขนยาวตรงเส้นนูนของกลีบ 2 เส้น 

9) ผักเสี ยนผี เป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีขนาดเล็กหรือจัดอยู่ในจ าพวกหญ้า แตกกิ่งก้านสาขาตามล าต้น
จะมีขนอ่อนสีเหลืองปกคลุมทั้งต้นและมีเมือกเหนียวๆอยู่ภายในล าต้น  ใบ เป็นใบรวม ช่อหนึ่งจะมีใบอยู่ 3 - 5 
ใบ ซึ่งจะออกสีเขียวอมเหลือง ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปไข่ เนื้อในบางนุ่ม ตามผิวใบจะมีขนอ่อนๆ ปกคลุม
เช่นกัน มีกลิ่นฉุน กว้าง 0.5 - 1 นิ้ว ยาว 0.5 - 2 นิ้ว ดอก ออกเป็นช่อ อยู่ตามง่ามใบ ช่อดอกยาวแหลม ดอกมี
สีเหลืองบางที่ปลายดอกแหลมและมีขนปกคลุมอยู่เล็กน้อย ผล เป็นฝักยาว คล้ายฝักถั่วเขียว แต่จะมีขนาดเล็ก
กว่ามาก ตรงปลายผลแหลม ผลกว้างประมาณ 2 - 4.5 มิลลิเมตร ยาว 1 - 4 นิ้ว เมล็ด  สีน้ าตาลแดง ผิวย่น ใน 
1 ผล มีเมล็ดจ านวนมาก เมล็ดมีรูปร่างกลม ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร 
  10) หญ้ำปล้อง เป็นพืชวงศ์หญ้าและพืชหลายฤดู สูงมากกว่า 2 เมตร ออกรากตามข้อ บริเวณปลอ้ง
มีเนื้อเยื่อพิธ (pith) ซึ่งมีรูพรุน ใบเป็นเส้นตรงยาว 15-30 เซนติเมตร ดอกช่อ เป็นรูป ทรงกระบอก ยาว 15-
20 เซนติเมตร ขยายพันธ์ุด้วยการแตกหน่อและเพาะเมล็ด การสังเคราะห์ด้วยแสงใช้การตรึงคาร์บอน ชอบ
ข้ึนในดินที่ช้ืนแฉะหรือมีน้ าขัง หรือในท้องนา 
 11) หญ้ำตีนตุ๊กแก ไม้ล้มลุก ทอดนอนตามพื้น ล าต้นมีขน ใบเดี่ยว เรียงรอบข้อหรือเรียงสลับ รูป
ขอบขนานหรือรูปไข่กลับยาว 0.5-2 เซนติเมตร กว้าง 0.2-1 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบเฉียง ขอบใบ
หยักมน หรือหยักซี่ฟัน ผิวใบทั้งสองด้านมีขน แต่ผิวใบด้านล่างมีหนาแน่นกว่า ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ก้าน
ดอกสั้นหรือไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยง เช่ือมกันที่ฐาน เล็กน้อยปลายแยกเป็น 4 แฉก แต่ละแฉกรูปใบหอก
ขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย ยาว 1-3 มิลลิเมตร กว้าง 0.3-1 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอกสีขาวหรือสี
เหลืองอ่อน รูประฆัง เช่ือมกันเป็นหลอดที่ฐานยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 4 แฉกเล็กน้อย แต่ละ
แฉกยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร สูงกว่ากลีบเลี้ยงเล็กน้อย เกสรเพศผู้มี 4 อัน ติดที่กลางหลอดกลีบดอก อับเรณู
รูปกลม ยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร ติดกับก้านชูเกสรที่ด้านหลัง ก้านชูเกสรเพศเป็นแท่งยาว 0.3-0.5 มิลลิเมตร 
เกสรเพศเมีย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปใบหอก 2 อันประกบกัน แต่ละอันยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ก้านชูเกสรยาว 
0.1-0.2 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 2 แฉกแต่ละแฉก รูปรียาว 0.05-0.1 มิลลิเมตร ผลรูปหอก 2 
อันประกบกัน กว้าง 1-3 เซนติเมตร ด้านข้างของผลมีจะงอยเล็กน้อย ผิวมีขน มีกลีบเลี้ยงหุ้มผล 
 12) หญ้ำยำง พืชล้มลุก มีระบบรากแก้วล าต้นต้ังตรง กลางสูงประมาณ 30-50 ซม. ตามล าดับ ต้นมี
ขนอ่อนปกคลุม มียางสีขาว ล าต้นมีสีม่วงแดง ทรงพุ่มต้นโปร่ง ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกจากล าต้นแบบสลับ 
ยกเว้นใบคู่ล่างสุดกับคู่บนสุดจะออกจากล าต้นในลักษณะตรงข้าม ใบส่วนมากมีรูปรี หรือรูปไข่ ปลายใบ
แหลม ขอบใบอาจจะเรียบหรอืมีจกัเลก็ๆอาจจะมีข้ึนปกคลุมผวิใบ ขอบใบอาจจะเรียบหรือมจีักเลก็ ๆ  อาจจะ
มีขนข้ึนปกคลุมผิวใบ ก้านใบมีสีม่วงแดงและมีขนข้ึนปกคลุม ออกดอกที่ปลายยอดเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย
ดอกตัวผู้ และดอกตัวเมีย มีใบเขียว ดอกย่อยจะมีก้านดอกสั้น  ผล  เป็นชนิดแคปซูล รูปร่างกลมไม่มีขน ผล
แก่จะแตกออกเป็น 3 กลีบ แต่ละกลีบมี 1 เมล็ด เมล็ดมีรูปร่างกลมมีสันขรุขระมีลักษณะเป็นปลายแหลมอยู่
ข้างหนึ่ง เมล็ดมีสีน้ าตาลหรือด า 
 13) น  ำนมรำชสีห์ ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ล าต้นมีขนสีน้ าตาลปนเหลือง ใบ ใบเรียงตรงข้าม ใบเดี่ยว รูป
รี ปลายใบแหลม โคนใบสอบเบี้ยวเลก็น้อย ขอบใบหยักฟันเลื่อย ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอก ดอกช่อออกตาม
ซอกใบ ดอกแยกเพศ ไม่มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง ใบประดับเป็นรูปถ้วยสีเขียว เกสรตัวผู้มี 5 อัน เกสรตัวเมยี
มี 1 อัน รังไข่รูปกลมแกมสามเหลี่ยม มีท่อรังไข่ 3 อัน ผล ผลแห้งแตกได้ 3 พู ผลกลม 
 กำรป้องกันก ำจัดวัชพืช 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
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 1. ใช้แรงงานหรือเครื่องจักรกล ตัดวัชพืชระหว่างแถว และระหว่างต้นต้นละมุด ก่อนที่วัชพืชจะออก
ดอก 
 2. ควรคลุมดินด้วยฟางข้าว หรือเศษวัชพืช ในรัศมีของทรงพุ่ม รอบ ๆ ต้นละมุด เพื่อป้องกันการงอก
ของวัชพืช และให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิวหน้าดิน  
 3. ปลูกพืชคลุมดิน โดยปลูกพืชที่มีระบบรากตื้น และสามารถให้อินทรีย์วัตถุเป็นพืชคลุม บ ารุงดิน 
หรือพืชเสริมรายได้ ได้แก่ พืชตระกูลถ่ัว เช่น ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวพร้า ตระกูลแตง เช่น แตงกวา ฟักทอง 
ฟักเขียว ตระกูลพริกมะเขือ เช่น พริกช้ีฟ้า พริกขี้หนู มะเขือยาว มะเขือเปราะ และพืชผักอื่น ๆ เช่น แมงลัก
ผลิตเมล็ด และมันเทศ เป็นต้น 
 4. ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช วัชพืชฤดูเดียวใช้สารกลูโฟซิเนตแอมโมเนีย อัตรา 200-250 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร ส่วนวัชพืชข้ามปีใช้สารกลูโฟซิเนตแอมโมเนีย อัตรา 400-500 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นก่อน
วัชพืชออกดอก เฉพาะบริเวณที่มีวัชพืช ระวังละอองสารสัมผัสต้น และใบชองละมุดด้วย 

5. กำรเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรตลำด 
5.1 กำรเก็บเกี่ยว 
ละมุดเป็นพืชที่ออกดอกและผลตลอดทั้งปี ดังนั้นวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตละมุดต้องอาศัยความช านาญ

ของผู้เก็บ  การสังเกตผลละมุดว่าพร้อมเก็บเกี่ยวได้แล้วหรือไม่ โดยการสังเกตลักษณะต่างๆ เช่น ผลที่มีขนาด
ใหญ่ ผิวจะเป็นสีออกเหลืองจ าปาแต่ถ้าผิวยังเขียวสดแสดงว่ายังเป็นผลอ่อน ผลแก่เมื่อแช่น้ าแล้วผลจะจม เป็น
ต้น 

การเก็บเกี่ยวผลละมุดจากต้น ผลที่อยู่ในระดับไม่สูงมาก สามารถใช้มือหรือกรรไกรตัดผล  ส่วนผลที่
อยู่สูงข้ึนไปต้องใช้ตระกร้อสอย  เมื่อเก็บผลมาแล้วควรน ามาล้างให้สะอาด  ผึ่งให้แห้งจากนั้นท าการคัดขนาด
ผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ ใหญ่ กลาง และเล็ก คัดผลที่มีรอยช้ าหรือมีต าหนิออก  ส าหรับเกษตรกรทีม่ี
การผลิตละมุดเป็นจ านวนมากส่งพ่อค้ารายใหญ่ การล้างผลละมุดต้องท าในปริมาณมากและต้องใช้ความ
รวดเร็ว สามารถล้างด้วยการใช้กรงหุ้มไนร่อนติดตั้งมอเตอร์เมื่อน าผลละมุดใส่กรงแล้วเปิดสวิทย์ เมื่อมอเตอร์
ท างานจะหมุนกรงไปรอบ ๆ  เพื่อให้ผลละมุดเกิดการเสียดสีกันท าให้คอร์ก (crok) ซึ่งเป็นขนหยาบแข็งทั่วผล 
หรือที่ท้องถ่ินเรียกว่าไคล หลุดออกไป 

รูปแบบการเก็บเกีย่วผลละมุดของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเป็นการเลอืกเกบ็
ผลผลิตละมุดที่อยู่ในระยะสุกแก่ ท าให้ได้ละมุดที่มีคุณภาพจ าหน่ายได้ราคาสูง  ซึ่งเป็นรูปแบบที่กลุ่มเกษตรกร
เจ้าของสวน ปฏิบัติ โดยจะน าละมุดที่เก็บเกี่ยวได้มา ล้าง บ่ม และจ าหน่ายเอง รูปแบบที่สอง เป็นการขายแบบ
ตกลงราคาแบบเหมาให้กับพ่อค้าท้องถ่ิน  การเก็บเกี่ยวจะเป็นการเก็บผลละมุดให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่ตกลง
กัน จึงเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบรวมทั้งผลแก่และผลอ่อน ท าให้ได้ผลผลิตละมุดที่บางส่วนมีคุณภาพไม่ดี 
การเก็บเกี่ยวรูปแบบนี้จะท าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาถูก 
 5.2 กำรลำ้งและกำรบ่มละมุด 
 หลงัจากเกบ็ผลละมุดแล้วเกษตรกรจะน าผลละมุดมาแช่ในอา่งน้ าและท าการล้างละมุดเพื่อขัดไคลทีผ่ิว
ผลและเป็นการล้างน้ ายางออกจากผลละมุด แล้วน าข้ึนมาผึง่ลมให้แหง้ จากนั้นกท็ าการย้อมสเีพื่อให้ผิวละมุดมี
สีสวยสม่ าเสมอ และไม่มรีอยช้ า เสร็จแล้วจึงน าผลละมุดไปบ่มด้วย แก็สแคลเซี่ยมคาร์ไบด์ หรอื สารเอทิฟอน 
ประมาณ 2 – 3 คืน เมื่อครบก าหนดจึงน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายได้ 
 ข้ันตอนการบม่ เกษตรกรบางรายใช้วิธีบ่มแบบธรรมชาติ โดยน าผลละมุดใส่กล่องที่มีกระดาษรองแล้ว
ปิดฝา รอ 2-4 วันละมุดจะทยอยสุก นอกจากนี้ยังภูมิปญัญาชาวบ้านใช้ใบก้ามปูช่วยเร่งให้ละมุดสกุอีกด้วย แต่
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ที่นิยมคือบม่ด้วยแก๊สบม่ผลไม้(เอททีลีน) ซึ่งการบม่ด้วยวิธีนี้จะท าใหล้ะมุดสุกพร้อมกันทัง้กล่องและง่ายต่อการ
ส่งตลาดเพื่อจ าหน่าย 
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บทที่ 3 

กล้วยไข่ 
1. สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด 

รายงานสถิติการเกษตร ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร พื้นที่ปลูกกล้วยไข่มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน
ใน ปี 2560-2561 และลดลงใน ปี 2562-2563 (ภาพที่ 1) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เพิ่มข้ึนใน ปี 2560 โดยเพิ่มข้ึน
สูงสุดใน ปี 2561 และลดลงต่อเนื่องใน ปี 2562-2563 (ภาพที่ 2) ซึ่งแตกต่างจากผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดใน ปี 
2559 ลดลงต่ าสุดใน ปี 2560 จากนั้นเพิ่มมากข้ึนอีกใน ปี 2561 และลดลงอย่างต่อเนื่องใน ปี 2562-2563 
(ภาพที่ 3) เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นใน ปี 
2560-2561 ลดลงใน ปี 2562 และเพิ่มข้ึนใน ปี 2563 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนใน ปี 2560-
2561 และลดลงในปี 2562-2563 ผลผลิตเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงใน ปี 2560 เพิ่มข้ึนใน ปี 2561-2652 และ
ลดลงใน ปี 2563 โดยจัดเป็นอ าเภอที่มีพื้นที่ปลูก ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุดในจังหวัด 
(ตาราง 1 และ 2) ในขณะที่อ าเภอลานกระบือมีพื้นที่ปลูก ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุดใน
จังหวัด (ตาราง 2) 

ด้วยความอร่อยมีเอกลักษณ์และความมีช่ือเสียงของกล้วยไข่ก าแพงเพชร จึงได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จนกลายมาเป็นพืชสัญลักษณ์ประจ าจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด
ก าแพงเพชรดังค าขวัญประจ าจังหวัดที่ว่า “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ ามัน
ลานกระบือ” ประกอบกับเกษตรกรมีการจ าหนา่ยผลผลิตให้พ่อค้า/แม่ค้าที่มาซื้อในสวน จ าหน่ายโดยการขาย
ส่งผู้ที่รับซื้อผลผลิตเป็นพ่อค้า/แม่ค้าในทองถ่ิน มีการคัดเกรด รูปแบบการจ าหน่ายและราคามีการขายเป็นต้ัง 
พ่อค้า/แม่ค้าเป็นผู้ก าหนดราคาการช าระเงนิค่าผลผลติกลว้ยไข่ช าระ ตามจ านวนผลผลิตที่ซื้อขายเป็นครั้ง ๆ  ไป 
ไม่มีการรวมกลุ่มในการจ าหนา่ยผลผลิต และไม่มีการแปรรูปผลผลิต 

 
ภำพ 1 แนวโน้มพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร 
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ภำพ 2 แนวโน้มผลผลิตทีเ่ก็บเกี่ยวได้ของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ภำพ 3 แนวโน้มผลผลิตทีเ่ก็บเกี่ยวได้ของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร 

ตำรำง 1 พื้นที่ปลูก ผลผลิตที่เกบ็เกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร 

อ ำเภอ พื นที่ ผลผลิต 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
เมืองก าแพงเพชร พื้นที่ปลกู (ไร)่ 1,087 1,134 1,196 966 1,070 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
727,200 1,531,900 3,588,200 2,479,200 2,218,000 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

3,189 1,884 3,858 3,935 3,798 

คลองลาน พื้นที่ปลกู (ไร)่ 246 276 246 282 262 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 0 0 14,500 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

- - - 100 - 

ขาณุวรลักษบรุ ี พื้นที่ปลกู (ไร)่ 21 21 21 21 21 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 0 0 0 0 
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อ ำเภอ พื นที่ ผลผลิต 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
 ผลผลิตเฉลี่ย 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
- - - - - 

คลองขลุง พื้นที่ปลกู (ไร)่ 631 636 636 636 397 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
30,000 48,000 0 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

3,000 480 - - - 

ตำรำง 2 พื้นที่ปลูก ผลผลิตที่เกบ็เกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยไข่ ปี 2559-2563 จังหวัดก าแพงเพชร 

อ ำเภอ พื นที่ ผลผลิต 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
พรานกระต่าย พื้นที่ปลกู (ไร)่ 265 530 530 530 265 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 5,300 0 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

- 20 - - - 

ลานกระบอื พื้นที่ปลกู (ไร)่ 61 13 13 13 13 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 0 13,100 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

- - 1,008 - - 

ทรายทองวัฒนา พื้นที่ปลกู (ไร)่ 93 27 22 18 6 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
99,650 7,500 1,500 34,500 8,500 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

12,456 1,250 250 3,450 1,417 

บึงสามัคคี พื้นที่ปลกู (ไร)่ 170 156 162 159 70 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
371,000 411,500 144,100 128,400 178,200 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

3,500 3,578 1,221 1,3956 3,427 

โกสัมพีนคร พื้นที่ปลกู (ไร)่ 188 236 249 184 219 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
122,050 66,600 467,300 308,200 2,500 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

1,371 793 4,818 3,177 26 

2. ประวัติ 
การปลูกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชรเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยชาวจีนช่ือนายฮะคลึ้ง แซ่เล้า เดิม

มีอาชีพรับจ้างอยู่จังหวัดนครปฐม ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าเรือเร่ เดินทางค้าขายระหว่างจังหวัด และได้มา
ปักหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่จังหวัดก าแพงเพชร โดยน าหน่อกล้วยไข่จากจังหวัดนครสวรรค์มาปลูก 
ท าให้เป็นสวนกล้วยไข่แห่งแรกที่หมู่ 6 ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ต่อมาได้มี
การขยายพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชรไปสู่หมู่บ้านข้างเคียงโดยชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ จนท าให้จังหวัด
ก าแพงเพชร ได้รับฉายาว่า “เมืองกล้วยไข่” มีการจัดงาน “สารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพงเพชร” ข้ึนเป็นครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมีการประกวดกล้วยไข่ ประกวดธิดากล้วยไข่ สร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัด และเป็น
ส่วนหนึ่งของงานประเพณีที่นิยมบุญเดือน 10 หรือสารทไทย และในงานนี้มีของหวานที่นิยมท ากันคือกระยา
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สารท ซึ่งมีรสชาติหวานจัด จึงต้องรับประทานกับกลว้ยไข่เป็นเครือ่งเคียง โดยกล้วยไข่มีฤดูการผลิตในช่วงเดือน
กันยายนพอดี ท าให้เป็นจุดเด่นของงานประเพณีนี้ 

3. ลักษณะประจ ำพันธุ์ 
กล้วยไข่ก าแพงเพชร มีล าต้นเทียมสูงประมาณ 2.4 เมตร สีเขียวแกมเหลือง มีปื้นสีน้ าตาลเล็กน้อย 

เส้นรอบวงยาวประมาณ 52.5 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 40 เซนติเมตร สีเขียวเป็นร่องเปิด ขอบกว้างมี
ครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่ มีสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบเป็นคลื่นกว้างประมาณ 59 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 225 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียวทั้งสองด้าน ก้านช่อดอกไม่มีขน สี
เขียวเข้ม กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร ปลีรูปคล้ายลูกข่าง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกันบางส่วน ปลาย
ม้วนข้ึน ด้านในสีส้ม มีร่องปานกลาง ไหล่กาบปลีกว้างปานกลาง เครือรูปทรงกระบอกมี 12 หวี ผลตรง พบ
ซากก้านยอดเกสรเพศเมียติดที่ปลายผล ก้านผลเรยีบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียวอ่อน เนื้อผลสคีรมี 
ผลสุกผิวสีเหลือง มีจุดด าเล็ก ๆ ประปรายบนเปลือก ผิวเรียบเงา เนื้อผลสีครีม นุ่ม รสหวาน ไม่มีเมล็ด เมื่อสุก
มีความหวานไม่ต่ ากว่า 24 องศาบริกซ์ 

กำรขยำยพันธุ์ไข่ แบ่งเป็น 2 วิธีกำร ได้แก ่
1. การขยายพันธ์ุโดยใช้หน่อ เป็นวิธีขยายพันธ์ุที่นิยมในสวนที่มีหน่อกล้วยมากพอ โดยขุดหน่อหรือ

แยกหน่อสาว (maiden sucker) จากต้นแม่ ซึ่งหน่อที่เกิดจากต้นแม่มี 3 ชนิด คือ 1) หน่ออ่อน (peeper) เป็น
หน่อที่เกิดจากต้นแม่แต่มีขนาดเล็ก โผล่ข้ึนจากดินรอบ ๆ โคนต้นแม่ ยังมีส่วนต่าง ๆ ไม่ครบ อ่อนแอ ไม่เหมาะ
น าไปปลูก 2) หน่อใบแคบ (sword sucker) เป็นหน่อที่เกิดจากล าต้นแม่ โคนใหญ่ มีอาหารสะสมมาก ใบยังไม่
คลี่ (cigar leaf) เป็นหน่อที่ดีเหมาะน าไปปลูก และ 3) หน่อใบกว้าง (water sucker) เป็นหน่อที่เกิดจากต้นแม่
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หรือจากต้นที่ตัดทิ้งแล้ว หรือจากหน่อใบแคบ มีล าต้นเทียมขนาดเล็ก ใบคลี่แผ่กว้าง ไม่
เหมาะน าไปปลูก เพราะมีอาหารสะสมในล าต้นน้อย 

2. การขยายพันธ์ุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้ส่วนเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (apical meristem) ของล า
ต้นเทียม มีข้อดีคือเป็นวิธีที่เพิ่มจ านวนต้นกล้ากล้วยให้ได้จ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ได้ต้นพันธ์ุสะอาด 
ปราศจากโรคและแมลง ต้นกล้าที่ได้มีขนาดสม่ าเสมอ และให้ผลผลิตในเวลาใกล้เคียงกัน แต่มีข้อเสียคือต้นกล้า
ที่ได้มีราคาแพง เพราะผลิตจ านวนน้อย ต้นทุนในการผลิตสูงจากสารเคมีที่ ใช้ในการเพาะเลี้ยง ประกอบกับ
ช่วงแรกของการออกขวดต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนน าไปปลูกในแปลง 

4. กำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรผลิต 
การปลูกกล้วยไข่ก าแพงเพชรให้ได้คุณภาพดี มีวิธีการ ดังนี้ 
1. การเตรียมต้นพันธ์ุ เป็นต้นพันธ์ุที่ได้จากการขุดหน่อจากต้นที่ตัดเครือแล้วไปปลูก เลือกหน่อที่

สมบูรณ์ แข็งแรง ควรเลือกหน่อใบแคบไปปลูก เพราะเป็นหน่อที่แข็งแรง โคนต้นใหญ่ เหง้าใหญ่ มีรากใหม่สี
ขาว และให้ผลผลิตสูงกว่าหน่อใบกว้าง ต้นกล้าที่ได้จากการผ่าหน่อควรมีอายุ 2-3 เดือน และต้นกล้าที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรมีอายุ 3-4 เดือน 

2. การเตรียมดิน ไถตากดิน 7-14 วัน เก็บเศษไม้และวัชพืชออกจากแปลง ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 
2×2 เมตร ขนาดหลุม 50×50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ได้ต้นกล้วยจ านวน 400 ต้นต่อไร่ ใส่ปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยหมักอัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้ากับดินพร้อมที่จะปลูก จากนั้นใส่ปุ๋ยหมักที่ขยายเช้ือไตรโคเดอร์
มาสายพันธ์ุ TH-DOA ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 100-200 กรัมต่อหลุม (1 กระป๋องนมข้น) ป้องกันโรค
ตายพราย และคลุกเคล้าดินในหลุมปลูก 

3. การปลูก น าต้นกล้าลงปลูกลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร กลบดินให้ทั่วโคนต้น ระหว่างปลูกควร
ระวังไม่ให้ใบกล้วยหักเกิดความเสียหาย ได้แก่ 
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3.1 การใช้หน่อ หน่อกล้วยไข่ที่เหมาะสมควรเป็นหน่อใบแคบ สูงประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดย
น าหน่อพันธ์ุที่ปาดหน้าดินและรากเดิมออกหมดชุบยากันรา วางที่ก้นหลุมที่เตรียมไว้ให้แผลของแต่ละหน่อไป
ทางเดียวกัน เพื่อให้ผลออกทางตรงข้ามกับแผล วางหน่อให้ตรงแล้วจึงกลบดินให้แน่น รดน้ าให้ชุ่ม และใช้ฟาง
ข้าวหรือหญ้าแห้งคลุมเพื่อป้องกันการระเหยของน้ า 

3.2 การใช้ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ควรน ามาท าการอนุบาลในโรงเรือนโดยปลูกใน
กระบะช าประมาณ 1-2 เดือน เพื่อปรับสภาพและท าให้ต้นกล้ามีความแข็งแรง จากนั้นจึงย้ายลงถุงช าอีก
ประมาณ 2 เดือน หรือให้ต้นกล้ามีขนาด 20 เซนติเมตร และมีเส้นรอบวงประมาณ 5 เซนติเมตร 

4. การใส่ปุ๋ย ใหก้ล้วยไข่มีคุณภาพ มีวิธีการใส่ ดังนี ้
4.1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรอืปุ๋ยหมักก่อนปลูก อัตรา 3-5 กิโลกรมัต่อหลุม 
4.2 ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 และ 2 หลังจากปลูก 1 และ 3 เดือน เป็นระยะที่กล้วยมีการเติบโตทางล า

ต้น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 หรือ 15-15-15 อัตรา 125-250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง 
4.3 ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 3 และ 4 หลังจากปลูก 5 และ 7 เดือน เป็นระยะที่กล้วยไข่เริ่มให้ผลผลิต ใช้

ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-24 หรือ 14-14-21 อัตรา 125-250 กรัมต่อต้นต่อครั้ง 
4.4 ปุ๋ยเคมี ใส่โดยโรยห่างต้นประมาณ 30 เซนติเมตร หรือใส่ในหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 4 

ด้าน แล้วพรวนดินกลบ 
5. การให้น้ า ในฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งช่วง สังเกตหน้าดินแห้งและเริ่มแตก ควรรีบให้น้ า ในฤดูแล้ง เริ่มให้

น้ าตั้งแต่หมดฝน ประมาณปลายเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม วิธีการให้น้ านิยมปล่อยน้ าให้ไหลเข้าไปในแปลง
ย่อยเป็นแปลง ๆ เมื่อดินมีความชุ่มช้ืนดีแล้วจึงให้กับแปลงอื่นต่อไป ปริมาณน้ าที่ให้ สังเกตดินในแปลงเปียกช้ืน 
แฉะเล็กน้อย จึงหยุดให้ ซึ่งการให้น้ าแบ่งเป็นหลายวิธี ดังนี้ 

5.1 การให้น้ าแบบร่อง โดยพูนโคนระหว่างต้นเป็นโคกหรือรอบต้น แล้วให้น้ าตามร่องหรือรอบต้น
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

5.2 การให้น้ าแบบท่วมโดยกั้นดินเป็นแนวระหว่างแถว 3-4 แถว แล้วปล่อยน้ าให้ท่วมทั้งแปลง 
หลังจากที่น้ าซึมลงดินได้ตามความต้องการแล้ว ท าการไขน้ าออกไปยังแปลงอื่นโดยให้สัปดาห์ละครั้ง 

5.3 การให้น้ าหยด มีการลงทุนสูงแต่ให้ผลคุ้มค่า เพราะปริมาณน้ าที่ให้เกินความต้องการของต้น
กล้วย ปริมาณน้ าที่ให้ประมาณ 8 ลิตรต่อต้นต่อวัน แต่ในกรณีที่แหล่งน้ ามีตะกอนมากอาจท าให้หัวน้ าอุดตัน 

5.4 การให้น้ าแบบพ่นฝอย ให้ผลดีใกล้เคียงกับการให้น้ าหยด และสร้างความชุ่มช้ืน ให้กับ
บรรยากาศภายในสวน แต่ถ้าในบริเวณดังกล่าวมีลมแรงและแรงดันน้ าไม่แรงพอ ลมจะพัดเอาน้ าไปบริเวณอื่น 

5.5 การให้น้ าจากสายยาง รดน้ าลงดิน ลงทุนน้อย ควรให้น้ าสัปดาหล์ะ 2 ครั้ง 
6. การก าจัดวัชพืช หลังจากปลูก 2-3 เดือน ใช้จอบถากวัชพืชแล้วตกแต่งปากหลุมให้มีขนาดกว้าง ท า

เป็นแอ่ง เข้าเดือนที่ 4 กล้วยไข่เริ่มมีใบแผ่กว้างคลุมแปลงมากขึ้น ท าให้วัชพืชเติบโตได้ลดลง 
7. การตัดแต่งหน่อและใบ หลังจากปลูก 3-4 เดือน กล้วยไข่จะมีหน่อเจริญมาพร้อมกับต้นแม่ โดย

หน่อขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามต้นแม่จะแย่งอาหารจากต้นแม่ ท าให้เครือที่ออกจากต้นแม่มีขนาดเล็ก จึงต้องมี
การปาดหน่อและตัดก้านใบทิ้งอย่างน้อย 15 วันครั้ง เพื่อให้ล าต้นโปร่ง ระบายอากาศได้ดี และลดการระบาด
ของโรคในช่วงฤดูฝน 

8. การตัดปลี เมื่อกล้วยไข่อายุประมาณ 5-7 เดือน จะมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะออกปลี สังเกต
จากล าต้นส่วนยอดจะอวบอ้วนกว่าปกติ กาบใบแยกออกห่าง มีใบธงช้ีข้ึนท้องฟ้า หลังจากนั้นอีก 5-7 วันกล้วย
ไข่จะแทงปลี กาบปลีจะบานเรื่อย ๆ  จนกระทั่งหวีสุดท้าย (หวีตีนเต่า) มีขนาดไม่เท่ากันถึงจะตัดปลี หลังจาก
ตัดปลี 35-45 วัน ถึงจะตัดเครือได้ ข้ึนกับสภาพอากาศ 



41 
 

9. การห่อเครือกล้วย หลังจากตัดปลีกล้วยแล้ว ผลกล้วยจะเริ่มพัฒนาและขยายขนาดใหญ่ข้ึน จึงมี
ความจ าเป็นต้องห่อเครือให้ผิวมีสีสวยงาม โดยใช้ถุงพลาสติกสีฟ้า สีขาวขุ่น ฯลฯ ปลายเปิดทั้งสองข้าง ซึ่ง
เกษตรกรจะใช้บันไดปีนข้ึนไปน าถุงห่อเครือกล้วย และโน้มใบธงมาปิดผลกล้วยด้านบน เพื่อกันแสงแดดไม่ท า
ให้ผิวไหม้ 

10. การค้ ายัน น าไม้รวกมาเสี้ยมปลายด้านที่จะปักลงดิน 2 อัน ห่างกัน 100 เซนติเมตร แล้วผูกเชือก
ที่ปลายไม้ทั้ง 2 อัน โดยให้เหลือปลายไม้ด้านบน 30 เซนติเมตร เพื่อท าหน้าที่รับน้ าหนักต้นกล้วย จากนั้นกาง
ไม้ทั้งสองไขว้กันเป็นลักษณะคีม แล้วน าไปค้ าต้นกล้วยไข่บริเวณที่ต่ าจากต าแหน่งเครือประมาณ 30-50 
เซนติเมตร หรือข้ึนอยู่กับความหนักและชนิดไม้ที่น ามาใช้ค้ ายัน 

5. กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
โรคกล้วยไข่ มีหลายโรค ดังนี ้
1. โรคใบจุดซกิาโตก้าสีเหลือง (yellow sigatoka) 

สาเหตุ : เช้ือรา Pseudocercospora musae 
ลักษณะอาการ : อาการของโรคมักพบบนใบแก่ พื้นที่ใบที่โรคเข้าท าลายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ 

พบอาการของโรคได้ทุกช่วงการเติบโต ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ระยะเติบโต และระยะให้ผลผลิต แผลเป็นจุดสี
น้ าตาลขอบสีด า ภายในพบจุดสีด าขนาดเล็ก รอบแผลมีสีเหลือง  

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดแต่งใบกล้วยอายุ 4 เดือน และตัดไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่เกบ็เกี่ยว รวมประมาณ 8-10 ครั้ง 
2. เก็บซากใบกล้วยและก าจัดวัชพืช น าไปเผาท าลายหรือฝงักลบนอกแปลงปลกู 
3. พ่นด้วยสารเคมี เช่น โพรพินาโคล สลบักับ แมนโคเซ็บ อตัราแนะน าตามฉลาก 

2. โรครากเน่าและต้นกล้าเหี่ยว 
สาเหตุ : เช้ือรา Fusarium oxysporum 
ลักษณะอาการ : ต้นกล้าแสดงอาการเหี่ยว บริเวณรากบางส่วนเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ าตาล พบ

ในช่วงอนุบาลต้นกล้าในเรือนเพาะช า 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ใช้วัสดุเพาะกล้าที่เป็นขุยมะพร้าว ข้ีเถ้าแกลบ หรือวัสดุอื่น ๆ ผสมกับดินปลูกในอัตราส่วนที่

พอเหมาะ 
2. ควรแยกต้นกล้าที่เริ่มแสดงอาการเหี่ยวออกจากต้นปกติ และรบีเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ 
3. ก่อนปลูกจุ่มต้นกล้าในสารเคมีก าจัดเช้ือรา เช่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 

หรือพีซีเอ็นบี ผสมอิทิไดอะโซล เพื่อยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุที่อาจปนเปื้อนอยู่บนกล้า 
4. ผสมเช้ือราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในวัสดุเพาะกล้า 

3. โรคโคนหวีเน่า (crown rot) 
สาเหตุ : เช้ือรา Colletotrichum musae และ Fusarium spp. 
ลักษณะอาการ : พบในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลติและกลว้ยอยู่ในระยะสกุแก่ เช้ือราเข้าท าลายตรงรอย

แผลตัดโคนหวีแยกออกจากเครือ ท าให้เนื้อเยื่อเน่าเป็นสีด า บริเวณแผลจะปรากฏเส้นใยรา เช่น เส้นใยราสีขาว 
สีเทา สีชมพู หรือสีน้ าตาลอ่อนปกคลุมอยู่ 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ท าความสะอาดสวนใหส้ะอาด 
2. ท าความสะอาดโรงเรือนที่ใช้บรรจผุลผลิต 
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3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลกล้วย จุ่มผลในสารละลายฆ่าเช้ือราไธอะเบนดาโซล หรืออมิาซาลลิ 
4. โรคใบจุดคอร์ดานา (cordana leaf spot) 

สาเหตุ : เช้ือรา Cordana musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีน้ าตาลเทา ภายในแผลเป็นวงซ้อน ขอบแผลสีน้ าตาลเข้ม รอบแผลมีสี

เหลือง แผลขอบใบไหม้ สีน้ าตาล เป็นวงซ้อน ขอบแผลสีน้ าตาลเข้มล้อมรอบด้วยวงแหวนสีเหลือง เกิดบริเวณ
ขอบใบ ต่อมาขยายและลามเข้าสู่เนื้อใบ 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. เก็บซากใบกล้วยน าไปเผาท าลายหรอืฝงักลบนอกแปลงปลูก และก าจัดวัชพืช 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เอดเิฟนฟอส 20 มิลลลิิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 

5. โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) 
สาเหตุ : เช้ือรา Colletotrichum musae 
ลักษณะอาการ : เริ่มแรกปรากฏอาการจุดสีน้ าตาลขนาดเล็กบนผิวกล้วยสุก ต่อมาแผลจะขยาย

ใหญ่ แผลที่อยู่ใกล้เคียงกันจะขยายตัวรวมกันเป็นแผลใหญ่ เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบ แผลมีสีน้ าตาลเข้มหรือ
ด า นอกจากนั้นยังพบบริเวณแผลมีกลุ่มของสปอร์เช้ือราสีส้มบนผิวของแผลด้วย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหาก
เกิดบาดแผลบนผลกล้วยสีเขียว เช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสสามารถเข้าท าลายบริเวณแผลนั้นได้ และ
บริเวณที่เก็บรักษาผลผลิตมีอุณหภูมิสูงเช้ือจะเข้าท าลายลุกลามลึกลงไปถึงเนื้อภายในผลกล้วยได้ 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. พ่นสารเคมีในช่วงติดดอกหรือออกปลี ด้วยสารเคมีประเภทสัมผัส เช่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 

หรือแมนโคแซ็บ หรือสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น คาร์เบนดาซิม ไดฟีโนโคนาโซล โปรคลอราท และอะซ็อกซีส
โตรบิน 

2. ควรบ ารุงต้นกล้วยให้แข็งแรง และก าจัดวัชพืชรอบแปลงปลูก รวมทั้งท าลายซากพืชหลังจากการ
ตัดแต่งใบที่เป็นโรคทิ้ง เพื่อลดแหล่งอาศัยและพักตัวของเช้ือรา 

6. โรคใบจุดขยายโต (enlarged leaf spot) 
สาเหตุ : เช้ือรา Pestalotiopsis palmarum 
ลักษณะอาการ : แผลลักษณะคล้ายตา สีน้ าตาลขาว หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมแผลจะขยาย

ยาวตามเส้นใบ เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้งตาย ภายในแผลมีลักษณะเป็นวงซ้อน มีจุดสีด าขนาดเล็กกระจายอยู่
ต าแหน่งเส้นวง รอบขอบแผลมีสีน้ าตาลเข้ม บริเวณรอบนอกแผลสีเหลือง 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาท าลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น แคปตาโพล 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือแมนเนบ 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

หรือคาร์เบนดาซิม 
7. โรคใบจุดสีน้ าตาล (brown spot) 

สาเหตุ : เช้ือรา Nigrospora musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีน้ าตาล เนื้อแผลบุ๋ม ขอบแผลสีน้ าตาลเข้ม แผลที่เกิดมานานแล้วบริเวณ

กลางแผลมีสีขาว อาการจุดมักเกิดร่วมกับแผลจุดกระ 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาท าลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เบนโนมลิ 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือแมนเนบ 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

8. โรคแฟโอเซปทอเรียใบจุด (phaeoseptoria leaf spot) 
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สาเหตุ : เช้ือรา Phaeoseptoria musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีเหลอืงน้ าตาล บางแผลเปลีย่นเปน็สีขาว จุดแผลคล้ายโรคใบจดุซิกาโตกา้

สีเหลือง ภายในแผลพบจุดสีด าขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วแผล 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาท าลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เบนโนมลิ 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

9. โรคตายพราย (Panama disease) 
สาเหตุ : เช้ือรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
ลักษณะอาการ : เช้ือสาเหตุอาศัยอยู่ในดิน เริ่มเข้าท าลายรากฝอย ลุกลามสู่ท่อน้ า ต่อมาเช้ือ

ลุกลามเข้าสู่เหง้ากล้วย เมื่อผ่าดูภายในรากและเหง้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง หรือสีน้ าตาลเข้ม หลังจากนั้น
ใบแก่หรือใบล่างจะแสดงอาการใบเหลือง ใบหักพับลงบริเวณรอยต่อระหว่างก้านใบกับล าต้น ต่อมาใบที่หักจะ
แสดงอาการเหี่ยว เมื่อเกิดโรคมากขึ้นใบอ่อนจะแสดงอาการเหลืองและเหี่ยว จนกระทั่งใบแห้งตายหมดทั้งต้น 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ท าความสะอาดแปลงปลูก โดยการท าลายซากพืชหลงัเกบ็เกี่ยว 
2. ใช้หน่อกล้วยที่ปราศจากโรค 
3. ต้องไม่น าดินที่มีเช้ือปนเปื้อนเข้าสู่แปลงปลูก 
4. ท าลายกอกล้วยที่เป็นโรคด้วยสารเคมี เช่น ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซเีอทลิ เอสเทอร์ 
5. ฆ่าเช้ือราในดินโดยใช้ยูเรียและปูนขาวในอัตรา 1:10 
6. ใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาสายพันธ์ุ TH-DOA ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร ่
7. ห้ามน าต้นกล้วยที่ย่อยสลายแล้วไปเป็นปุ๋ย หรือเคลื่อนยา้ยออกนอกพื้นที่ 
8. ห้ามเคลือ่นย้ายต้นกล้วยออกจากแปลงที่พบโรค เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที่ 

แมลงศัตรกูล้วยไข่ มีหลายชนิด ดังนี้ 
1. ด้วงงวงไชเหง้า (banana weevil borer) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Cosmopolites sordidus (Coleoptera: Curculionidae) 
ลักษณะทั่วไป ด้วงงวงไชเหง้าเป็นแมลงปีกแข็งสีด า ส่วนหัวเล็ก ปลายปากเรียวแหลมยื่นยาวคล้าย

งวง ผนังด้านหลังที่คลุมแผ่นอกมีลักษณะเป็นหลุมเล็ก ๆ  กระจายทั่วไปจนถึงปลายจะงอยปาก แผ่นปีกคู่แรกมี
ลักษณะเป็นร่องลึกและมีหลุมขนาดเล็กเรียงเป็นแนวขนานไปตามร่องปีก ล าตัวสีด าหม่นยาวประมาณ 1-1.5 
เซนติเมตร หลังโค้งนูนมากกว่าด้วงงวงเจาะต้น 

ลักษณะการท าลาย หนอนเข้าท าลายรากและเหงา้กล้วย ส่วนใหญ่อยู่ระดับโคนต้นหรือใต้ดิน ท าให้
ไม่สามารถมองเห็นร่องรอยการท าลายได้ชัดเจนเหมือนด้วงงวงเจาะต้น หนอนที่เข้าท าลายจ านวนมากท าให้ต้น
กล้วยตายได้ พบการท าลายในกล้วยทุกระยะ ตั้งแต่หน่อไปจนถึงเก็บเกี่ยว  

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. น าเศษช้ินส่วนของล าต้นกล้วย และกาบกล้วยที่เน่าเปือ่ยแถวโคนต้นไปท าลาย 
2. ใช้หน่อพันธ์ุที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือจากการผา่หน่อ 
3. ปลูกพืชอื่นหมุนเวียนสลับ 1 ปี หลังจากปลูกกล้วยติดต่อกันมานานกว่า 3 ปี ถ้าปลูกซ้ าที่เดิม

ควรก าจัดเศษซากต้นกล้วย และทิ้งพื้นที่ให้ว่างอย่างน้อย 6 เดือน 
4. แช่หน่อพันธ์ุในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 52-55 องศาเซลเซียส นาน 15-27 นาที ก่อนน าไปปลูก จะ

ก าจัดไส้เดือนฝอย และหนอนระยะที่ 3 ได ้
5. ใช้สารเคมี เช่น ไบเฟนทริน ฟิโปรนลิ หรอืโปรไทออส ตามอัตราที่แนะน าตามฉลาก 
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6. ใช้คาร์โบฟูแรน โรยในหลุมปลูก แต่ควรระมัดระวังเพราะอาจปนเปื้อนไปกับน้ าผิวดิน 
2. ด้วงงวงเจาะต้น (banana stem weevil) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Odoiporus olivier (Coleoptera: Curculionidae) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยมีสีด าเลื่อมเป็นมัน ขนาดล าตัวยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่กว่าด้วง

งวงไชเหง้า 
ลักษณะการท าลาย หนอนกัดกินเนื้อเยื่อต้นกล้วยเข้าไปถึงไส้กลางล าต้น ภายนอกมองเห็นเป็นรู

พรุน ท าให้ต้นกล้วยตาย หากเข้าท าลายในระยะใกล้ออกปลีจนถึงตกเครือจะท าให้เครือหักพับกลางต้น หรือ
เหี่ยวเฉายืนต้นตาย 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. น าต้นกล้วยที่ตัดแล้วออกนอกแปลงปลูก เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่อาศัยของด้วงงวงเจาะล าต้น 
2. ตัดต้นกล้วยที่เก็บเกี่ยวแล้วบริเวณโคนต้นยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ผ่าครึ่งแล้ววางหน้าที่

ผ่าติดผิวดิน ใช้ใบกล้วยคลุมไว้ เพื่อให้ท่อนกล้วยคงความสดนานข้ึน วางไว้อย่างน้อย 20 จุด โดยทิ้งช่วงห่างระ 
หว่างต้น 20 ต้น ตรวจนับจ านวนแมลงทุก 3-4 วัน ถ้าพบแมลงมากกว่า 4 ตัวต่อกับดัก แสดงว่ามีการระบาด 
ควรฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลง 

3. ใช้สารเคมี เช่น ไบเฟนทริน ฟิโปรนลิ หรอืโปรไทออส ตามอัตราที่แนะน าตามฉลาก 
3. ด้วงกินใบและผลกล้วย (banana leaf and fruit beetle) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Nodostoma viridipennis Mots. (Coeoptera: Chrysomelidae) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก มีปีกสีน้ าเงินเข้มถึงด าเลื่อมเป็นมัน ขนาดล าตัว

ยาว 2-4 มิลลิเมตร มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว 
ลักษณะการท าลาย ด้วงกินผลกล้วยอยู่กันเป็นกลุ่ม อาศัยอยู่ในยอด ใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ กัดกินใบ

อ่อน ท าให้ใบอ่อนเป็นรูพรุน ระยะกล้วยติดผลจะเข้าท าลายแทะกินเปลือกกลว้ยเป็นทางคดเค้ียวไปมา ท าให้
เสียคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและไม่สามารถส่งออกได้ 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ใช้สารเคมีไดอะซินอน อัตรา 20 มิลลลิิตรตอ่น้ า 20 ลิตร 
2. ใช้สารเคมี เช่น เดลต้าเมทริน ไซฟลทูริน อะซีเฟท อัตราตามค าแนะน าบนฉลาก 
3. ใช้กับดักกาวเหนียวสเีหลืองแขวนใกล้บริเวณยอด เพื่อประเมินการระบาด 

4. เพลี้ยไฟ (Hawaiian flower thrips) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Thrips hawaiiensis (Thysanoptera) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยมีสีน้ าตาลเข้มเกือบด า ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีครีมอาศัยอยู่รวม

เป็นกลุ่ม 
ลักษณะการท าลาย เข้าท าลายต้ังแต่ระยะออกปลี ดูดกินบริเวณกาบปลี ท าให้เกิดอาการด่างลาย 

ดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบและผลอ่อน ท าให้ผิวลายเสียหาย จะปรากฏชัดเมื่อผลโตข้ึน มีอาการเป็นจุดนูนสีน้ าตาล 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. พ่นด้วยพอสร์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
2. พ่นด้วยอิมิดาคลอพริด อัตรา 5 กรมัต่อน้ า 20 ลิตร ตั้งแต่ระยะแทงปลีห่างกัน 7 วัน 

5. หนอนม้วนใบ (leaf roller) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Erionota torus (Lepidoptera: Hesperidae) 
ลักษณะทั่วไป หนอนมีสีขาว ผนังล าตัวย่น มีแป้งปกคลุมตัว หัวมีขนาดเล็ก สีน้ าตาลเข้ม ระยะ

หนอนประมาณ 28-30 วัน ตัวเต็มวัยมีปีกสีน้ าตาลไหม้ กลางปีกคู่หน้ามีแถบสีครีม 3 แถบ 
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ลักษณะการท าลาย กัดม้วนใบ แล้วอาศัยกัดกินใบทีม่้วน 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดและเก็บใบที่ถูกท าลายออกไปเผา เพื่อท าลายหนอน 

6. หนอนกระทู้ผกั (common cutworm) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) 
ลักษณะทั่วไป ผเีสื้อมีปีกสีน้ าตาลปนเทา มีเส้นสเีหลืองพาดตามปีกหลายเส้น 
ลักษณะการท าลาย หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ ๆ จะรวมกันเป็นกลุ่มกัดแทะกินผิวใบ 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนไปท าลาย 
2. ใช้แบคทีเรีย เช่น ชีวภัณฑ์ Bt พ่นช่วงเย็น เมื่อพบการระบาด 

7. หนอนปลอก (case worm) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Mahasena corbetti Tams (Lepidoptera: Prychidae) 
ลักษณะทั่วไป ผีเสื้อตัวเต็มวัยมีขนาด 2×8 มิลลิเมตร สีน้ าตาลอ่อน หนอนจะชักใยหุ้มตัวมีลักษณะ

เป็นปลอกม้วนตัวทั้งปลอก กัดกินผิวใบไปทั่ว ท าให้เห็นเป็นรอยยอดแหลมเกิดบนผิวใบปลอกหุ้มตัวสีน้ าตาล 
ลักษณะการท าลาย หนอนจะสร้างเส้นใยหุ้มตัวเป็นเกราะคล้ายปลอกสีน้ าตาลยึดติดอยู่กับผิวใบ

กล้วย แล้วจะโผล่เพียงส่วนหัวออกมากัดแทะผิวใบ แล้วเคลื่อนตัวไปเรื่อย ๆ  จะเห็นปลอกทั้งฉากอยู่กับผิวใบ
กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนผิวใบหนอนกัดกินนั้นจะเกิดเป็นรอยแผลเหมือนกับผิวใบที่ถูกลอกออก ในระยะต่อมา
แผลจะแห้งเป็นสีขาวนวลแห้ง ๆ หรือเป็นทางต่อเนื่องไป แผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. เมื่อพบท าลายเพียงเลก็น้อยควรตัดใบทีห่นอนเข้าท าลายมาเผา 
2. เมื่อพบหนอนปลอกพ่นด้วยสารเคมี เช่น ไตรคลอพอน อัตรา 25 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือคาร์

บาริล อัตรา 25-40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

6. กำรเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 
การเก็บเกี่ยว หลังจากตัดปลีแล้วประมาณ 35-45 วัน กล้วยไข่จะแก่พร้อมที่จะตัดได้ ส าหรับกล้วยไข่

ส่งออกตัดที่ระยะความสุกแก่ประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กล้วยไข่ที่บริโภคภายในประเทศตัดที่ระยะ
ความสุกแก่ประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์ การตัดเครือกล้วยไข่ให้ใช้มือที่ถนัดมากที่สุดจับมดี มืออีกข้างหนึ่งจบัที่
ปลายเครือ แล้วใช้มีดขอตัดก้านเครือเหนือกล้วยหวีแรกประมาณ 20-30 เซนติเมตร จากนั้นน าเครือกล้วยที่ได้
วางบนใบตองที่ตัดวางรองไว้ก่อน และใช้ไม้คานหาบออกมายังจุดรวบรวมผลผลิต เพื่อช าแหละกล้วย คัดเกรด 
ล้างน้ า ช่ังน้ าหนัก ส าหรับไว้จัดจ าหน่ายต่อไป 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ท าความสะอาดเครือกล้วยด้วยน้ าสะอาด และคัดเลือกหวีที่ไม่ได้คุณภาพ
ออก ตัดหวีโดยไม่ให้ข้ัวหวีช้ า ปลิดซากดอกแห้งที่ปลายผลออก แช่หวีกล้วยในสารป้องกันก าจัดเช้ือรา ได้แก่ 
ไธอะเบนดาโซล ความเข้มข้นของสารออกฤทธ์ิประมาณ 0.05-0.10 เปอร์เซ็นต์ ผึ่งหวีกล้วยให้แห้ง บรรจุกล้วย
ในกล่องกระดาษลูกฟูกที่บุด้วยถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทีลีน โดยให้มีแผ่นโฟมหรือฟองน้ าบาง ๆ ค่ันระหว่างหวี 
เพื่อป้องกันการเสยีดสกีันระหว่างหวี ซึ่งจะท าให้ผลกล้วยมีต าหนิ การเรียงกล้วยในกลอ่งอาจเรียง 1 หรือ 2 ช้ัน 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของตลาด 

 

 



46 
 

บรรณำนุกรม 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. 2560. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
กล้วยไข่ก าแพงเพชร ทะเบียนเลขที่ สช 60100100. 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับกลว้ยไข่. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด, กรุงเทพฯ. 

กรมส่งเสริมการเกษตร. ม.ป.ป. ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (กล้วยไข่) ปี พ.ศ. 2559-2563. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ค าปัน นพพันธ์ุ. 2552. การปลูกกล้วยไข่ภาคกลาง. ใน จริยา วิสิทธ์ิพานิช (บ.ก.). คู่มือการผลิตกล้วยไข่
คุณภาพ (น. 29-46). บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จ ากัด, เชียงใหม่. 

จริยา วิสิทธ์ิพานิช. 2552. แมลงศัตรูกล้วยไข่. ใน จริยา วิสิทธ์ิพานิช (บ.ก.). คู่มือการผลิตกล้วยไข่คุณภาพ (น. 
93-108). บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จ ากัด, เชียงใหม่. 

ชาตรี สุทธิกุล, สุมาลี เม่นสิน และ นิตยา โนค า. 2552. โรคกล้วยไข่. ใน จริยา วิสิทธ์ิพานิช (บ.ก.). คู่มือการ
ผลิตกล้วยไข่คุณภาพ (น. 79-92). บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จ ากัด, เชียงใหม่. 

นิพนธ์ วิสารทานนท์. 2542. โรคไม้ผลเขตร้อนและการปอ้งกันก าจัด: กล้วย ขนุน เงาะ ชมพู่ ทุเรียน ฝรั่ง พุทรา 
มะขาม มะม่วง มะละกอ มังคุด ลองกอง สับปะรด (พิมพ์ครั้งที่ 2). บริษัท เจ ฟิล์ม โปรเซส จ ากัด, 
กรุงเทพฯ. 

ประนอม ใจอ้าย. 2552. การปลูกกล้วยไข่ภาคเหนือ. ใน จริยา วิสิทธ์ิพานิช (บ.ก.). คู่มือการผลิตกล้วยไข่
คุณภาพ (น. 3-22). บริษัท นพบุรีการพิมพ์ จ ากัด, เชียงใหม่. 

วินัย สมประสงค์. 2561ก. ลักษณะทางสัณฐานของพืชสกุลกล้วย (Musa L.). ใน เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล (บ.ก.). 
กล้วยกินได้ของกรมวิชาการเกษตร (น. 29-33). เกิดคุ้มมีเดีย, นนทบุรี. 

วินัด อ่วมอยู่ และ สุนันท์ สีสังข์. 2557. การผลิตและการตลาดกล้วยไข่ของเกษตรกรจังหวัดก าแพงเพชร. ใน 
การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4. วันที่ 
26-27 พฤศจิกายน 2557. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ. 

วินัย สมประสงค์. 2561ข. ลักษณะประจ าพันธ์ุกล้วยกินได้ของกรมวิชาการเกษตร. ใน เพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล 
(บ.ก.). กล้วยกินได้ของกรมวิชาการเกษตร (น. 77-223). เกิดคุ้มมีเดีย, นนทบุรี. 

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช. 2563. การจัดการโรคกล้วยที่ส าคัญทางกักกันพืช. น.ส.พ. กสิกร . ปีที่ 93 
ฉบับที่ 2. หน้า 18-25. 

อภิรัชต์ สมฤทธ์ิ. ม.ป.ป. การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช (ราเขียวไตรโคเดอร์มา สายพันธ์ุจากกรม
วิชาการเกษตร ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช). ใน เอกสารประกอบการอบรม การใช้ชีวภัณฑ์
ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและพืชอินทรีย์. ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร. 



47 
 

อารยา อาจเจริญ เทียนหอม. 2557. กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2. ข่าวสารเกษตรศาสตร์. ปีที่ 60 ฉบับที่ 1. หน้า 
1-12.    



 

บทที่ 4 

กล้วยน  ำว้ำมะลิอ่อง  
              

1. สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด 
รายงานสถิติการเกษตร ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ปลูกกล้วยน้ าว้ามีโน้มเพิ่มข้ึนจากปี 

2559-2561 ลดลงเล็กน้อยใน ปี 2562 และเพิ่มข้ึนใน ปี 2563(ภาพ 1) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ลดลงใน ปี 2560 
เพิ่มข้ึนมากใน ปี 2561 ลงลดใน ปี 2562 และเพิ่มมากข้ึนอีกใน ปี 2563 (ภาพที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิต
เฉลี่ยที่มีแนวโน้มเช่นเดียวกับผลผลิตทีเ่ก็บเกี่ยวได้(ภาพ 3) เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอ พบว่า อ าเภอบางระก า 
พื้นที่ปลูก ผลผลิตที่เกบ็เกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยมแีนวโน้มเพิ่มมากข้ึน โดยจัดเป็นอ าเภอที่มีพื้นที่ปลูก ผลผลติ
ที่เก็บเกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุดในจังหวัด (ตารางที่ 1 และ 2) ในขณะที่อ าเภอวัดโบสถ์มีพื้นที่ปลูก 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุดในจังหวัด(ตาราง 1) 

เมื่อกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องให้ผลผลิต พบว่า ผลของหวีสุดท้ายปลายเครือมีลักษณะที่เรียกว่า “กล้วย
ตีนเต่า” มีผลขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดท าให้ไม่สามารถขายได้และเกิดเน่าเสีย จึง
เกิดความคิดที่จะน าผลกล้วยตีนเต่าไปตากแดด เพื่อเป็นการถนอมอาหาร โดยไม่ได้เพิ่มส่วนผสมใด ๆ  ในการ
เพิ่มรสชาติลงไปในผลกลว้ย จนได้กล้วยตากที่มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว ถึงกับเป็นสินค้าที่มีช่ือเสียงและ
รู้จักแพร่หลายของจังหวัดพิษณุโลก ประกอบกับผลกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องสามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารได้
หลายประเภท แต่ที่มีช่ือเสียงมาก คือ กล้วยตากและกล้วยแผ่นอบ เนื่องจากไส้กลางไม่แข็งเมื่อแห้ง เนื้อเหนียว
นุ่ม มีขนาดกะทัดรัด และมีกลิ่นหอมมากกว่ากล้วยน้ าว้าพันธ์ุอื่น ๆ 
 

 
ภำพ 1 แนวโน้มพื้นที่ปลูกกล้วยน้ าว้า ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก 
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ภำพ 2 แนวโน้มผลผลิตทีเ่ก็บเกี่ยวได้ของกล้วยน้ าว้า ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

 
ภำพ 3 แนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยน้ าว้า ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก 

 
ตำรำง 1 พื้นที่ปลูก ผลผลิตที่เกบ็เกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยน้ าว้า ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก 

อ ำเภอ พื นที่ ผลผลิต 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
เมืองพิษณุโลก พื้นที่ปลกู (ไร)่ 1,262 606 477 628 365 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
645,110 1,429,350 1,050,300 615,600 612,100 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

2,280 4,509 3,489 1,432 1,833 

นครไทย พื้นที่ปลกู (ไร)่ 1,074 1,074 1,182 1,182 1,795 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 0 314,000 740,400 527,000 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

- - 1,163 1,865 1,952 
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อ ำเภอ พื นที่ ผลผลิต 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชาติตระการ พื้นที่ปลกู (ไร)่ 1,085 1,660 1,865 2,113 2,489 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 0 0 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

- - - - - 

บางระก า พื้นที่ปลกู (ไร)่ 9,411 10,039 10,403 10,715 11,336 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
1,686,000 0 0 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

2,791 - - - - 

บางกระทุ่ม พื้นที่ปลกู (ไร)่ 1,574 6,809 7,811 6,811 8,147 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
596,000 0 0 0 11,105,200 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

2,000 - - - 4,278 

พรหมพริาม พื้นที่ปลกู (ไร)่ 401 790 582 455 474 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
21,546 120,428 37,230 0 37,500 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

97 276 88 - 2,500 

วัดโบสถ์ พื้นที่ปลกู (ไร)่ 257 41 41 41 45 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 6,400 2,906 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

- 800 70 - - 

ตำรำง 2 พื้นที่ปลูก ผลผลิตที่เกบ็เกี่ยวได้ และผลผลิตเฉลี่ยของกล้วยน้ าว้า ปี 2559-2563 จังหวัดพิษณุโลก 

อ ำเภอ พื นที่ ผลผลิต 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
วังทอง พื้นที่ปลกู (ไร)่ 1,554 1,742 1,984 1,994 2,216 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 2,450 2,218,900 0 30,000 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

- 10 1,811 - 469 

เนินมะปราง พื้นที่ปลกู (ไร)่ 457 457 457 457 311 
 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 

(กิโลกรัมต่อไร่) 
0 0 0 0 0 

 ผลผลิตเฉลี่ย 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

- - - - - 

 
2. ประวัติ 

เมื่อปี พ.ศ. 2475 กล้วยน้ าว้ามะลิอ่องถูกน ามาปลูกที่อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นได้มี
การขยายพันธ์ุและปลูกจนเต็มพื้นที่ เพื่อจ าหน่ายผลผลติสด ประกอบกับลักษณะพื้นที่ตอนเหนือและตอนกลาง
ของจังหวัดพิษณุโลก และต าบลท่าฬ่อ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสงู และ
มีภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังมีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศร้อนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของกล้วย 
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3. พันธุ์และลักษณะประจ ำพันธุ์ 
กล้วยน้ าว้ามะลิอ่องมีล าต้นเทียมสูงประมาณ 3.8 เมตร สีเขียวปานกลาง มีปื้นสีน้ าตาลเล็กน้อย เส้น

รอบวงยาวประมาณ 68 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 35 เซนติเมตร สีเขียวปานกลาง เป็นร่องเปิด ขอบโค้ง
เข้ามีครีบ ใบอ่อนที่ยังม้วนอยู่สีเขียว เมื่อคลี่กางออกเต็มที่สีเขียวเป็นมัน  แผ่นใบเป็นคลื่นกว้างประมาณ 69 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 208 เซนติเมตร ปลายใบมนเล็กน้อย โคนใบด้านหนึ่งมนอีกด้านหนึ่งสอบเรียว ก้าน
ช่อดอกไม่มีขน สีเขียว กว้างประมาณ 3.8 เซนติเมตร ปลีรูปปานกลาง กาบปลีสีแดงแกมม่วง ซ้อนทับกัน
บางส่วน ปลายม้วนข้ึน ด้านในสีส้มแกมแดง มีร่องลึก ไหล่กาบปลีแคบ เครือรูปทรงกระบอกมี 9 หวี ผลโค้ง
เล็กน้อย พบซากก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล ก้านผลเรียบ เช่ือมกันบางส่วน ไม่มีขน ผลดิบสีเขียว เนื้อ
ผลสีครีม ผลสุกผิวผลเป็นสีเหลืองเนื้อผลสีขาว แน่น รสหวาน ไม่มีเมล็ด 

การขยายพันธ์ุกล้วยน้ าว้า แบ่งเป็น 2 วิธีการ ได้แก่ 
1. การขยายพันธ์ุโดยใช้หน่อ เป็นวิธีขยายพันธ์ุที่นิยมในสวนที่มีหน่อกล้วยมากพอ โดยขุดหน่อหรือ

แยกหน่อสาว (maiden sucker) จากต้นแม่ ซึ่งหน่อที่เกิดจากต้นแม่มี 3 ชนิด คือ 1) หน่ออ่อน (peeper) เป็น
หน่อที่เกิดจากต้นแม่แต่มีขนาดเล็ก โผล่ข้ึนจากดินรอบ ๆ โคนต้นแม่ ยังมีส่วนต่าง ๆ ไม่ครบ อ่อนแอ ไม่เหมาะ
น าไปปลูก 2) หน่อใบแคบ (sword sucker) เป็นหน่อที่เกิดจากล าต้นแม่ โคนใหญ่ มีอาหารสะสมมาก ใบยังไม่
คลี่ (cigar leaf) เป็นหน่อที่ดีเหมาะน าไปปลูก และ 3) หน่อใบกว้าง (water sucker) เป็นหน่อที่เกิดจากต้นแม่
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หรือจากต้นที่ตัดทิ้งแล้ว หรือจากหน่อใบแคบ มีล าต้นเทียมขนาดเล็ก ใบคลี่แผ่กว้าง ไม่
เหมาะน าไปปลูก เพราะมีอาหารสะสมในล าต้นน้อย 

2. การขยายพันธ์ุโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้ส่วนเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (apical meristem) ของล า
ต้นเทียม มีข้อดีคือเป็นวิธีที่เพิ่มจ านวนต้นกล้ากล้วยให้ได้จ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ได้ต้นพั นธ์ุสะอาด 
ปราศจากโรคและแมลง ต้นกล้าที่ได้มีขนาดสม่ าเสมอ และให้ผลผลิตในเวลาใกล้เคียงกัน แต่มีข้อเสียคือต้นกล้า
มีราคาแพง เพราะผลิตจ านวนน้อย ต้นทุนในการผลิตสูงจากสารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง ประกอบกับช่วงแรก
ของการออกขวดต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนน าไปปลูกในแปลง 
4. กำรจัดกำรเทคโนโลยีกำรผลิต 

การปลูกกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องให้ได้คุณภาพ มีวิธีการ ดังนี้ 
1. การเตรียมดิน ไถพลิกกลับดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินนาน 7-10 วัน เพื่อก าจัดวัชพืช 

จากนั้นใส่ปุ๋ยหมักที่ขยายเช้ือไตรโคเดอรม์าสายพันธ์ุ TH-DOA ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 100-200 กรัมต่อ
หลุม (1 กระป๋องนมข้น) ป้องกันโรคตายพราย และไถพรวนกลบ ถ้าพื้นที่เป็นดินเหนียวหรือบริเวณที่มีน้ าท่วม
ขังควรยกร่อง และปลูกบนแนวสันร่อง 

2. ระยะปลูก ควรค านึงถึงแสงแดด โดยวางแปลงในแนวทิศเหนือ-ใต้ จะท าให้ต้นกล้วยได้รับแสง
เท่ากันตลอดทั้งแปลง ปกตินิยมใช้ระยะปลูก 4×4 เมตร หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าให้ปลูกระยะถ่ี หากดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ดีให้ปลูกระยะห่าง ถ้าต้องการเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวอาจปลูกให้ระยะถ่ีข้ึนได้ แต่ถ้า
ต้องการเก็บเกี่ยวหลาย ๆ ครั้ง ควรเว้นระยะให้มากขึ้น เพื่อให้มีพื้นที่ส าหรับการแตกหน่อ ควรใช้ต้นพันธ์ุที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการปลูก เพราะมีความปลอดภัยจากโรคและแมลงศัตรูพืช และเป็นต้นพันธ์ุที่มี
อายุใกล้เคียงกัน สามารถให้ผลผลติในเวลาทีไ่ล่เลีย่กัน หากใช้หน่อพันธ์ุปลูกควรเลือกจากแปลงที่เช่ือถือได้ โดย
สังเกตจากต้นแม่ขณะตกเครือไม่แสดงอาการของโรคตายพราย 

3. การปลูก ขนาดหลุมปลูก ควรกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร และลึกไม่ต่ ากว่า 30 เซนติเมตร 
เนื่องจากต้นกล้วยมีระบบรากหากินบริเวณผิวดินและแผ่ออกไปรอบทรงพุ่ม ปลูกโดยวางหน่อพันธ์ุที่เตรียมไว้
กลางหลุมปลูก กลบดินโดยรอบให้แน่น หากปลูกในฤดูฝนควรพูนดินกลบโคนให้สูงไว้เพื่อป้องกันน้ าขัง ส่วน
การปลูกในฤดูอื่นควรท าเป็นแอ่งน้ า เพื่อขังน้ าและไม่ให้ดินแห้งเร็วจนเกินไป ได้แก่ 
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3.1 การใช้หน่อ โดยการขุดแยกหน่อใบแคบที่แทงจากต้นแม่ขึ้นมาขยายพันธ์ุต่อ 
3.2 การใช้ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อายุประมาณ 6-8 เดือน นับตั้งแต่นพหน่อเข้า

ห้องปฏิบัติการ เมื่อได้ต้นกล้าตามจ านวนที่ต้องการแล้ว จึงน าออกมาอนุบาลภายในโรงเรือนประมาณ 60 วัน 
ถึงน าไปปลูก 

4. การให้น้ า ควรให้น้ าอย่างสม่ าเสมอตลอดฤดูปลูก ปริมาณน้ าที่เหมาะสมที่สุดส าหรับกล้วยอยู่
ระหว่าง 17-20 ลิตร ต่อต้นต่อวัน 

5. การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยหมักในเดือนแรกอัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
125 กรัมต่อต้น เดือนที่ 3 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น เดือนที่ 4 และ 5 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 125 กรัมต่อต้น และเดือนที่ 6 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น ส าหรับกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องที่ผลิต
เป็นวัตถุดิบส าหรับแปรรูปเป็นกล้วยตาก ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีตั้งแต่เดือนที่ 7 เพราะจะท าให้ผลกล้วยมีปริมาณ
น้ าตาลสูงเกินไป ส่งผลให้ได้กล้วยตากที่มีสีน้ าตาลเข้มและมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นลง 

6. การไว้หน่อ หลังจากปลูกกล้วยไปแล้วประมาณ 5-6 เดือน กล้วยจะเจริญเติบโตมากข้ึนและมีหน่อ
กล้วยที่เจริญข้ึนมาพร้อมกับต้นแม่ 4-5 หน่อ ควรท าลายหน่อโดยใช้มีดปาดหน่อให้เหนือดินประมาณ 10 
เซนติเมตร และควรไว้หน่อในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อแทนต้นแม่เดิม โดยหน่อที่ 1 และ 2 อายุห่างกันประมาณ 
4 เดือน หากมีการไว้หน่อที่ถูกต้องจะท าให้มีผลผลิตกล้วยสดออกตลอดทั้งปี และมีวัตถุดิบส่งออกไปแปรรูป
เป็นกล้วยตากได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
5. กำรจัดกำรศัตรูพืช 

โรคกล้วยน้ าว้า มีหลายโรค ดังนี ้
1. โรคใบจุดซกิาโตก้าสีเหลือง (yellow sigatoka) 

สาเหตุ : เช้ือรา Pseudocercospora musae 
ลักษณะอาการ : อาการของโรคมักพบบนใบแก่ พื้นที่ใบที่โรคเข้าท าลายประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ 

พบอาการของโรคได้ทุกช่วงการเติบโต ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ระยะเติบโต และระยะให้ผลผลิต แผลเป็นจุดสี
น้ าตาลขอบสีด า ภายในพบจุดสีด าขนาดเล็ก รอบแผลมีสีเหลือง  

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดแต่งใบกล้วยอายุ 4 เดือน และตัดไปเรื่อย ๆ จนกระทัง่เก็ยบเกี่ยว รวมประมาณ 8-10 ครั้ง 
2. เก็บซากใบกล้วยและก าจัดวัชพืช น าไปเผาท าลายหรือฝงักลบนอกแปลงปลกู 
3. พ่นด้วยสารเคมี เช่น โพรพินาโคล สลบักับ แมนโคเซ็บ อตัราแนะน าตามฉลาก 

2. โรครากเน่าและต้นกล้าเหี่ยว 
สาเหตุ : เช้ือรา Fusarium oxysporum 
ลักษณะอาการ : ต้นกล้าแสดงอาการเหี่ยว บริเวณรากบางส่วนเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ าตาล พบ

ในช่วงอนุบาลต้นกล้าในเรือนเพาะช า 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ใช้วัสดุเพาะกล้าที่เป็นขุยมะพร้าว ข้ีเถ้าแกลบ หรือวัสดุอื่น ๆ ผสมกับดินปลูกในอัตราส่วนที่

พอเหมาะ 
2. ควรแยกต้นกล้าที่เริ่มแสดงอาการเหี่ยวออกจากต้นปกติ และรบีเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ 
3. ก่อนปลูกจุ่มต้นกล้าในสารเคมีก าจัดเช้ือรา เช่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ ฟอสอีทิล อะลูมิเนียม 

หรือพีซีเอ็นบี ผสมอิทิไดอะโซล เพื่อยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุที่อาจปนเปื้อนอยู่บนกล้า 
4. ผสมเช้ือราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในวัสดุเพาะกล้า 

3. โรคโคนหวีเน่า (crown rot) 
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สาเหตุ : เช้ือรา Colletotrichum musae และ Fusarium spp. 
ลักษณะอาการ : พบในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลติและกลว้ยอยู่ในระยะสกุแก่ เช้ือราเข้าท าลายตรงรอย

แผลตัดโคนหวีแยกออกจากเครือ ท าให้เนื้อเยื่อเน่าเป็นสีด า บริเวณแผลจะปรากฏเส้นใยรา เช่น เส้นใยราสีขาว 
สีเทา สีชมพู หรือสีน้ าตาลอ่อนปกคลุมอยู่ 

การป้องกันก าจัด 
1. ท าความสะอาดสวนใหส้ะอาด 
2. ท าความสะอาดโรงเรือนที่ใช้บรรจผุลผลิต 
3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลกล้วย จุ่มผลในสารละลายฆ่าเช้ือราไธอะเบนดาโซล หรืออมิาซาลลิ 

4. โรคใบจุดคอร์ดานา (cordana leaf spot) 
สาเหตุ : เช้ือรา Cordana musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีน้ าตาลเทา ภายในแผลเป็นวงซ้อน ขอบแผลสีน้ าตาลเข้ม รอบแผลมีสี

เหลือง แผลขอบใบไหม้ สีน้ าตาล เป็นวงซ้อน ขอบแผลสีน้ าตาลเข้มล้อมรอบด้วยวงแหวนสีเหลือง เกิดบริเวณ
ขอบใบ ต่อมาขยายและลามเข้าสู่เนื้อใบ 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. เก็บซากใบกล้วยนน าไปเผาท าลายหรอืฝงักลบนอกแปลงปลูก และก าจัดวัชพืช 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เอดเิฟนฟอส 20 มิลลลิิตร ต่อน้ า 20 ลิตร 

5. โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) 
สาเหตุ : เช้ือรา Colletotrichum musae 
ลักษณะอาการ : เริ่มแรกปรากฏอาการจุดสีน้ าตาลขนาดเล็กบนผิวกล้วยสุก ต่อมาแผลจะขยาย

ใหญ่ แผลที่อยู่ใกล้เคียงกันจะขยายตัวรวมกันเป็นแผลใหญ่ เนื้อเยื่อบริเวณแผลจะยุบ แผลมีสีน้ าตาลเข้มหรือ
ด า นอกจากนั้นยังพบบริเวณแผลมีกลุ่มของสปอร์เช้ือราสีส้มบนผิวของแผลด้วย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหาก
เกิดบาดแผลบนผลกล้วยสีเขียว เช้ือราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสสามารถเข้าท าลายบริเวณแผลนั้นได้ และ
บริเวณที่เก็บรักษาผลผลิตมีอุณหภูมิสูงเช้ือจะเข้าท าลายลุกลามลึกลงไปถึงเนื้อภายในผลกล้วยได้ 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. พ่นสารเคมีในช่วงติดดอกหรือออกปลี ด้วยสาร้คมีประเภทสัมผัส เช่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 

หรือแมนโคแซ็บ หรือสารเคมีประเภทดูดซึม เช่น คาร์เบนดาซิม ไดฟีโนโคนาโซล โปรคลอราท และอะซ็อกซี-
สโตรบิน 

2. ควรบ ารุงต้นกล้วยให้แข็งแรง และก าจัดวัชพืชรอบแปลงปลูก รวมทั้งท าลายซากพืชหลังจากการ
ตัดแต่งใบที่เป็นโรคทิ้ง เพื่อลดแหล่งอาศัยและพักตัวของเช้ือรา 

6. โรคใบจุดขยายโต (enlarged leaf spot) 
สาเหตุ : เช้ือรา Pestalotiopsis palmarum 
ลักษณะอาการ : แผลลักษณะคล้ายตา สีน้ าตาลขาว หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมแผลจะขยาย

ยาวตามเส้นใบ เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้งตาย ภายในแผลมีลักษณะเป็นวงซ้อน มีจุดสีด าขนาดเล็กกระจายอยู่
ต าแหน่งเส้นวง รอบขอบแผลมีสีน้ าตาลเข้ม บริเวณรอบแผลสีเหลือง 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาท าลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น แคปตาโพล 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือแมนเนบ 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

หรือคาร์เบนดาซิม 
7. โรคใบจุดสีน้ าตาล (brown spot) 
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สาเหตุ : เช้ือรา Nigrospora musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีน้ าตาล เนื้อแผลบุ๋ม ขอบแผลสีน้ าตาลเข้ม แผลที่เกิดมานานแล้วบริเวณ

กลางแผลมีสีขาว อาการจุดมักเกิดร่วมกับแผลจุดกระ 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาท าลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เบนโนมลิ 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือแมนเนบ 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

8. โรคแฟโอเซปทอเรียใบจุด (phaeoseptoria leaf spot) 
สาเหตุ : เช้ือรา Phaeoseptoria musae 
ลักษณะอาการ : แผลจุดสีเหลอืงน้ าตาล บางแผลเปลีย่นเปน็สีขาว จุดแผลคล้ายโรคใบจดุซิกาโตกา้

สีเหลือง ภายในแผลพบจุดสีด าขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วแผล 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดใบที่เป็นโรคมากไปเผาท าลาย 
2. พ่นด้วยสารเคมี เช่น เบนโนมลิ 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

9. โรคตายพราย (Panama disease) 
สาเหตุ : เช้ือรา Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
ลักษณะอาการ : เช้ือสาเหตุอาศัยอยู่ในดิน เริ่มเข้าท าลายรากฝอย ลุกลามสู่ท่อน้ า ต่อมาเช้ือ

ลุกลามเข้าสู่เหง้ากล้วย เมื่อผ่าดูภายในรากและเหง้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง หรือสีน้ าตาลเข้ม หลังจากนั้น
ใบแก่หรือใบล่างจะแสดงอาการใบเหลือง ใบหักพับลงบริเวณรอยต่อระหว่างก้านใบกับล าต้น ต่อมาใบที่หักจะ
แสดงอาการเหี่ยว เมื่อเกิดโรคมากขึ้นใบอ่อนจะแสดงอาการเหลืองและเหี่ยว จนกระทั่งใบตายหมดทั้งต้น 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ท าความสะอาดแปลงปลูก โดยการท าลายซากพืชหลงัเกบ็เกี่ยว 
2. ใช้หน่อกล้วยที่ปราศจากโรค 
3. ต้องไม่น าดินที่มีเช้ือปนเปื้อนเข้าสู่แปลงปลูก 
4. ท าลายกอกล้วยที่เป็นโรคด้วยสารเคมี เช่น ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซเีอทลิ เอสเทอร์ 
5. ฆ่าเช้ือราในดินโดยใช้ยูเรียและปูนขาวในอัตรา 1:10 
6. ใช้ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาสายพันธ์ุ TH-DOA ของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 400 กิโลกรัมต่อไร ่
7. ห้ามน าต้นกล้วยที่ย่อยสลายแล้วไปเป็นปุ๋ย หรือเคลื่อนยา้ยออกนอกพื้นที่ 
8. ห้ามเคลือ่นย้ายต้นกล้วยออกจากแปลงที่พบโรค เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที ่

แมลงศัตรกูล้วยน้ าว้า มีหลายชนิด ดังนี้ 
1. ด้วงงวงไชเหง้า (banana weevil borer) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Cosmopolites sordidus (Coleoptera: Curculionidae) 
ลักษณะทั่วไป ด้วงงวงไชเหง้าเป็นแมลงปีกแข็งสีด า ส่วนหัวเล็ก ปลายปากเรียวแหลมยื่นยาวคล้าย

งวง ผนังด้านหลังที่คลุมแผ่นอกมีลักษณะเป็นหลุมเล็ก ๆ  กระจายทั่วไปจนถึงปลายจะงอยปาก แผ่นปีกคู่แรกมี
ลักษณะเป็นร่องลึกและมีหลุมขยาดเล็กเรียงเป็นแนวขนานไปตามร่องปีก ล าตัวสีด าหม่นยาวประมาณ 1-1.5 
เซนติเมตร หลังโค้งนูนมากกว่าด้วงงวงเจาะต้น 

ลักษณะการท าลาย หนอนเข้าท าลายรากและเหงา้กล้วย ส่วนใหญ่อยู่ระดับโคนต้นหรือใต้ดิน ท าให้
ไม่สามารถมองเห็นร่องรอยการท าลายได้ชัดเจนเหมือนด้วงงวงเจาะต้น หนอนที่เข้าท าลายจ านวนมากท าให้ต้น
กล้วยตายได้ พบการท าลายในกล้วยทุกระยะ ตั้งแต่หน่อไปจนถึงเก็บเกี่ยว ตัวเต็มวัยเข้าท าลายบริเวณโคนต้น
ใกล้ระดับผิวดิน 
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การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. น าเศษช้ินส่วนของล าต้นกล้วย และกาบกล้วยที่เน่าเปือ่ยแถวโคนต้นไปท าลาย 
2. ใช้หน่อพันธ์ุที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือจากการผา่หน่อ 
3. ปลูกพืชอื่นหมุนเวียนสลับ 1 ปี หลังจากปลูกกล้วยติดต่อกันมานานกว่า 3 ปี ถ้าปลูกซ้ าที่เดิม

ควรก าจัดเศษซากต้นกล้วย และทิ้งพื้นที่ให้ว่างอย่างน้อย 6 เดือน 
4. แช่หน่อพันธ์ุในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 52-55 องศาเซลเซียส นาน 15-27 นาที ก่อนน าไปปลูก จะ

ก าจัดไส้เดือนฝอย และหนอนระยะที่ 3 ได ้
5. ใช้สารเคมี เช่น ไบเฟนทริน ฟิโปรนลิ หรอืโปรไทออส ตามอัตราที่แนะน าตามฉลาก 
6. ใช้คาร์โบฟูแรน โรยในหลุมปลูก แต่ควรระมัดระวังเพราะอาจปนเปื้อนไปกับน้ าผิวดิน 

2. ด้วงงวงเจาะต้น (banana stem weevil) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Odoiporus olivier (Coleoptera: Curculionidae) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยมีสีด าเลื่อมเป็นมัน ขนาดล าตัวยาว 1.5-2 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่กว่าด้วง

งวงไชเหง้า 
ลักษณะการท าลาย หนอนกัดกินเนื้อเยื่อต้นกล้วยเข้าไปถึงไส้กลางล าต้น ภายนอกมองเห็นเป็นรู

พรุน ท าให้ต้นกล้วยตาย หากเข้าท าลายในระยะใกล้ออกปลีจนถึงตกเครือจะท าให้เครือหักพับกลางต้น หรือ
เหี่ยวเฉายืนต้นตาย 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. น าต้นกล้วยที่ตัดแล้วออกนอกแปลงปลูก เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่อาศัยของด้วงงวงเจาะล าต้น 
2. ตัดต้นกล้วยที่เก็บเกี่ยวแล้วบริเวณโคนต้นยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ผ่าครึ่งแล้ววางหน้าที่

ผ่าติดผิวดิน ใช้ใบกล้วยคลุมไว้ เพื่อให้ท่อนกล้วยคงความสดนานข้ึน วางไว้อย่างน้อย 20 จุด โดยทิ้งช่วงห่างระ
วห่างต้น 20 ต้น ตรวจนับจ านวนแมลงทุก 3-4 วัน ถ้าพบแมลงมากกว่า 4 ตัวต่อกับดัก แสดงว่ามีการระบาด 
ควรฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลง 

3. ใช้สารเคมี เช่น ไบเฟนทริน ฟิโปรนลิ หรอืโปรไทออส ตามอัตราที่แนะน าตามฉลาก 
3. ด้วงกินใบและผลกล้วย (banana leaf and fruit beetle) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Nodostoma viridipennis Mots. (Coeoptera: Chrysomelidae) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยเป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็ก มีปีกสีน้ าเงินเข้มถึงด าเลื่อมเป็นมัน ขนาดล าตัว

ยาว 2-4 มิลลิเมตร มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว 
ลักษณะการท าลาย ด้วงกินผลกล้วยอยู่กันเป็นกลุ่ม อาศัยอยู่ในยอด ใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ กัดกินใบ

อ่อน ท าให้ใบอ่อนเป็นรูพรุน ระยะกล้วยติดผลจะเข้าท าลายแทะกินเปลือกกลว้ยเป็นทางคดเค้ียวไปมา ท าให้
เสียคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและไม่สามารถส่งออกได้ 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ใช้สารเคมีไดอะซินอน อัตรา 20 มิลลลิิตรตอ่น้ า 20 ลิตร 
2. ใช้สารเคมี เช่น เดลต้าเมทริน ไซฟลทูริน อะซีเฟท อัตราตามค าแนะน าบนฉลาก 
3. ใช้กับดักกาวเหนียวสเีหลืองแขวนใกล้บริเวณยอด เพื่อประเมินการระบาด 

4. เพลี้ยไฟ (Hawaiian flower thrips) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Thrips hawaiiensis (Thysanoptera) 
ลักษณะทั่วไป ตัวเต็มวัยมีสีน้ าตาลเข้มเกือบด า ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีครีมอาศัยอยู่รวม

เป็นกลุ่ม 
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ลักษณะการท าลาย เข้าท าลายต้ังแต่ระยะออกปลี ดูดกินบริเวณกาบปลี ท าให้เกิดอาการด่างลาย 
ดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบและผลอ่อน ท าให้ผิวลายเสียหาย จะปรากฏชัดเมื่อผลโตข้ึน มีอาการเป็นจุดนูนสีน้ าตาล 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. พ่นด้วยพอสร์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
2. พ่นด้วยอิมิดาคลอพริด อัตรา 5 กรมัต่อน้ า 20 ลิตร ตั้งแต่ระยะแทงปลีห่างกัน 7 วัน 

5. หนอนม้วนใบ (leaf roller) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Erionota torus (Lepidoptera: Hesperidae) 
ลักษณะทั่วไป หนอนมีสีขาว ผนังล าตัวย่น มีแป้งปกคลุมตัว หัวมีขนาดเล็ก สีน้ าตาลเข้ม ระยะ

หนอนประมาณ 28-30 วัน ตัวเต็มวัยมีปีกสีน้ าตาลไหม้ กลางปีกคู่หน้ามีแถบสีครีม 3 แถบ 
ลักษณะการท าลาย กัดม้วนใบ แล้วอาศัยกัดกินใบทีม่้วน 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ตัดและเก็บใบที่ถูกท าลายออกไปเผา เพื่อท าลายหนอน 

6. หนอนบุ้งกัดกินใบ (leaf eating caterpillar) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Orgyia postica (Lepidoptera: Lymantriidae) 
ลักษณะทั่วไป หนอนบุ้งมีขนกระจุกสีเหลอืงอยู่ด้านหลงั ดักแด้ของหนอนบุง้มเีส้นใยถักห่อหุม้ 
ลักษณะการท าลาย หนอนกัดกินใบ ท าให้ใบเป็นรูพรุนเว้าแหว่ง พบระบาดเป็นครัง้คราว 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. ถ้าพบปริมาณไมม่ากเก็บไข่และหนอนบนใบไปท าลาย 
2. ถ้าพบหนอนระบาดบนใบอ่อนเป็นจ านวนมาก ฉีดพ่นด้วยคาร์บาริล อัตรา 45-60 กรัมต่อน้ า 20 

ลิตร หรือเดลตาเมทรนิ อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือไซเปอร์เมทริน อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
7. หนอนกระทู้ผกั (common cutworm) 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) 
ลักษณะทั่วไป ผเีสื้อมีปีกสีน้ าตาลปนเทา มีเส้นสเีหลืองพาดตามปีกหลายเส้น 
ลักษณะการท าลาย หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ ๆ จะรวมกันเป็นกลุ่มกัดแทะกินผิวใบ 
การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนไปท าลาย 
2. ใช้แบคทีเรีย เช่น ชีวภัณฑ์ Bt พ่นช่วงเย็น เมื่อพบการระบาด 

8. หนอนปลอก (case worm) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Mahasena corbetti Tams (Lepidoptera: Prychidae) 
ลักษณะทั่วไป ผีเสื้อตัวเต็มวัยมีขนา 2×8 มิลลิเมตร สีน้ าตาลอ่อน หนอนจะชักใยหุ้มตัวมีลักษณะ

เป็นปลอกม้วนตัวทั้งปลอก กัดกินผิวใบไปทั่ว ท าให้เห็นเป็นยอดแหลมเกิดบนผิวใบปลอกหุ้มตัวสีน้ าตาล 
ลักษณะการท าลาย หนอนจะสร้างเส้นใยหุ้มตัวเป็นเกราะคล้ายปลอกสีน้ าตาลยึดติดอยู่กับผิวใบ

กล้วย แล้วจะโผล่เพียงส่วนหัวออกมากัดแทะผิวใบ แล้วเคลื่อนตัวไปเรื่อย ๆ  จะเห็นปลอกทั้งฉากอยู่กับผิวใบ
กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนผิวใบหนอนกัดกินนั้นจะเกิดเป็นรอยแผลเหมือนกับผิวใบที่ถูกลอกออก ในระยะต่อมา
แผลจะแห้งเป็นสีขาวนวลแห้ง ๆ หรือเป็นทางต่อเนื่องไป แผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน 

การป้องกันก าจัด ได้แก่ 
1. เมื่อพบท าลายเพียงเลก็น้อยควรตัดใบทีห่นอนเข้าท าลายมาเผา 
2. เมื่อพบหนอนปลอกพ่นด้วยสารเคมี เช่น ไตรคลอพอน อัตรา 25 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือคาร์

บาริล อัตรา 25-40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
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6. กำรเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 
การเก็บเกี่ยว เริ่มต้นด้วยการตัดเครือกล้วยหลังจากกล้วยออกปลี 100-120 วัน แล้วตัดแบ่งเป็นหวีบ่ม

ให้สุก โดยเรียงกล้วยทับกัน 3-5 ช้ัน คลุมด้วยผ้าพลาสติกไว้ 24 ช่ัวโมง แล้วเปิดผ้าออก วางพักไว้ 4-6 วัน 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หลังจากตัดเครือกล้วยแขวนไว้บนราว ปล่อยให้ยางไหลจนแห้ง ท าความ

สะอาดผลหรือบริเวณปลายผลที่มกีลีบแห้งติดอยู่ออกใหห้มด แยกเครือกล้วยอกเป็นหวี ๆ  อย่างระมัดระวังอยา่
ให้รอยตัดช้ า คัดเลือกผลที่มีรอยต าหนิ หวีที่ไม่ได้ขนาดออก จุ่มในน้ าผสมสารไธอาเบนดาโซล แล้วผึ่งลมหรือ
เป่าให้แห้ง จากนั้นน าไปยังโรงเรือนเพื่อคัดขนาดบรรจุ 
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บทที่ 5 

มะปรำงและมะยงชิด 

1. สถำนกำรณ์กำรผลิตมะปรำงหวำนและมะยงชิดในเขตพื นท่ีภำคเหนือตอนล่ำง 
           มะปรางหวานและมะยงชิดถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการค้า 
โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคม แหล่งปลูกที่ส าคัญในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ และตาก การขยายพื้นที่ปลูกมีเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากเป็นพืชอายุยืน ยิ่งมีอายุมากการให้ผลผลิตก็เพิ่มข้ึน และเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงช่วงฤดูกาล โดยพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างถือเป็นแหล่งปลูกมะปรางหวานและมะยงชิดที่มีพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่  มีสภาพอากาศเอื้อ  
ต่อการปลูก และผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะมีรสชาติอร่อย ผลใหญ่ เนื้อแข็ง ซึ่งพื้นที่ปลูก            
มีความส าคัญมากเพราะเป็นตัวก าหนดคุณภาพของผลผลติ ปัจจุบันมีการคัดเลือกขนาดผลประมาณ 12-15 ผล
ต่อกิโลกรัม มีการบรรจุกล่องสวยงาม เป็นการเพิ่มมลูค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ราคาจ าหน่ายจากสวนราคา 150-250 
บาทต่อกิโลกรัม ส่วนลูกค้าจะเป็นลูกค้าขาประจ าที่เคยซื้อกันมาโดยจะจ าหน่ายตามค าสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นปี ๆ 
หรือที่ลูกค้าสั่งจองไว้เมื่อต้นปีและส่วนมากจะเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานธนาคาร ห้างร้านต่าง ๆ จะนิยม
ซื้อไปเป็นของฝาก 
 พื้นที่ปลูกมะปรางหวานในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ในปี 2561 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรวมประมาณ 4,398 ไร่ มีผลผลิตรวม 
2,166,245 กิโลกรัม ปี 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรวมประมาณ 3 ,935 ไร่ มีผลผลิตรวม 1,185,430 
กิโลกรัม และปี 2563 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรวมประมาณ 5 ,825 ไร่ มีผลผลิตรวม 4,396,554 กิโลกรัม 
(ตาราง 1) 
ตำรำง 1 พื้นที่ ผลผลิต และราคามะปรางหวาน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

จังหวัด 
พ้ืนที่ปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (กิโลกรัม) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ก าแพงเพชร 271 271 271 - 1 11 - 300 11,200 
ตาก - - 7 - - 2 - - 1,000 
พิจิตร 1,944 1,655 1,731 1,174 399 662 210,880 31,320 1,346,685 
พิษณุโลก 991 1,222 1,510 401 570 1,087 450,300 250,000 1,003,800 
เพชรบูรณ์ 35 2 81 31 - 35 42,540 - 26,300 
สุโขทัย 2,770 2,778 4,134 2,720 2,765 3,753 1,343,025 806,810 1,790,769 
อุตรดิตถ ์ 364 364 364 72 200 275 119,500 97,000 216,800 

รวม 6,375 6,292 8,098 4,398 3,935 5,825 2,166,245 1,185,430 4,396,554 
ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2563 

พื้นที่ปลูกมะยงชิดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ในปี 2561 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรวมประมาณ 2,542 ไร่ มีผลผลิตรวม 1,393,882  
กิโลกรัม ปี 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรวมประมาณ 2,372 ไร่ มีผลผลิตรวม 1,297,712 กิโลกรัม และปี 
2563 มีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตรวมประมาณ 3,033 ไร่ มีผลผลิตรวม 2,219,281 กิโลกรัม (ตาราง 2) 
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ตำรำง 2 พื้นที่ ผลผลิต และราคามะยงชิด ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

จังหวัด 
พ้ืนที่ปลูก (ไร่) พ้ืนที่เก็บเก่ียว (ไร่) ผลผลิต (กิโลกรัม) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ก าแพงเพชร 331 346 369 105 84 79 36,315 13,550 25,000 
พิจิตร 4,066 2,162 1,868 992 783 933 254,581 234,220 318,880 
พิษณุโลก 765 768 994 437 403 601 334,996 172,650 767,180 
เพชรบูรณ์ 277 262 554 198 26 140     63,910 9,100 91,300 
สุโขทัย 801 930 3,616 801 798 863 694,080 687,492 604,621 
อุตรดิตถ ์ 717 717 717 9 278 417 10,000 180,700 412,300 

รวม 6,957  5,185  8,118  2,542  2,372  3,033  1,393,882  1,297,712  2,219,281  

ที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 2563 

มะปรางหวานชนิดผลใหญ่และมะยงชิด เป็นไม้ผลที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างเป็นอย่างดี มะปรางมีการส่งออกในรูปของผลไม้สดไปยังต่างประเทศ 5 อันดับ ได้แก่ ประเทศบังคลา
เทศ กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์บาห์เรน และสวิตเซอร์แลนด์ ปี 2561 มีปริมาณส่งออก 8,897 กิโลกรัม คิด
เป็นมูลค่าการส่งออก 521,265 บาท โดยปี 2562 มีการส่งออกเพิ่มข้ึน 30 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณส่งออก 11,635 
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 718,528 บาท 

2.  ประวัติและควำมเป็นมำของมะปรำงและมะยงชิด 
มะปราง ผลไม้คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย มีมาแต่โบราณกาล ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 

ฉะนั้นมะปรางพันธ์ุดี จึงปรากฏให้เห็นอยู่แถบเมืองเก่า ที่รายล้อมเมืองสุโขทัย เช่น ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ 
พิจิตร พิษณุโลก เป็นต้น เฉพาะก าแพงเพชรเมืองหน้าด่าน ที่มีก าแพงเมืองแข็งแกร่งประดุจเพชรนั้น          
สมัยโบราณ มีช่ือเรียกว่าเมือง ชากังราว เป็นภาษามอญแปลว่า “ชุมทาง” จึงปรากฏว่ามีต้นมะปรางอยู่ในตัว
เมืองมากมาย เป็นที่น่าเสียดาย ที่ถูกตัดทิ้ง เพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเกือบหมด แต่ก็พอหลงเหลือให้เห็นอยู่
บ้างในปัจจุบัน ต่อมามีการย้ายราชธานี ลงไปทางใต้ โดยเฉพาะสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี สันนิษฐานว่า
น่าจะมีการน าเอามะปรางจากทางเหนือ ลงไปปลูกและขยายไปในเขตปริมณฑล จะเห็นว่าที่จังหวัดอ่างทอง     
มีมะปรางพันธ์ุดีปรากฏอยู่จนทุกวันน้ี 
            เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พอจะมีหลักฐานปรากฏว่าได้มี มะยงชิด พันธ์ุดีหรือที่หลายคนในสมัย
รัชกาลที่ 5 เรียกว่า มะปรางเสวย มีแหล่งปลูก อยู่แถว ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดว่าเป็นมะปรางที่มีขนาด
ผลใหญ่ ใกล้เคียงกับไข่ไก่หรือไข่เป็ด บางพันธ์ุมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว น่าจะเป็นต้นก าเนิดของมะยงชิด        
ซึ่งต่อมาได้มีการขยายไปปลูกแถวบางขุนนนท ์ จึงมีการตั้งช่ือเรียกขานกันว่า มะยงชิดบางขุนนนท์            เมื่อ
มะปรางได้ถูกเผยแพร่กระจายออกไป จึงมีการกลายพันธ์ุ ส่วนหนึ่งกลายเป็นมะยง อันประกอบไปด้วย มะยง
ชิด มะยงห่าง กาวาง ส่วนอีกสายพันธ์ุหนึ่ง กลายพันธ์ุเป็น มะปรางหวาน ผลใหญ่ รสชาติหวานสนิทไม่มีรส
เปรี้ยวปนและเมื่อรับประทานจะไม่มีการระคายคอเหมือนมะปรางพันธ์ุดั่งเดิม ขนาดของผลใกล้เคียงกับมะยง
ชิดบางพันธ์ุผลใหญ่กว่ามะยงชิด  มะปรางหวานใหญ่ ที่กลายพันธ์ุมานี้ ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเหมือน      มะยงชิด 
เมื่อวางขายในท้องตลาดจึงมีราคาแพงกว่ามะยงชิด เพราะยังคงหายาก ต้นแม่พันธ์ุและสายพันธ์ุยังไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน  

3. ลักษณะประจ ำพันธุ์และกำรขยำยพันธุ์มะปรำงและมะยงชิด 
3.1 ลักษณะประจ ำพันธุ์มะปรำง 
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 มะปราง (Marian plum) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Bouae burmanica Griff. อยู่ในวงศ์ Anacardiaceae 
ตระกูลเดียวกับมะม่วงและมะกอก มีถิ่นก าเนิดทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ไทย ลาว และมาเลเซีย   
 มะปราง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15-30 เมตร ทรงต้นค่อนข้างแหลม มีใบมาก ไม่มีการ
ผลัดใบ กิ่งก้านแตกแขนงจนทึบ รากแก้วค่อนข้างแข็งแรงมากจึงสามารถทนความแห้งแล้งได้ดี ใบ มีรูปร่าง
คล้ายใบมะม่วงแต่มีขนาดเล็กกว่า เป็นใบเดี่ยวออกแบบตรงกันข้าม (opposite) แผ่นใบเรียบ ใบมีรูปร่างยาวรี
ขอบขนาน จนถึงใบหอก โคนและปลายใบเรียวสอบ ใบยาว ลักษณะใบอ่อนจะมีสีม่วงแดง ใบแก่สีเขียวจัดเป็น
มัน มีเส้นใบเด่นชัด ขอบใบเรียบ การแตกใบเช่นเดียวกับมะม่วง แผ่นใบเหนียว ขนาดใบเฉลี่ยกว้าง 3.5 
เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร หนึ่งปีมะปรางจะแตกใบอ่อน 1-3 ครั้ง 
 ดอก ช่อดอกของมะปรางมีลักษณะเป็นช่อแตกแขนง (panicle) เกิดบริเวณปลายกิ่งแขนงที่อยู่ภายใน
ทรงพุ่มและนอกทรงพุ่ม ช่อดอกยาวเฉลี่ย 8-15 เซนติเมตร ในช่อมีจ านวนดอกเฉลี่ย 250-450 ดอกต่อช่อ  
ประกอบด้วยดอกสมบูรณ์เพศและดอกตัวผู้เกิดอยู่ร่วมกัน ดอกจะบานจากล่างไปสู่ปลายช่อ ก้านดอกย่อยยาว
ประมาณ 3.5 มิลลิเมตร กลีบดอกสีเหลืองมีขนาดเท่ากัน จ านวน 4 กลีบและกลีบเลี้ยงสีเขียวปนเหลือง      
ส่วนของฐานกลีบเลี้ยงจะเช่ือมติดกัน มีเกสรตัวผู้ 10 อัน อับละอองเกสรมี 2 ห้อง แตกตามยาว มีรังไข่ 1 อัน 
เป็นรังไข่ชนิดอยู่สูง มี 1 ช่อง มีฐานรับไข่อยู่ระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมีย ในแต่ละช่อดอกจะบานหมด
ภายใน 3-5 วัน ดอกบานช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม เว้นแต่บางปีที่อากาศหวานเป็นระลอก ๆ  อาจแท่งช่อดอก 
2-3 รุ่นได้ ซึ่งพฤติกรรมการออกดอกของมะปรางคล้ายกับมะม่วงคือ ต้องผ่านช่วงสภาพแล้ง และมีอากาศ
หนาวเย็นช่วยกระตุ้นจะท าให้ออกดอกดีข้ึน ทั้งนี้การออกดอกข้ึนอยู่กับสภาพความพร้อมของต้นในการสะสม
อาหารด้วย  
 ผล มะปรางเป็นชนิด drupe มีขนาดตั้งแต่ 3-10 เซนติเมตร ลักษณะผลมีทั้งกลมและรูปไข่ข้ึนอยู่กับ
สายพันธ์ุ ขนาดมีผลตั้งแต่เท่าพุทราถึงไข่เป็ด ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะมีสีเหลืองหรือเหลืองอมส้ม ข้ึนอยู่
กับสายพันธ์ุ รสชาติมีทั้งหวาน หวานอมเปรี้ยว ในหนึ่งผลจะมีเมล็ดเดียว รูปร่างเมล็ดค่อนข้างแบนยาวรี มี
ขนาดใหญ่ มีใบเลี้ยง 2 ใบ ประกบต้นอ่อนอยู่ภายใน ไม่มีเนื้อในเมล็ด ส่วนผิวของเปลือกหุม้เมล็ดมลีักษณะเปน็
เส้นใยค่อนข้างแข็ง มีสีน้ าตาลปนเหลือง เนื้อของใบเลี้ยงมีทั้งสีขาวและสีชมพูม่วง มีรสฝาดและขม ขนาดของ
เมล็ดข้ึนอยู่กับชนิดของพันธ์ุ โดยเฉลี่ยเมล็ดจะมีขนาด 2-6 เซนติเมตร และบางพันธ์ุเมล็ดอาจลีบ ใน 1 เมล็ด
สามารถใช้เพาะเมล็ดเป็นต้นกล้ามะปรางได้ 1 ต้น 
 ประเภทของมะปรำง  มะปรางในประเทศไทยสามารถแบ่งตามรสชาติของผลได้ 3 ประเภท คือ 
มะปรางหวาน  มะปรางเปรี้ยว และมะยงชิด มะปรางที่ปลูกในประเทศไทยมีทั้งผลเล็ก ผลใหญ่ รส เปรี้ยว รส
หวาน และรสหวานอมเปรี้ยว (มะยง) มะปรางที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ แบ่งตามลักษณะของรสชาติ แบ่ง
ได้ 3 ชนิด ได้แก่  
 1)  มะปรางเปรี้ยว  หมายถึง มะปรางที่ออกผลมีรสเปรี้ยวจัดแม้แต่ผลสุกก็ตาม มะปรางลักษณะนี้มี
ทั้งผลเล็กและผลใหญ่ชาวสวนเรียกว่า กาวาง พบทั้งในป่าและในสวน เหมาะกับการน ามาแปรรูป เช่น มะปราง
ดอง มะปรางแช่อิ่ม และน้ ามะปรางมากกว่าการน ามาบริโภคสด 
 2)  มะปรางหวาน หมายถึง มะปรางที่มีรสชาติหวานทั้งผลดิบและผลสุก ผลมขีนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
ความหวานจะแตกต่างกันไปในแต่ละพันธ์ุ ขณะที่ผลอ่อนอยู่อาจมีรสมันอมฝาด เมื่อแก่จะมีรสมันอมหวาน      
มียางมากบริเวณข้ันผล ท าให้ระคายคอ โดยเฉพาะผลมะปรางหวานขนาดเล็ก ส่วนมะปรางหวานขนาดใหญ่
มักจะไม่มียาง ผลแก่มีสีเหลืองหรือเหลืองปนเขียว โดยเฉพาะบริเวณข้ัวผลจะมีสีเขียวเรื่อๆ เมื่อแก่จัดเนื้อจะ
เหลวเละ พันธ์ุมะปรางที่รู้จักกันด ีได้แก่ พันธ์ุทองใหญ่ ไข่ห่าน ท่าอิฐ ลุงชิด สุวรรณบาตร และไข่ทอง เป็นต้น 
มีผลขนาด เล็กถึงใหญ่ มะปรางหวานต้นที่มีช่ือเสียงที่สุดคือต้นในวังสระปทุม และมะปรางหวานที่ ต. ท่าอิฐ   
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ภาพ 1) 
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 3) มะยง หมายถึง มะปรางต้นที่เมื่อแก่จัดแล้วมีรสหวานอมเปรี้ยวและกินแล้วไม่ไอ ไม่ระคายคอ 
นอกจากนี้มะยง แบ่งออกเป็น 2 พวก คือ พวกที่มีรสหวานอมเปรี้ยวแต่เพียงมีเปรี้ ยวติดเล็กน้อย ให้ช่ือว่า 
มะยงชิด แต่ถ้าต้นไหนเปรี้ยวมากอมหวานบ้าง ให้ช่ือว่า มะยงห่าง (ภาพ 2) 

มะปรางและมะยงชิดที่จริงแล้วเป็นพืชในกลุ่มเดียวกัน นั่นก็คือพืชตระกูลมะปราง ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 ชนิดคือ มะปรางหวาน มะปรางเปรี้ยว มะยงชิด มะยงห่าง และกาวาง โดยที่กล่าวมามีความ
ใกล้เคียงกันมากแต่สามารถแยกได้ด้วยรสชาติและขนาดผลของแต่ละชนิด ส่วนความแตกต่างของ “มะปราง
หวาน กับ  มะยงชิด” มีดังนี ้

ควำมแตกต่ำงของ “มะปรำงหวำนกับมะยงชิด” 

  
ภำพ 1 มะปรำงหวำน 

     - ผลดิบจะมีสีเขียวออกซีด และมีรสมัน 
     - ผลสุกมีรสหวาน หรือหวานจืด 
     - ส่วนใหญ่ผลจะมีขนาดเล็กกว่ามะยงชิด  
       แต่มีเมล็ดที่ใหญ่กว่า 
     - ผลสุกจะมีสีเหลืองนวลอ่อน 
     - บางสายพันธ์ุมียาง เมื่อทานแล้วจะคันคอ 

ภำพ 2 มะยงชิด 
       - ผลดิบจะมีสีเขียวจัด และมีรสเปรี้ยว 
       - ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว 
       - ส่วนใหญ่ผลจะมีขนาดใหญ่กว่ามะปราง  
         หวาน แต่มีเมล็ดที่เล็กกว่า 
      - ผลสุกจะมีสีเหลืองอมส้ม - ไม่มียาง ทานแล้ว   
        ไม่ท าให้เกิดอาการคันคอ 

3.2  มะปรำงหวำนและมะยงชิดท่ีน่ำสนใจเป็นท่ีนิยมน ำมำปลูกเป็นกำรค้ำ มีดังนี้ 
 1) มะปรำงหวำน 
 พันธุ์ท่ำอิฐ มะปรางหวานชนิดผลใหญ่ที่มีช่ือเสียงมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ 
เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานสนิท ทรงผลรูปไข่ค่อนข้างยาวรี ขนาดผลกว้าง 3.8 เซนติเมตร ยาว 6.1 เซนติเมตร 
จ านวนผลประมาณ 20-25 ผลต่อกิโลกรัม มีความหวาน 17.1 องศาบริกซ์ เนื้อสีเหลืองส้ม เมล็ดหนา 0.9 
เซนติเมตร ต้นเดิมอยู่ที่ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 พันธุ์ลุงชิด มะปรางหวานชนิดใหญ่ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานสนิท ทรงผล
รูปใหญ่ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.7 เซนติเมตร ยาว 6.2 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18-20 ผลต่อ
กิโลกรัม มีความหวาน 17.2 องศาบริกซ์ เนื้อสีเหลืองส้ม เมล็ดหนา 0.9 เซนติเมตร ต้นเดิมอยู่ที่สวนนายชิด ต.
ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย 
 พันธุ์ทองใหญ่  มะปรางชนิดผลใหญ่ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานสนิท ทรง
ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5.6 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18-20 ผลต่อกิโลกรัม มีความ
หวาน 17.2 องศา บริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.0 เซนติเมตร 
 พันธุ์สุวรรณบำตร มะปรางชนิดผลใหญ่ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานสนิท 
ทรงผลรูปไข่ค่อนข้างยาวรี ขนาดผลกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 7.2 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18-20 ผล
ต่อกิโลกรัม มีความหวาน 17.8 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 0.6 เซนติเมตร 
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พันธุ์ลุงพล  มะปรางหวานชนิดผลใหญ่ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวาน ทรงผล
รูปไข่ค่อนข้างยาว ที่ผิวของผลจะมีลักษณะพิเศษกว่าพันธ์ุอื่นๆ ตรงที่จะมีริ้วรอยจุดขาวเป็นทางยาวกระจัด
กระจาย ทั่วผล ขนาดผลกว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5.3 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18-22 ผลต่อกิโลกรัม 
มีความหวาน 15.6 องศาบริกซ์ เนื้อสีเหลืองส้ม เมล็ดหนา 0.9 เซนติเมตร 

พันธุ์ลุงประทีป มะปรางหวานชนิดผลใหญ่ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวาน
สนิท ทรงผลรูปไข่ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.6 เซนติเมตร ยาว 5.6 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18-22 
ผลต่อกิโลกรัม  มีความหวาน 16.2 องศาบริกซ์ เนื้อสีเหลืองส้ม เมล็ดหนา 1.0 เซนติเมตร 
 2)  ลักษณะประจ ำพันธุ์มะยงชิด 
 พันธุ์มะยงชิดท่ำอิฐ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผลรูปไข่
ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.9 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 15-18 ผลต่อกิโลกรัม มีความหวาน 17.4 
องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.0 เซนติเมตร 

พันธุ์มะยงชิดพูลศรี ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผลรูปไข่
ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 6.2 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 16-20 ผลต่อกิโลกรัม ความหวาน 18.6 
องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.0 เซนติเมตร 

พันธุ์มะยงชิดลุงฉิม ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผลรูปไข่
ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 6.4 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 15 -18 ผลต่อกิโลกรัม 
ความหวาน 17.4 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.0 เซนติเมตร 
 พันธุม์ะยงชิดพระอำทิตย์ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผลรปู
ไข่ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.8 เซนติเมตร ยาว 6.2 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 15-18 ผลต่อกิโลกรัม 
ความหวาน 18.4 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 0.9 เซนติเมตร 
 พันธุ์มะยงชิดสวนนำงระเบียบ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรง
ผลรูปไข่ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.8 เซนติเมตร ยาว 6.2 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18-22 ผลต่อ
กิโลกรัม ความหวาน 17.6 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 0.9 เซนติเมตร 
 พันธุ์มะยงชิดสวนนำงอ้อน ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผล
รูปไข่ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 4.2 เซนติเมตร ยาว 6.1เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 15-18 ผลต่อกิโลกรมั 
ความหวาน 17.4 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.1 เซนติเมตร 
 พันธุ์มะยงชิดทูลทวำย ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผลรูปไข่
ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 4.3 เซนติเมตร ยาว 6.1 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 15 -18 ผลต่อกิโลกรัม 
ความหวาน 17.4 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.1 เซนติเมตร 
 พันธุ์มะยงชิดลุงสอด ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผลรูปไข่
ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 5.8 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18 -22 ผลต่อกิโลกรัม 
ความหวาน 17.2 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.1 เซนติเมตร 
 พันธุ์มะยงชิดลุงเสน่ห์ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผลรูปไข่
ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.9 เซนติเมตร ยาว 5.7 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18 -22 ผลต่อกิโลกรัม 
ความหวาน 18 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.1 เซนติเมตร 
 พันธุ์มะยงชิดดำวพระศุกร์ ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ มีเนื้อหนา เมล็ดเล็ก รสหวานอมเปรี้ยว ทรงผล
รูปไข่ค่อนข้างยาว ขนาดผลกว้าง 3.6 เซนติเมตร ยาว 5.6 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 20 -24 ผลต่อ
กิโลกรัม ความหวาน 16.2 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดหนา 1.0 เซนติเมตร 
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 3.3  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตรท ำกำรคัดเลือกพันธุ์และรวบรวมมะปรำงหวำนและ
มะยงชิด พันธ์ุที่น่าสนใจเหมาะส าหรับน ามาปลูก มีจ านวน 3 พันธ์ุ (ภาพ 3) ดังนี้ 
 1) มะปรำงหวำน ท าการคัดเลือกพันธ์ุและรวบรวมมะปรางหวาน มีจ านวน 31 พันธ์ุ พันธ์ุที่น่าสนใจ
เหมาะส าหรับน ามาปลูก มีจ านวน 3 พันธ์ุ (รูป 3) มีดังนี ้
 พันธุ์ พจ. 01 ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เมล็ดหนา รสหวาน ขนาดผลกว้าง 3.74 เซนติเมตร ยาว 5.52  
เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 21-23  ผลต่อกิโลกรัม มีความหวาน 16.9 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ดกว้าง 
2.04 เซนติเมตร ยาว 3.44 เซนติเมตร  
 พันธุ์ พจ. 09 ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก ผลใหญ่ รสหวาน ขนาดผลกว้าง 3.56  
เซนติเมตร ยาว 6.32 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 21-23 ผลต่อกิโลกรัม มีความหวาน 18.26 องศาบริกซ์ 
เนื้อสีเหลืองส้ม เมล็ดกว้าง 1.90 เซนติเมตร ยาว 4.52 เซนติเมตร    
 พันธุ์ พจ. 041 ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เมล็ดหนา รสหวาน ขนาดผลกว้าง 3.68 เซนติเมตร ยาว 
4.94   เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 18-20 ผลต่อกิโลกรัม มีความหวาน 23.66 องศาบริกซ์ เนื้อสีส้ม เมล็ด
กว้าง 1.94  เซนติเมตร ยาว  3.38 เซนติเมตร               

 
ภำพ 3 มะปรางหวาน สายพันธ์ุที่คัดเลือกได ้

 2) มะยงชิด ท าการคัดเลือกพันธ์ุและรวบรวมมะยงชิด มีจ านวน 21 พันธ์ุ พันธ์ุที่น่าสนใจเหมาะ
ส าหรับน ามาปลูก มีจ านวน 3 พันธ์ุ (ภาพ 4) มีดังนี้  
พันธุ์ พจ. 0015 ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ เมล็ดหนา รสหวานอมเปรี้ยว ผลใหญ่ ขนาดผลกว้าง 4.01  
เซนติเมตร ยาว  6.14 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ  17-19 ผลตอ่กิโลกรัม มีความหวาน 18.62 องศาบริกซ์ เนื้อสีเหลืองส้ม               
เมล็ดกว้าง 2.26 เซนติเมตร ยาว 4.26 เซนติเมตร    
 พันธุ์ พจ. 0023  ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ ผลใหญ่ เนื้อหนา เมล็ดหนา รสหวานอมเปรี้ยว ขนาดผล
กว้าง 4.08 เซนติเมตร ยาว 6.42 เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ 16-18  ผลต่อกิโลกรัม มีความหวาน  20.63 
องศา  บริกซ์ เนื้อสีเหลืองส้ม เมล็ดกว้าง 2.20 เซนติเมตร ยาว 3.90 เซนติเมตร  
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พันธุ์ พจ. 0026  ลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ ผลใหญ่ เนื้อหนา รสหวานอมเปรี้ยว ขนาดผลกว้าง  3.94  
เซนติเมตร ยาว  5.74  เซนติเมตร จ านวนผลประมาณ  18-20 ผลต่อกิโลกรัม มีความหวาน 20.5 องศาบริกซ์ 
เนื้อสีเหลืองส้ม  เมล็ดกว้าง 2.12 เซนติเมตร ยาว  3.92 เซนติเมตร  

 
ภำพ 4 มะยงชิด สายพันธ์ุที่คัดเลือกได้โดยศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตรพิจิตร  
4. เทคโนโลยีกำรผลิตมะปรำงหวำนและมะยงชิด 

4.1 กำรปลูกและดูแลรักษำมะปรำงหวำนและมะยงชิด 
 1) กำรเตรียมดินก่อนปลูก พื้นที่ลุ่ม ขุดร่องยกแปลงข้ึนเพื่อช่วยระบายน้ าในฤดูฝน พื้นที่ดอน ไถ

พรวนดินและปรับพื้นที่ให้สม่ าเสมอ 
 2) กำรปลูก  
 วิธีกำรปลูก เลือกใช้ต้นพันธ์ุมะปรางพันธ์ุดีที่ได้จากการทาบกิ่ง หรือเสียบยอด ควรปลูกในช่วงต้นฤดู
ฝน ขุดหลุมปลูกให้มีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ผสมดินกับปุ๋ยคอกอัตรา 5 กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ยร็อค
ฟอสเฟตอัตรา 500 กรัมต่อหลุม เข้าด้วยกันลงในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม ยกถุงต้นมะปรางวางใน
หลุมโดยให้ระดับของดินในถุงสูงประมาณ 2  ใน 3 ของหลุม ยกถุงต้นพันธ์ุมะปรางในหลุม โดยให้ระดับของดิน
ในถุงสูงกว่าระดับดินปากหลมุเล็กน้อย ใช้มีดที่คมกรีดถุงจากก้นถุงข้ึนมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) ดึง
ถุงพสาติกออก ระวังอย่าให้ดินแตก กลบดินที่เหลือลงไปในหลุมอย่ากลบดินที่เหลือลงไปในหลุมอย่ากลบดินให้
สูงถึงรอยเสียบ หรือรอยทาบ กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น ปักไม้หลักและผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลมโยก หา
วัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง รดน้ าให้ชุ่ม ท าร่มเงาเพื่อช่วยพรางแสงแดด เมื่อปลูก
ไปแล้วประมาณ 1 เดือน แกะผ้าพลาสติกที่พันรอยเสียยอดหรือรอยทาบ 
 ระยะปลูก   พื้นที่ลุ่ม ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 8x8 เมตร หรือ 6x6 เมตร พื้นที่ดอน ระยะปลูกที่
เหมาะสมคือ 6x6 เมตร  

กำรให้ปุ๋ย 
  ระยะที่ 1 ระยะตัดแต่งกิ่งและบ ารุงต้น ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อต้น  และใส่ปุ๋ยสูตร   
15-15-15 อัตรา 0.5 - 1 กิโลกรัมต่อต้น และพ่นปุ๋ยทางใบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม 

 ระยะที่ 2 ระยะสะสมอาหาร ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 0.5-1 กิโลกรัมต่อต้น และพ่นปุ๋ยทางใบ    
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม 
  ระยะที่ 3 ระยะติดผลอ่อน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น  
  ระยะที่ 4 ระยะปรับปรุงคุณภาพ ใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-50 หรือ 0-0-60 อัตรา 100 กรัมต่อต้น  
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 กำรให้น  ำ 
 ให้น้ าโดยใช้สายยาง ระบบน้ าสปริงเกอร ์หรือเรอืพ่นตามความเหมาะสม จนกระทั่งดินชุ่มน้ า  ควรรดน้ า
ทุกๆ 2-3 วันในช่วงแรก หลักจากต้นเจริญเติบโตได้ดีแล้ว อาจยืดช่วงเวลาการให้น้ าออกไปอีกก็ได้ตามความ
เหมาะสม มะปรางแตกใบอ่อนใหม่ หลังติดดอกควรมีการให้น้ าทีละน้อยอย่างสม่ าเสมอ 

4.2 กำรขยำยพันธุ์มะปรำงหวำนและมะยงชิด  
 มะปรางเป็นไม้ผลที่มีการเจริญเติบโตช้า ขยายพันธ์ุได้ยากและใช้เวลาในการขยายพันธ์ุยาวนาน 
อย่างไรก็ตาม มะปรางสามารถขยายพันธ์ุได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การตอน การทาบกิ่ง การต่อกิ่ง    
การติดตา และการปักช า ซึ่งการเพาะเมล็ดมีข้อจ ากัดตรงที่มีการกลายพันธ์ุจากมะปรางหวานอาจกลายเป็น
มะปรางเปรี้ยวหรือหวานอมเปรี้ยว และจากมะปรางผลใหญ่อาจกลายเป็นมะปรางชนิดผลเล็ก มีส่วนน้อยที่   
การกลายพันธ์ุไปในทางที่ดีกว่าต้นพ่อแม่พันธ์ุ และนอกจากนี้การปลูกจากต้นเพาะเมล็ดจะใช้เวลาประมาณ     
8 ปี จึงจะเริ่มออกดอกติดผล การตอนมีข้อจ ากัดตรงที่กิ่งตอนจะไม่มีรากแก้ว จะต้องมีการเสริมรากภายหลัง 
ส่วนการทาบกิ่ง การต่อกิ่ง และการติดตา จะต้องด าเนินการเพาะต้นตอมะปรางก่อน และการปักช านั้นจะได้
ต้นกล้าที่ไม่มีรากแก้ว จะต้องมีการเสริมรากภายหลังเช่นกัน  

การขยายพันธ์ุมะปรางที่นิยมปฏิบัติกันมากในขณะนี้จะเป็นการทาบกิ่งและการติดตา ซึ่งการ
ขยายพันธ์ุ  แต่ละวิธีมีวิธีการปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

1) กำรทำบกิ่ง  
   เป็นวิธีการขยายพันธ์ุมะปรางที่นิยมปฏิบัติมากที่สุดเพราะจะได้ต้นมะปรางพันธ์ุดีที่มรีะบบรากแก้ว

จากต้นตอ สามารถคัดเลือกกิ่งพันธ์ุดีได้ค่อนข้างใหญ่และให้ผลผลิตเร็วประมาณ 4 -5 ปี หลังจากปลูก 
นอกจากนี้การทาบกิ่งมะปรางใช้เทคนิคและความช านาญน้อยกว่าการต่อยอด และการติดตา ทั้งนี้เพราะทั้งกิ่ง
พันธ์ุและต้นตอมะปรางต่างก็มีรากคอยเลี้ยงต้นเดิมอยู่แล้ว โดยที่ต้นตอมะปรางที่ใช้ทาบกิ่งจะปลูกอยู่หรือถูก
อัดขุยมะพร้าวที่มีความช้ืนอยู่เสมอในถุงพลาสติกหรือในภาชนะพลาสติกขนาดเล็ก ส่วนของกิ่งพันธ์ุดีก็เป็นต้น
มะปรางที่ปลูกอยู่กับต้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการทาบกิ่งมีข้อจ ากัดตรงที่จะต้องมีการเพาะกล้าต้นมะปรางเปน็
ต้นตออายุ 6 เดือน - 1 ปีก่อน จึงน ามาทาบกิ่งได้การต่อกิ่งหรือการเสียบยอด  

2)  กำรติดตำ  
              เป็นการน าตาของมะปรางที่สมบูรณ์เพียงตาเดียวจากต้นพันธ์ุดี น าไปสอดใส่ลงบนส่วนของมะปราง
อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นตอและเมื่อส่วนของมะปรางทั้งสองเช่ือมติดกันและเจริญเติบโตเป็นต้นเดียวกันแล้ว      
จากตาพันธ์ุดีเพียงตาเดียวจะท าหน้าที่เป็นยอดของต้นใหม่และมีส่วนต้นตอเป็นรากของมะปรางต้นใหม่ด้วย 
ต้นตอมะปรางที่จะน ามาติดตานั้นควรเป็นต้นตอที่ใส่ถุงเลี้ยงอยู่ในเรอืนเพาะช าอายุ 1-2 ปี หรือเป็นต้นตอเพาะ
เมล็ดที่ปลูกลงแปลง ในสภาพสวนแล้ว 1-2 ปี ก็สามารถติดตาได้ การติดตามะปรางนั้นต้องใช้ความช านาญ
ค่อนข้างสูง ตามะปรางบอบช้ าได้ง่าย ผู้ติดตาต้องใช้มีดที่คม สะอาดและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 
5. กำรป้องกันก ำจัดศัตรูมะปรำงหวำนและมะยงชิด 

โดยทั่วไปมะปรางหวานและมะยงชิด เป็นไม้ผลที่มีโรคและแมลงท าลายน้อยหรือค่อนข้างจะทนทาน    
ต่อการท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิด แต่การป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่จะมารบกวน    
แต่เนิ่น ๆ ย่อมท าให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด และท าให้ต้นมะปรางหวานและ
มะยงชิดเหล่าน้ันมีอายุยืนให้ผลผลิตได้ยาวนาน 
 5.1  โรคท่ีส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด  
     1) โรคแอนแทรคโนส  
          สำเหตุ เช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. 
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          ลักษณะอำกำร ใบแห้ง ใบบิดเบี้ยวร่วงหล่น ช่อดอกแห้งไม่ติดผล บนผลจะเป็นจุดสีด า รูปร่างกลมรี
ขนาดเล็กเท่ากับหัวเข็มหมุดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลสุก 
         ช่วงเวลำระบำด ระบาดมากในช่วงฤดูฝน ช่วงที่มีความช้ืนสูงอุณหภูมิที่เหมาะสมของโรคนี้อยู่ระหว่าง 
27-32 องศาเซลเซียส  
 กำรป้องกันก ำจัด   หากพบอาการของโรคควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก  
ป้องกันก าจัดโดยใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น สารเบนโนมิล แมนโคเซ็ฟ แคปแทนคอบเปอร์ออกซีครอ
ไรด์ เป็นต้น  
    2) โรครำด ำ  
 สำเหตุ เช้ือราหลายชนิด              
          ลักษณะอำกำร ฤดูมะปรางออกดอก หากมีราด าข้ึนมาปกคลุมดอกก็จะส่งผลให้ดอกมะปรางไม่
สามารถผสมเกสรได้เนื่องจากเช้ือราด าจะปกคลุมปลายเกสรตัวเมียไว้  มีผลท าให้การติดดอกออกผลของ
มะปรางลดลงหรือไม่ติดผลเลย (ภาพ 5) 
          ช่วงเวลำระบำด ตลอดทั้งปี เช้ือราด ามีอยู่ทั่วไปในอากาศแต่ไม่สามารถจะเจริญข้ึนบนใบหรือช่อดอก
ของมะปรางได้ หากไม่มีแมลงพวกปากดูด ซึ่งได้แก่ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และแมลงปากดูดอื่น ๆ 
แมลงเหล่าน้ีจะดูดกินน้ าเลี้ยงตามส่วนต่างๆ ของมะปรางตั้งแต่ยอดอ่อน ช่อดอก แล้วจะถ่ายสารซึ่งมีลักษณะ
คล้ายน้ าหวานออกมาฟุ้งกระจายไปเคลือบตามบริเวณใบและช่อดอก ท าให้เช้ือราด าเข้าท าลายพืชได ้
 กำรป้องกันก ำจัด  การป้องกันก าจัดควรมีการป้องกันก าจัดแมลงพวกเพลี้ยจักจั่น หรือแมลงปากดูด
อื่น ๆ ในช่วงที่มะปรางเริ่มแทงช่อดอกด้วยสารเคมี เช่น คาร์บาริล 85% หรือสารคาร์โบซัลแฟน การป้องกัน
ก าจัดราด าควรพ่นสารเคมี แคปแทนแมนโซเซบหรือคอบเปอร์ออกซีคลอไรด์ 
     3) โรคขอบใบแห้ง  
        ลักษณะอำกำร อาการเริ่มแรกของโรคนั้น ปลายใบหรือขอบใบของมะยงชิดและมะปรางจะมีสีน้ าตาล
อ่อนขอบแผลจะเรียบหรืออาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อย (ภาพ 3) 
         ช่วงเวลำระบำด ในช่วงฤดูแล้งอากาศร้อน 
        กำรป้องกันก ำจัด โรคขอบใบแห้งนี้สามารถแก้ไขได้โดยการปรับสภาพแวดล้อมในการปลูกมะยงชิด
และมะปรางหวานให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตตามปกติของมะปรางหวานและมะยงชิด โดยค านึงถึงสาเหตุ
ที่เกิดอาการขอบใบแห้ง เช่น ถ้ามะปรางหวานและมะยงชิดขาดน้ าก็ควรมีการให้น้ าอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของมะปรางหวานและมะยงชิด เป็นต้น 
           4) โรคผลเน่ำ 
          ลักษณะอำกำร ลักษณะอาการผลเน่านี้มักจะพบหลังจากผลมะปรางหวานและมะยงชิดถูกแมลงวัน
ทองเจาะท าลายมะปรางหวานและมะยงชิด ได้รับความกระทบกระเทือนผลจะนิ่มมีสีเทาหรือด า 
         ช่วงเวลำระบำด ช่วงการเก็บเกี่ยว หรือช่วงขนส่งมะปรางหวานและมะยงชิดจากสวนไปสู่ตลาด 
 กำรป้องกันก ำจัด   ควรมีการพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงวันทองหรือใช้วิธีการห่อผลและขนส่งผล
มะยงชิดและมะปรางหวานออกสู่ตลาดด้วยความระมัดระวังอย่าให้ผลมะยงชิดและมะปรางกระทบกระเทือน 
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 ภำพ 5  ลักษณะอาการโรคราด า และลักษณะอาการโรคขอบใบแห้ง 

 5.2 แมลงศัตรูพืชท่ีส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด 
      1) เพลี ยไฟ  
          ลักษณะกำรท ำลำย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเจาะและดูดกินน้ าเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน 
ยอดอ่อน ตาใบ ตาดอก โดยเฉพาะฐานรองดอกและข้ัวของผลอ่อน ท าให้เซลล์บริเวณนั้นถูกท าลาย 
         ช่วงเวลำระบำด แมลงชนิดนี้ระบาดมากในช่วงที่มีอากาศร้อนหรือแห้งแล้ง 
 กำรป้องกันก ำจัด ถ้าระบาดไม่มากให้ใช้กรรไกรตัดกิ่ง ตัดส่วนที่แมลงท าลายไปเผาท าลาย ซึ่งปกติ
แมลงพวกนี้จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ใช้สารเคมี ได้แก่ สารคาร์โบซัลแฟน เช่น พอสซ์ ในอัตราส่วน 30 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ใช้สารคาร์บาริล เช่น เซฟวิน 85 ในอัตราส่วน 45 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  ใช้แมลงศัตรู
ธรรมชาติของเพลี้ยไฟเข้าก าจัด ได้แก่ แมงมุม 
     2) เพลี ยจักจ่ัน 
 ลักษณะกำรท ำลำย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะท าลายใบอ่อน ยอดอ่อนและช่อดอก ซึ่ งช่วงระยะที่ท า
ความเสียหายแก่มะยงชิด-มะปรางหวาน ก าลังออกดอก โดยเพลี้ยจักจั่นจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากช่อดอกท าให้ช่อ
ดอกแห้ง ดอกร่วงติดผลน้อยหรือไม่ติดผลเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ าเลี้ยงจากมะยงชิด มะปรางหวาน
อยู่นั้น จะถ่ายสารที่มีลักษณะเป็นน้ าเหนียวคล้ายน้ าหวานติดตามใบ ช่อดอกและบริเวณรอบ ๆ  ต่อมาตามใบ
และช่อดอกเหล่านี้จะมีราด าซึ่งราด าปกคลุมมาก ๆ ก็จะไปกระทบกระเทือนต่อการสังเคราะห์แสงของพืช      
ใบอ่อนที่ถูกดูดกินน้ าเลี้ยงจะบิดโค้งงอ ส่วนด้านใต้ใบตามขอบใบจะมีอาการปลายใบแห้ง 
         ช่วงเวลำระบำด เพลี้ยจักจั่นพบระบาดทั่วไปทุกแห่งที่มีการปลูกมะยงชิด-มะปรางหวาน สามารถพบ
ได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่ระบาดมากจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 
 กำรป้องกันก ำจัด  
 ในแหล่งที่ปลูกมะยงชิดและมะปรางไม่มากและต้นไม่สูงใหญ่จนเกินไปนัก ควรมีการเผาเศษหญ้าหรือ
กาบมะพร้าวใต้ต้นมะยงชิดหรือมะปรางหวานในช่วงเริ่มออกดอกเพื่อให้ควันไฟช่วยไล่เพลี้ยจักจั่นออกไป 
 ในแหล่งที่ปลูกมะยงชิดและมะปรางหวานเป็นจ านวนมากควรใช้สารเคมี ได้แก่ สารคารบาริล เช่น 
เซฟวิน 85 % WP ในอัตราส่วน 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือใช้สารเฟอร์มาวิน เช่น แอมบุช ในอัตราส่วน 10 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นในระยะก่อนมะยงชิดและมะปรางออกดอก 1 ครั้ง และเมื่อมะยงชิดและมะปราง
เริ่มแทงช่อดอกอีก 1 ครั้ง เมื่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดแมลงอีก เพราะอาจจะเป็นอันตราย
ต่อแมลงผสมเกสร หมั่นตรวจดูช่อดอกมะปรางอยู่เรื่อย ๆ หากพบตัวอ่อนหรือตัวเต็มวัยอีกควรมีการพ่น
สารเคมีอีก 1-2 ครั้งหลังจากมะปรางเริ่มติดผล      
 3) แมลงค่อมทอง 
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ลักษณะกำรท ำลำย แมลงชนิดนี้ เมื่อเป็นตัวเต็มวัยสามารถท าลายพืชได้หลายชนิดทั้งมะปรางและ    
มะยงชิด โดยเฉพาะมะปรางนั้นจะกัดกินใบพืชในช่วงแตกใบอ่อน ลักษณะใบที่ถูกท าลายจะเว้า ๆ แหว่ง ๆ     
ถ้ารุนแรงจะเหลือแค่ก้านใบ 
          ช่วงเวลำระบำด พบอยู่ทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย ระบาดเกือบตลอดทั้งปี ช่วงที่พบว่ามีการระบาดมาก
เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 
 กำรป้องกันก ำจัด ตัวเต็มวัยของแมลงค่อมทองเป็นจุดอ่อน คือ ชอบทิ้ งตัวเมื่อได้รับความ
กระทบกระเทือน ควรใช้สวิงรองอยู่ใต้ใบแล้วเขย่าตัวเต็มวัยให้ตกลงในสวิงจากนั้นจึงน าไปท าลาย กรณีที่พบ
ระบาดรุนแรงให้พ่นสารเคมีฉีดพ่นในช่วงที่มะยงชิดหรือมะปรางแตกใบอ่อนหรือช่วงที่มีแมลงค่อมทองระบาด 
 4) ด้วงงวงกัดใบมะปรำง 
          ลักษณะกำรท ำลำย แมลงชนิดนี้ตัวโตเต็มวัยจะท าลายเฉพาะใบอ่อนเท่านั้น โดยตัวเมียจะวางไข่
ด้านบนของใบอ่อนใกล้ ๆ กับเส้นกลางใบ เมื่อด้วงงวงวางไข่เสร็จแล้วจะกัดใบห่างจากข้ัวใบประมาณ 1 -2 
เซนติเมตร จนเหลือแต่โคนใบท าให้ใบอ่อนที่มีไข่ติดอยู่ร่วงลงบนพื้นดิน ลักษณะการกัดเป็นเส้นตรงเหมือนใช้
กรรไกรตัด การท าลายรวดเร็วมาก ด้วงงวงจะกัดกินใบอ่อนของมะปรางจนหมดทั้งต้นภายใน 2-3 วัน 
          ช่วงเวลำระบำด ในระยะที่มะยงชิดและมะปรางแตกใบอ่อน สามารถพบได้ตลอดทั้งปี 
 กำรป้องกันก ำจัด  
 1. เก็บใบอ่อนของมะยงชิดและมะปรางที่ถูกด้วงงวงกัดร่วงหล่นตามโคนต้นเอาไปเผาท าลายเพื่อ
ท าลายไข่และตัวอ่อน 
 2. การใช้สารเคมี ในระยะที่มะยงชิดและมะปรางเริ่มแตกใบอ่อน ควรพ่นสารเคมี ได้แก่ สารคาร์บารลิ 
เช่น เซฟวิน 85% WP ในอัตราส่วน 45-80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
      5) ด้วงเจำะล ำต้น 
          ลักษณะกำรท ำลำย ตัวหนอนของแมลงชนิดนี้จะเจาะล าต้นหรือกิ่งมะยงชิดและมะปราง ส่งผลให้
มะยงชิดและมะปรางชะงักการเจริญเติบโต ไม่มีการแตกใบอ่อนชุดใหม่ ใบแก่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วง
หล่น ต้นมะยงชิดและมะปรางจะตายอย่างรวดเร็ว ถ้าด้วงเจาะล าต้นท าลายต้นมะยงชิดและมะปรางรอบล าต้น 
          ช่วงเวลำระบำด ในต้นมะปรางและมะยงชิดจะพบหนอนวัยต่าง ๆ และดักแด้ปรากฎให้เห็นตลอดทัง้ปี 
ช่วงที่ระบาดมากที่สุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มักพบต้นมะยงชิดและมะปรางที่มีอายุมากและใน
สวนที่ถูกปล่อยทิ้งให้วัชพืชข้ึนมาก 
 กำรป้องกันก ำจัด  
 1. กิ่งที่ถูกหนอนท าลาย ถ้าเป็นไปได้ควรตัดไปเผาท าลาย 
 2. เมื่อพบตัวแก่ซึ่งเป็นด้วงปีกแข็งให้จับไปท าลาย 
 3. ต้นที่ถูกแมลงท าลายจนตาย ควรจะรีบโค่นต้นแล้วเลื่อยเป็นท่อน ๆ เผาไฟท าลาย 
 4. ระยะที่พบหนอนเริ่มท าลายให้แกะเปลือกออกแล้วพ่นสารเคมี ได้แก่ สารโมโนโครโตฟอส 
 5. ทาหรือพ่นสารเคมีบริเวณโคนต้นมะปรางจากพื้นดินจนถึงระดับความสูง 2 เมตร เดือนละครั้ง ด้วย
สารโมโนโครฟอส 
 

     6) แมลงวันผลไม้ 
ลักษณะกำรท ำลำย แมลงวันทองเป็นแมลงศัตรูที่ส าคัญของไม้ผลในเขตร้อนและกึ่งร้อนในประเทศ

ไทย แมลงวันทองท าความเสียหายกับไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ ส้มโอ พุทรา มะม่วงหิมพานต์  
มะปราง มะยงชิด เป็นต้น ส าหรับมะปรางและมะยงชิดน้ันโดยปกติจะติดผลในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงอุณหภูมิ
ต่ า ซึ่งช่วงดังกล่าวจะมีแมลงวันทองระบาดน้อย แต่เนื่องจากปัจจุบันน้ีสภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงไปมาก พื้นที่
ปลูกมะยงชิด และมะปราง บางแห่งในบางปีจะมีอุณหภูมิต่ าในระยะสั้น โดยเฉพาะในช่วงมะยงชิดและมะปราง
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ใกล้สุก ประกอบกับแมลงวันทองมีพืชอาหารหลายชนิด นอกจากจะท าลายไม้ผลหลายชนิดแล้วยังจะท าลายผล
มะยงชิดและมะปรางด้วย โดยแมลงวันทองจะมาวางไข่ที่ผลมะปรางและมะยงชิดใกล้สุกจนถึงผลสุกสีเหลือง 
ท าให้ภายในผลมะปรางและมะยงชิดมีหนอนจนเกิดผลเน่า และร่วงหล่นในที่สุด 
          ช่วงเวลำระบำด พบตลอดปี 

กำรป้องกันก ำจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสำน 
 1. รักษาความสะอาดของแปลงปลูก โดยเก็บผลมะปรางและมะยงชิดที่ถูกแมลงวันผลไม้ท าลายและ
ผลที่ร่วงออกจากแปลง โดยการฝังกลบหรือเผา เพื่อก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ  การฝังกลบต้องให้ลึกกว่า 15 
เซนติเมตร 
 2. ตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง และไม่ให้สภาพแวดล้อมในสวนเหมาะกับการแพร่ระบาดของ
แมลงวันผลไม้ 
 3. ส ารวจและก าจัดพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้รอบแปลง 
 4. การห่อผล 
 5. ติดกับดักสารเมธิลยูจินอล จ านวน 1 กับดักต่อ 1 ไร่ โดยใช้สารล่อเมธิลยูจินอลผสมกับสารฆ่าแมลง   
อะบาเม็กติน 1.8 % อีซี ในอัตรา 4:1 โดยปริมาตร จากนั้นหยดบนก้อนส าลี 3-5 หยด แล้วน าไปแขวนในกับ
ดัก จากนั้นน ากับดักแขวนไว้ในทรงพุ่มสูงประมาณ 1.5 เมตร โดยใช้อัตรา 1 กับดักต่อไร่ เพื่อก าจัดตัวเต็มวัย
เพศผู้ และติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงวันผลไม้ในแปลงปลูก (ภาพ 6) 
 6. ใช้เหยื่อโปรตีนไฮโดรไลเซท (Protein Bait Sprays) อัตรา 200 มิลลิลิตร ผสมสารฆ่าแมลง           
อะบาเม็กติน 1.8 % อีซี อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ า 5 ลิตร พ่นในลักษณะเป็นแถบขนาดกว้าง 30 เซนติเมตรที่ทรงพุม่ 
แบบแถวเว้นแถว และควรพ่นในเวลาเช้าซึ่งเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้ออกหาอาหาร เริ่มพ่นครั้งแรกเมื่อพบ
แมลงวันผลไม้ มากกว่า 1 ตัว ทุก 7 วัน พบมากกว่า 3 ตัว พ่นทุก 5 วัน และพบมากกว่า 10 ตัว พ่นทุก 3 วัน  

  

ภำพ 6  การติดกับดักสารเมธิลยจูินอลเพื่อก าจัดแมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยเพศผู้ และการใช้เหยือ่โปรตีนไฮโดรไล
เซทกบัผสมสารฆ่าแมลงเริ่มพ่นครัง้แรกเมือ่พบแมลงวันผลไม้ 

6. กำรเก็บเกี่ยวและวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวมะปรำงหวำนและมะยงชิดในเขตภำคเหนือตอนล่ำง 
ฤดูการเกบ็เกี่ยวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคม ลกัษณะที่ใช้วัดเพื่อการเกบ็เกี่ยว คือ พิจารณาสี

ของผลโดยสงัเกตจากผิวจะต้องออกเหลืองสม้เกอืบทัง้ผล รสชาติจะหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย แต่ถ้าเกบ็สง่ตลาด
เป็นตลาดในประเทศจะเก็บที่ความแกเ่กือบ 100% คือเก็บไปแล้วรบัประทานได้เลย ต่างประเทศจะต้องเก็บที่
ความแก่ประมาณ 90% คือผิวจะออกสจี าปาแต่ยังไม่แดง เพราะการสง่ตลาดต่างประเทศใช้ระยะเวลานานต้อง
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ผ่านหลายข้ันตอน ตัวอย่างประเทศในเขตยุโรป ต้องใช้เวลาในการผ่านกระบวนการต่าง ๆ ประมาณ 7 วัน ถ้า
เก็บที่ความแก่เต็มที่เมือ่ถึงปลายทางเนื้อจะเละวางขายได้ไมน่าน 

6.1 กำรเก็บเกี่ยว 
       ในการเก็บเกี่ยวมะปรางแต่ละครั้ง ไม่ว่าผลแก่หรือผลอ่อน ควรเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวัง ถ้าไม่
ระวังผลมะปรางอาจจะกระทบกระเทือนผลจะช้ า 

6.2 วิธีกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตมะปรำง 
       ถ้าต้นไม่สูงควรใช้กระดาษตัดเป็นฝอยปูรองกน้ตะกรา้ใส่มะปราง แล้วใช้กรรไกรตัดข้ัวผล น ามะปราง    
มาใส่ตะกร้า ถ้าต้นสูงเกินไปควรใช้บันไดปีน หรือใช้ตะกร้อสอยมะปราง เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จควรน าไปไว้ในที่ร่ม 
  6.3 กำรบรรจุหีบห่อ 

 ควรเก็บมะปรางในที่ร่ม ตัดผลที่มีบาดแผล มีจุดด า หรือเน่าเสียออก ไม่ให้ปะปนกับผลดี การส่ง
มะปรางไปขายตามแหล่งใหญ่ ควรมีการห่อผลมะปรางด้วยทิชชูหรือตาข่ายโฟม บรรจุกล่องกระดาษ 1-2 
กิโลกรัม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสม (ภาพ 7) 

 
ภำพ 7 บรรจุกล่องกระดาษ 1-2 กิโลกรัม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ 
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บทที่ 6 

อะโวคำโด 

1. ควำมส ำคัญ สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด 
“อะโวคาโด (Avocado)” เป็นไม้ผลพื้นเมืองของอเมริกาแถบร้อน ที่รู้จักและนิยมบริโภคกันมานาน

ในอเมริกาและยุโรป เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น ชาว
ต่างประเทศใช้เนื้อผลอะโวคาโดสุก เพื่อประกอบอาหารต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน อะโวคาโดเพิ่งรู้จักกันมากข้ึน
ในระยะหลังของศตวรรษที่ 19 โดยปลูกกันมากในแถบประเทศทางอเมริกากลาง เม็กชิโก หมู่เกาะเวสอินดีส 
อิสราเอล อเมริกาใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ส าคัญ และได้รับ
การส่งเสริมให้ผลิตและบริโภคอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นแหล่งโภชนาการของประชากรโลก 
 อะโวคาโด (Persea americana Mill.) เป็นไม้ผลเขตกึ่งร้อนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจระดับ
ท้องถ่ินที่ส าคัญของไทย มีความส าคัญต่อการท าการเกษตรในชนบทและการด ารงชีวิต คนไทยเรียกอะโวคาโด 
ว่า “ลูกเนย” เป็นพืชในวงศ์ Lauraceae วงศ์เดียวกันกับการบูรและอบเชย เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูง 
เป็นพืชที่มีความส าคัญมากในด้านอาหารสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคในประเทศไทยได้หันมาสนใจด้าน
อาหารสุขภาพเป็นอย่างมาก เนื้ออะโวคาโดมีไขมันไม่อิ่มตัว 54% ไม่มีคอเลสเตอรอล ช่วยลดระดับไขมันชนิด
เลว (LDL) จึงมีผลต่อการลดน้ าหนักได้ มีน้ าตาลน้อยและมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ า ผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถ
รับประทานได้ มีสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่หลากหลาย มีวิตามินอีช่วยบ ารุงผิวและเส้นผม วิตามินเค
ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวช่วยปกป้องเซลล์ต่าง  ๆ  เนื้อสกัดน้ ามันท า
เครื่องส าอาง และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยา เครื่องส าอาง และในการผลิตน้ ามันเชิง
พาณิชย์ มีสาร Antioxidant, กรดอะมิโน 18 ชนิด มีเส้นใยอาหารสูงเป็นประโยชน์ต่อระบบขับถ่าย ให้ค่า
พลังงานความร้อนต่อร่างกายสูง ลดความอ้วนเพราะปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาลน้อย  (ตาราง 1) ท า
ให้อะโวคาโดเป็นทั้งอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องส าอางไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ อะโวคาโดเป็นไม้ยืนต้นที่มี
ใบเขียวตลอดปี สามารถปลูกเป็นป่าทดแทนได้ดี ประกอบกับสามารถปลูกได้ในพื้นที่หลายระดับความสูง 
ตั้งแต่พื้นราบจนถึงพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตร สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพได้กว้างขวางกว่า
ไม้ผลบนพื้นที่สูงอื่น ๆ  
ตำรำง 1  สาระส าคัญของอาโวคาโด (ปริมาณต่อ 100 g) 

สำรอำหำรหลัก ปริมำณของสำรอำหำรในผลอะโวคำโด 
                       แคลอรี                              160 kcal 
                       ไขมันทั้งหมด  15.0 g 
                       ไขมันอิ่มตัว  2.10 g 
                       คอเลสเตอรอล     0.00 mg 
                       โซเดียม     7.00 mg 
                       โพแทสเซียม     485 mg 
                       คาร์โบไฮเดรต   9.00 g 
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สำรอำหำรหลัก ปริมำณของสำรอำหำรในผลอะโวคำโด 
                       เส้นใยอาหาร   7.00 g 
                       โปรตีน   2.00 g 
                       น้ าตาล   0.70 g 
                       วิตามินซี     10.0 mg 
                       เหล็ก     0.60 mg 
                       วิตามินบี 6     0.30 mg 
                       แมกนีเซียม     29.0 mg 
                       แคลเซียม    12.0 mg 
                       วิตามินด ี   0.00 IU 
                       วิตามินบี 12    0.00 µg 

แหล่งที่มา : USDA National Nutrient data base (USDA, 2021) 
 
กำรปลูกอะโวคำโดในประเทศไทย  

อะโวคาโดเข้าสู่ประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 80 ปี โดยมีมิชชันนารีปลูกที่จังหวัดน่านเปน็ครั้งแรก อะโวคาโด
สามารถปลูกทางภาคเหนือได้ดีและแพร่กระจายไปปลูกหลายพื้นที่ เช่น เชียงใหม่ ล าพูน ตาก นครราชสีมา 
และจันทบุรี อะโวคาโดเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนเร็ว ลงทุนน้อย ผลลิตจ าหน่ายได้ราคาสูง มีแหล่งจ าหน่ายที่
ชัดเจน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกเพิ่มมากขึ้น อะโวคาโด (Avocado) เป็นไม้ผลที่ก าลังได้รับ
ความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพและความงาม แม้ว่าจะสามารถปลูกได้ในประเทศ แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอ ด้วย
เหตุนี้จึงมีการน าเข้าอะโวคาโดจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย เพื่อการบริโภคสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ มาขายในประเทศในราคาค่อนข้างสูง  

การปลูกอะโวคาโดในประเทศไทย เริ่มจากการปลูกรวบรวมพันธ์ุและทดลองในศูนย์วิจัยต่าง ๆ มีการ
กระจายพันธ์ุโดยเมล็ดจ่ายแจกแก่เกษตรกรปลูกในพื้นที่ท ากินและสวนหลังบ้าน ตามแนวเขตรั้วและปลูกเป็น
พืชแซมเป็นไม้ร่มเงา ยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ต่อมาปี 2545 อะโวคาโดเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาด จึงเริม่
ขยายพื้นที่ปลูกมากข้ึน อะโวคาโดกลายเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ลูกได้เป็นอย่างดี ในฤดู
ให้ผลผลิตเกษตรกรจ าหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 25-50 บาท เนื่องจากเป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสงู 
โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ให้ใบเขียวตลอดทั้งปี ติดผลดก เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค มีแนวโน้มทางการตลาดดี อายุยืน
เหมาะส าหรับปลูกทดแทนป่า จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยายการปลูกเพิ่มมากข้ึนกว่า 200 เท่าโดยเฉพาะ
ใน จังหวัดตากมีเนื้อที่ปลูกอะโวคาโด รวม 4,967 ไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 3,000 ไร่ มีพื้นที่
ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 1,369 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 800 - 1,200 ตันต่อปี สามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรที่ปลูกคิดเป็นมูลค่า 12 - 18 ล้านบาท ซึ่งผลผลิตที่ได้นี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ในปี 2561 มีการน าเข้าถึง 762 ตัน มูลค่า 154,399,344 บาท การส่งออกอะโวคาโดพบว่า ในปี 2561 
ประเทศไทยสามารถส่งออกได้เพียง 19 ตัน มูลค่า 763,607 บาท ขณะที่ตลาดโลกมีความต้องการสูงมาก เช่น 
ในปี 2560 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการน าเข้า คิดเป็นมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงนับเป็นโอกาสของ
เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด 

การปลูกอะโวคาโด ยังประสบปัญหาตั้งแต่พันธ์ุปลูกที่เหมาะสม จากการปลูกด้วยเมล็ด ส่งผลให้เกิด
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง บางต้นพบลักษณะดีกว่าพ่อแม่ บางต้นพบลักษณะด้อยกว่าพ่อแม่ การให้ผล
ผลิตด้อยคุณภาพไม่สม่ าเสมอ รวมถึงองค์ความรู้ในการจัดการระบบการปลูก โรค แมลง เกิดโรครากเน่าโคน
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เน่า แมลงศัตรูท าลาย ด้านการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา รวมถึงการขยายพันธ์ุปรับเปลี่ยนพันธ์ุดี แต่เมื่อ
พิจารณาถึงสายพันธ์ุที่มีความหลากหลายที่เกิดจากต้นเพาะเมล็ดพบต้นที่ปรับสภาพสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในสภาพ แวดล้อมของประเทศไทย มีความแข็งแรงทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง ฤดูกาลให้ผลผลติ
แตกต่างกัน ถ้ามีการปรับปรุงพันธ์ุพร้อม ๆ  กับการจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม การผลิตอะโวคาโด
คุณภาพในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในอนาคตมีแนวโน้มที่จะประสบ
ผลส าเร็จสูง 

 
2. ประวัต ิ

แหล่งก าเนิดอะโวคาโด (Avocado, Persea americana Mill.) เป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมมานานกว่า 
10,000 ปีของชนเผ่า Mesoamerca ตระกูลพฤกษศาสตร์ Lauraceae ที่มีถ่ินก าเนิดในทวีปอเมริกากลางทาง
ตอนใต้ของเมือง Coaxactian และ Puebla ของประเทศเม็กซิโก ไปจนถึงภาคกลางของประเทศเปรู 
กัวเตมาลา และหมู่เกาะเวสต์ ก่อนกระจายการปลูกสู่ทวีปยุโรปปลายศตวรรษที่ 16 ในปี ค.ศ.1780 ชาวดัชต์
ได้น าเข้ามาปลูกทางภาคใต้ของประเทศอินเดียและฝั่งตะวันตกของหมู่เกาะอนิเดียเกือบทั้งหมดปลูกแพรห่ลาย
ในปีค.ศ.1892 โดยเฉพาะรอบ ๆ เกาะ Madras และ Bangalore มีการปลูกแพร่หลายไปทั่วภูมิภาคกึ่งเขต
ร้อนและเขตร้อนทั่วโลก ประเทศสหรัฐอเมริกาปลูกที่ฮาวายเป็นแห่งแรก ปี ค.ศ. 1825 ปลูกที่มลรัฐแคริฟอร์
เนียร์ ปีค.ศ.1833 และปลูกที่มลรัฐฟลอริดา ปี ค.ศ. 1910 โดยน าเข้าจากประเทศเม๊กซิโก ประเทศสิงคโปร์
ปลูกในปี ค.ศ. 1830 - 1840 อินดิส แหล่งก าเนิดของอะโวคาโดแยกเป็นเผ่าตระกูลตามสภาพพื้นที่  เป็น 3 
ตระกูลที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันอย่างชัดเจน แหล่งก าเนิดเป็นแนวเส้นละติจูดที่อยู่ในแนวเดียวกันของ
ทวีปอเมริกากลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ด้วยความคล้ายคลึงกันของสภาพอากาศ 
เป็นที่สังเกตได้ว่าพืชจากถ่ินก าเนิดในแถบอเมริกากลางสามารถเจริญเติบโตในสภาพพื้นที่ของประเทศไทยไดด้ี 
เช่น มะละกอ คะน้าเม็กซิโก ซาโยเต้ อะโวคาโด และมะเขือเทศ ด้วยความแตกต่างของอะโวคาโดแต่ละตระกลู 
เช่นตระกูลกเม็กซิกัน เหมาะส าหรับปลูกบนพื้นที่สูง อากาศหนาวเย็น ตระกูลกัวเตมาลัน เหมาะส าหรับปลูก
บนพื้นที่กึ่งร้อนกึ่งหนาวพื้นที่สูงระดับน้ าทะเลต่ ากว่า 1000 เมตร ตระกูลเวสท์อินเดียน เหมาะส าหรับพื้นที่ต่ า
อากาศร้อน ซึ่งประเทศไทยมีสภาพพื้นที่ อากาศ ที่เหมาะส าหรับการเจริญเติบโตของอะโวคาโดทั้ง 3 ตระกูล 

 ประวัติกำรปลกูอะโวคำโดในประเทศไทย 
อะโวคาโด น าเข้ามาปลูกในประเทศไทยมานานมากกว่า 80 ปี พบครั้งแรกที่จังหวัดน่าน พบปลูกมาก

บริเวณภาคเหนือและบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พ.ศ. 2498 กรมวิชาการเกษตรน าเข้าเพื่อการวิจัย โดยน าเมล็ดพันธ์ุจากประเทศฟิลปิปนิส์ ปลูกที่สถานี

ทดลองพืชสวนพลิ้ว จ.จันทบุรี (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี) และสถานีทดลองพืชสวนฝาง จ.เชียงใหม่  
พ.ศ. 2505 นายธงชัย วงศ์เสรี หัวหน้าสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จ.ตาก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรตาก จ.ตาก) ได้น าเมล็ดมาปลูกเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ 
พ.ศ. 2518 นายวิชาญ ศิริผล หัวหน้าสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ ได้ติดต่อขอยอดพันธ์ุดีจากสถานี

ฝึกนิสิตเกษตรปากช่อง (สถานีวิจัยปากช่อง) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และไร่บีเอ็น จ.เพชรบูรณ์ ได้น ามา
เสียบกับต้นตอ เพื่อรวบรวมและศึกษาทดลองไว้ที่สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ  
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พ.ศ. 2528 นายประยูร สมฤทธ์ิ และนายไชยวัฒน์ วัฒนไชย (อดีตผู้อ านวยการสถานีทดลองเกษตรที่
สูงเขาค้อ และรองอธิบดีกรมการข้าว) ได้รวบรวมพันธ์ุและเมล็ดพันธ์ุอะโวคาโดจากสถานีวิจัยปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา และจากประเทศฟิลิปปินส์ ปลูกคัดเลือกภายในสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์และ 
สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จ.ตาก 

พ.ศ. 2530 - 2541 ปลูกคัดเลือกภายในสถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์ และสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ จังหวัดตาก ได้ท าการคัดเลือกสายต้นจ านวน 5 สายต้น ได้แก่ 
เบอร์ 241 320 489 528 และ 747 
3. พันธุ์และลักษณะประจ ำพันธุ์ 

อะโวคาโด (Persea americana Mill.) วงศ์ Lauraceae ไม้ผลต้นขนาดกลาง เจริญเติบโตได้ทุก
สภาพพื้นที่ของโลก มีถ่ินก าเนิดในอเมริกากลางแถบประเทศเม็กซิโก กัวเตมาลา และหมู่เกาะ เวสต์อินดีสต์ 
แพร่หลายเข้ายุโรปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 และเข้ามาในเอเชียนานกว่า 200 ปี 
พันธุ์อะโวคำโดประกอบด้วย 3 ตระกูล ดังนี  
 1. ตระกูลเม็กซิกัน (Persea Americana Mill. Mexican) 
 อะโวคาโดตระกูลพื้นเมืองที่อยู่บนที่สูงของประเทศเม็กซิโก เหมาะส าหรับปลูกบนพื้นที่สูง มีอากาศหนาว
เย็น ไม่ทนร้อนและดินเค็ม ใบเรียบเล็กสเีขียวมีกลิน่หอม ใต้ใบมีเส้นใบเด่นชัด ผลมีขนาดเล็กกลมรผีวิเรียบเปน็
มัน น้ าหนักไม่เกิน 150 กรัม เปลือกหนาไม่เกิน 0.031 นิ้ว ผลแก่หรือสุกจะมีสีม่วง มีเสียงคลอนของเมล็ด 
เมล็ดมีขนาดใหญ่ไม่ติดเนื้อ เนื้อผลมีน้ ามันมากกว่า 30% อายุเก็บเกี่ยว 6 - 8 เดือน พันธ์ุอะโวคาโดในตระกูล
นี้ได้แก่ ได้แก่พันธ์ุ โทปา-โทปาและแม็คชิโคล่า (ภาพ 1; ตาราง 1) 

  
ภำพ 1  ลักษณะผลอะโวคาโด ตระกลูเม็กซกิัน 

2. ตระกูลกัวเตมำลัน (Persea americana Mill. Guatemalan) 
อะโวคาโดตระกูลนี้ค้นพบแถบประเทศกัวเตมาลา เหมาะส าหรับปลูกในสภาพพื้นที่กึ่งร้อนกึ่งหนาว ทน

ต่ออากาศเย็นปานกลาง ทนร้อนได้ดี ใบไม่มีกลิ่นหอม ใต้ใบเรียบ ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม ใบอ่อนมีสีน้ าตาลแดง 
ผลมีขนาดใหญ่ 450 - 900 กรัม ข้ัวผลเหนียว ผลแก่มีสีเขียวเข้ม ผิวเปลือกขรุขระหนา 0.062 - 0.250 นิ้ว ทนตอ่
การกระแทกเมล็ดมีขนาดเล็กและยึดติดโพรงแน่น เนื้อผลมีน้ ามันปานกลาง 8 - 15% เนื้อเหนยีว รสชาติดี อายุเก็บ
เกี่ยว 8 - 14 เดือน อะโวคาโดในตระกูลนี้ได้แก่ พันธ์ุเทเลอร์ นาแมล ลินดา ฮิกสัน ปากช่อง 1 - 14 และปาก
ช่อง 2 - 8 เป็นต้น (ภาพที่ 2; ตาราง 1) 
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ภำพ 2  ลักษณะผลอะโวคาโด ตระกลูกัวเตมาลัน 

 3. ตระกูลเวสต์อินเดียน (Persea americana Mill. West Indian) 
อะโวคาโดตระกูลพื้นเมืองพบในแถบหมู่เกาะเวสต์อินดีสต์ ชอบอากาศร้อน ไม่ทนต่อความหนาวเย็น ใบไม่

มีกลิ่น ผิวใบเกลี้ยง ใบมีขนาดใหญ่ ใบแก่มีสีเขียวอ่อน ใบอ่อนมีสีน้ าตาลอ่อน ผลขนาด 250 – 1,050 กรัม มีหลายรูปทรง 
เช่น กลม รี น้ าเต้า และแตงกวา เป็นต้น ข้ัวผลไม่เหนียวผลจึงรว่งง่าย ผลดิบมีสีเขียวอมเหลอืง ผิวผลเรียบเปน็
มัน เปลือกหนาประมาณ 0.062 นิ้ว เมล็ดมีขนาดใหญ่และมีช่องว่างในผลหลวม เยื่อหุ้มเมล็ดขรุขระ เนื้อผลมี
น้ ามันต่ าสุด 3 - 10% อายุเก็บเกี่ยว 6 - 9 เดือน พันธ์ุอะโวคาโดในตระกูลนี้ได้แก่ พันธ์ุฟูเซีย ซิมมอนด์ รูเฮิลร์ คา
โน่ โพลล๊อค วอลดิน และพันธ์ุแทรฟ เป็นต้น (ภาพ 3; ตาราง 1) 

  
ภำพ 3  ลักษณะผลอะโวคาโด ตระกูลเวสต์อินเดียน 

 
ตำรำง 2  ลักษณะอะโวคาโดตระกูลต่าง ๆ 

ลักษณะ เม็กซิกัน กัวเตมำลัน เวสต์อินเดียน 
แหล่งก าเนิด เขตพื้นที่สูงของเม็กซิโก เขตพื้นที่สูงแถบกัวเตมาลา เกาะเวสต์อินดิสต์ 
สภาพภูมิอากาศ หนาวเย็น  ก่ึงร้อน - ก่ึงหนาว ร้อน ไม่ทนหนาวเย็น 
ใบ เล็กสีเขียว มีกลิ่นหอม เส้นใต้

ใบเด่นชัด 
ใหญ่เขียวเข้ม ยอดสีน้ าตาล
แดง ไม่มีกลิ่น  

สีเขียว ยอดสีน้ าตาลอ่อน ไม่มีกลิ่น 

ผล ขนาดเล็ก  
น้ าหนักผลน้อยกว่า 150 กรัม  

ขนาดใหญ่  
น้ าหนักผล 450 - 900 กรัม  
ขั้วผลเหนียว 

ขนาดใหญ่  
น้ าหนักผล 250 – 1,050 กรัม 
ผลร่วงง่าย 

รูปร่างผล ทรงรี   ทรงกลม ทรงกลมรี น้ าเต้า แพร์ 
เปลือก ผิวเรียบสีม่วง-ม่วงเข้ม ผิวขรุขระเขียวเข้ม ผิวเรียบสีเขียว 
ความหนาเปลือก ไม่เกิน 0.031 น้ิว 0.062-0.250 น้ิว 0.062 น้ิว 
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ลักษณะ เม็กซิกัน กัวเตมำลัน เวสต์อินเดียน 
เมล็ด เมล็ดใหญ่ ไม่ติดเน้ือ   เมล็ดเล็ก แน่นติดเน้ือ เมล็ดใหญ่ ขรุขระ ไม่ติดเน้ือ 
%น้ ามัน มากกว่า 30%   8 - 15%  3 - 10% 
อายุการเก็บเก่ียว   6 - 8  เดือน 8 - 14 เดือน 6 - 9 เดือน 

อะโวคาโดสามารถผสมข้ามกันได้ทั้ง 3 ตระกูล จากความแตกต่างของตระกูลท าให้ได้ลูกผสมที่มีความ
แปรปรวนทางพันธุกรรมต่อเนื่องจากการปลูกด้วยเมล็ด ทั้งด้านสรีรวิทยา พฤกษศาสตร์ ท าให้เกิดความ
หลากหลายของสายพันธ์ุ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแหล่งปลูกต่างๆ ได้ดี เช่นพันธ์ุ แฮส (Hass) 
เป็นลูกผสมระหว่างตระกูลกัวเตมาลัน และตระกูลเม็กซิกัน ที่คัดจากต้นเพาะเมล็ดใน La Habra Heights 
แคลิฟอร์เนีย ปี 1982 มีผลสุกสีม่วงและขนาดผลคล้ายตระกูลเม็กซิกัน แต่มีลักษณะผลคล้ายตระกูลกัวเตมาลนั 
คือผลวงรีรูปไข่ เปลือกขรุขระเนื้อเหนียวนุ่ม รสชาติดี มีความมัน 18 - 35% เมล็ดเล็กติดเนื้อ อายุการเก็บเกี่ยว
นาน 8 - 14 เดือน (ภาพ 4) ปัจจุบันมีลูกผสมที่เป็นพันธ์ุการค้าอีกมากกว่า 700 พันธ์ุ ได้แก่ 

➢ ลูกผสมระหว่างตระกูลกัวเตมาลัน กับตระกูลเวสต์อินเดียน ได้แก่ Bonita, Booth 1, Booth 7, 
Booth 8, Chequette, Fuchs 20, Collinson, Grande, Hall, Herman, Hickson, Simpson, Winslowson 
(ภาพ 5) 

  
ภำพ 4  ลักษณะผลอะโวคาโดพันธ์ุแฮส ลูกผสมระหว่างตระกูลกัวเตมาลันกับตระกูลเม็กซิกัน  

   
ภำพ 5  อะโวคาโดลูกผสมระหว่างตระกูลกัวเตมาลันกับตระกูลเวสต์อินเดียน “พันธ์ุบูท 7 (Booth - 7)” 

➢ ลูกผสมระหว่างตระกูลกัวเตมาลันกับตระกูลเม็กซิกัน ได้แก่ พันธ์ุ Fuerte, Hass, Pinkerton, 
Hayes, Lula, Ricon, Ryan, Sharwil และ Sasan เป็นต้น (V. E. T. M. ASHWORTH AND M. T. CLEGG, 
2003) (ภาพ 6) 
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ภำพ 6  อะโวคาโดลูกผสมระหว่างตระกูลกัวเตมาลันกับตระกูลเม็กซิกัน “พันธ์ุพิงค์เคอร์ตัน (Pinkerton)” 

กำรพัฒนำพันธุ์ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 - 2560 คณะผู้วิจัย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

แม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรม
วิชาการเกษตร ได้ด าเนินโครงการวิจัยพัฒนาพันธ์ุและเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ เพื่อ ค้นหาพันธ์ุ
ใหม่ที่เหมาะส าหรับปลูกในประเทศไทย โดยการส ารวจคัดเลือกสายต้นเพาะเมล็ดที่มีลักษณะดี ให้ผลผลิตสูง
ในแหล่งปลูกต่าง ๆ  จากการส ารวจอะโวคาโดที่ปลูกเป็นลูกผสมที่เกิดจากอะโวคาโด 3 ตระกูลคือ เม็กซิกัน 
กัวเตมาลัน และเวสต์อินเดียน มีความหลากหลายของสายพันธ์ุ และมีความแตกต่างของลักษณะต้น ใบ 
ลักษณะผล คุณภาพผลผลิต และฤดูกาลให้ผลผลิต  

อะโวคาโดที่พบในพื้นที่ มีลักษณะเป็นไม้ผลยืนต้น สูง 5 - 18 เมตร ใบแก่มีสีเขียวตลอดปีข้ึนอยู่กับ
ความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ บางพันธ์ุจะทิ้งใบก่อนการออกดอก เจริญเติบโตเร็วกิ่งเบาและเปราะ แตก
กิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มหลายรูปแบบทั้งแบบทรงกลม รูปร่ม รูปไข่ รูปกรวย ทรงกระบอก (ภาพ 7) 

    
ภำพ 7 ลักษณะต้นและใบอะโวคาโด 

ใบเป็นแบบใบเดี่ยวผิวเรียบเป็นมันสีเขียว ใบแก่สีเขียวเข้ม เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ผิวมีขนนุ่มสั้น ๆ 
สีขาวปกคลุม ยอดอ่อนมีเขียว น้ าตาล แดง ใบยาวรูปรี ทรงกระบอก ไข่ รูปใบหอก ปลายใบรูปหอก ขนาด
แตกต่างกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 - 15 เซนติเมตร โคนใบเป็นรูปลิ่ม มน สอบเรียว และเบี้ยว (ไม่สมมาตร) 
ปลายใบแหลม เรียวแหลม ติ่งเหลี่ยม (ภาพ 8)  
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ภำพ 8  ก. ใบรูปรีเรียวแหลม  ข. ใบรูปไข่ปลายใบติ่งแหลม ค. ใบรูปขอบขนานปลายใบยาวคล้ายหาง และ ง. 

ใบรูปหอกกลับปลายใบแหลม 
ดอกอะโวคาโด เป็นช่อแยกแขนง (panicle) ออกช่อบริเวณปลายกิ่ง มีดอกย่อยเป็นจ านวนมาก กลีบ

เลี้ยงโคนเช่ือมติดกับเกสรตัวผู้ ปลายแยกเป็น 6 แฉก รูปกงล้อ (rotate) สีเหลืองอ่อน มีก้านชูและมีละออง
เกสรตัวผู้อยู่ที่ปลาย ล้อมรอบเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลาง ดอกที่ผสมติดและเตรียมพัฒนาเป็นผลจะหบุหลงัจากที่
ได้รับการผสมเกสร 1 วัน ในหนึ่งช่อมีดอกเป็นจ านวนมาก แต่อาจจะติดผลเพียง 1 - 10 เปอร์เซ็นต์ อะโวคาโด
เริ่มออกดอกในเดือนธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม ติดดอกออกผลทุกปี เก็บเกี่ยวได้ในเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
พฤศจิกายน (ภาพ 9) 

   
ภำพ 9  ลักษณะดอกอะโวคาโด 

ผลอะโวคาโดมีรูปทรงผลคล้ายผลแพร์ รูปกลมแคบ กลมกว้าง รูปรี รูปทรงกลม ทรงยาว ลูกแตงกวา 
สีเปลือกผลสีเขียวเหลือง เขียวอ่อน เขียว เขียวเข้ม แดง ม่วงแดง และม่วงเข้มหรือด า เปลือกผลเรียบเป็นมัน 
เรียบ ปานกลาง ขรุขระ ขรุขระมาก มีทั้งเปลือกบางและหนา ผลสุกเนื้อสีขาว สีครีม  และเหลืองอ่อนจนถึง
เหลืองเข้ม มีทั้งที่มีเสี้ยนและไม่มีเสี้ยน เยื่อหุ้มเมล็ดมีลักษณะเรียบ ย่นน้อย ย่นปานกลาง ไปจนถึงย่นมาก 
เมล็ดมีรูปร่างสามเหลี่ยม ไข่ รี กลม กลมแป้น ถึงกลมแป้นและบุ๋ม อายุการเก็บเกี่ยวข้ึนอยู่กับพันธ์ุ บางพันธ์ุ
อยู่ระหว่าง 6 - 7 เดือน บางพันธ์ุอาจจะมีอายุถึง 9 - 14 เดือน ซึ่งได้แสดงลักษณะผลอะโวคาโดที่ส ารวจพบใน
พื้นที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ภาพ 10, 11 และ 12)  

    
           ก.                    ข.                        ค.                           ง.  

ภำพท่ี 10  ลักษณะรูปทรงผลอะโวคาโด ก. ผลรูปแพร์  ข. ผลทรงกลมยาว  ค. ผลทรงกลม และ ง. ผลทรง 
              น้ าเต้า 
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ภำพ 11  ลักษณะเปลือกผลและสีของเปลือกผล  

           
ภำพ 12  ลักษณะสีเนื้อในอะโวคาโด สีขาวอมเหลือง สีเหลืองอ่อน และสีเหลืองถึงเหลืองเข้ม 

การแปรปรวนของสภาพอากาศ เช่น ร้อนจัด แล้ง และฝนทิ้งช่วง มีผลต่อการออกดอกติดผลและ
ผลผลิตอะโวคาโด บางปีผลผลิตออกไม่สม่ าเสมอ หรือออกดอกหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีลักษณะผลแตกต่างกัน 
รวมถึงเกิดการระบาดของโรคและแมลงจากช่วงการปลูกในพื้นที่ที่ยาวนานกว่า 30 ปี (ภาพ 13) 

   
ภำพ 13  ลักษณะความแปรปรวนของผลที่ได้จากต้นเดียวกนั และลักษณะผลที่โดนท าลายจากโรคแมลง 

จากการคัดเลือกสายต้นจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงจากการประกวดผลผลิตอะโวคาโดของเกษตรกร ได้
คัดเลือกสายต้นที่เพาะจากเมล็ดที่มีลักษณะดี ให้ผลผลิตสูงที่มีความแตกต่างทั้งลักษณะผลและช่วงฤดูการเก็บ
ผลผลิต จ านวน 10 สายต้น ได้แก่ CM#1, CM#2, CM#3, CM#4, KK#1, KK#2, KK#3, KK#4, MS#1 และ 
MH#1 (ภาพ 14) น ามาปลูกเปรียบเทียบสายต้นในแหล่งปลูกศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และแปลงเกษตรกร จ.นครราชสีมา ในปี 2561 - 2566 เพื่อให้ได้พันธ์ุ
ที่เหมาะส าหรับปลูกในประเทศไทย รวมถึงท าการคัดเลือกสายต้นที่ปลูกจากเมล็ดรุ่นที่ 2 จากการส ารวจและ
การประกวดผลผลิตของเกษตรกร ที่มีลักษณะเด่นทั้งด้านผลผลิต คุณภาพผลผลิต มีความแตกต่างของฤดูเก็บ
เกี่ยว น ามาปลูกรวบรวม เพื่อพัฒนาพันธ์ุ  
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ภำพ 14  ลักษณะผลผลิตอะโวคาโดที่คัดเลือกจากการประกวด 

กำรคัดเลือกสำยตน้ทีเ่หมำะส ำหรบัเป็นต้นตอ 
ต้นตอมีควำมส ำคัญต่อกำรเพ่ิมผลผลิตและคุณภำพของอะโวคำโด ตำมท่ี Webber (1926) กล่ำวว่ำ 

"ไม่มปีัจจัยใดในอุตสาหกรรมการผลิตอะโวคาโดมีความส าคัญมากกว่าต้นตอ 
และไม่มีปญัหาใด ๆ ท่ีต้องใช้เวลาในการแก้ปญัหา 

นานกว่าการแก้ปัญหาต้นตอท่ีเหมาะสม" 
การปลูกอะโวคาโด มักพบปัญหาการระบาดของโรครากเน่าที่เกิดจากเช้ือรา Phytophthora sp. 

โดยเกี่ยวข้องกับการขาดความสมดุลของดิน เช่น โครงสร้างของดินแน่นแข็งการระบายน้ าอากาศไม่ดี ดินเป็น
กรดสูง เป็นสภาวะที่เหมาะส าหรบัการเจริญของเช้ือราดังกลา่ว ซึ่งอะโวคาโดตระกูลเม็กซกิันไวต่อดินที่มีสภาพ
เป็นด่าง และไวต่อการขาดอากาศจากโครงสร้างดินที่แน่นแข็ง ทั้งนี้ต้นตอที่ทนทานจะระงับการเคลื่อนย้าย
โซเดียมจากรากไปสู่ใบ โดยต้นตอตระกูลเม็กซิกันนั้นมีความทนทานต่ ากว่าตระกูลเวสต์อินเดียน การคัดเลือก
สายต้นอะโวคาโดเพื่อเป็นต้นตอในประเทศเวียดนาม ด าเนินการมากกว่า 16 ปี โดยใช้พันธ์ุ GEM เป็นต้นตอ
ของพันธ์ุ Lamb และ Hass รัฐอิสราเอลมีต้นอะโวคาโดมากกว่า 1 ล้านต้นเป็นต้นพันธ์ุที่เสียบยอดจากต้นตอ
พันธ์ุ Maoz มีลักษณะที่ดีคุณสมบัติของรากแข็งแรง ต้นสมบูรณ์ อายุยืน ทนต่อโรครากเน่า จากการทดลอง
เสียบยอดอะโวคาโดพันธ์ุแฮส กับต้นตอพันธ์ุต่าง ๆ  พบว่าพันธ์ุ Booth และ Duke7 ให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้
ต้นตอพันธ์ุอื่นๆ การปลูกอะโวคาโดเพื่อการค้าในเมืองแฮมตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า อะโวคาโดที่เสียบ
ยอดกับต้นตอจะให้ผลผลิตสูงกว่าต้นที่ปลูกจากเมล็ดในปีที่ 6 มากกว่าร้อยละ 120 อย่างไรก็ตามต้นตอที่
เหมาะสมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และแหล่งปลูก 
แนวทำงกำรพัฒนำต้นตอในประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดเพิ่มมากกว่า 6,000 ไร่ ในปี 2562 นอกจากจะปลูกด้วย
เมล็ดแล้ว เริ่มนิยมปลูกจากต้นเสียบยอด ซึ่งต้นตอที่ใช้ยังคงได้จากการเก็บเมล็ดจากต้นทั่วไป ไม่มีการคัดเลือก
จากต้นที่มีความแข็งแรงทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า ท าให้ประสบปัญหาการขาดต้นตอที่ดี ส่งผลให้การ
เจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร และเกิดโรคตาย ทั้งนี้การพัฒนาต้นตอที่ต้านทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า จึงมีความ
จ าเป็นในระบบการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ โดยการคัดเลือกต้นตอในเบื้องต้น เริ่มจากการส ารวจคัดเลือกต้นที่
ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่าในพื้นที่ที่มีการระบาด และคัดเลือกต้นที่มีอัตราเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง 
เมล็ดใหญ่ น าเมล็ดมาปลูกคัดเลือก เสียบยอดต้นตอที่คัดเลือกได้ด้วยกิ่งพันธ์ุดี ปลูกเปรียบเทียบเพื่อบันทึก
ผลผลิตและความทนทานต่อโรค เพื่อให้ได้สายต้นตอที่มีลักษณะดี ส่งเสริมความแข็งแรงของต้นพันธ์ุ เพิ่ม
ผลผลิต สร้างมูลค่ารวมต่อไร่และลดการใช้สารเคมีในการผลิต ช่วยแก้ปัญหาระยะยาวและยั่งยืนในการผลิตอะ
โวคาโดคุณภาพ 
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4. เทคโนโลยีกำรผลิตอะโวคำโด  
 กำรจัดกำรแปลงปลูก 

อะโวคาโดเป็นพืชกลางแจ้ง การเลือกพื้นที่ปลูกดินร่วนซุย ควรเน้นพื้นที่ระบายน้ าได้ดี ไม่ท่วมขัง 
ไม่มีการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่า ในพื้นที่ดินมีการระบายน้ าดีไม่จ าเป็นต้องข้ึนร่องปลูก แต่ถ้าพื้นที่น้ าใต้
ดินสูง การระบายน้ าไม่ดีควรปลูกแบบยกร่อง ในส่วนของการปรับปรุงดินก่อนปลกูขึ้นอยู่กับความอุดมสมบรูณ์
ของดิน ถ้าดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีอินทรียวัตถุต้องปรับปรุงดินก่อนโดยการใช้มูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักจาก
เศษซากพืชต่าง ๆ  เพิ่มเติม เพื่อท าให้ดินร่วนซุย การเตรียมดินอาจเตรียมเฉพาะหลุม ความกว้างของหลุมคือ 
0.3×0.5 เมตร หรือปรับขนาดหลุมตามความเหมาะสมกับสภาพดินที่ปลูก ถ้าดินเหนียวควรขุดหลุมกว้าง ถ้า
ดินร่วนทรายไม่ควรขุดหลุมกว้างมากนัก เนื่องจากดินมีความร่วนซุยและระบายน้ าดีอยู่แล้ว ระยะปลูกที่
เหมาะสมคือ 10x10 เมตร 8x8 เมตร หรือ 6x6 เมตร ปริมาณของปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักควรใช้อัตรา 5 - 20 
กิโลกรัม/หลุม รองก้นหลุมหรือผสมดินช้ันบนก่อนแล้วกลบลงในหลุม  

การปลกูอะโวคาโด  

อาจปลูกด้วยเมล็ดหรือต้นตอก่อนการเปลี่ยนยอดพันธ์ุดี หรือการปลูกต้นพันธ์ุดีที่ผ่านการเสียบ
ยอดเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับทุนและความพร้อมของเกษตรกร ย้ายต้นกล้าลงหลุมปลูก ควรระมัดระวังอย่า
ให้ถุงดินแตก อย่าให้รากขาด ให้โคนต้นอยู่ระดับดิน ไม่ลึกจนดินฝังล าต้นหรือตื้นจนรากของต้นกล้าลอย และ
ให้รอยต่อระหว่างต้นตอและต้นพันธ์ุอยู่เหนือระดับดิน กลบดินรอบโคนต้นให้แน่น รดน้ าทันทีเมื่อปลูกใหมเ่พือ่
ช่วยให้ดินชุ่ม กระชับกับรากและรากสามารถดูดน้ าข้ึนไปเลี้ยงต้นได้รวดเร็ว 

 คลุมบริเวณโคนต้นด้วยวัสดุ เช่น ฟาง แกลบ เศษหญ้าแห้ง เพื่อรักษาความช้ืนของดินและป้องกัน
วัชพืช ใช้ไม้ปักค้ าเพื่อพยุงต้นกล้า ป้องกันต้นล้ม หรือโยกจากลมพายุ ช่วยให้รากเจริญเติบโตได้เร็ว ให้ปักเฉียง 
45 องศา เนื่องจากหากปักตรงชิดล าต้น โคนไม้อาจท ารากขาด เป็นแผลจะเป็นช่องทางให้เช้ือโรคเข้าท าลาย
ต้นได้  

ช่วงการปลกูอะโวคาโด สามารถปลูกได้ตลอดปีหากมีให้น้ าได้ แต่หากเป็นพื้นที่สูงซึ่งไม่มีน้ าควรปลูก
ช่วงต้นฤดูฝน เพราะจะมีน้ าส าหรับต้นที่ปลูกใหม่ ให้ตั้งตัวได้ทันในช่วงฤดูแล้งถัดไป หลังปลูกให้หมั่นดูแล
รักษาให้น้ าสม่ าเสมอพอช้ืนอย่าแฉะ อย่าให้ขาดน้ า เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตและมีรากแผ่กระจายได้เร็ว  

กำรก ำจัดวัชพืช 
ข้อห้ามของการก าจัดวัชพืชรอบโคนต้นคือ ห้ามดายหญ้ารอบโคน ขุดดิน ไถ บริเวณโคนต้นโดย

เด็ดขาด เพราะจะท าให้รากต้นอะโวคาโดฉีกขาด เป็นแผล ให้เช้ือโรคเข้าไปท าลายต้นได้ ไม่ควรใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดวัชพืช ควรใช้มีดหรือเครื่องตัดหญ้าก าจัดวัชพืช ตัดรอบโคนต้นหรือบริเวณแปลง 

กำรจัดกำรธำตุอำหำรอะโวคำโด 
คุณสมบัติของธำตุอำหำรแต่ละชนิด ได้แก่ 
1) ไนโตรเจน มีคุณสมบัติในการสร้างล าต้น ใบ การแตกกอ และผลผลิต หากได้รับปริมาณ

มากเกินไป ส่งผลให้แสดงอาการเฝือใบ ต้นล้ม และอ่อนแอต่อโรค-แมลง 



84 
 

2) ฟอสฟอรัส มีคุณสมบัติในการสร้างราก การแตกกอ การเจริญของช่อดอก ถ้าขาดจะแสดง
อาการ ช่อดอกเล็กลง จ านวนเมล็ดลดลง กระบวนการแบ่งเซลล์สร้างตาดอกลด 

3) โพแทสเซียม มีความส าคัญต่อการสังเคราะห์แป้งและโปรตีน โดยเคลื่อนย้ายแป้งและ
น้ าตาลไปยังเมล็ด เพิ่มน้ าหนักผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพสูง รสชาติดี สีสันสวย ช่วยให้ทนแล้ง ทนเค็ม 
ต้านทานโรค ถ้าพืชขาดธาตุอาหารนี้ส่งผลให้เมล็ดลีบ น้ าหนักเบา รสชาติจืด สีสันไม่สวย และพืชอ่อนแอ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพของปุ๋ย 
 สภาพดิน โครงสร้างของดิน สภาพแวดล้อม การปลูกพืชแต่ละชนิดต้องค านึงถึงคุณสมบัติของดิน 
ในแต่ละพื้นที่ปลูก ควรเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารก่อนปลกูพืช เพื่อให้ทราบปริมาณธาตุอาหารใน
ดิน และปริมาณที่จะเติมลงไปในดินให้เพียงพอกับความต้องการของพืช 

กำรใส่ปุ๋ยตำมควำมต้องกำรของพืช 
ความต้องการของพืชข้ึนอยู่กับระยะการเจริญเติบโตช่วงต่าง ๆ  การใส่ปุ๋ยเพื่อให้ธาตุอาหารกับไม้ผล 

จึงต้องสัมพันธ์กับความต้องการธาตุอาหารในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ระยะเจริญเติบโตของล าต้น ใบ และกิ่งก้านสาขา ซึ่งมีการแตกใบอ่อน พร้อมกันทั้งต้นประมาณ 2 

- 3 ชุดส าหรับสะสมอาหารไว้ใช้ในการออกดอกและให้ ผลผลิต ระยะนี้ไม้ผลมีความต้องการไนโตรเจนสูง จึง
ควรเน้นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 

2) ระยะออกดอก เป็นระยะต่อจากปลายฤดูฝนในช่วงต้นฤดูหนาว เป็นช่วงของการพักตัวก่อนออก
ดอก การใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอกควรกระท าก่อนวันออกดอก ประมาณ 1 เดือน ซึ่งระยะนี้ไมผ้ลมี
ความต้องการธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในสัดส่วนที่สูงกว่าไนโตรเจนเพื่อใช้ในกระบวนการถ่ายเท
พลังงานในกิจกรรมที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตาดอกของไม้ผล 

3) ระยะติดผลและระยะพัฒนาของผล เป็นระยะที่ไม้ผลมีความต้องการธาตุโพแทสเซียมมากกว่า
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรต จากใบ กิ่ง และล าต้นไปตามท่ออาหาร 
เพื่อเลี้ยงผลอ่อนให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ และปรับปรุงคุณภาพในด้านรสชาติให้ดีข้ึน จึงควรใสปุ่ย๋
ครั้งแรกในระยะที่เริ่มติดผลอ่อน และครั้งที่สอง ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 2 เดือน 

วิธีกำรใส่ปุ๋ย 
ควรใส่ให้ถูกสูตรตามความต้องการของพืช โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของธาตุอาหาร ใส่ให้ถูกเวลา คือ

ใส่ให้ทันกับความต้องการของพืช ใส่ให้ถูกวิธีข้ึนอยู่กับว่าเป็นปุ๋ยประเภทใดกรณีปุ๋ยเคมี เช่นไนโตรเจน หากใส่
แล้วต้องกลบ หรือหว่านบนผิวดินที่ช้ืนหรือรดน้ าตามเพื่อป้องกันการระเหิด ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ควรโรยเป็นแถบหรือคลุกกับดิน การใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของพืชจะช่วยให้พืชแข็งแรง ผลผลิตสงู
มีคุณภาพดี 

กำรใส่ปุ๋ยอะโวคำโด 
การใส่ปุ๋ยเคมีระยะก่อนให้ผลผลิต (อายุ 1 - 2 ปี) คือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 200 กรัมต่อ

ต้น แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปีในช่วงต้นฤดูฝนและหลังฤดูฝน และระยะให้ผลผลิต (ตั้งแต่ 3 ปี) คือ ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 
15 หรือ 8 - 24 - 24 อัตรา 1.0 - 1.5 กิโลกรัมต่อต้น แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปีในช่วงต้นฤดูฝนและหลังฤดูฝน และ
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อายุมากกว่า 3 ปี ให้ใช้สูตรเดียวกับปีที่ 2 แต่เพิ่มเป็นอัตรา 400 กรัมต่อต้น แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี ร่วมกับการใส่
ปุ๋ย 12 - 24 - 12 อัตรา 500 กรัมต่อต้นในช่วงปลายฤดูฝน  

จะเห็นได้ว่าการใส่ปุ๋ยแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การจัดการธาตุ
อาหารอะโวคาโด จึงควรค านึงถึงปัจจัยหลักเหล่านี้ พร้อมกับการสังเกตอาการพืชที่ปลูก เพื่อเป็นตัว
ก าหนดการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องให้ตรงตามเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการ 
กำรขยำยพันธุ์อะโวคำโด 

วิธีการได้มาซึ่งพันธ์ุดี ได้จากข้ันตอนการปรับปรงุพันธ์ุโดยการคัดเลอืกสายต้นเพาะเมลด็ ที่มีการกลาย
พันธ์ุมีลักษณะดี ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ด าเนินการเปรียบเทียบทดสอบการยอมรับพันธ์ุใหม่ เมื่อ
ได้พันธ์ุดี มีวิธีการเก็บรักษา และเพิ่มปริมาณโดยวิธีการขยายพันธ์ุที่เหมาะสมนิยมท าวิธีเปลีย่นยอดพันธ์ุดี ซึ่งมี
ข้ันตอนหลักคือ การขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด และการน ายอดพันธ์ุดีมาเสียบกับต้นตอเพื่อให้ได้ต้นที่มีระบบราก
แข็งแรงและได้พันธ์ุตรงตามความต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนตามรายละเอียด ดังนี้  

กำรเตรียมต้นตอ ต้นตอคือต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด ลักษณะเมล็ดที่น ามาปลูก ต้องเป็นเมล็ดใหม่
จากผลแก่จัดที่เก็บแก่หรือเก็บสุกแต่ไม่เน่าเสีย มีความสมบูรณ์ ไม่มีโรค-แมลงท าลาย ควรเลือกเมล็ดแก่ที่มี
ขนาดใหญ่ เยื่อหุ้มเมล็ดมีสนี้ าตาล ถ้าเพาะเมล็ดที่ยังไม่แก่ (เปลือกหุ้มเมลด็สขีาว) จะได้ต้นกล้าที่งอกช้าและไม่
แข็งแรง แกะเยื่อหุ้มเมล็ดออก ถ้าเพาะเมล็ดโดยไม่แกะเยื่อหุ้มเมล็ดออกจะท าให้ต้นกล้าที่งอกมีเปอร์เซ็นต์การ
เกิดโรคสูง น าเมล็ดล้างน้ าให้สะอาด แช่เมล็ดในสารละลายป้องกันเช้ือราที่เน้นโรครากเน่าโคนเน่า ประมาณ 2 
ช่ัวโมง น าเมล็ดข้ึนผึ่งพอหมาด น าไปปลูกในหลุมปลูก หรือเพาะในกระถางหรือถุงด าขนาด 4 x 10 นิ้ว วัสดุ
เพาะใช้ดินผสมแกลบด า และปุ๋ยคอก อัตราส่วน 2 : 1 : 1 วางเมล็ดด้านข้ัวผลลงดิน 1/2 ส่วน ให้ด้านท้าย
เมล็ดโผล่เหนือวัสดุเพาะ ควรรีบเพาะภายใน 2 - 3 วัน อย่าปล่อยให้เมล็ดแห้ง อาจสูญเสียความงอก หาก
ต้องการเก็บเมลด็ไว้นานควรเก็บไว้ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น เพื่อช่วยรักษาความชุ่มช้ืน หรือเก็บไว้ในขุย
มะพร้าวชุ่มน้ า ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือน หลังเพาะเมลด็ 
น าถุงเพาะไปไว้ในที่ร่มเพื่อรักษาความชุ่มช้ืน ป้องกันการสูญเสียความงอกจากลมหรือแสงแดด ดูแลรักษาให้
น้ าปุ๋ยสม่ าเสมอ เมล็ดจะงอก 2 - 3 สัปดาห์ข้ึนไปข้ึนอยู่กับความสมบูรณ์ของเมล็ด ข้อดีของต้นที่ได้จากการ
เพาะเมล็ดคือได้ต้นที่มีรากแก้วยึดล าต้นให้แข็งแรงทนต่อการโค่นล่ม รากแข็งแรงหาอาหารเก่งต้นสมบูรณ์
เจริญเติบโตเร็ว  

ต้นตอที่เหมาะส าหรบัเปลีย่นยอดควรเป็นต้นกลา้มีอายุ 4 - 6 สัปดาห์ข้ึนไป มีล าต้นขนาดเท่าด้ามปากกา 
ล าต้นมีสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมน้ าตาล เลือกกิ่ง กึ่งแก่กึ่งอ่อน ส าหรับการเสียบยอดไม่ควรเสียบกับยอดอ่อน
เพราะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การติดน้อย หรือสามารถเปลี่ยนกับต้นตอในแปลงปลูกที่มีความแข็งแรงแต่ผลผลิต
อาจไม่ได้คุณภาพตามที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนพันธ์ุใหม่  

วิธีกำรขยำยพันธุ์  การขยายพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศด้วยวิธีการเสียบยอด ติดตา และทาบกิ่ง คือการ
น ายอดพันธ์ุดีเสียบกับต้นตอที่เพาะจากเมล็ด ท าให้ได้ต้นที่มีระบบรากที่แข็งแรงมีการเจริญเติบโตดีของต้นตอ 
และได้ผลตรงตามพันธ์ุกับยอดทีน่ ามาเปลีย่น ออกผลเร็ว 2 - 3 ปี ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น เป็นการ 
แก้ไขปัญหาต้นพันธ์ุที่ปลูกจากเมล็ดที่มีความแปรปรวนให้ผลผลิตและคุณภาพต่ ากว่าพันธ์ุพ่อและแม่ 
ส าหรับอะโวคาโดวิธีการเปลี่ยนยอดหรือติดตาได้ผลดีที่สุด โดยการเปลี่ยนยอดพันธ์ุดีกับต้นตอที่ปลูกจากเมลด็
ในถุงหรือในแปลง การเสียบยอด และติดตา มีขั้นตอนดังนี้ 

กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในกำรปรับเปลี่ยนต้นพันธุ์ดี 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนยอด ประกอบด้วย  



86 
 

1) กรรไกรส าหรับตัดแต่งกิ่ง  
2) มีดขยายพันธ์ุส าหรับเฉือนแผลที่คมและสะอาด 
3) แอลกอฮอล์ และส าลีส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ 
4) เทปพันกิ่งส าหรับพันกิ่งให้แผลประกบกัน  
5) ถุงพลาสติก เชือก หรือพาราฟิล์มส าหรับหุ้มยอดกิ่งพันธ์ุดีป้องกันการคายน้ าก่อนที่แผลจะ

เช่ือมติดกัน  
6) ป้ายส าหรับเขียนช่ือพันธ์ุ 

กำรเตรียมยอดพันธุ์ดี 
น ายอดจากต้นพันธ์ุการค้าหรือพันธ์ุดีที่คัดเลือกได้ ลักษณะกิ่งยอดกึ่งแก่กึ่งอ่อน มีสีเขียวเข้มหรือสี

เขียวปนน้ าตาล แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงท าลาย ความยาวกิ่งประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร หรือให้มีตา 2 - 
5 ตา ตัดใบออก พันด้วยพาราฟิล์มหุ้มให้มิดชิด เพื่อป้องกันการคายน้ า หรือห่อด้วยกระดาษชุบน้ าพอหมาด
เก็บไว้ในถุงพลาสติกที่มีรูระบายอากาศ หากเก็บไว้ในตู้เย็นสามารถอยู่ได้นานประมาณ 1 สัปดาห์ 

กำรเปลี่ยนยอดพันธุ์ดี 
ก่อนการเปลี่ยนยอดพันธ์ุดีควรท าความสะอาดมือและอุปกรณ์ เช่น กรรไกรตัดแต่งกิ่ง มีดขยายพันธ์ุ 

ด้วยแอลกอฮอล์ให้สะอาด ทั้งนี้ยอดพันธ์ุดีที่เหมาะส าหรับน ามาเสียบยอดกับต้นตอ ควรเป็นยอดใบแก่ ที่มีกิ่ง
กึ่งแก่กึ่งอ่อน มีข้อตา 2 - 5 ข้อตา ตัดก้านใบออกใช้เทปพาราฟิล์มพันยอด กรณีไม่ได้พันด้วยพาราฟิล์ม
สามารถใช้ถุงพลาสติกคลุมยอดที่เปลี่ยนแล้วได้ 

วิธีกำรเปลี่ยนยอด นิยมท า 2 วิธีดังนี้ 
1) การเปลี่ยนยอดโดยการต่อกิ่งแบบฝานบวบ คือ ตัดล าต้นกึ่งแก่กึ่งอ่อนที่มีสีเขียวเข้มของต้นตอ 

ปาดแผลเฉียงขึ้นด้านข้างต้นตอขนาดความยาวประมาณ 1 นิ้ว ปาดกิ่งพันธ์ุดีแผลเฉียงลงความยาวเท่ากับแผล
ต้นตอ ประกบแผลให้สนิท พันด้วยเทปพันกิ่งหุ้มรอยแผลให้มิดชิดเพื่อป้องกันน้ าเข้าก่อนที่แผลจะเช่ือมกัน  

2) การเปลี่ยนยอดแบบลิ่มหรือรูปตัวที คือการตัดต้นตอ ผ่ากลางล าต้นความยาวประมาณ 1 นิ้ว ปาด
กิ่งพันธ์ุดีทั้งสองด้านเป็นรูปลิ่มความยาวประมาณ 1 นิ้ว น ากิ่งพันธ์ุที่ท าเป็นลิ่มเข้าตรงกลางรอยผ่าของต้นตอ 
จุดที่เช่ือมของเนื้อเยื่อคือบริเวณเปลือกด้านใน การประกบกิ่งจึงต้องให้แผลต้นตอกับกิ่งพันธ์ุแนบสนิทกันจาก
ขอบเปลือกข้างใดข้างหนึ่งให้มากที่สุด พันแผลด้วยพลาสติกพันกิ่ง โดยพันจากล่างข้ึนบนให้หุ้มแผลเพื่อ
ป้องกันน้ าเข้าในช่วงเช่ือมต่อของกิ่งทั้งสอง กรณีพันกิ่งด้วยพาราฟิล์มยอดที่แตกใหม่สามารถแทงทะลุออกมา
เองได้หากใช้ถุงพลาสติกคลุมกิ่งพันธ์ุดีและมัดปากถุงไว้ เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ าของกิ่งก่อนที่แผลเช่ือมติด 
ต้องเปิดถุงออกเมื่อแผลต้นตอกับกิ่งพันธ์ุดีเช่ือมติดกันและแตกยอดใหม่ เปอร์เซ็นต์ที่ได้พันธ์ุดีจากการเสียบ
ยอดจะมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับลักษณะกิ่งและต้นตอ ความช านาญของเกษตรกร โดยมีหลักส าคัญที่ต้อง
ค านึงถึง คือ ความสะอาดของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่ใช้ รวมถึงแผลต้องประกบกันให้สนิท (ภาพที่ 15)  

 
ภำพท่ี 15  วัสดุอุปกรณ์และการขยายพันธ์ุโดยวิธีการเสียบยอด 

กำรดูแลรักษำต้นพันธุ์ดี 
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น าต้นพันธ์ุดีไว้ในที่ร่มมีแดดร าไร หรือพรางแสงด้วยตาข่ายสีด าป้องกันแสง 50 เปอร์เซ็นต์ ระวังการ
เคลื่อนย้ายและรักษาไม่ให้ต้นกระทบกระเทือน หลังจากเปลี่ยนยอดได้ 20 - 30 วัน ด าเนินการคัดแยกต้นกล้า
ตามขนาดต้นให้มีการเจริญเติบโตที่เสมอกัน รับแสงแดด ปฏิบัติดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ ระวังการขาดน้ า ใส่
ปุ๋ยคอกอัตรา 200 - 300 กรัมต่อต้นต่อเดือน และปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15 - 15 ปริมาณน้อยเน้นใส่บ่อยทุก 2 
สัปดาห์ ส ารวจศัตรูพืชและป้องกันเมื่อพบการระบาด เมื่อต้นพันธ์ุอายุ 2 - 3 เดือน หรือมียอดใหม่ ชุดที่ 2 - 3 
และมีกิ่งก้านประมาณ 4 - 5 กิ่ง จึงย้ายลงแปลงปลูก 

5. กำรป้องกันก ำจัดศัตรูอะโวคำโด 
ฤดูหนาวเป็นช่วงการออกดอกของอะโวคาโดเกือบทุกพันธ์ุ จะติดผลน้อยหรือมาก ข้ึนกับความอุดม

สมบูรณ์ของต้น ปริมาณน้ า การให้ปุ๋ย สภาพอากาศ โรคและแมลง จากการส ารวจพบอะโวคาโดติดผลไม่มาก
เนื่องจากดอกร่วง ผลเล็กร่วง มีการติดผลต่ ากว่า 5 % ผลผลิตที่ได้มีรอยต าหนิ เป็นแผลบริเวณเปลือก ซึ่ง
ลักษณะปัญหาที่พบเกิดจากเพลี้ยไฟเข้าท าลายช่อดอกอะโวคาโด ชนิดของเพลี้ยไฟที่ระบาดในแปลงจากการ
จ าแนกโดยส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร คือ  

1. Thrips hawaiiensis (Morgan) เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวายอยู่ในอันดับ Thysanoptera (เพลี้ยไฟ) 
วงศ์ Thripidae เป็นเพลี้ยไฟขนาดกลาง สีน้ าตาลหรือน้ าตาลปนส้ม โดยมีส่วนอกสีน้ าตาลอ่อนปนส้มหรอืสสีม้ 
ส่วนท้องสีน้ าตาลเข้ม เรียกช่ือทั่วไปว่า เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย (Hawaiian flower thrips) พบเข้าท าลายส่วน
ดอกของพืชหลายชนิด เช่น กุหลาบ บัว พุด มะม่วง ส้มโอ กล้วย เป็นต้น ระบาดมากช่วงออกดอกฤดูหนาวที่มี
สภาพอากาศแห้งแล้ง 

2. Scirtothrips dorsalis Hood  เป็นเพลี้ยไฟขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน ปล้องท้อง 2 - 7 ด้านบนมี
รอยปื้นสีเทาด าและใต้รอยปื้นมีขีดสีด า ส่วนท้องด้านล่างในเพศเมียมีเฉพาะรอยขีดสีด าเท่าน้ัน แต่ในเพศผู้ไม่
ปรากฏรอยปื้นและรอยขีดดังกล่าว ด้านข้างของปล้องท้องด้านบนมีขนยาว 3 เส้น ปรากฏบนกลุ่มขนที่
หนาแน่น (Microtrichia) เพลี้ยไฟชนิดนี้มีช่ือเรียกทั่วไปว่า เพลี้ยไฟพริก หรือเพลี้ยไฟชาสีเหลือง พบเข้า
ท าลายพืชได้เกือบทุกชนิด โดยเข้าท าลายบริเวณส่วนอ่อนๆ ของพืช เช่น ยอดอ่อน ใบอ่อน ตุ่มตาใบ ดอกและ
ผลอ่อน ดังนั้นจึงพบการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟ Scirtothrips dorsalis Hood ได้ทั่วประเทศไทย  

การป้องกันก าจัดเบื้องต้น ใช้สารป้องกันก าจัดแมลง spinetoram, immidacloprid, etofenprox  
หรือ petroleum oil สามารถลดจ านวนเพลี้ยไฟได้ดี นอกจากนี้ยังพบศัตรูส าคัญคือ หนอนเจาะกิ่งและล าต้น 
การป้องกันคือเมื่อเจอรูหนอนตามกิ่ง ล าต้น ให้เอาขุยออก ให้เติมน้ าส้มควันไม้ให้เต็มรู แล้วอุดด้วยส าลี 

6. กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต 
อะโวคาโดแต่ละพันธ์ุ หรือพันธ์ุเดียวกันแต่ละพื้นที่ที่มีช่วงการเก็บเกี่ยวผลไม่พร้อมกัน แม้จะเป็นต้น

เดียวกันแต่ละผลยังสุกแก่ไม่พร้อมกัน ช่วงการสุกแก่ข้ึนกับพันธ์ุแต่ละตระกูล ถ้าเป็นพันธ์ุหนักจะมีช่วงสุก แก่ 
8 - 14 เดือน นับจากวันออกดอก หรือพันธ์ุเบาจะมีช่วงสุก แก่ 6 - 8 เดือน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย
เช่นกัน ผลจะเริ่มทยอยสุกแก่ตามอายุการติดผล ปัญหาที่พบมากในระยะนี้คือการเก็บผลแก่ อ่อนพร้อมกันทั้ง
ต้น ซึ่งผลอ่อนไม่สามารถรับประทานได้ เนื่องจากบ่มไม่สุก มีรสขม การเก็บเกี่ยวผลควรเก็บเกี่ยวผลแก่ สังเกต
ได้จาก (ภาพ 16)   
 1. ใบเลี้ยงที่ข้ัวผล เปลี่ยนสีจากเขียวเป็นเขียวปนเหลือง หรือเหลืองแก่ เส้นใบเข้ม มีลวดลายเด่นชัด 
ข้ัวผลเปลี่ยนสีเขียวปนเหลือง หรือเหลืองเข้ม เมื่อเปิดข้ัวผลจะมีสีเหลืองที่รอยต่อของข้ัวผลกับผล 

2. เปลือกผลจะนูนขรุขระเด่นชัด บางพันธ์ุสีเขียวเข้มเป็นมัน บางพันธ์ุเปลี่ยนเป็นสีม่วงด า สีแดงหรือ
เหลืองมีจุดประสีน้ าตาลตามผิวผล 
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3. เมื่อสุกผลจะนิ่มหรือเปลี่ยนสี ระยะเวลาการบ่มส่วนมากไม่เกิน 2 - 5 วัน  
4. เมื่อผ่าผล เยื้อหุ้มเมล็ดด้านในเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและเมล็ดจะมีสีน้ าตาลเข้ม บางพันธ์ุเมื่อเขย่าผล

จะมีเสียงคลอนของเมล็ด 
5. นับอายุผล ผลจากต้นเดียวกันจะสุกแก่ไม่พร้อมกัน ข้ึนอยู่กับช่วงการผสมดอกและติดลูก การเก็บ

ผลทั้งต้นจึงใช้เวลา 1 - 3 เดือน 
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บทที่ 7 

สับปะรด 

1. ควำมส ำคัญ สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรตลำด 
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกจิที่ส าคัญของประเทศไทยซึ่งในปี 2562 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศ

ประมาณ 491,117 ไร่ ผลผลิตรวม 1,825,257 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,760 กิโลกรัม/ไร่ และ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปี 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 18,569 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,203 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ปีทีแ่ลว้
อยู่ในเกณฑ์ดีและยังรวมไปถึงลักษณะรสชาติของสับปะรดห้วยมุ่น(Pineapple Hauymon) ที่มีลักษณะ
รสชาติหวานหอม ฉ่ าน้ า ไม่ระคายลื้น เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป ซึ่งปลูกอยู่ในต าบลห้วยมุ่นและต าบลน้ าไผ่ 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผลไม้ที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของ กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  
2. ประวัต ิ

สับปะรดห้วยมุ่น มีพื้นที่ปลูกในต าบลห้วยมุ่นและต าบลน้ าไผ่ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มี
พื้นที่ปลูกรวมเฉลี่ย  18,777 ไร่ ก่อนที่จะมีการปลูกสับปะรดในพื้นที่แห่งนี้ ได้มีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อ 50 ปีก่อน 
มี ลุงแดง เป็นคนบ้านห้วยมุ่น ได้เป็นนายฮ้อย เดินป่า เดินเกวียน ไปซื้อ-ขายสินค้าในพื้นที่หลายแห่ง แล้วน า
สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย มา 3 หน่อ มาปลูกที่บ้านห้วยมุ่น ปรากฏว่าเกิดการกลายพันธ์ุ ได้เนื้อสับปะรดเหลือง
ทอง กลิ่นหอม รสหวานฉ่ า ใคร ๆ ชิมก็ชอบ รสอร่อย จึงมีผู้สนใจไปขอแบ่งปันพันธ์ุสับปะรด แล้วท าให้มีการ
แพร่พันธ์ุและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มข้ึน และด้วยที่มีลักษณะเด่น จึงมีช่ือเรียกกันว่า "สับปะรดห้วยมุ่น" การปลูก
สับปะรดมีพันธ์ุที่นิยมคือ “พันธ์ุปัตตาเวีย” ที่ปลูกมากทางภาคตะวันออก ในช่ือ “พันธ์ุศรีราชา” แพร่กระจาย
ไปทั่วประเทศ จนมาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ จากสภาพภูมิอากาศที่เคยปลูกเดิมเป็นดินทราย รับลมฟ้าอากาศแบบ
ทะเลมาปลูกในที่สูง ภูเขา สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ สภาพความเป็นกรด-ด่าง อยู่ที่ 4-6.5  ที่
ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สับปะรดปัตตาเวียหรือศรีราชาจึงปรับเปลี่ยนสภาพทั้งต้น ผล 
เปลือก ตา เนื้อ รสชาติ สีสัน ต่างจากพันธ์ุเดิมเป็นพันธ์ุที่มีคุณลักษณะใหม่และได้ช่ือว่า “สับปะรดห้วยมุ่น” 
ในปัจจุบัน 

การจดทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์สับปะรดห้วยมุ่น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ทาง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้ขอยื่นจดทะเบียน “สับปะรดห้วยมุ่น” เป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ 
ได้ประกาศข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ “สับปะรดห้วยมุ่น” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556  

3. ลักษณะประจ ำพันธุ์ 
สับปะรดห้วยมุ่น มีผลลักษณะทรงกลม มีน้ าหนัก ระหว่าง 1.5 – 3.5 กิโลกรัม ความลึกของตา 

ค่าความหวาน สีเปลือก เนื้อสับปะรด มีลักษณะ ตาตื้น รสชาติหวาน สีเปลือกเวลาสุกแก่จะมีลักษณะสีเหลอืง 
สีเนื้อเป็นสีเหลืองน้ าผึ้ง  

4. เทคโนโลยีกำรผลิต 
กำรเตรียมดิน และการปลูก เตรียมดิน 1-2 ครั้ง โดยไถเตรียมดิน 2 ครั้ง คือ ไถปรับพื้นที่และไถผาล 

7 ปลูกระยะระหว่างแถวและระหว่างต้น 0.5x0.5 เมตร โดยวางต้นเอียง 45 องศา  
กำรใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 รองพื้นพร้อมปลูก (เดือนธันวาคม) ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 54 

กิโลกรัมต่อไร่ ผสมสูตร 18-46-0 อัตรา 37 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 34 กิโลกรัมต่อไร่  
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ครั้งที่ 2 เมื่อสับปะรดอายุ 3-4 เดือน (เดือนมิถุนายน) ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผสมสูตร 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  

ครั้งที่ 3 ก่อนบังคับออกดอก ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมสูตร 0-0-60 อัตรา 25 
กิโลกรัมต่อไร่ 

กำรบังคับกำรออกดอก 
 ใช้สารกระตุ้นการออกดอก คือเอทีฟอนอัตรา 1 ลิตรผสมน้ า 200 ลิตรต่อไร่ พ่นลงบนยอดสับปะรด  

5. กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
5.1 โรคเห่ียวสับปะรด สาเหตุ: เช้ือไวรัส ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเพลี้ยแป้ง (Pineapple mealybug 

Wilt-associated Virus) กระจายอยู่หนาแน่นเฉพาะภายในเซลล์สท่ออาหารของสับปะรด ความรุนแรงของ
โรคจะเกิดกับสับปะรดในกลุ่ม Cayenne ได้แก่พันธ์ุปัตตาเวีย ซึ่งมีความอ่อนแอต่อไวรัสโรคเหี่ยวมากที่สุด 
สร้างความเสียหายรุนแรงในแหล่ง ปลูกทั่วประเทศ ส่วนกลุ่มอื่น ๆ  จะต้านทานโรคนี้ได้ดีกว่าจึงไม่ค่อยแสดง
อาการของโรคให้เห็นมากนัก อาการแรกนั้นเกิดกับระบบรากก่อน โดยรากจะไม่สร้างเซลล์ส่วนปลายราก 
ชะงักการเจริญเติบโต ต่อมาเนื้อเยื่อส่วนราก จะเน่า (Rotting) แล้วสับปะรดจะแสดงอาการใบอ่อนนิ่มบริเวณ
สว่นปลายใบและตัวใบในมีเขียวอ่อน หรือสีเหลืองอ่อน ปลายใบแห่งสีน้ าตาลจนถึงสีแดงลามสู่โคนใบ ใบลู่ลง 
แผ่นใบไม้ตั้งเหมือนใบปกติ ต่อมาต้นเหี่ยวและแห่ง รากสั้นกุด ถอนต้นง่าย การท าลายเริ่มตั้งแต่ปลูกจนถึงเกบ็
เกี่ยว ส่วนใหญ่จะแสดงอาการชัดเจนหลังการบังคับออกดอก ผลสับปะรดจะไม่พัฒนา ผลขนาดเล็ก ไม่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งความรุนแรงของโรคจะข้ึนกับระยะการเติบโตของสับปะรด ความแข็งแรง และ
สภาพภูมิอากาศ โดยปกติในระยะ 1-4 เดือนหลังปลูกสับปะรดจะมีการเติบโตปกติ หลังจากนั้นอาจแสดงของ
โรคให้เห็นอยา่งรวดเร็ว โรคนี้มีแมลงพาหะคือเพลี้ยแป้ง โดยเพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากต้นสับปะรดที่เป็น
โรคเหี่ยว น าไปแพร่สู่ต้นปกติในรูปแบบการกระจายตัวแบบวงกลม มีการขยายจากจุดกลาง (ต้นเกิดโรค) แล้ว
ค่อย ๆ ลุกลามไปเรื่อย ๆ  โดยมีมดช่วยน าเพลี้ยแป้งไปกระจายสู่ต้นสับปะรดต้นอื่น ขณะที่บางช่วงอายุเพลี้ย
แป้งจะสร้างปีกและบินไดจ้ึงสามารถย้ายตัวเองจากสับปะรดต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได ้ เช้ือไวรัสจะเข้าฟกัตัวใน
ต้นสับปะรด และจะแสดงอาการเมื่ออ่อนแอ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม ส าหรับเพลี้ยแป้งนั้นมี 2 ชนิดคือ 
เพลี้ยแป้งสับปะรดสีชมพู (Dysmicoccus brevipes (Cockerell) มักพบเสมอบริเวณรากข้างหน่อ-ต้น 
(บริเวณโคนของหน่อ ต้นบริเวณผิวดิน หรือใต้ดินเล็กน้อย) หรืออาจพบที่ส่วนบนตน้ ปลายใบและผลอ่อน และ
เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา (Dysmicoccus neobrevipes (Beardsley) มักพบบริเวณส่วนบนต้นใบและผล
สับปะรดมักปะปนอยู่กับเพลี้ยแป้งสีชมพู  

 
กำรป้องกันก ำจัด 

1. การเขตกรรม คือการท าความสะอาดแปลงปลูก โดยการไถกลบซากวัชพืชให้หมดเพื่อ
ท าลายตัวแก่ และแมลงพาหะ 

2. การตรวจสอบดูแปลงสับปะรด ถ้าพบตน้ที่แสดงอาการของโรคต้องรีบเก็บเผาท าลาย 
3. ก าจัดแหล่งวัชพืชข้างเคียง เพื่อท าลายพืชอาศัย ซึ่งเพลี้ยแป้งใช้เป็นแหล่งอาหาร 
4. ส่วนขยายคือหน่อพันธ์ุ และจุก ต้องมาจากแหล่งที่ปลอดโรค และจุ่มสารเคมีป้องกัน

และก าจัดแมลงก่อนปลูก 
5. ค าแนะน าการใช้สารเคมีควบคุมและก าจัด เพลี้ยแป้งและมดทุกชนิด ดังนี้ 

5.1 มาลาไธออน  83% อีซี อัตรา 15-20 ซีซี /น้ า 20 ลิตร ใช้จุ่มหนอ่หรือจุก ก่อน
ปลูก หรือฉีดพ่นในแปลงเมื่อสับปะรดอายุ 3 และ 6 เดือน 
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5.2 คาร์บาริล  85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15-20 กรัม/น้ า 20 ลิตร ใช้จุ่มหนอ่หรือจกุ 
ก่อนปลูก หรือฉีดพ่นในแปลงเมื่อสับปะรดอายุ 3 และ 6 เดือน 

5.3 ไดอะซินอน 60% อีซี อัตรา 15-20 ซีซี. /น้ า 20 ลิตร ใช้จุ่มหนอ่หรือจุก ก่อน
ปลูก หรือฉีดพ่นในแปลงเมื่อสับปะรดอายุ 3 และ 6 เดือน 

6. ถ้าโรคเหี่ยวระบาดเป็นบริเวณกว้างไม่สามารถถอนทิ้งได้ให้ใช้วิธีตัดใบที่เป็นโรค 
หลังจากนั้นฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ผสมแคลเซียมโบรอน  

5.2 โรคยอดเน่ำ และยอดล้ม (Bacterial heart rot and fruit collapse) 
สาเหตุ : เช้ือบักเตรี Erwinia chrysanthemi Burkholdr et al. ลักษณะอาการ ใบอ่อน

แสดงอาการสีเขียวเข้ม ส่วนโคนใบมีลักษณะชุ่มน้ า  ซึ่งจะลุกลามเข้าทั่วเนื้อในของใบ และท าให้ใบเหลือง ส่วน
เนื้อเยื่อที่เน่าโคนใบจะเปื่อยยุย่มองเห็นเป็นแถบสีม่วง และยอดที่เน่าจะดึงออกได้ง่าย โรคเข้าท าลายระยะผล
แก่ 1-2 อาทิตย์ก่อนระยะเก็บเกี่ยว ท าให้ผลสับปะรดมีสีเขียวเข้ม มีน้ าไหลออกจากผลเนื่องจากเกิดการหมัก 
มีก๊าซออกมา เนื้อในผลเป็นโพรง โรคนี้แพร่ระบาดโดยเช้ือบักเตรีแพรจากดินเข้าทางยอด และเข้าท าลายโคน
ใบท าให้ใบเนา่ เช้ือเข้าพักตัวตั้งแต่ระยะดอกจนผลสับปะรดแก่มีการเพิ่มน้ าตาล และปริมาณโพลีพีนอลออกซี
เดส (polyphenol oxidase) ลดลงจึงท าลายในระยะใกล้เก็บเกี่ยว  

5.3 โรครำกเน่ำและยอดเน่ำ (Phytophthora heart rot, and root rot) 
ส า เ ห ต :  เ ช้ื อ ร า  Phytophthora nicotianae (Breda de Hann) var. parasitica 

(Duster) G.M. Waterhouse, P.Palmivora (E.J. Butler) แล ะ  P. cinnamomi Rands สั บปะ ร ดแสดง
อาการใบยอดซีด เหลือง ดึงออกได้ง่าย เพราะโคนใบเน่าเป็นสีน้ าตาล อาการเน่าจะลุกลามสู่สว่นล่างของล า
ต้น และเช้ือราในดินท าให้รากเน่า เช้ือ P. parasitica ท าให้ล าต้นชะงักการเจริญเติบโต รากเน่า แตเ่ช้ือรา P. 
cinnamomi ท าให้รากเน่ามาก และท าให้ผลเน่าเป็นจุดสีเขียวเข้ม (Green fruit tot) เมื่อผ่าดูจะพบว่า
เนื้อเยื่อภายในจะเน่าเป็นสีน้ าตาล โรคนี้มีสาเหตุมาจากเช้ือราในดิน ดังนั้นการเตรียมดินโดยเพิ่มจุลินทรี และ
เช้ือไตรโคเดอร์มา ในดินจึงเป็นวิธีการป้องกันอีกวิธีการหนึ่ง ควบคู่กับการจุ่มหน่อหรือจุกสับปะรดที่ท าพันธ์ุ 
ด้วยสารป้องกันก าจัดเช้ือรา เช่น ฟอสแอนทิล อลูมินัม หรือโดยการฉีดพ่นล าต้นเป็นระยะ ๆ ทุกๆ 3-6 เดือน 
ก็ช่วยลดการระบาดของโรคได้ 
6. กำรเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังกำรผลิต 

ช่วงเก็บเกี่ยวในฤดู คือพฤศจิกายนถึงมกราคม และกลางเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ช่วงเก็บเกี่ยว
นอกฤดู คือกุมภาพันธ์ถึงเมษายน และเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ลักษณะที่ใช้วัดเพื่อการเก็บเกี่ยวคือ พิจารณาสี
ของผลสับปะรด โดยจะสังเกตผิวเปลือก ซึ่งจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง หรือเขียวเข้มเป็นมัน 
รองลงมา คือ การดีดเนื้อ ถ้าเสียงโปร่งแสดงว่ายังไม่แก่ ถ้าเสียงทึบ แสดงว่าแก่จัดได้ที่แล้ว และการนับอายุผล
โดยนับ อายุหลังปลูกประมาณ 15-16 เดือน เริ่มเก็บผลผลิตได้   

6.1 ข้อก ำหนดเรื่องคุณภำพ 
คุณภาพข้ันต่ า  

- สับปะรดทั้งผล มหีรอืไม่มจีุกและก้าน 
- ผลมีความสด กรณีที่มีจกุต้องไมม่ีใบตายหรือใบแห้ง 

  คุณภาพสูง 
- ไม่มีรอยช้ า ไม่มีลักษณะของแดดเผา ผลแกน และไมเ่น่าเสีย 
- สะอาด และปราศจากสิง่แปลกปลอมที่มองเห็นได ้
- ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอ่รปูลกัษณ์ทั่วไปของผลิตผล 
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- ไม่มีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช 
- ไม่มีต าหนิที่เห็นเด่นชัด 
- ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และหรืออุณหภูมิสงู 
- ปลอดจากความช้ืนทีผ่ิดปกตจิากภายนอก 
- ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
- ผลสบัปะรดต้องแก่ไดท้ี่เหมาะสมกบัพันธ์ุและพื้นทีป่ลกู เนื้อสับปะรดมีสเีหลือง

ยกเว้นพันธ์ุที่มเีนื้อสีขาว และมปีรมิาณของแข็งทีล่ะลายน้ าไดท้ั้งหมด ไม่น้อยกว่า 12 องศาบรกิซ์ ผลอยู่ในสภาพที่
ยอมรบัได้เมื่อถึงปลายทาง 

6.2 กำรแบ่งชั นคุณภำพ 
สับปะรดตำมมำตรฐำนนี  แบ่งเป็น 3 ชั นคุณภำพ ดังนี  

ชั นพิเศษ (“Extra” Class) สับปะรดในช้ันนี้มีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะรูปทรง สี และกลิ่นรสปกติ
ตรงตามพันธ์ุ ผลปลอดจากต าหนิยกเว้นต าหนิเล็กน้อยมากที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และไม่มีผลต่อ
รูปลักษณ์ทั่วไปของผลรวมทั้งต่อคุณภาพภายใน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสมอใน
ภาชนะบรรจุ หากสับปะรดมีจุกติดอยู่ จุกต้องเป็นจุกเดี่ยว ตรง ไม่มีแขนง และมีความยาวระหว่าง 0.5 – 1.5 
เท่าของความยาวผล 

ชั นหน่ึง (Class I) สับปะรดในช้ันน้ีมีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธ์ุ ผลมีต าหนิได้เล็กน้อยในด้าน
รูปทรง สี และผิว เช่น รอยแผล แต่ต าหนิที่ผิวโดยรวมต่อผลมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 4 ของพื้นผิวทั้งหมดของผล 
โดยไม่มีผลต่อรูปลกัษณ์ทั่วไปของผล รวมทั้งต่อคุณภาพภายใน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรยีง
เสนอในภาชนะบรรจุ หากสับปะรดมีจุกติดอยู่ จุกต้องเป็นจุกเดี่ยว ตรงหรือโค้งได้เล็กน้อย ไม่มีแขนง และมี
ความยาวระหว่าง 0.5 -1.5 เท่าของความยาวผล (ภาพ 1) 

ชั นสอง (Class II) ช้ันน้ีรวมสับปะรดที่ไม่เข้าข้ันช้ันที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพข้ันต่ า มีต าหนิได้เล็กน้อยใน
ด้านรูปทรงสี และผิวผลิตผล เช่น รอยแผล หรือรอยช้ า แต่ต าหนิที่ผิวโดยรวมต่อผลต้องมีพื้นที่ไม่เกินร้อยละ 8 
ของพื้นผิวทั้งหมด โดยไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผล รวมทั้งคุณภาพภายใน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา 
และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ หากสับปะรดมีจุกติดอยู่ เป็นจุกเดี่ยวหรือสองจุกได้ จุกตรงหรือโค้งได้
เล็กน้อย และไม่มีแขนง (ภาพ 1) 

 
ตำรำง 1 ข้อก าหนดเรื่องขนาดของผลสับปะรด 

รหสั 
ขนาด 

มีจุก ไม่มีจุก 
น้ าหนักผลเฉลี่ย 

(กรัม) 
ค่า (± ร้อยละ 12) 

ของน้ าหนักผลเฉลี่ย 
น้ าหนักผลเฉลี่ย 

(กรัม) 
ค่า(±ร้อยละ 12) 
ของน้ าหนักเฉลี่ย 

1 2,750 2,420 – 3,080 2,280 2,006 – 2,554 
2 2,300 2,024 – 2,576 1,910 1,681 – 2,139 
3 1,900 1,672 – 2,128 1,580 1,390 – 1,770 
4 1,600 1,408-1,792 1,330 1,170 – 1,490 
5 1,400 1,232 – 1,568 1,160 1,021 – 1,299 
6 1,200 1,056 – 1,344 1,000 880 – 1,120 
7 1,000 880 – 1,120 830 730 – 930 
8 800 704 – 896 660 581 – 739 
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รหสั 
ขนาด 

มีจุก ไม่มีจุก 
น้ าหนักผลเฉลี่ย 

(กรัม) 
ค่า (± ร้อยละ 12) 

ของน้ าหนักผลเฉลี่ย 
น้ าหนักผลเฉลี่ย 

(กรัม) 
ค่า(±ร้อยละ 12) 
ของน้ าหนักเฉลี่ย 

9 600 528 – 672 500 440 – 560 
10 400 352 - 448 330 290 -370 

(ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.2546) 

 
ภำพ 1 ผลสับปะรดห้วยมุ่น 2 ลักษณะเนื้อหนึง่ (น้ าหนึง่) 3 ลักษณะเนื้อสอง (น้ าสอง) 

  
ภำพ 2 สภาพแปลงสับปะรดห้วยมุ่นของ นายบญุรอด เรืองทองศรี 

 
ภำพ 3 สภาพแปลงสับปะรดห้วยมุ่นของ นางรัตนา สอนบญุมา   
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ภำพ 4 สภาพแปลงสับปะรดห้วยมุ่นของ นางพยอม วงษ์ลา   
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คณะท ำงำน 

ส ำนักวิจัยและพฒันำกำรเกษตรเขตที่ 2 
ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2                ท่ีปรึกษา 
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสม             ประธานคณะท างาน 
กับสภาพพื้นท่ี (ภาคเหนือตอนล่าง) 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ                     คณะท างาน 
ผู้อ านวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย                 คณะท างาน 
นางสาวยุพา สุวิเชียร         คณะท างาน 
นายศุภชาติ  ธรรมนิติเวทย์        คณะท างาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร             คณะท างาน 
นางสาวดรุณี เพ็งฤกษ์  นักวิชาการเกษตรช านาญการ                    คณะท างาน 
นางสาววาสนา สุภาพรหม นักวิชาการเกษตรช านาญการ    คณะท างาน 
นายสุรพงษ์ อนุตธโต            นักวิชาการเกษตรช านาญการ    คณะท างาน 
นายอภิรักษ์ วงค์ค าจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ                    คณะท างาน 
นางสาวเกษร  แช่มช่ืน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    คณะท างาน 
นายอัครวงษ์ อภิรัตน์            นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ             คณะท างาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรสุโขทัย 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย            คณะท างาน 
นางวิภาวรรณ  ดวนมีสุข นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ          คณะท างาน 
นายสุรศักด์ิ วัฒนพันธ ุ์สอน นักวิชาการเกษตรช านาญการ            คณะท างาน 
นางสาวอรณิชชา สุวรรณโฉม  นักวิชาการเกษตรช านาญการ            คณะท างาน 
นายฉัตรชีวิน ดาวใหญ่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ           คณะท างาน 
ดวงประทีป มะลิดวง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ           คณะท างาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเพชรบูรณ์  
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์             คณะท างาน 
นางสาวศิริวรรณ อ าพันฉาย นักวิชาการช านาญการ                     คณะท างาน 
นางสาวสโรชา  ถึงสุข  นักวิชาการเกษตรช านาญการ             คณะท างาน 
นางสาวเพ็ญรัตน์  เทียมเพ็ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ           คณะท างาน 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรตำก       
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก            คณะท างาน 
นางรุ่งทิวา  ดารักษ์   นักวิชาการเกษตรช านาญการ            คณะท างาน 
นางเกษตริน ฝ่ายอุประ  นักวิชาการเกษตรช านาญการ            คณะท างาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรอตุรดติถ์  
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์            คณะท างาน 
นางนันทนา  บุญสนอง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ            คณะท างาน 
นายสุภชัย วรรณมณี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ           คณะท างาน 
นายธนัชชาติ  ทรัพย์จี่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  คณะท างานและเลขานุการ 
          ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 


