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คู่มือการผลติพืชทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ประเภทพืชไร่ 
1. เผือกหอม 

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช เผือกหอม 
ช่ือภาษาองักฤษ Taro 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Colocasia  esculenta  (L.) Schott 
ลกัษณะพืช • ต้นเผือก เผือกมีถ่ินก าเนิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้ปัจจุบนั

มีการเพาะปลูกกนัมากทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน อินเดีย แอฟริกา 

และในหมู่เกาะในอเมริกากลาง แต่มกัจะปลูกเพ่ือใชบ้ริโภคภายในทอ้งถ่ิน

มากกว่าปลูกเพื่อการคา้ในตลาดโลก โดยจดัเป็นพืชลม้ลุกท่ีมีอายหุลายปีดู 

มีล าตน้เป็นหวัอยูใ่ตดิ้น ลกัษณะของหวัเป็นรูปลูกข่างกลม สีน ้าตาล และ

มีขนาดใหญ่ และมีหวัเลก็ ๆ อยูล่อ้มรอบ หวัจะมีรูปร่างและขนาดท่ี

แตกต่างกนัออกไป โดยปกติล าตน้มีความสูงประมาณ 0.4-2 เมตร 

 

• ใบเผือก ใบเป็นใบเด่ียวเรียงเวียน มีขนาดใหญ่ ลกัษณะของใบเป็นรูป

หวัใจหรือเป็นรูปลูกศรแกมรูปหวัใจ ปลายใบแหลม โคนใบแต่ละดา้น

กลมหรือเป็นเหล่ียม เห็นเส้นใบไดช้ดัเจน กา้นใบอาจยาวไดถึ้ง 1 เมตร มี

ขนาดและสีท่ีต่างกนัตามสายพนัธ์ุ โดยใบจะเกิดจากใตดิ้น 



95 
 

 

 

• ดอกเผือก ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกเป็นช่อเชิงลดมีกาบ ออกเด่ียวหรือ

หลายช่อ กา้นช่อดอกมีความยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร ส้ันกว่ากา้น

ใบ กาบหุ้มช่อดอกยาวประมาณ 15-35 เซนติเมตร ลกัษณะตั้งตรงเป็นสี

เขียว ปลายกาบเรียวแหลมยาวคลา้ยหาง ช่อดอกส้ันกว่ากาบ ดอกจะทยอย

บานเร่ือย ๆ ดอกเพศเมียมกัจะไมมี่ ส่วนดอกเพศผูใ้นหน่ึงดอกจะมีกา้น

เกสรเพศผู ้2-3 กา้น 

 

• ผลเผือก ผลเป็นสีเขียวเปลือกบาง ไม่ค่อยมีเมลด็ แต่บางสายพนัธ์ุก็ติด

เมลด็ได ้

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  ปางมะผา้ 
ลกัษณะดิน/พืชท่ีปลูก เผือกหอมเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนปนทราย เป็นพืชท่ีตอ้งการน ้ามาก หากขาดน ้า

จะไม่เจริญเติบโต หรือถา้ปลูกในดินเหนียวหวัจะผอมยาว ไม่อวบสวย ตน้เผือกชอบ
ดินท่ีมีการระบายน ้าไดดี้ไม่ท่วมขงัเม่ือฝนตกชุก มีอาหารอุดมสมบูรณ์ 

ฤดูของการปลูก/ผลผลิต ฤดูท่ีเหมาะสมปลูกเผือกหอมหลงัจากการท านา ควรเร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
หรือชา้กว่าน้ีไดเ้ลก็นอ้ย แต่ตอ้งเกินเดือนเมษายน 
ฤดูเก็บเก่ียว นบัตั้งแต่วนัปลูกถึงวนัเก็บเก่ียว 6-7 เดือน 
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ขั้นตอนการปลูก 1. น ารถไถลงไปย  ่าดินในแปลงให้ดินแตกเละ จากนั้นยกแปลงปลูก กวา้ง 70 
เซนติเมตร และความยาวแปลงจดัตามแนวของพ้ืนท่ี ขดุร่องน ้าระหว่างแปลงปลูก 
กวา้ง 60 เซนติเมตร เพ่ือเก็บน ้าใชห้รือระบายน ้าออก 
2. เม่ือไดเ้ตรียมดินแปลงปลูกหรือหน่อพนัธ์ุแลว้ ก็เร่ิมปลูกในช่วงบ่าย/เยน็ ขดุหลุม
ปลูกกวา้งยาวและลึก ดา้นละ 1 หนา้จอบ หรือกว่า 30 เซนติเมตร น าปุ๋ ยคอกแห้ง 2-3 
ก ามือ คลุกเคลา้กบัดินบนใส่รองกน้หลุมปลูก วางหน่อพนัธ์ุเผือกลงปลูกให้ตน้ตั้ง
ตรง เกล่ียดินกลบ ระยะปลูกระหว่างตน้ห่างกนั 60 เซนติเมตร 

 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ ย คร้ังท่ี 1 น าปุ๋ ยคอกแหง้หว่านรองพ้ืนให้ทัว่แปลง แลว้น าปุ๋ ย สูตร 15-15-
15 หว่านให้ทัว่แปลง 50-100 กิโลกรัม ต่อไร่ คร้ังท่ี 2 เม่ือตน้เผือกหอมอาย ุ2 เดือน 
น าปุ๋ ย สูตร 18-6-6 หรือ 15-15-15 ใส่รอบโคนตน้ 50 กิโลกรัม ต่อไร่ และคร้ังท่ี 3 
เม่ือตน้เผือกหอมอาย ุ4 เดือน น าปุ๋ ย สูตร 13-13-21 ใส่หว่านรอบโคนตน้ 50-100 
กิโลกรัม ต่อไร่ และทุกเดือนไดฉี้ดพ่นฮอร์โมนทางใบเพื่อช่วยให้ไดห้วัเผือกขนาด
ใหญ่และเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้น 
การให้น ้า ตอ้งดูแลให้ตน้เผือกหอมไดรั้บน ้าอยา่งพอเพียงสม ่าเสมอตลอดฤดูปลูก 
จึงจะเจริญเติบโตสมบรูณ์ไดห้วัเผือกหอมมีขนาดใหญ่ ไดน้ ้าหนกัและคุณภาพดี 
ศตัรูของเผือกหอม 
1. เพล้ียอ่อน มกัจะรบกวนใบเผือกเสมอ ท าให้ตน้เผือกไม่เจริญเติบโต แคระแกร็น 
ป้องกนัก าจดัโดยใชย้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
-ไดเมทโธเอท 
-ไดเมครอน 
-มาลาไธออน 
2-4 ชอ้นสังกะสี ต่อน ้า 1 ป๊ีบฉีดพ่นใบให้ทัว่ 
2. หนอนกดักินใบ  เม่ือตน้เผือกถูกหนอนกดักินใบจะชะงกัการเจริญเติบโต ควรใช้
ยาเซฟวิน 85 หรือมาลาไธออน อตัราส่วน 2-4 ชอ้นสังกะสี ต่อน ้า 1 ป๊ีบฉีดพ่น 
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3. โรคหวัเน่า เกิดจากเช้ือรา ป้องกนัการลุกลามและก าจดัโดยใชย้าเธอราคลอ หรือ
ไดโพลาแทน อตัรา 1-2 ชอ้นสังกะสี ต่อน ้า 1 ป๊ีบ หยอดโคนตน้ 

ขั้นตอนหลงัการเก็บเก่ียว  
ราคาขาย  

รายการพืชไร่ ราคา หน่วย 
หวัเผือกขนาดจมัโบ ้
 น ้าหนกั 1 กิโลกรัม 

18 กิโลกรัม 

หวัเผือกขนาดใหญ่ธรรมดา  
น ้าหนกั 8-10 ขีด 

10 กิโลกรัม 

หวัเผือกขนาดกลางน ้าหนกั 5-8 
ขีด 

9 กิโลกรัม 

หวัป้อใหญ ่
 น ้าหนกั 4-5 ขีด 

5-6 กิโลกรัม 

หวัป้อเลก็ 
 น ้าหนกันอ้ยกว่า 4 ขีด 

4 กิโลกรัม 

หวัเผือกปาดคละขนาด 4 กิโลกรัม  

ผลผลิต/ไร่ ในเน้ือท่ี 1 ไร่จะไดผ้ลผลิตเผือกหอมประมาณ 1,400-2,000 กิโลกรัม 
ตน้ทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

แหล่งอา้งอิงขอ้มูล - วนัศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พฒันา นรมาศ    
   https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_35468 
- เผือก สรรพคุณและประโยชน์ของเผือก เผือกหอม 16 ขอ้ !( 4 สิงหาคม 2017 ) 
https://medthai.com/เผือก/ 
- ทวีศกัด์ิ ชยัเรืองยศ (เร่ือง/ภาพ)  https://www.matichon.co.th/news/402 
- http://www.vichakaset.com/วิธีการปลูกเผือกหอม/ 
- 19/12/2016 ( เผือก ) https://www.thai-thaifood.com/th/เผือก/ 
- การปลูกเผือก พืชหวัปลูกง่าย 9 กุมภาพนัธ์ 2017 https://esan108.com/การปลูก
เผือก.html 

 
2. งาด า 

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช งาด า 
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ช่ือภาษาองักฤษ Black Sesame Seeds หรือ Sesame seeds (Black) 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Sesamum indicum Linn. 
ลกัษณะพืช ล าตน้ 

งาด า เป็นพืชลม้ลุกท่ีมีอายฤุดูเดียว มีล าตน้ตั้งตรง อาจแตกก่ิงหรือไม่แตกก่ิงแขนง 
ล าตน้สูงประมาณ 50-150 เซนติเมตร ล าตน้มีลกัษณะสีเหล่ียม มีร่องตามยาว ไม่มี
แก่น มีลกัษณะอวบน ้า และมีขนส้ันปกคลุม เปลือกล าตน้บาง มีสีเขียว 
ใบ 
ใบงาด า ออกเป็นใบเด่ียว เรียงตรงขา้มกนัเป็นชั้นๆตามความสูง ประกอบดว้ยกา้น
ใบส้ัน ยาวประมาณ แผน่ใบมีรูปหอก สีเขียวสด กวา้งประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 8-16 เซนติเมตร โคนใบมนกวา้ง ปลายใบแหลม ขอบใบหยกัเลก็นอ้ย มี
เส้นแขนงใบตรงขา้มกนัเป็นคู่ๆ ยาวจรดขอบใบ 
ดอก 
ดอกงาด าเป็นดอกเด่ียวหรือเป็นกลุ่มตรงซอกใบ จ านวน 1-3 ดอก ดอกยอ่ยมีกา้น
ดอกส้ัน มีกลีบรองดอก จ านวน 5 กลีบ ส่วนกลีบดอกมีลกัษณะเป็นกรวย ห้วยลง
ดิน กลีบดอกอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง กลีบดอกเม่ือบานมีสีขาว ยาวประมาณ 4-5 
เซนติเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กลีบล่าง และกลีบบน โดยกลีบล่างจะยาวกว่ากลีบ
บน ภายในดอกมีเกสรตวัผู ้2 คู่ มี 1 คู่ยาว ส่วนอีกคู่ส้ันกว่า ส่วนเกสรตวัเมียมี 1 อนั 
มีกา้นเกสรยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายกา้นเกสรแหว่งเป็น 2-4 แฉก 

 
ผล และเมลด็ 
ผลงาด าเรียกว่า ฝัก มีลกัษณะทรงกระบอกยาว ผิวฝักเรียบ ปลายฝักแหลมเป็นต่ิง 
และแบ่งออกเป็นร่องพู 2-4 ร่อง กวา้งประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-3 
เซนติเมตร ฝักอ่อนมีสีเขียว และมีขนปกคลุม ฝักแก่เปล่ียนเป็นสีน ้าตาล และค่อยๆ
เปล่ียนเป็นสีด าอมเทา จากนั้น ร่องพูจะปริแตก เพื่อใหเ้มลด็ร่วงลงดิน 
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ภายในฝักมีเมลด็ขนาดเลก็ สีด าจ านวนมาก เมลด็เรียงซอ้นในร่องพู เมลด็มีรูปรี 
และแบน ขนาดเมลด็ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เปลือกเมลด็บางมีสีด า มีกล่ินหอม แต่
ละฝักมีเมลด็ประมาณ 80-100 เมลด็ 
 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  อ าเภอปางมะผา้ 
ลกัษณะดิน/พืชท่ีปลูก พ้ืนท่ีแปลงปลูกจะตอ้งไถกลบดิน 1 รอบก่อน และตากดินนาน 7-10 วนั จากนั้น 

หว่านดว้ยปุ๋ ยคอก ประมาณ 1-2 ตนั/ไร่ ก่อนไถพรวนดินกลบอีกรอบ หรือหว่านปุ๋ ย
คอกตั้งแต่ตอนไถรอบแรก (ใชส้ าหรับพ้ืนท่ีไม่รกมาก) เพราะรอบต่อมาจะเป็นการ
หว่านเมลด็ไดเ้ลย ส่วนการปลูกแบบหยอดเมลด็ ให้ไถร่องต้ืนหรือใชค้ราดดึงท า
แนวร่องก่อน 
 

ฤดูของการปลูก/ผลผลิต งาด าสามารถปลูกไดทุ้กฤดู โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีระบบชลประทานเขา้ถึง ส่วนพ้ืนท่ี
ท่ีไม่มีระบบชลประทานมกัปลูกในช่วงหลงัเก็บเก่ียวขา้วเสร็จ 
1. ช่วงตน้ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเกบ็เก่ียวในช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 
2. ช่วงปลายฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และเก็บเก่ียวในช่วงเดือน
กนัยายน-ตุลาคม 
3. ช่วงหลงัการเก็บเก่ียวขา้ว ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม และเก็บเก่ียว
ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ 

ขั้นตอนการปลูก 1. การปลูกแบบหว่านลงแปลง หลงัไถกลบรอบแรกหรือไถพรวนดินในรอบ 2 
แลว้ ให้หว่านเมลด็งาด า อตัรา 0.5-1 กิโลกรัม/ไร่ ควรหว่านเมลด็ให้กระจายให้มาก
ท่ีสุด ก่อนไถพรวนหนา้ดินต้ืนๆกลบ 
2. การปลูกแบบหยดเมลด็เป็นแถว หลงัไถยกร่องหรือดึงคราดท าแนวร่องเสร็จ ให้
โรยเมลด็ตามความยาวของร่อง ให้เมลด็ห่างกนัอยา่งสม ่าเสมอ ใชเ้มลด็ในอตัรา
เดียวกบัการหว่านเมลด็ ก่อนคราดหรือเกล่ียหนา้ดินกลบ 

ขั้นตอนการดูแลรักษา หลงัการหว่านเมลด็ หากปลูกในช่วงแลง้ เกษตรมกัติดตั้งระบบให้น ้า ซ่ึงควรให้
เป็นประจ า 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ ส่วนการปลูกในฤดูฝน  แต่ถา้ปลูกงาช่วงปลายฝน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะพบปัญหาวชัพืชมาก จนบางพ้ืนท่ีไม่สามารถ
เก็บเก่ียวงาไดเ้ลยหากไม่มีการก าจดัวชัพืช ดงันั้นการไถเตรียมดินก่อนปลูกใหดี้จะ
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สามารถลดปัญหาวชัพืชลงได ้(โดยเฉพาะในการปลูกงาปลายฝน) ส าหรับการก าจดั
วชัพืชควรท าเม่ือตน้งาอายปุระมาณ 30 วนั โดยให้ลงแปลงถอนวชัพืชดว้ยมือเป็น
ประจ า ทุก 2 คร้ัง/ เดือน โดยเฉพาะใน 1-1.5 เดือนแรกก าจดัวชัพืชแบบใช้
แรงงานคน หรือใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช เช่น ใชพ้าราควอท จ านวน 300 ซีซี.ต่อไร่ 
ฉีดพ่นวชัพืชให้ตายก่อนปลูกงา หรือใชอ้ะลาคลอร์ เช่น แลสโซ่ อโรซาล หรืออลา
เน็ท ในอตัรา 350 -550 ซีซี.ต่อไร่ หรือเมโทลาคลอร์ เช่น ดูอลัในอตัรา 400 - 600 ซี
ซี.ต่อไร่ ฉีดพ่นหลงัจากปลูกงาเสร็จแลว้ประมาณ 3 -5 วนั ก่อนงาและวชัพืชจะงอก
ขึ้นมา เกษตรมกัปล่อยให้งาด าเติบโตโดยอาศยัน ้าฝนจากธรรมชาติ ทั้งน้ี หากพบ
โรคหรือแมลงให้ฉีดพ่นดว้ยสารเคมีก าจดั ส่วนการใส่ปุ๋ ย ให้ใส่ปุ๋ ยสูตร 13-13-21 
ในระยะ 1-1.5 เดือน แรกหลงัปลกู และอาจใส่ร่วมกบัปุ๋ ยคอก อตัรา 1-2 ตนั/ไร่  

ขั้นตอนหลงัการเก็บเก่ียว งาระยะสุกแก่ท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดจ้ะมีลกัษณะใบล่างเปล่ียนเป็นสีเหลืองและร่วง
หล่นไปเร่ือย ๆ ฝักเปล่ียนจากสีเขยีวเป็นสีเหลือง ประมาณ 2 ใน 3 ของตน้ มี
จ านวน 80 เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ีปลูก เมลด็ค่อนขา้งเตง่ตึงและเปล่ียนสีตามพนัธ์ุ 
หรือแกะฝัก (งาด า) ท่ี 3 จากยอดออกมาดู ถา้เมลด็มีสีน ้าตาลแสดงว่าแก่เก็บเก่ียวได ้
หรือนบัอายกุารเก็บเก่ียว แต่ทั้งน้ีขึ้นกบัสายพนัธ์ุและสภาพอากาศ ส าหรับการเก็บ
เก่ียวจะใชเ้คียวหรือมีด โดยตดัต ่ากว่าฝักล่าง เลก็นอ้ย และหากตน้งามีขนาดเลก็
สามารถเก็บเก่ียวโดยวิธีถอนทั้งตน้ได ้หลงัจากเก็บเก่ียวงาแลว้ น างามามดัเป็นก า 
มดัละประมาณ 10-30 ตน้ ทั้งน้ีขึ้นกบัสายพนัธ์ุ (พนัธ์ุท่ีมีการแตกก่ิงแขนงหรือไม่) 
แลว้น ามาตากพิงกนักลุ่มละ 3-4 มดั โดยตากในแปลงปลูกหรือบริเวณลานตากใกล้
บา้นซ่ึงควรมีผา้ใบ หรือผา้ตาข่ายสีฟ้าปูรองพ้ืน เพ่ือรองรับเมลด็ท่ีร่วงหล่น การตาก
งาควรวางเรียงกนัหรือท าแบบ 3 ขาก็ได ้ตากนานประมาณ 5 – 7 วนั หรือตากไวจ้น
ฝักแห้ง แลว้น ามากะเทาะเมลด็ เมลด็ท่ีไดน้ ามาท าความสะอาดโดยฝัดดว้ยกระดง้ 
หรือใชต้ะแกรงร่อน เพื่อให้เศษฝุ่ น ผง เมลด็วชัพืช และเมลด็งาลีบแยกออกจาก
เมลด็งา นอกจากน้ีตอ้งไม่บ่มงาหรือน างามากองซอ้นกนัเพ่ือใหเ้มลด็งาสุกแก่และ
ใบร่วง ซ่ึงง่ายต่อการกะเทาะ เพราะการท าเช่นน้ีจะท าให้อุณหภูมิภายในกองงาสูง 
และความช้ืนฝักสูง จะมีผลท าใหเ้มลด็มีความช้ืนสูงขึ้นดว้ย และจะมีกรดไขมนั
ออกมาจากเมลด็ ท าใหเ้มลด็มีกล่ินกรด ซ่ึงท าใหคุ้ณภาพเมลด็งาไม่ดี จะท าให้ราคา
เมลด็งาลดลงอยา่งมาก ประโยชน์งาด า 
1. งาด านิยมน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมหรือแต่งหนา้ขนมต่างๆ 
2. สกดัเป็นน ้ามนังาด า น ้ามนังาด าใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆไดแ้ก่ 
– ใชป้รุงอาหาร อาทิ อาหารจ าพวกทอดต่างๆ 
– ใชรั้บประทานเป็นอาหารเสริม หรือเป็นส่วนผสมของอาหารเสริม ทั้ง
รับประทานโยตรงหรือในรูปของแคปซูล 
– ใชเ้ป็นส่วนผสมผลิตเคร่ืองส าอาง อาทิ สบู่ ครีมบ ารุงผิว ครีมกนัแดด เป็นตน้ 
– ใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตยา และอาหาร 
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– ใชเ้ป็นส่วนผสมอาหารสัตว ์
– ใชท้ารักษาแผล 
– ใชช้โลมผม ช่วยให้ผมดกด า 
– ใชท้านวด รักษาอาการปวดบวม อาการเม่ือยลา้ตามร่างกาย 
– ใชท้ารักษาผดผื่นคนั 
– ฯลฯ 
3. งาด าใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหาร อาทิ ใชผ้สมในน ้าจิ้มลูกช้ืน และน ้าจิ้มสุก้ี    
เป็นตน้ 

ราคาขาย งาท่ีนิยมปลูกในพ้ืนท่ีไดแ้ก่งาด า นิยมปลูกเพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน และ
ปลูกเพื่อจ าหน่ายราคางาของอ าเภอปางมะผา้ จ าหน่ายในราคาประมาณ   300 - 320 
บาท/ถงั  
โดยการผลิตน ้ามนังา จะใชง้าประมาณ 12 กิโลกรัม สามารถผลิตน ้ามนังาได ้2 ลิตร
คร่ึง เม่ือแปรรูปแลว้ก็สามารถขายไดค้ร้ังละ 2,500-3,000 บาท เม่ือเทียบกบังาดิบ 
12 กิโลกรมขายไดอ้ยูท่ี่ 1,000 กว่าบาท 

ผลผลิต/ไร่ งาด าพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกในอ าเภอปางมะผา้ 
งาด าพนัธ์ุ มก.18 
พนัธ์ุน้ีจะมีฝักแบ่งเป็น 2 พู เรียงตรงขา้มกนับนล าตน้ ไม่มีการแตกก่ิงกา้น เมลด็มี
ขนาดโต มีน ้าหนกัประมาณ 3 กรัม/1,000 เมลด็ ใหผ้ลผลิตประมาณไร่ละ 148 กก. 
มีน ้ามนัในเมลด็ประมาณ 48.2% มีอายกุารเก็บเก่ียวประมาณ 85-90 วนั 

ตน้ทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
แหล่งอา้งอิงขอ้มูล  
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3. ช่ือ ข้าวไร่ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช ขา้วไร่ 

  

ช่ือภาษาองักฤษ Upland rice 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. 
ลกัษณะพืช ขา้วเป็นพืชใบเล้ียงเดียว จดัเป็นธญัพืช เป็นพืชปีเดียว อาศยัความช้ืนในการเจริญ

เติมโตจากน ้าฝนเพียงอยา่งเดียว ความสูง 80-130 เซนติเมตร ระบบรากเป็นแบบ
รากฝอย ล าตน้แต่ละล ามีขอ้และปลอ้งชดัเจน จ านวนขอ้ของล าตน้ขึ้นกบัพนัธ์ุและ
ฤดูกาลในการเติบโต แต่ละขอ้มีใบหน่ึงใบอาจมีก่ิงส้ันๆ ล้ินใบมีลกัษณะเป็นแผน่
รูปสามเหล่ียม ยาว 1-1.5 เซนติเมตร เขี้ยวใบมีลกัษณะเป็นเส้นหรือฟันเล่ือยยาวๆ  
แผน่ใบเรียบจนถึงมีขนกระจายทัว่แผน่ใบ มกัมีขนเลก็ๆ คลา้ยหนามท่ีขอบของ
แผน่ใบ ช่อดอกเป็นแบบช่อแยกแขนง ยาว 9-40 เซนติเมตร ช่อดอกยอ่ย 50-500 ช่อ 
ขึ้นกบัพนัธ์ุ  แต่ละช่อดอกยอ่ยท่ีอยูส่่วนปลายสุดของช่อดอกประกอบดว้ยดอกยอ่ย
เพียง 1 ดอก มีกาบช่อยอ่ยขนาดเลก็ 2 กาบยาว 6-10 เซนติเมตร ห่อหุ้มทางดา้นล่าง
ของช่อดอกยอ่ย ในแต่ละดอกยอ่ยประกอบดว้ย กาบล่าง(lemma) รูปเรือซ่ึงอาจมี
หาง(awn) ยาวถึง 15 เซนติเมตร และกาบบน(palea) ซ่ึงมีหางส้ัน มีเกสรเพศผู ้6 อนั 
มีรังไข่ 1 อนั ส่วนปลายของเกสรเพศเมียแยกออกเป็น 2 แฉก และมีขนเป็นพู่ ดอก
บานจากปลายช่อดอกสู่โคนช่อดอกท่ีนิยมเรียกว่า รวง ในเวลาเชา้ เป็นพืชผสม
ตวัเอง ผลแบบธญัพืช(caryopsis หรือ grain) มีขนาด รูปร่าง และสีสันแตกต่างกนั
ตามสายพนัธ์ุ ผลยาว 5-7.5 มิลลิเมตร กวา้ง 2-3.5 มิลลิเมตร รูปร่างส่วนใหญ่มกั
เป็นรูปทรงคลา้ยรูปไข่ รูปรี หรือ ทรงกระบอก สีของกาบบนและกาบล่างหรือท่ี
เรีบกว่าแกลบซ่ึงห่อหุ้มผลนั้นพบว่ามีตั้งแต่สีเหลืองปนขาว จนถึงน ้าตาลและ
น ้าตาลด า 
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ภาพวาดแสดงลกัษณะส่วนต่างๆ ของขา้ว (Oryza 
sativa) 
1. ส่วนโคนของล าตน้ท่ีมีรากเจริญออกมา  
2. ล้ินใบ(ligule) และเขี้ยวใบ(auricle)  
3. ช่อดอกแบบแยกแขนง(panicle)  
4. ดอกยอ่ย 5. ส่วนของเกสรเพศเมีย  
6. ช่อดอกท่ีดอกยอ่ยพฒันาเป็นผลแก่แลว้ 
(Vergara and Datta, 1996) 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  อ าเภอปางมะผา้ 
ลกัษณะดิน/พืชท่ีปลูก พ้ืนท่ีปลูกขา้วไร่ส่วนใหญ่มกัมีความลาดชนัตั้งแต่ 5-60 องศา ปลกูตามไหล่เขา ไม่

มีคนันาส าหรับเก็บกกัน ้าในแปลงปลูก อาศยัความช่ืนในการเจริญเติมโตจากน ้าฝน
เพียงอยา่งเดียว 

ฤดูของการปลูก/ผลผลิต ฤดูท่ีเหมาะสมคือฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 
ฤดูเก็บเก่ียวฤดูหนาว ช่วงเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน 

ขั้นตอนการปลูก การปลูกขา้วไร่เป็นพืชแซมยางปลูกได ้3 วิธี คือ 
1. หว่าน วิธีน้ีเหมาะกบัพ้ืนท่ีราบและการเตรียมดินดี เม่ือหว่านเมลด็พนัธ์ุแลว้คราด
ดินกลบ 
2. โรยเมลด็ในร่อง ซ่ึงจะตอ้งท าเป็นร่องเสียก่อนโดยใชจ้อบหรือคราดเปิดเป็นร่อง
เลก็ให้ห่างกนัประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นเอาเมลด็พนัธ์ุโรยลงไปบางๆ แลว้
คราดดินกลบ 
3. หยอดเมลด็ในหลุม วิธีน้ีนิยมให้กนัทัว่ไปเหมาะกบัพ้ืนท่ีทุกสภาพโดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีลาด การท าหลุมเพ่ือปลูกใชไ้มป้ลายมนกระทุง้ดินลึก ประมาณ 2-3 
เซนติเมตร ให้ระยะห่างระหว่างหลุมและระหว่างแถวเท่ากนั คือ ประมาณ 30 
เซนติเมตร ใชเ้มลด็ขา้วหยอดลงไปในหลุม 5-8 เมลด็ต่อหลุม แลว้เอาดินกลบเมลด็
ไดรั้บความช้ืน จากดิน ก็จะงอกและเจริญเติบโตเป็นตน้ขา้ว 

ขั้นตอนการดูแลรักษา 1.  การใส่ปุ๋ ย การปลูกขา้วไร่ถา้ปลูกลงในสวนยางเก่าส่วนมากดินอุดมสมบูรณ์
พอสมควร ฉะนั้น การปลูกขา้วไร่ในปีแรกจึงไม่จ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ ย แต่ถา้ดิน
ค่อนขา้งเป็ฯดินทรายหรือปลูกขา้วไร่ในปีถดัไปควรใส่ปุ๋ ย สูตร 16-20-0 อตัรา 15-
20 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยโปแตสเซ่ียมคลอไรดอ์ีก 5 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เม่ือขา้ว
อายไุดป้ระมาณ 30 วนั โดยใส่แบบหว่านแลว้คราดดินกลบแต่ถา้หากเป็นพ้ืนท่ีลาด
เท ควรใส่ปุ๋ ยในร่องระหว่างแถวขา้วไร่แลว้คราดดินกลบ ถา้เห็นวา่ตน้ขา้วยงั
เจริญเติบโตไม่ดีก็ใส่ปุ๋ ยซ ้าอีกคร้ัง เม่ือตน้ขา้วอาย ุ2 เดือน โดยใชแ้อมโมเนียซลัเฟต 
10 กิโลกรัมต่อไร่ 
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2.    แมลงศตัรูและโรค แมลงท่ีเขา้ท าลายตน้ขา้วช่วงแตกกอ คือ หนอนกอ ถา้เขา้
ท าลายรุนแรงใชย้าซูมิไทออน อตัรา 100 ซีซี ผสมกบัน ้า 40 ลิตร พ่นในเน้ือท่ี 1 ไร่ 
และในช่วงระยะเมลด็ขา้วเป็นน ้านม ในบางทอ้งท่ีจะมีแมลงสิง เขา้ท าลายอยา่ง
รุนแรง โดยดูดกินน ้าเล้ียงก็ให้ใชย้าซูมิไทออนอตัราเดียวกนักบัการปราบหนอนกอ 
ส่วนโรคของขา้วพบนอ้ยและมกัไม่รุนแรง. 
3. หมัน่ก าจดัวชัพืชโดยใชแ้รงงานคนถาง เม่ือขา้วไร่อายะประมาณ 25-30 วนั และ
อีกคร้ัง เม่ืออายตุน้ขา้วประมาณ 50-60 วนั แต่ถา้พ้ืนท่ีปลูกมากหรือขาดแรงงาน 
ควรใชส้ารเคมี 

ขั้นตอนหลงัการเก็บเก่ียว หลงัจากเก่ียวขา้วแลว้จะมีการตากแดดฟ่อนรวงขา้วในนาให้แห้งจนมีความช้ืน
ลดลงเหลือประมาณ 13-15 เปอร์เซ็นต ์จากนั้นจึงท าการนวดบนลานขา้วท่ีเตรียมไว ้
แลว้ใชว้วัหรือควายย  ่า หรือฟาดก าขา้วบนเส่ือล าแพน ผา้ใบ กระชุ หรือลานนวด 
หรืออาจใชค้นย  ่า ซ่ึงเหมาะกบัการนวดขา้วท่ีมีปริมาณไม่มากนกั ในปัจจบุนัเคร่ือง
นวดขา้วขนาดต่างๆ เป็นท่ีนิยมแพร่หลายไปทัว่ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีท านาขนาด
ใหญ่ เน่ืองจากสามารถหาซ้ือไดง้่าย หรือว่าจา้งให้เจา้ของเคร่ืองท าการรับเหมานวด
ขา้วให้ได ้ 
เม่ือนวดเมลด็ขา้วเสร็จแลว้ ยงัคงมีเศษฟาง ใบขา้ว เศษวชัพืช และส่ิงเจือปนต่างๆ 
ตอ้งท าการก าจดัออกโดยใชก้ารสาดขา้วดว้ยพลัว่ให้ลมพดัเศษส่ิงสกปรกท่ีมี
น ้าหนกัเบาปลิวออกไปจากเมลด็ขา้ว หรืออาจใชพ้ดัขนาดใหญ่โบกไปมาเพ่ือให้
เศษฟาง ขา้วลีบ และใบขา้วปลิวออก ถา้เมลด็ขา้วมีปริมาณนอ้ยอาจใชก้ระดง้ฝัด 
แต่ตอ้งอาศยัความช านาญในการฝัดเอาส่ิงเจือปนออกมา ส่วนเคร่ืองทุ่นแรงท่ีใชใ้น
การท าความสะอาดเมลด็ขา้วคือเคร่ืองสีฝัดสามารถท าความสะอาดเมลด็ขา้วไดดี้ 
หลงัจากท าความสะอาดแลว้ เมลด็ขา้วยงัคงมีความช้ืนสูงอยู ่จึงตอ้งน าเมลด็ขา้วไป
ตากบนลาน 2-3 วนั จากนั้นจึงน าไปเก็บรักษาในถุงผา้ กระสอบ หรือกระบุง ก่อน
น าไปเก็บไวใ้นยุง้ฉางท่ีมีการระบายอากาศดีและปราศจากเช้ือรา รวมทั้งสัตวพ์วก
นก หนู และแมลงต่างๆ เม่ือจะน าไปบริโภคจึงน าไปขดัสีเป็นขา้วสาร หรือถา้จะน า
เมลด็ขา้วไปปลูกท าพนัธ์ุต่อไปก็สามารถน าเมลด็ขา้วจากยุง้ฉางเหล่าน้ีไปปลูกได ้

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่ ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 230 กิโลกรัม / ไร่ 
ตน้ทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
แหล่งอา้งอิงขอ้มูล  

 
4. ข้าวนาปี 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ขา้วนาปี 
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ช่ือภาษาอังกฤษ in-season rice 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. 
ลักษณะพืช 1. ราก  

 
เป็นส่วนท่ีอยูใ่ตผ้ิวดิน ใชยึ้ดล าตน้กบัดิน เพ่ือไม่ให้ตน้ลม้ แต่บางคร้ังก็มีรากพิเศษเกิดขึ้น
ท่ีขอ้อยูเ่หนือพ้ืนดินดว้ย ตน้ขา้วไม่มีรากแกว้ แต่มีรากฝอยแตกแขนงกระจายอยูใ่ตผ้ิวดิน 
รากของ ขา้วจึงไม่ไดอ้ยูลึ่กมากจากพ้ืนผิวดินแต่ละแขนงของรากฝอยจะมีรากขนอ่อน 
รากของตน้ขา้วจะเกิดท่ีโคนตน้แลว้ รากอาจเกิดขึ้นท่ีขอ้ซ่ึงอยูใ่ตดิ้นและอยูใ่ตน้ ้า ตน้ขา้ว
ใชร้ากส าหรับดูดเอาอาหารจากดิน อาหารของตน้ขา้วประกอบดว้ย แร่ธาตุต่างๆ น ้าและ
อาหารจะถูกส่งไปท่ีใบเพื่อเปล่ียนเป็นแป้งโดยวิธีการท่ีเรียกว่า สังเคราะห์แสง 
 
 

2. ล าต้น  

 
มีลกัษณะเป็นโพรงตรงกลางและแบ่งออกเป็นปลอ้งๆ โดยมีขอ้กั้นระหว่างปลอ้งความ
ยาวของปลอ้งนั้นแตกต่างกนั จ านวนปลอ้งจะเท่ากบัจ านวนใบของตน้ขา้ว ปกติมี
ประมาณ ๒๐-๒๕ ปลอ้ง ปลอ้งซ่ึงอยูท่ี่โคนตน้ จะส้ันกว่าและหนากว่าปลอ้ง ซ่ึงอยูท่ี่
ปลายของล าตน้ นอกจากน้ี ปลอ้งซ่ึงอยูท่ี่โคนจะมีขนาดโตกว่าปลอ้ง ท่ีอยูต่รงส่วนปลาย 
ยกเวน้ขา้วขึ้นน ้า ท่ีตอ้งยืดตน้ใหสู้ง เม่ือมีน ้าลึก ปลอ้งของขา้วขึ้นน ้ายาวมากและปลอ้งท่ี
อยูใ่กลผ้ิวน ้า จะโตกว่าท่ีอยูลึ่กลงไปในน ้าท่ีขอ้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีแบ่งล าตน้ออกเป็นปลอ้งๆ 
นั้น มีตา ส าหรับเจริญเติบโตออกมาเป็นหน่อ ขอ้ละหน่ึงตา และอยูส่ลบักนัไปจากขอ้
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หน่ึงไปอีกขอ้หน่ึง สีของขอ้ก็แตกต่างกนัไป ตามชนิดของพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงอาจจะเป็นสี
เหลือง หรือสีม่วงก็ได ้ส่วนความยาวของปลอ้งนั้น ก็แตกต่างไปตามชนิดของพนัธ์ุ พนัธ์ุ
ตน้สูงจะมีปลอ้งยาวกว่าพนัธ์ุตน้เต้ีย ตน้ขา้วถูกห่อดว้ยกาบใบจึงท าให้ไม่สามารถ
มองเห็นล าตน้ หรือปลอ้งของตน้ขา้วในระยะแตกกอ แต่ตน้ขา้วมีการยืดล าตน้สูงในระยะ
ออกรวงสามารถมองเห็นล าตน้ได ้
๓. ใบ  

 
ประกอบดว้ย กาบใบและแผน่ใบ กาบใบ และแผน่ใบ เช่ือมติดกนัดว้ยขอ้ต่อของใบ กาบ
ใบ คือ ส่วนท่ีติดอยูก่บัขอ้ของ ล าตน้ และห่อหุ้มตน้ขา้วไว ้แต่ละขอ้มีเพียงหน่ึงกาบใบ   
แผน่ใบ คือ ส่วนท่ีอยูเ่หนือ ขอ้ตอ่ของใบ มีลกัษณะเป็นแผน่แบนบางๆ พนัธ์ุขา้วแต่ละ
พนัธ์ุจะมีความยาว ความกวา้ง รูปร่าง สีของใบ แผน่ใบของขา้วบางพนัธ์ุ ก็มีขนหรือไม่มี
ขน เม่ือใชมื้อจบัแผน่ใบท่ีมีขน ใบนั้นไม่เรียบ แต่แผน่ใบท่ีไม่มีขน จะเรียบๆ ใบขา้วมี
ขนาดรูปร่างแตกต่างกนัไป ตามชนิดของพนัธ์ุขา้ว และบางพนัธ์ุมีแผน่ใบท ามุมกวา้ง 
หรือท ามุมแคบกบัล าตน้ เส้นใบของขา้วมองเห็นไดช้ดั จากดา้นบนของแผน่ใบ เส้นใบจะ
ขนานกนั เพราะขา้วเป็นพืชพวกใบเล้ียงเด่ียว ใบขา้ว ใบสุดทา้ย ใบท่ีอยูติ่ดกบัรวงขา้ว 
เรียกว่า ใบธง ปกติใบธงจะมีลกัษณะส้ัน และท ามุมกบัล าตน้ แตกต่างจากใบอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ขา้งล่าง ท่ีขอ้ต่อของใบ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเช่ือมต่อระหว่างกาบใบ และแผน่ใบ มีลกัษณะ
คลา้ยๆ กบัขอ้ท่ีกั้นแบง่ตน้ขา้วออกเป็นปลอ้งๆ และท่ีขอ้ต่อของใบน้ี มีเย่ือกนัน ้าฝน และ
เขี้ยวกนัแมลงติดอยูด่ว้ย เขี้ยวกนัแมลงมีสองอนั ลกัษณะเป็นพู่คลา้ยหางกระรอก ติดอยู่
ขา้งละอนัของขอ้ต่อของใบ ส่วนเย่ือกนัน ้าฝนนั้น มีอนัเดียว มีลกัษณะเป็นแผน่บางๆ อยู่
ดา้นในของขอ้ต่อของใบ และประกบติดอยูก่บัล าตน้ เย่ือกนัน ้าฝนมีขนาดและสีแตกต่าง
กนัไป ตามชนิดของพนัธ์ุขา้ว ใบแก่ๆ อาจไม่มีเขี้ยวกนัแมลงเหลือติดอยู ่เพราะไดร่้วง
หล่นไป  
ตน้ขา้วตน้เดียวอาจแตกออกเป็นหน่อใหม่ ประมาณ ๕-๑๕ หน่อ หน่อใหม่ท่ีแตกออกมา 
จะมีจ านวนใบนอ้ยกว่าตน้แรก และบางหน่ออาจไม่มีรวง 
3. รวงข้าว (panicle) 
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ช่อดอกของขา้ว (inflorescence) ซ่ึงเกิดขึ้นท่ีขอ้ของปลอ้งอนัสุดทา้ยของตน้ขา้ว ระยะ
ระหว่างขอ้อนับนของปลอ้งอนัสุดทา้ย กบัขอ้ต่อของใบธง เรียกว่า คอรวง ขึ้นอยูก่บัระยะ
ระหว่างขอ้อนับนของปลอ้งสุดทา้ยกบัขอ้ต่อ ของใบธง ฐานของช่อดอกรวงขา้ว
ประกอบดว้ยกา้นอนัใหญ่ต่อจากคอรวงขึ้นไป แลว้แตกแขนงแบบราซีมอสโมดบรานชิง 
(racemose mode branching) โดยแต่ละขอ้ของกา้นอนัใหญ่แตกแขนงออกไปเรียกว่า 
แขนงท่ีหน่ึง (primary branches) แต่ละขอ้ของแขนงท่ีหน่ึง จะแตกแขนงออกไปอีกเป็น
แขนงท่ีสอง (secondary branches) ดอกขา้ว (spikelets) มีกา้นดอก เรียกว่า เพดิเซล 
(pedicel) จะติดอยูท่ี่แขนงท่ีสองของรวงขา้ว ลกัษณะของรวงขา้ว เช่น ความยาว รูปร่าง 
ความถ่ีห่างของขอ้ของแขนงหรือระแง ้ตลอดถึงมุมของการแตกแขนงออกไปเป็นแขนงที่
หน่ึงและแขนงท่ีสองนั้น แตกต่างกนัไป ตามชนิดของพนัธ์ุขา้ว การมีขอ้ของแขนงท่ีหน่ึง 
และแขนงท่ีสองถ่ีนั้น เรียกว่า ระแงถ่ี้ ท าให้มีจ านวนดอกต่อรวงมาก ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
พนัธ์ุขา้วท่ีจะให้ผลิตผลสูง 

4. ดอกข้าว 

 
ส่วนท่ีมีเกสรตวัผูแ้ละเกสร ตวัเมียส าหรับผสมพนัธ์ุดอกขา้วประกอบดว้ย เปลือกนอก
ใหญ่สองแผน่ประสานกนัเพื่อห่อหุ้มส่วนท่ีอยูภ่ายในไว ้เปลือกนอกใหญ่แผน่นอก 
เรียกว่า เลมมา (lemma) ส่วนเปลือกนอกใหญ่แผน่ใน เรียกว่า พาเลีย (palea) ทั้งสอง
เปลือกน้ี ภายนอกของมนัอาจมีขน หรือไม่มีขนก็ได ้ถา้ท่ีเปลือกน้ีไม่มีขน ท่ีใบของมนัก็
มกัจะไม่มีขนและผิวเรียบดว้ย ท่ีปลายสุดของเปลือกนอกใหญ่แผน่นอก จะมีลกัษณะเป็น
ปลายแหลมยื่นออกมา เรียกว่า หาง (awn) พนัธ์ุขา้วบางพนัธ์ุมีหางส้ัน บางพนัธ์ุมีหางยาว 
พนัธ์ุท่ีมีหางยาว เป็นลกัษณะท่ีไม่ตอ้งการ เพราะท าใหเ้ก็บเก่ียว และนวดยาก นอกจากน้ี 
อาจท าใหผู้เ้ขา้ไปเกบ็เก่ียวเกิดเป็นแผลตามผิวหนงัไดง้่าย ท่ีปลายดา้นล่างของเปลือกนอก
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ใหญ่ทั้งสองแผน่เท่านั้น ท่ีประสานติดกนัอยูบ่นกา้นส้ันๆ ท่ีเรียกว่า ราชิลลา (rachilla) 
และท่ีดา้นบนของราชิลลาน้ี จะมีแผน่บางๆ สองแผน่ขนาดเท่าๆกนั  
ท าหนา้ท่ีบงัคบัให้เปลือกนอกทั้งสองแผน่ เปิดหรือปิดได ้แผน่บางๆ สองแผน่น้ี เรียกว่า 
โลดิคูลส์ (lodicules) ท่ีฐานของราชิลลาจะมีเปลือกบางๆ อีกสองแผน่ ขนาดเลก็กว่า
เลมมา และพาเลีย และมีรูปร่างคอ่นขา้งยาว ประกบอยูท่ี่ฐานของเปลือกนอกใหญ่ เรียกว่า 
เปลือกนอกเลก็ (sterile lemmas) ซ่ึงท่ีปลายดา้นล่างของเปลือกนอกเลก็จะประสานติดกนั
อยูร่อบๆขอ้ ท่ีเรียกว่า รูดิเมนทารี กลูมส์(rudimentary glumes) ต่อลงมาก็จะเป็นกา้นดอก
ติดอยูบ่นแขนงท่ีสองของรวงขา้ว ส่วนท่ีอยูภ่ายในซ่ึงเปลือกนอกใหญ่ห่อหุ้มไวน้ั้น ไดแ้ก่ 
เกสรตวัผู ้(stamen) และเกสรตวัเมีย (pistil) เกสรตวัผูป้ระกอบดว้ย กระเปาะเกสรตวัผู ้
(anther) เป็นสีเหลือง ซ่ึงภายในมีละอองเกสรตวัผู ้(pollen grains) ขนาดเลก็จ านวนมาก 
กระเปาะน้ีติดอยูบ่นกา้นยาว เรียกว่า ฟิลาเมนต ์(filament) และเช่ือมติดอยูก่บัฐานของ
ดอก ในดอกขา้วแต่ละดอก จะมีกระเปาะเกสรตวัผูจ้  านวน ๖ อนั ส่วนเกสรตวัเมียนั้น 
ประกอบดว้ย ท่ีรับละอองเกสร  ตวัผู ้(stigma) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยหางกระรอกขนาดเลก็ 
จ านวนสองอนั แต่ละอนัมีกา้น (style) เช่ือมติดอยูก่บัรังไข่ (ovary) ในรังไขจ่ะมีไข่ เม่ือ
ถูกผสมเกสรแลว้จะเป็นเมลด็ 
ดอกขา้วเป็น ดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) เพราะมีเกสรตวัผู ้และเกสรตวัเมีย อยูใ่น
ดอกเดียวกนั ฉะนั้น การผสมเกสร (pollination) ส่วนใหญจึ่งเป็นแบบการผสมตวัเอง 
(self-pollina- tion) และมีการผสมเกสรแบบขา้มตน้ (cross-po- llination) เป็นจ านวนนอ้ย
มาก หรือประมาณ ๐.๕-๕% เท่านั้น ปกติการผสมเกสร เกิดขึ้นภายในดอกเดียวกนั ใน
เวลาเชา้ และก่อนท่ีเปลือกนอกใหญ่จะบานออกเลก็นอ้ย ดอกขา้วจะเร่ิมบานจากปลายรวง 
ลงมาสู่โคนของรวงขา้ว และรวงหน่ึงๆ จะใชเ้วลาประมาณ ๗ วนั เพื่อให้ดอกทุกดอกได้
บาน และมีการผสมเกสร 

5. เมล็ดข้าว  

 
ส่วนท่ีเป็นแป้งท่ีเรียกว่า เอน็โดสเปิร์ม(endosperm) และส่วนท่ีเป็นคพัภะ ซ่ึงห่อหุ้มไว้
โดยเปลือกนอกใหญ่สองแผน่ เอน็โดสเปิร์มเป็นแป้งท่ีบริโภค คพัภะเป็นส่วนท่ีมีชีวิต 
และงอกออกมาเป็นตน้ขา้วเม่ือเอาไปเพาะการท่ีละอองเกสรตวัผูต้กลงบนท่ีรับละออง
เกสรของเกสรตวัเมียนั้น เรียกว่า การผสมเกสร หลงัจากการผสมเกสรเลก็นอ้ย ละออง
เกสรตวัผู ้ ก็จะงอกลงไปในกา้น ของท่ีรับละอองเกสร เพื่อจะไดน้ านิวเคลียสจากละออง
เกสรตวัผู ้ลงไปผสม โดยรวมตวักบัไข่ และนิวเคลียสอื่นๆ ในรังไข่ นิวเคลียสท่ีไดร้วมตวั
กบัไข่  จะเจริญเติบโตเป็นคพัภะ ส่วนนิวเคลียสท่ีไดร้วมตวักบันิวเคลียสอื่นๆ (polar 
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nuclei) ก็จะเจริญเติบโตเป็นแป้งท่ีเรียกว่า เอน็โดสเปิร์ม หลงัจากการผสมเกสรประมาณ 
๓๐ วนั เมลด็ขา้วก็จะแก่ พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือไดแ้กะเปลือกนอกใหญ่ของเมลด็
ขา้วเปลือกท่ีเก็บเก่ียว จะไดเ้มลด็ขา้ว ท่ีเรียกว่า   ขา้วกลอ้ง (brown rice) เมลด็ขา้วกลอ้ง
มกัจะเป็นสีน ้าตาลอ่อนๆ และเม่ือผา่ตดัเมลด็ขา้วกลอ้งออกตามความยาวแลว้ ศึกษา
ลกัษณะของมนัอยา่งละเอียดจะพบว่า เมลด็ขา้วกลอ้งประกอบดว้ย เย่ือชั้นนอกบางๆ 
เรียกว่า เพอริคาร์พเลเยอร์ (pericarp layers)จ านวน ๓ ชั้น เย่ือชั้นกลางบางหน่ึงชั้น เรียกว่า 
เทก็เมน (tegmen) และเย่ือชั้นในบางๆ อีกหน่ึงชั้น เรียกว่า อะลูโรนเลเยอร์ (aleurone 
layer) ถา้เพอริคาร์พเลเยอร์เป็นสีน ้าตาล  เมลด็ขา้วกลอ้งก็จะเป็นสีน ้าตาล และถา้เพอริ
คาร์พเลเยอร์เป็น   สีแดง เมลด็ขา้วกลอ้งก็จะเป็นสีแดง ส่วนภายในท่ีเป็นแป้ง มีลกัษณะ
เป็นแป้งสีขาวหรือใส เป็นจ านวนนอ้ยมากท่ีมีแป้งเป็นสีแดง ขา้วเหนียวจะมีแป้งเป็นสี
ขาวขุ่นส่วนขา้วเจา้มีแป้งใสกว่าแป้งของเมลด็ขา้วเจา้ อาจมีจุด สีขาวขุ่นเกิดขึ้นท่ีดา้นขา้ง 
หรือตรงกลางของเมลด็ก็ได ้เรียกว่า ทอ้งไข่ หรือทอ้งปลาซิว (chalkiness หรือ white 
center) 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ดินเหนียว ดินร่วนทรายเป็นดินท่ีมีการระบายน ้าและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุม้น ้าดูดยึด 

และแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชไดดี้ เหมาะท่ีจะใชท้  านาปลูกขา้วเพราะเก็บน ้าไดน้าน 
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม    เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 
ฤดูเก็บเกี่ยว      เดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม 

 
 
 

ขั้นตอนการปลูก ๑) การเตรียมดิน  
การไถดะ หมายถึง การไถคร้ังแรกเพ่ือท าลายวชัพืชในนา และพลิกกลบัหนา้ดิน แลว้
ปล่อยทิ้งไวป้ระมาณ ๑ สัปดาห์   จึงท าการไถแปร หมายถึง การไถเพื่อตดักบัรอยไถดะท า
ให้รอยไถดะแตกออกเป็นกอ้นเลก็ๆ จนวชัพืชหลุดออกจากดิน การไถแปรอาจไถมากกว่า
หน่ึงคร้ัง ขึ้นอยูก่บัระดบัน ้าในนา ตลอดถึงชนิดและปริมาณของวชัพืช เม่ือไถแปรแลว้ก็
ท าการคราดไดท้นัที การคราด คอื การคราดเอาวชัพืชออกจากผืนนา และปรับพ้ืนท่ีนาให้
ไดร้ะดบัเป็นท่ีราบเสมอกนั ดว้ยนาท่ีมีระดบัเป็นท่ีราบ ตน้ขา้วจะไดรั้บน ้าเท่าๆ กนั และ
สะดวกแก่ การไขน ้าเขา้ออก 
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๒) การตกกล้า  
การเอาเมลด็ไปหว่านให้งอกและเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นตน้กลา้ เพ่ือเอาไปปักด า การตก
กลา้สามารถท าไดห้ลายวิธีดว้ยกนั เช่น การตกกลา้ในดินเปียก การตกกลา้ในดินแหง้ และ
การตกกลา้แบบดาปก การตกกลา้ในดินเปียก จะตอ้งเลือกหาพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
ของดินดีเป็นพิเศษ สามารถป้องกนันกและหนู ท่ีจะเขา้ท าลายตน้กลา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และมี
น ้าพอเพียงกบัความตอ้งการ การเตรียมดินก็มีการไถดะ ไถแปร และคราด แต่ตอ้งยกเป็น 
แปลงสูงจากระดบัน ้าในผืนนานั้นประมาณ ๓ เซนติเมตร เพ่ือไม่ให้เมลด็ท่ีหว่านลงไป
จมน ้าและดิน จนเปียกชุ่มอยูเ่สมอ ถา้จะให้ดีย่ิงขึ้น ควรแบ่งแปลงน้ีออกเป็นแปลงยอ่ย
ขนาดกวา้ง ๕๐ เซนติเมตร และมีความยาวขนานไปกบัทิศทางลม ระหว่างแปลง เวน้
ช่องว่างไวส้ าหรับเดิน ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ทั้งน้ี เพ่ือลดแรงระบาดของโรคท่ีจะเขา้
ไปท าลายตน้ขา้ว เช่น โรคไหม ้

 
เมลด็พนัธ์ุท่ีเอามาตกกลา้จะตอ้งเป็นเมลด็ท่ีสมบูรณ์ ปราศจากเช้ือโรคต่างๆ จะตอ้งท า
ความสะอาดเมลด็พนัธ์ุเสียก่อนแยกเอามาเฉพาะเมลด็ท่ีสมบูรณ์ และเอาเมลด็ท่ีไม่
สมบูรณ์มีน ้าหนกัเบากว่าปกติทิ้งไป การคดัเลือกเอาเมลด็ท่ีสมบูรณ์ อาจท าไดโ้ดยเอา
เมลด็พนัธ์ุไปใส่ในน ้าเกลือ ท่ีมีความถ่วงจ าเพาะ ๑.๐๘ ซ่ึงเตรียมไว ้โดยเอาน ้าสะอาด ๑๐ 
ลิตร ผสมกบัเกลือแกง หนกั ๑.๗ กิโลกรัม เมลด็ท่ีไม่สมบูรณ์จะลอย ส่วนเมลด็สมบูรณ์
นั้นจมลงไปท่ีกน้ของภาชนะ  เอาเมลด็ท่ีตอ้งการตกกลา้ใส่ถุงผา้ไปแช่น ้านาน ๑๒-๒๔ 
ชัว่โมง แลว้เอาขึ้นมาวางไวบ้นแผน่กระดาน ในท่ีท่ีมีลมถ่ายเทไดส้ะดวก และเอาผา้ หรือ
กระสอบเปียกน ้า คลุมไวน้าน ๓๖-๔๘ ชัว่โมง ซ่ึงเรียกว่า การหุ้ม หลงัจากท่ีไดหุ้้มเมลด็
ไวค้รบ ๓๖-๔๘ ชัว่โมงแลว้ เมลด็ขา้วก็จะงอก จึงเอาไปหว่านลงบนแปลงกลา้ ท่ีได้
เตรียมไว ้ก่อนท่ีจะหว่านเมลด็ลงบนแปลงกลา้ ควรใส่ปุ๋ ยพวกท่ีใหธ้าตุไนไตรเจน และ
ฟอสฟอรัสเสียก่อน และใชไ้มก้ระดานลูบแปลง เพ่ือกลบปุ๋ ยลงไปในดิน ปกติใชเ้มลด็
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พนัธ์ุจ านวน ๕๐-๘๐ กิโลกรัม/เน้ือท่ี แปลงกลา้ ๑ ไร่ เม่ือตน้กลา้มีอายคุรบ ๒๕-๓๐ วนั 
นบัจากวนัหว่านเมลด็ ตน้กลา้ก็จะมีขนาดโตพอท่ีจะถอนเอาไปปักด าได ้ 

• การตกกล้าในดินแห้ง 

 
 ในกรณีท่ีชาวนาไม่มีน ้าเพียงพอส าหรับการตกกลา้ในดินเปียก ชาวนาอาจท าการตกกลา้
บนท่ีดอน ซ่ึงไม่มีน ้าขงัโดยเอาเมลด็พนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้พาะให้งอก ไปโรยไวใ้น
แถวท่ีเปิดเป็นร่องเลก็ๆ ขนาดยาวประมาณ ๑ เมตร จ านวนหลายแถว แลว้กลบดิน เพื่อ
ป้องกนันกและหนู หลงัจากนั้นก็รดน ้าดว้ยบวัรดน ้าวนัละ ๒-๓ คร้ัง เมลด็จะงอกขึ้นมา
เป็นตน้กลา้ เหมือนกบัการตกกลา้ในดินเปียก ปกติใชเ้มลด็พนัธ์ุจ านวน ๗-๑๐ กรัม/แถว 
ท่ีมีความยาว ๑ เมตรและแถวห่างกนัประมาณ ๑๐ เซนติเมตร หลงัจากโรยเมลด็ และกลบ
ดินแลว้ ควรหว่านปุ๋ ยพวก ท่ีให้ธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ในอตัราต ่าลงไปดว้ย การ
ตกกลา้ในดินแหง้จะไมท่ าใหต้น้กลา้ ท่ีมีอายมุากกว่า ๔๐ วนั มีปลอ้งท่ีล าตน้ เหมาะ
ส าหรับการตกกลา้ท่ีตอ้งรอน ้าฝนส าหรับปักด า 
๓) การปักด า  
เม่ือตน้กลา้มีอายปุระมาณ ๒๕ -๓๐ วนั ขั้นแรก ให้ถอนตน้กลา้ขึ้นมาจากแปลงแลว้มดั
รวมกนัเป็นมดัๆ ตดัปลายใบทิ้ง ถา้ตน้กลา้เลก็มากไม่ตอ้งตดัปลายใบทิง้ ส าหรับตน้กลา้ท่ี
ไดม้าจากการตกกลา้ในดินเปียก จะตอ้งลา้งเอาดินท่ีรากออกเสียดว้ยแลว้เอาไปปักด า ใน
พ้ืนท่ีนาไดเ้ตรียมไว ้พ้ืนท่ีนาท่ีใชปั้กด าควรมีน ้าขงัอยูป่ระมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร เพราะ
ตน้ขา้วอาจจะถูกลมพดั จนพบัลงได ้ในเม่ือนานั้นไม่มีน ้าอยูเ่ลย ถา้ระดบัน ้าในนานั้นลึก
มาก ตน้ขา้วท่ีปักด าอาจจมน ้าในระยะแรก และท าใหต้น้ขา้วตอ้งยดืตน้มากกว่าปกติ จนมี
ผลให้แตกกอนอ้ย การปักด าท่ีจะให้ไดผ้ลิตผลสูง จะตอ้งปักด าให้เป็นแถวเป็นแนว และมี
ระยะห่างระหว่างกอมากพอสมควร การปักด าโดยทัว่ไป มกัใชต้น้กลา้จ านวน ๓-๕ ตน้
ต่อกอ ระยะปลูกหรือปักด าจะตอ้งมีระยะ ห่างระหว่างกอและระหว่างแถวประมาณ ๒๕ 
เซนติเมตร 
 



112 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

 
๓. การปลูกข้าวนาหว่าน 

• การหว่านส ารวย เร่ิมไถนาเตรียมดินตั้งแตเ่ดือนเมษายน ซ่ึงมีการไถดะ และไถแปร 

แลว้เอาเมลด็พนัธ์ุท่ีไม่ไดเ้พาะใหง้อกหว่าน ลงไปโดยตรง ปกติใชเ้มลด็พนัธ์ุ ๑-๒ 

ถงั/ไร่ เมลด็พนัธ์ุท่ีหว่านลงไปบางส่วนจะตกลงไปอยูต่ามซอก ระหว่างกอ้นดินและ

รอยไถ เม่ือฝนตกลงมา ท าให้ดินเปียกและเมลด็ท่ีไดรั้บความช้ืน ก็จะงอกขึ้นมาเป็น

ตน้กลา้  การหว่านวิธีน้ีใชเ้ฉพาะในทอ้งท่ีท่ีฝนตกตาม ฤดูกาล 

• การหว่านคราดกลบหรือไถกลบ ในกรณีท่ีดินมีความช้ืนอยูบ่า้งแลว้และเป็นเวลาท่ีฝน

จะเร่ิมตกตาม ฤดูกาล ชาวนาจะปลูกขา้วแบบหว่านคราดกลบหรือ ไถกลบ  

โดยชาวนาจะท าการไถดะและไถแปร แลว้เอาเมลด็พนัธ์ุท่ียงัไม่ไดเ้พาะให้งอกจ านวน ๑-
๒ ถงั/ไร่ หว่านลงไปทนัที แลว้คราดหรือไถเพ่ือกลบเมลด็ท่ีหว่าน ลงไปอีกคร้ังหน่ึง
เน่ืองจากดินมีความช้ืนอยูแ่ลว้เมลด็ ก็จะเร่ิมงอกทนัทีหลงัจากหว่านลง ไปในดิน เพราะ
เมลด็จะงอกทนัทีหลงัจากท่ีไดห้ว่านลงไป การตั้งตวัของตน้กลา้ก็ดีกว่า วิธีแรกดว้ย 
เพราะเมลด็ท่ีหว่านลงไปถูกดินกลบฝังลึกลงไปในดิน 
การหว่านน ้าตม การหว่านแบบน้ีนิยมใชใ้นพ้ืนท่ี ท่ีมีการชลประทานอยา่งสมบูรณ์แบบ 
และพ้ืนท่ีนาเป็น ผนืใหญ่   มีคนันากั้น การเตรียมดินก็เหมือนกบัการ เตรียมดินส าหรับนา
ด า ซ่ึงมีการไถดะไถแปรและคราด เพ่ือจะไดเ้ก็บวชัพืชออกไปจากนาและปรับระดบัพ้ืนท่ี
นา แลว้ทิ้งให้ดินตกตะกอนจนเห็นว่าน ้าใส และน ้าในนา ไม่ควรลึกกว่า  ๒ เซนติเมตร จึง
เอาเมลด็พนัธ์ุจ านวน ๑-๒ ถงั/ไร่ ท่ีไดเ้พราะให้งอกแลว้หว่านลงไป เมลด็ก็จะเจริญเติบโต
เป็นตน้ขา้วและโผล่ขึ้นมาเหนือน ้า เจริญเติบโตอยา่งขา้วอ่ืนๆ ตามปกติ 

ขั้นตอนการดูแลรักษา วิธีการใส่ปุ๋ ย 
- ใส่ปุ๋ ยคร้ังแรก ก่อนปักด า 1 วนั ดว้ยปุ๋ ยสูตร 16-20-0 นาดินเหนียว หรือ 16-18-8 ส าหรับ
นาดินร่วนในอตัรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ 
- การใส่ปุ๋ ยใหห้ว่านปุ๋ ยให้สม ่าเสมอทัว่ทั้งแปลงนาและคราดปุ๋ ยให้คลุกเคลา้เขา้กบัดินนา
ก่อนปักด า 1 วนั 
- ดูแลรักษาระดบัน ้าอยา่งให้ลึกเกินไป และไม่ควรใหน้ ้าขาดนาช่วงระยะเวลาระหว่างเกิด
ช่อดอก 
ดูแลก าจัดวัชพืช 
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- มีการป้องกนัและก าจดัโรค แมลง และสัตวศ์ตัรูของขา้ว 
-ใส่ปุ๋ ยคร้ังท่ีสองระยะขา้วเร่ิมตั้งทอ้งหรือสร้างรวงอ่อนในอตัราไร่ละ 7-15 กิโลกรัม/ไร่ 
- ระบายน ้าออกจากแปลงนาหลงัจากขา้งออกดอกแลว้ประมาณ 21-25 วนั เพื่อเร่งให้ขา้ว
สุกแก่ พร้อม ๆ กนั 
การตรวจตัดข้าวปน ควรท าบ่อยคร้ังและท าอยา่งสม ่าเสมอประมาณ 5 ระยะดว้ยกนั  
1. ระยะในแปลงกลา้ ตรวจดูกลา้ท่ีมีลกัษณะผิดปกติ ขา้วพนัธ์ุอื่นปนหรือเป็นโรค ให้
ท าลาย 
2. ระยะแตกกอ ตรวจดูลกัษณะการแตกกอ การชูใบ สีของส่วนต่างๆ ของใบและตน้ความ
สูง ฯลฯ ขา้วพนัธ์ุคดัให้ตดัทิ้งทั้งแถว พนัธ์ุหลกั พนัธ์ุขยายและพนัธ์ุจ าหน่วยใหต้ดัทิง้เป็น
กอ 
3. ระยะออกดอก ความสูงต ่าของตน้ขา้วในระยะออกดอก อายขุองการออกดอก การออก
ดอกไม่สม ่าเสมอ ลกัษณะดอก สีและขนาดของดอก เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมีย ฯลฯ ให้
ตดัทิ้งทั้งแถวหรือทั้งกอ 
4. ระยะขา้วโนม้รวง หลงัขา้วออกดอกและอยูใ่นระยะสร้างแป้งในเมลด็ รวงขา้วจะเร่ิม
โนม้รวงเพราะเมลด็มีน ้าหนกัมากขึ้น มีบางส่วนโนม้รวมไม่สม ่าเสมอ หรือไม่พร้อมกนั
ให้ท าการตดัทิ้งทั้งแถวหรือทั้งกอ 
5. ระยะเมลด็แก่ ขา้วเม่ือแก่จดั รวงจะเร่ิมเหลือง ลกัษณะของรวงและเมลด็ให้ตรงตาม
พนัธ์ุ รวมทั้งความผิดปกติจากโรคหรือแมลงรบกวนก็ใหต้ดัทิง้ทั้งแถวหรือทั้งกอ 
•การเก็บเกี่ยว 
เม่ือดอกขา้วบานและมีการผสมเกสรแลว้หน่ึง สัปดาห์ ภายในท่ีห่อหุ้มดว้ยเปลือกนอก
ใหญ่ ก็จะเร่ิมเป็นแป้งเหลวส่ีขาว ในสัปดาหท่ี์สองแป้งเหลวนั้น ก็จะแห้งกลายเป็นแป้ง
ค่อนขา้งแขง็ และในสัปดาห์ท่ีสาม แป้งก็จะแขง็ตวัมากย่ิงขึ้น รูปร่างของเมลด็ขา้วกลอ้ง 
แต่มนัจะแก่เก็บเก่ียวไดใ้นสัปดาห์ท่ีส่ีนบัจากวนั ท่ีผสมเกสรจึงเป็นท่ีเช่ือถือไดว่้า เมลด็
ขา้วจะแก่พร้อมเก็บเก่ียวได ้หลงัจากออกดอกแลว้ประมาณ ๓๐-๓๕ วนั ขา้วท่ีเก่ียวดว้ย
เคียวไม่จ าเป็นตอ้งมีคอรวงยาว เพราะขา้วท่ีเก่ียวมาจะถูกรวบมดัดว้ย ตอซงัหรือตอกไม้
ไผ ่เป็นก าๆ ส่วนขา้วท่ีเก่ียวดว้ยแกระ จ าเป็นตอ้งมีคอรวงยาว เพราะชาวนาตอ้งเก่ียว
เฉพาะรวงทีละรวงแลว้มดัเป็นก าๆ ซ่ึงเรียกว่า เรียงขา้วท่ีเก่ียวดว้ยแกระ ชาวนาจะเก็บไว้
ในยุง้ฉางซ่ึงโปร่ง มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและจะ ท าการนวดเม่ือตอ้งการขายหรือ
ตอ้งการสีเป็นขา้วสารขา้ว ท่ีเก่ียวดว้ย เคียวชาวนาจะทิ้งไวบ้นตอซงัในนา เพ่ือตากแดดให้
แห้ง เป็นเวลานาน ๓-๕ วนั หรือจะตากบนราวไมไ้ผ ่แลว้จึงขนมาท่ีลานส าหรับนวดขา้ว
ท่ีนวดแลว้ จะถูกขนยา้ยไปเก็บไวใ้นยุง้ฉาง หรือส่งไปขายท่ีโรงสีทนัที 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

• การนวดข้าว 

การเอาเมลด็ขา้วออกจากรวง แลว้ท าความสะอาด เพื่อแยกเมลด็ขา้วลีบและเศษฟางขา้ว
ออกไป เหลือไวเ้ฉพาะเมลด็ขา้วเปลือกท่ีตอ้งการเท่านั้น ขั้นแรกจะตอ้งตากขา้วให้แห้ง
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เสียก่อน การกองขา้ว ส าหรับตากก็มีหลายวิธี แต่หลกัส าคญัมีอยูว่่าการกอง จะตอ้งเป็น
ระเบียบ ถา้กองไม่เป็นระเบียบ มดัขา้ว จะอยูสู่งๆ ต ่าๆ ชาวนามกัจะกองเป็นรูป
สามเหล่ียม ท่ีเป็นระเบียบ เพ่ือจะท าใหค้วามช้ืนค่อยๆ ลดลงแลว้ ความแขง็แกร่งของ
เมลด็ก็จะค่อย ๆ เพ่ิมมากขึ้นดว้ย และเม่ือฝนตกลงมา น ้าฝนก็ไม่อาจจะไหลเขา้ไปในกอง 
ขา้ว หลงัจากนั้นก็ขนไปท่ีลานนวดขา้ว แลว้เรียงไว ้เป็นชั้นๆ เป็นรูปวงกลม  นวดขา้ว
หลงัจากท่ีไดต้ากขา้วให้แห้ง เป็นเวลา ๓-๕ วนั และเมลด็ขา้วเปลือกมีความช้ืน ประมาณ 
๑๓-๑๕ เปอร์เซ็นต ์เมลด็ท่ีเก่ียวมาใหม่ๆ จะมีความช้ืนประมาณ ๒๐-๒๕ เปอร์เซ็นต ์การ
นวดใชแ้รงสัตว ์เช่น ววั ควาย ขึ้นไปเหยียบย  ่าเพ่ือขย้ีใหเ้มลด็หลุดออกจากรวงขา้ว รวง
ขา้วท่ีเอาเมลด็ ออกหมดแลว้เรียกว่า ฟางขา้ว เป็นวิธีหน่ึงของการนวดขา้ว  

 
• การนวดแบบฟาดก าข้าว 

ขา้วซ่ึงไดเ้ก่ียวติดเอาส่วนของตน้ขา้วมาดว้ยฟาดลงบนแผน่ไมท่ี้วางไวบ้นภาชนะส าหรับ
รองรับเมลด็ขา้วเปลือกท่ีหลดุออกมา 
• การนวดแบบใช้เคร่ืองทุ่นแรง  

เช่น เคร่ืองนวดแบบใช ้แรงคน และเคร่ืองนวดท่ีใชเ้คร่ืองยนตข์นาดเลก็ สามารถนวดขา้ว
ไดเ้ร็วกว่าการใชสั้ตวห์รือคนเหยยีบย  ่า 
• การนวดแบบใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ 

 
เช่น เคร่ืองคอมไบน์ (combine) มีใชน้อ้ยมากในประเทศไทยเพราะราคาแพง และไม่
เหมาะสมกบัสภาพดินนาของประเทศไทย เคร่ืองคอมไบนน์อกจากจะท าการนวด  ยงัท า
ความสะอาด เมลด็ขา้วเปลือกดว้ย 
• การท าความสะอาดเมล็ด  

เมลด็ขา้วท่ีไดม้าจากการนวด จะมีส่ิงเจือปน เช่น ดิน กรวด ทราย เมลด็ลีบ ฟางขา้ว ท าให้
ขายไดร้าคาต ่า ฉะนั้น ชาวนาจะตอ้งท าความสะอาดเมลด็ก่อนท่ีจะเอาขา้วเปลือกเก็บไว้
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ในยุง้ฉาง หรือขายให้กบัพ่อคา้ การท าความสะอาดเมลด็ก็การเอาขา้วเปลือกออกจาก
ส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ซ่ึงท าได ้โดยวิธีต่างๆ ดงัน้ี  
การสาดข้าว ใชพ้ลัว่สาดเมลด็ขา้วขึ้นไปในอากาศ เพ่ือให้ลมพดัเอาส่ิงเจือปนออกไป 
ส่วนเมลด็ขา้วเปลือก ท่ีดีก็จะตกมารวมกนัเป็นกองท่ีพ้ืนดิน 

 
การใช้กระด้งฝัด  โดยใชก้ระดง้แยกเมลด็ขา้วดี ส่ิงเจือปนให้อยูค่นละดา้นของกระดง้ แลว้
ฝัดเอาส่ิง เจือปนทิ้ง วิธีน้ีใชก้บัขา้วท่ีมีปริมาณนอ้ยๆ  
การใช้เคร่ืองสีฝัด  เป็นเคร่ืองมือทุ่นแรงท่ีใชห้ลกั การให้ลมพดัเอาส่ิงเจือปนออกไป โดย
ใชแ้รงคนหมุน พดัลมในเคร่ืองสีฝัดนั้น พดัลมน้ีอาจใชเ้คร่ืองยนตเ์ลก็ๆ หมุนก็ได ้วิธีน้ี
เป็นวิธีท่ีท าความสะอาดเมลด็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง 

• การตากข้าว  

เพื่อรักษาคุณภาพเมลด็ขา้วให้ไดม้าตรฐานอยูเ่วลานานๆ หลงัจากนวดและท าความ
สะอาดเมลด็แลว้ จึงจ าเป็นตอ้งเอาขา้วเปลือกไปตากอีกคร้ังหน่ึง ก่อนท่ีจะเอาไปเก็บไวใ้น
ยุง้ฉาง ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดเ้มลด็ขา้ว เปลือกท่ีแหง้ และมีความช้ืน ของเมลด็ ประมาณ ๑๓- 
๑๕% เมลด็ขา้วในยุง้ฉางท่ีมีความช้ืนสูงกว่าน้ี จะท าใหเ้กิดความร้อนสูงจนคุณภาพขา้ว
เส่ือม นอกจากน้ี จะท าใหเ้ช้ือราต่างๆ ท่ีติดมากบัเมลด็ขยายพนัธ์ุไดดี้ จนสามารถท าลาย
เมลด็ขา้วเปลือกไดเ้ป็นจ านวนมาก  การตากขา้วในระยะน้ี ควรตากบนลานท่ีสามารถแผ ่
กระจายเมลด็ขา้วให้ไดรั้บแสงแดดโดยทัว่ถึงกนัและควรตากไวน้านประมาณ ๓-๔ แดด  

 
• การเก็บรักษาข้าว  

หลงัจากชาวนาไดต้ากเมลด็ขา้วจนแห้งและมีความช้ืนในเมลด็ประมาณ ๑๓-๑๕% แลว้
นั้น ชาวนาจะเก็บ ขา้วไวใ้นยุง้ฉาง เพ่ือไวบ้ริโภค และแบ่งขายเม่ือขา้วมี ราคาสูงและอีก
ส่วนหน่ึงชาวนาจะแบง่ไวท้  าพนัธ์ุ ฉะนั้น ขา้วพวกน้ีจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นอยา่งดี โดยรักษา
ให้ ขา้วนั้นมีคุณภาพไดม้าตรฐานอยูต่ลอดเวลา และไม่สูญ เสียความงอก ขา้วพวกน้ีควร
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เก็บไวใ้นยุง้ฉาง ยุง้ฉางท่ี ดีจะตอ้งเป็นยุง้ฉางท่ีท าดว้ยไมย้กพ้ืนสูงจากพ้ืนดิน อยา่งนอ้ย ๑ 
เมตร อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เพ่ือจะได ้ระบายความช้ืนและความร้อนออกไปจากยุง้ฉาง 
นอก จากน้ี หลงัคาของฉางจะตอ้งไม่ร่ัว กนัน ้าฝนไม่ใหห้ยด ลงไปในฉาง ก่อนเอาขา้วขึ้น
ไปเก็บไวใ้นยุง้ฉาง จ าเป็นตอ้งท าความสะอาดฉางเสียก่อนโดยปัดกวาดแลว้พ่นดว้ยยาฆ่า
แมลง 

ราคาขาย กิโลกรัมละ 35 บาท 
ผลผลิต/ไร่ 350-450 กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลิต ตน้ทุนการผลิตขา้วต่อไร่ของชาวนา เท่ากบั 5,020 - 5,520 บาท (เฉล่ีย 5,270 บาท/ไร่) 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบจากการปลูกข้าว 
1. การเผาตอซงัขา้วในเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับการปลูกขา้วรอบใหม่ ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน 
คุณภาพของสารอาหารหนา้ดิน 
2. การใชปุ้๋ ยเคมีและยาก าจดัแมลงศตัรูพืชและวชัพืช                                                                                   
      - ส่งผล ให้ท าลายระบบนิเวศน์ดิน น ้า อากาศ จนท าใหเ้กิดผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม  
       - มีสารพิษตกคา้งในผลผลิต ไม่ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค                                                                                               
       - จากท่ีจะก าจดัแมลงแต่แมลงกลบัสร้างภูมิตา้นทานต่อสารเคมี ท าให้ตอ้งผลิตสาร
ก าจดัท่ีรุนแรงและเขม้ขน้มากขึ้น 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. ตอ้งหยดุใชส้ารเคมีเพื่อการเกษตร 
2. ใชวิ้ธีไถกลบตอซงัขา้วแทนวิธีเผาตอซงัขา้ว 
3. ควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรเขา้ใจแนวคิดเกษตรกรรมเชิงนิเวศท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
4. ควรหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการหมกัปุ๋ ยให้เกษตรกรใชปุ้๋ ยอินทรียแ์ละควบคุม
ศตัรูพืชโดยวิธีทางธรรมชาติ 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. http://kanchanapisek.or.th (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคใ์น

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั) 

2. อาจารยพ์ิชยั สมบูรณ์วงศ ์นกัวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ ฝ่ายนวตักรรมและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านกัวิจยัและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

3. http://www.thairiceinfo.go.th อ.บางปะหนั จ.อยธุยา ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 ม.ค. 2559        

โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย (กรณีขา้วไวแสง)  
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5. ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

ช่ือภาษาอังกฤษ Maize, Corn 

ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Zea Mays   L. 
ลักษณะพืช ราก  

เม่ือน าเมลด็ขา้วโพดไปเพาะพบว่ารากจะงอกออกมาก่อนส่วนอ่ืน ๆ จากจุดก าเนิดของ
เมลด็หรือท่ีเรียกว่า คพัภะ (embryo)  และต่อไปหน่อหรือล าตน้จะงอกขึ้นมาในดา้น
ตรงกนัขา้มกบัรากและในระหว่างน้ีจะมีรากท่ีสอง ท่ีสาม ตามออกมา ตามล าดบั  เป็น
รากชัว่คราวหรือรากขั้นตน้ (primary or seminal root)  หลงัจากขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์จริญ
ได ้1 สัปดาห์ ถึง 10 วนั  รากถาวร (adventitious root or permanent root) งอกขึ้นรอบขอ้ 
ในระดบัใตผ้ิวดินประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร รากอากาศ (aerial or brace roots) จดั
รวมอยูใ่นพวกรากถาวร  
ล าต้น  
ขา้วโพดมีล าตน้แขง็ ไส้แน่นไม่กลวงเหมือนพืชอ่ืน ความสูงของล าตน้มีตั้งแต่ 60 
เซนติเมตร จนถึง 6 เมตร แลว้แตช่นิดของพนัธ์ุ ขอ้ของขา้วโพดนอกจากเป็นขอ้ต่อของ
ปลอ้งแลว้ยงัเป็นท่ีเกิดของราก ล าตน้ใหม่และฝักอีกดว้ย ปลอ้งท่ีโคนตน้จะส้ัน และ
หนา และยาวขึ้นไปทางดา้นปลาย ปลอ้งเหนือพ้ืนดินมีตั้งแต่ 8-20 ปลอ้ง เม่ือผา่ล าตน้ดู
ตามขวางจะเห็นเปลือกอยูเ่ป็นวงรอบนอก ประกอบไปดว้ยเซลลท่ี์กนัน ้าได ้ส่วนดา้น
ในเป็นเซลลท์่อน ้าและท่ออาหาร และพบว่าความหนาของเปลือกตน้ขา้วโพดมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัจ านวนตน้ลม้ ภายในเปลือกเป็นเซลลสี์ขาวของไส้ (pith) และ
มีท่อน ้า ท่ออาหาร (vascular bundles) กระจายอยูท่ัว่ไป  
ใบ  
ประกอบดว้ย ตวัใบ กาบใบ และหูใบ (ligule) ลกัษณะของใบขา้วโพดก็มีความแตกต่าง
กนัไปมากมายแลว้แต่พนัธ์ุ จ านวนใบมีตั้งแต่ 8-48 ใบ  
ดอก ขา้วโพดมีดอกตวัผู ้และดอกตวัเมียอยูแ่ยกกนั แต่อยูใ่นตน้เดียวกนั (monoecious) 
ดอกตวัผูร้วมกนัอยูเ่ป็นช่อ เรียกว่าช่อดอกตวัผู ้(tassel) และอยูต่อนบนสุดของตน้ 
เกษตรกรมกัจะเรียก “ดอกหวั” ดอกตวัผูด้อกหน่ึงจะมีอบัเกสร (anther) 3 อบั แต่ละอบั
ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร และมีละอองเกสร (pollen grain) ประมาณอบัละ 2,500 เกสร 
ช่อดอกตวัผูข้องขา้วโพดธรรมดา 1 ตน้ อาจจะผลิตละอองเกสรไดถึ้ง 25,000,000 เกสร 
หรือเฉล่ียแลว้มีละอองเกสรมากกว่า 25,000 เกสร 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  ต าบลสบป่อง  อ าเภอปางมะผา้  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ขา้วโพดเป็นพืชไร ท่ีเจริญเติบโตได้ ดีในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะในดินร วน

ปนทราย ท่ีมีการ ระบายน ้าดี และมีปริมาณแร ธาตุอาหารพืชอุดมสมบูรณ ดี มี
ความเป็นกรด 

http://thailand-an-field.blogspot.com/2010/01/blog-post_28.html
http://thailand-an-field.blogspot.com/2010/01/blog-post_28.html
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ฤดูของการปลูก/ผลผลิต ฤดูปลูก    
ต้นฤดูฝน :  ปลูกไดต้ั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน        
 ตามสภาพฝนแต่ละพ้ืนท่ี 
 ปลายฤดูฝน : ปลูกไดต้ั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม 
  ฤดูแล้ง :       ปลูกไดต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
ฤดูเก็บเกี่ยว  
              1. การเก็บเกี่ยวสด   :   เม่ืออาย ุ105-110 วนั 
              2. การเก็บเกี่ยวแห้ง  :   เม่ืออาย ุ115-120 วนั 

ขั้นตอนการปลูก 1.การเตรียมดิน   
ไถพรวนดินให้มีความร่วนซุย เพราะจะท าให้เมลด็ขา้วโพดงอกไดดี้ ช่วยให้ดินมีการ
ระบายน ้าไดดี้  รากขา้วโพดหาอาหารไดดี้ ซ่ึงการไถพรวนควรไถอยา่งนอ้ย  2 คร้ัง 
      1.1 ไถดะ การไถดว้ยผาน 3 หรือผาน 4 ควรไถให้ลึกประมาณ 30 cm.      แลว้จากไถ
ดะเสร็จควรตากดินไวป้ระมาณ 10-15 วนั 

                             
     1.2 ไถแปร  ควรไถดว้ยผาน 7  เพื่อยอ่ยดินกอ้นใหญ่ให้แตก ท าให้ดินมีความ 
ร่วนซุยมากย่ิงขึ้น  เพื่อให้เมลด็พนัธ์ุงอกไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ          
               

 
หมายเหตุ   ก่อนปลูก ดินควรมีความช้ืนท่ีพอเหมาะ 

2.วิธีการปลกูท าได ้2  วิธี  ดงัน้ี 
      2.1. ใช้เคร่ืองปลูก สภาพดินตอ้งมีความช้ืนพอเหมาะ ในการปลูกควรปรับจานปลูก
ให้เหมาะสมกบัเมลด็  ควรปรับเคร่ืองปลูกให้มีระยะระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างหลุม
ประมาณ 20-25 ซม.  ใชเ้มลด็ 1-2 เมลด็ต่อหลุม หลงัจากขา้วโพดงอกแลว้ประมาณ 10-
15 วนั  ให้ถอนแยกเหลือ 1 ตน้ตอ่หลุม 
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      2.2. ใช้คนปลูก ช่วงสภาพดินมีความช้ืนพอเหมาะ ใชร้ถไถเลก็หรือรถไถเดิน
ตาม  โดยชกัร่องให้มีระยะระหว่างร่องประมาณ 75 ซม.  แลว้ใชค้นหยอดเมลด็ลงใน
ร่องให้มีระยะระหว่างหลุม 25 ซม. แลว้กลบดินหนา 4-5 ซม.  โดยใชเ้มลด็ 1-2 เมลด็ต่อ
หลุม  หลงัจากขา้วโพดงอกแลว้ประมาณ 10-15 วนั  ให้ถอนแยกเหลือ 1 ตน้ต่อหลุม 

                             
 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การให้น ้า 
      คร้ังท่ี 1              หลงัจากการปลูก 
      คร้ังท่ี 2,3           ห่างจากการให้น ้าคร้ังท่ี 1 คร้ังละ 15 วนั เท่าๆ กนั 
      คร้ังท่ี 4,5,6        ห่างจากการให้น ้าคร้ังท่ี 3 คร้ังละ 7 วนั เท่าๆ กนั 
      คร้ังท่ี 7,8,9        ห่างจากการให้น ้าคร้ังท่ี 6 คร้ังละ 5 วนั เท่าๆ กนั 
      คร้ังท่ี 10,11,12   ห่างจากการให้น ้าคร้ังท่ี 9 คร้ังละ 7 วนั เท่าๆ กนั 
การให้ปุ๋ ย 
        ดินเหนียว ใชสู้ตร 16-20-0 และ 20-20-0 
        ดินร่วน หรือดินทราย ใชสู้ตร 16-16-8 , 16-16-16 และ 15-15-15 
วิธีการใส่ 
         คร้ังท่ี 1 ใส่รองพ้ืนก่อนปลูก อตัรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ และคร้ังท่ี 2 ใส่เพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตของฝักโดยใส่ปุ๋ ยยเูรียอตัรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่   ในช่วงท่ีขา้วโพดอายไุด ้
40-45 วนั 

ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว หลงัการเก็บเก่ียวขา้วโพด  ถา้ใชแ้รงงานคนเก็บเก่ียวขา้วโพดเป็นฝัก มีสีขา้วโพดสด
แลว้ขายไดท้นัที หรือถา้ตอ้งการเก็บขา้วโพดไวร้อขายเม่ือราคาดีควรเก็บเก่ียวขา้วโพดท่ี
ความช้ืนต ่า แลว้เก็บไวใ้นยุง้ท่ีมีการระบายอากาศดี หมัน่ตรวจสอบดูแลว่าฝักขา้วโพดมี
ราเกิดขึ้นหรือไม่ ถา้เร่ิมมีราอาจจ าเป็นตอ้งน าฝักขา้วโพดออกตากแดด หรือรีบสีขาย
ก่อนท่ีราจะลุกลาม ท าให้ขายขา้วโพดไดร้าคาไม่ดี 
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ราคาขาย ราคาขา้วโพดเล้ียงสัตวค์วามช้ืน 14.5%  รายเดือน ทั้งประเทศ  ปี 2560   
เฉล่ียเดือน ม.ค. - มี.ค. 6.28 บาท/กก. 
              ม.ค. - มิ.ย. 6.26 บาท/กก. 
              ม.ค. - ก.ย. 6.10 บาท/กก. 
              ม.ค. - ธ.ค. 6.10 บาท/กก. 

ผลผลิต/ไร่ 735 กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลิต 1. ตน้ทุนรวมต่อไร่  4511.21 บาท 

      -ตน้ทุนผนัแปร                3431.69 บาท 
      -ตน้ทุนคงท่ี                      825.78  บาท 
2. ตน้ทุนรวมต่อตนั                   6138    บาท 
3. ตน้ทุนรวมต่อกิโลกรัม                6.14  บาท 
4. ค่าแรงงาน                         200-300 บาท/วนั 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ไม่ควรปลูกในพ้ืนท่ี ท่ีมีความลาดชนัสูง มีความสูญเสียความอุดมสมบูรณ ของดิน
จากการชะล าง พงัทลายของหน าดิน 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล Thai Chef. (ม.ป.ป.).[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=16.  
(สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
ทิพยน์ภา คลงัพิมาย.(5 กุมภาพนัธ์ 2555).การปลูกขา้วโพด | การปลูกขา้วโพด. 
https://5a20001.wordpress.com/category/ขา้วโพด/การปลูกขา้วโพด/.         ( สืบคน้ 25 
มีนาคม 2561.) 
พิเชษฐ ์ กรุดลอยมาและสุรพงษ ์ ประสิทธ์ิวฒันเสวี.  ขา้วโพดเล้ียงสัตว.์ (ม.ป.ป.).
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/fcorn.html.  
(สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=16
https://5a20001.wordpress.com/category/ข้าวโพด/การปลูกข้าวโพด/
http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/fcorn.html
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6. ถั่วเหลือง 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ถัว่เหลือง 
ช่ือภาษาอังกฤษ Soybean 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Glycine max (L.) Merr. 
ลักษณะพืช ราก ถัว่เหลืองมีระบบรากแกว้ ถา้ดินร่วน รากแกว้ อาจหยัง่ลึกถึง 0.50-1.00 เมตร 

แต่ถา้ผิวดินต้ืนจะสังเกตเห็นรากแกว้ไม่ชดัเจน และท าให้มีรากแขนงมากขึ้น 
โดยทัว่ไประบบรากจะอยูใ่นความลึกเพียง 30-45 เซนติเมตร จากระดบั ผิวดิน
เท่านั้น ตามรากจะพบปม (nodule) เกิดจากแบคทีเรียพวก Rhizobium japonicum    
เขา้ไปอาศยัอยู ่

 
ล าต้น  ลกัษณะการเจริญเติบโตของล าตน้เป็นพุ่มขึ้นตรงและเล้ือยพนัคา้ง มีการแตก
ก่ิง 0-24 ก่ิง ความสูงในระยะเก็บเก่ียว 5-150 เซนติเมตร จ านวนขอ้ต่อตน้ 3-26 ขอ้
ลกัษณะการแตกก่ิง ความสูงและจ านวนขอ้ขึ้นอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
สภาพแวดลอ้มในแต่ละฤดูท่ีปลูกแบ่งการเจริญเติบโตถัว่เหลืองออกไดเ้ป็น 3 
ประเภท  
1. แบบไม่ทอดยอด (determinate) การเจริญเติบโตทางล าตน้ของถัว่เหลืองจะหยดุ
ลงเม่ือถึงระยะออกดอก มีการออกดอกพร้อมกนัทั้งตน้ และเกิดช่อดอกหรือช่อฝักท่ี
ตายอด ส่งผลให้ฝักแก่พร้อมกนัทั้งตน้ในระยะเก็บเก่ียว 
 2. แบบทอดยอด (indeterminate) ถัว่เหลืองจะเจริญเติบโตทางล าตน้พร้อมกบัการ
เจริญเติบโตในระยะการเจริญพนัธ์ุมีจ านวนขอ้และใบเพ่ิมขึ้นหลงัจากมีการออก
ดอกแรกแลว้ ความยาวของขอ้จะใกล ้เคียงกนัในทุกสัดส่วนของล าตน้ขนาดใบ
ดา้นบนจะเลก็กว่าดา้นล่างของล าตน้ฝักท่ีอยูด่่านล่างของล าตน้จะแก่เร็วกว่าฝักท่ีอยู่
ดา้นบนของล าตน้ 
 3. แบบกึง่ทอดยอด (semi-determinate) ถัว่เหลืองเจริญเติบโตทางล าตน้พร้อมกบั
การเติบโตในระยะเจริญพนัธ์ุแตช่่วงเวลาในการออกดอกแรกและดอกสุดทา้ยจะส้ัน
กว่าถัว่เหลืองท่ีมีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด การสุกแก่ของฝักท่ีอยูส่่วนล่างและ
สวนบนจะสุกแก่ในเวลาใกลเ้คียงกนั 
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ใบถั่วเหลือง เป็นใบประกอบ มีใบยอ่ยอยู ่3 ใบ กา้นใบนั้นยาวและปกคลุมไปดว้ย
ขนสีเหลืองยาว ส่วนตวัใบจะมีความยาว 6-13 ซม. และกวา้ง 4-8.5 ซม. ตรงปลาย
ใบจะแหลมส้ัน ขอบใบจะเรียบหรือเป็นหยกัเลก็นอ้ย ฐานใบจะกลม และตวัใบทั้ง 2 
ดา้นจะมีขนสีเหลืองแขง็  

 
ดอกถั่วเหลือง จะออกเป็นช่อส้ันๆ ตามง่ามใบ ดอกนั้นเลก็จะเป็นสีขาวหรือสีม่วง 
กลีบเล้ียงจะเป็น สีเขียว ส่วนกลีบดอกมีลกัษณะคลา้ยผเีส้ือ และดอกยอ่ยจะมี
ประมาณ 2-10 ดอก กลีบดอกจะปกคลุมไปดว้ยขนสีเหลืองแขง็ เกสรตวัผูจ้ะมี
ประมาณ 10 อนั ส่วนกา้นเกสรตวัเมียจะส้ันตรงปลายจะเป็นตุม้ และรังไข่นั้นจะมี
ลกัษณะกลมยาวปกคลุมไปดว้ยขนสีเหลือง 

 
ฝัก  เกิดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-10 ฝัก มีขนสีเทาหรือสีน ้าตาล ปกคลุมอยูท่ัว่ไป ฝักมี
ความยาว 2-7 ซม. แต่ละฝักมีเมลด็ 1-5 เมลด็ แต่ส่วนใหญ่มี 2-3 เมลด็ เม่ือสุกฝักจะ
มีสีน ้าตาล ฝักอาจแตกซ่ึงท าให้เมลด็ร่วง 
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เมล็ด  มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กนั เมลด็ขนาดเลก็จ านวน 100 เมลด็หนกัราว    2 
กรัม ขนาดใหญ่ 100 เมลด็หนกักว่า  40 กรัม โดยทัว่ไปหนกั 12-20 กรัม รูปร่างกลม
รีจนถึงยาว อาจมีสีเหลือง เขียว น ้าตาล และด า 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  ต าบลแม่สวด  อ าเภอสบเมย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ดินร่วน, ดินร่วนเหนียว 
ฤดูของการปลูก/ผลผลิต ฤดูท่ีเหมาะสม   ฤดูฝน   เดือนพฤษภาคม 

                      ฤดูแลง้  เดือนธนัวาคม - เดือนมกราคม 
ฤดูเก็บเกี่ยว      ฤดูฝน   เดือนสิงหาคม 
                      ฤดูแลง้  เดือนเมษายน 

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมดิน    เตรียมดินออกเป็น 2 แบบ  
ท าร่องน ้า  ขดุร่องให้กวา้งประมาณ 30 ซม. แนบชิดคนันาทุกดา้นและผา่น
กลางแปลงนา แต่ละแปลงกวา้ง 3-5 เมตร 
เตรียมเมล็ดพนัธ์ุ 
หาเมลด็พนัธ์ุไดแ้ลว้ก่อนท่ีจะปลูกควรท าการทดสอบความงอกก่อน เพ่ือช่วย
ประหยดัเมลด็วิธีการทดสอบความงอก คือ น าเมลด็ถัว่เหลืองมา 100 เมลด็   ปลูกใน
กระบะดินตรวจนบัหลงัจากปลูก 5-7 วนั เมลด็พนัธ์ุท่ีดีควรงอกไมต่ ่ากว่า 70 ตน้ 
จากจ านวนท่ีเพาะ 100 เมลด็ อตัราเมลด็พนัธุ ท่ีใช ปลูกต อไร  ตามท่ีทาง
ราชการแนะน าดงัน้ี 
- พนัธ์ุสจ.4, สจ.5 และ สท.2 ใชเ้มลด็พนัธ์ุไร่ละ 12-15กก. 
- พนัธ์ุชม.60 ใชเ้มลด็พนัธ์ุไร่ละ 12-15 กก. 
คลุกไรโซเบียม  
เน่ืองจากเช้ือไรโซเบียม เป นแบคทีเรียทที่สามารถสร างปมถัว่เหลืองเพ่ือดูด
ซบัก าซไนโตรเจนจากอากาศแล ว เปล่ียนเป นสารประกอบ ไนโตรเจนท่ีถัว่
เหลืองน าไปใช ประโยชน ได โดยไม จ าเป นต องใส ปุ ยไนโต
รเจน การคลุกเช้ือไรโซเบียมกบัเมลด็ถัว่เหลืองควรท าในท่ีร มและเม่ือคลุมเสร็จ
เรียบร อยแล วควรปลูกทนัที มีวิธีการคลุม ดงัน้ี  

1. ละลายน ้าตาลทราย 5 ช อนแกง ให ได น ้าเช่ือมเจือจาง 1 กระป อง

นมข น  (ใส น ้าตาล 5 ช อนแกงลงในกระป องนมข นใส น ้าลง
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ไปประมาณ 3 ใน 4 ของกระป องนมข นคนน ้าตาลให ละลายในน ้าจน

หมดเติมน ้าลง ไปให เตม็กระป อง คนให ทัว่)  

2. เทน ้าเช่ือมเจือจาง 1 กระป องนมข นตามข อ 1 คลุกเคลา้กบัเมลด็พนัธุ
ถัว่เหลือง 15 กก. หรือ 1 ถงั  
3. เทไรโซเบียมลงบนเมลด็พนัธุ ท่ีคลุกน ้าเช่ือมเจือจางแลว้ตามข อ 2. ในอตัรา
ไรโซเบียม 1 ถุงต อ เมลด็พนัธุ 15 กก. คลุกเคล าเบา ๆ ให ทัว่  
4. ผึ่งลมในท่ีร มให แห ง ประมาณ 20-30 นาทีผงไรโซเบียม จะติดกบัเมลด็
พนัธุ ถัว่เหลืองไม หลุดร วงง าย น าไปปลูกได ทนัที 

  
วิธีการปลกู 
1. ปลูกเป นหลุม ควรใช ระยะห างระหว างหลุม 20-30ซม. ระยะแถว 25-
30   ซ.ม. โดยปลูก หลุมละ 3-4 ต น (หยอดเมลด็หลุมละ 3-5 เมลด็ เพื่อจะงอก 3-
4 ต น) 
2. ปลูกโดยโรยเป นแถว โดยใช เคร่ืองหยอด ท่ีใช กบัการเตรียมดิน ไถพรวน
และไม ไถพรวน ควรใช ระยะห าง    ระหว างแถวประมาณ 30 ซ.ม. ให
มีจ านวนตน้ประมาณ 20 ต นต อระยะแถวยาวประมาณ 1 เมตร การใช ระยะ
ระหว างแถว 30 ซ.ม. จะสัมพนัธ กบัการใช เคร่ืองเก็บเก่ียวถัว่เหลืองแบบ
วางรายมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการดูแลรักษา วัชพืชและการป องกันก าจัด 
1. ป องกนัก าจัด โดยพ นด วยสารเคมีก าจัดวัชพืช เช น  อะลาคลอร  วนั
ไซด ซูเปอร  เปอร ซูท กาแลนท เฟลกซ ไกลโฟเสท อย างใดอย าง
หน่ึงหลงัจากถัว่เหลืองงอกแล วประมาณ 20-25 วนั หรือระยะวชัพืชมีใบ 3-4 ใบ 
ส าหรับไกลโฟเสท   ต องใช พ นวชัพืชก อนปลูกถัว่เหลือง เน่ืองจากเป
นสารเคมีท่ีไม เลือกท าลาย      เม่ือพ นลงไปแล วจะฆ าทั้งวชัพืชและพืช
หลกั ดงันั้นเม่ือถัว่เหลืองงอกขึ้นเป นต น     ห ามใช ไกลโฟเสทเดด็ขาด 
2. ป องกนัก าจัดโดยวิธีกล ได แก  
2.1 เผา ใช ไฟเผาท าลายวชัพืชหรือตอซงัหลงัการเก็บเก่ียวข าว ทั้งในวิธีการ
เตรียมดินแบบไถพรวนและไม ไถพรวน 
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ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว 1. คัดเฉพาะฝักสีเขียวสด ไม่มีรอยต าหนิ ปราศจากการท าลายของโรคและแมลง มี
ขนาดตรงตามมาตรฐานส่งออก โดยมี 2-3 เมลด็ต่อฝัก ความยาว 4.5 เซนติเมตร 
และความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.5 เซนติเมตร ควรบรรจุฝักในถงุตาข่ายหรือตะกร้า
พลาสติกวางในท่ีร่มไม่ให้ถูกแสงแดดขณะรอการขนส่งสู่โรงงานผูซ้ื้อ  
2. การขนส่ง รถบรรทุกถัว่เหลืองฝักสดตอ้งสะอาดหรือจะตอ้งท าความสะอาดก่อน
บรรทุกผลผลิตทุกคร้ัง ถัว่เหลืองฝักสดท่ีเก็บเก่ียวแลว้ตอ้งส่งให้ถึงโรงงานภายใน  6 
ชัว่โมงหลงัเก็บเก่ียว เพ่ือรักษาคณุภาพสีผิว และรสชาติ 
3. การวิเคราะห์สารพษิตกค้าง ไม่พ่นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชทุกชนิดก่อนเก็บเก่ียว
ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั สุ่มตวัอยา่งถัว่เหลืองฝักสดหลงัเก็บเก่ียว น าไปตรวจวิเคราะห์
สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชตกคา้งท่ีใชใ้นฤดูปลูก 

ราคาขาย กิโลกรัมละ  15.62 บาท 
ผลผลิต/ไร่ 246   กิโลกรัมต่อไร่ 
ต้นทุนการผลิต 

 
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ดินเป็นกรดหรือท่ีเรียกว่าดินเปร้ียว ส่งผลให้เช้ือไรโซเบียมเจริญเติบโตไดน้อ้ยและ

ธาตุฟอสฟอรัสในดินถูกตรึงท าให้รากพืชดูดมาใชไ้ม่ได ้เม่ือถัว่ขาดฟอสฟอรัสก็จะ
ท าให้ถัว่ท่ีปลูกเจริญเติบโตนอ้ยและตรึงแก๊สไนโตรเจนไดน้อ้ย จะตอ้งปรับสภาพ
ของดินดว้ยการใส่สารท่ีมีฤทธ์ิเป็นเบส เช่น   ปูนขาว หินปนูบด เปลือกหอยบด 



126 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
หรือปูนมาร์ล และอีกปัญหาท่ีพบบ่อยก็คือในสภาพดินท่ีมีฟอสฟอรัสต ่า ถัว่จะตรึง
แก๊สไนโตรเจนไดน้อ้ยและให้ผลผลิตต ่าดว้ย จะตอ้งใหปุ้๋ ยฟอสฟอรัสเพ่ิมเติมส่วน
จะใส่ปุ๋ ยมากนอ้ยแค่ไหนนั้นขึ้นกบัคุณสมบติัของดินในแต่ละพ้ืนท่ีเพราะดินแต่ละ
พ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ไม่เท่ากนั 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดจ้ดัท าโปรแกรมค าแนะน าการจดัการดินและปุ๋ ยราย
แปลงขึ้น สามารถบอกไดว่้าดินในแต่ละพ้ืนท่ียอ่ยลงไปถึงระดบัต าบลในประเทศ
ไทยตอ้งใส่ปุ๋ ยและสารฤทธ์ิเป็นเบสเท่าไหร่จึงจะเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดไดผ้ลดี
สามารถศึกษาขอ้มูลท่ี http://oss101.ldd.go.th/web_soil_clinic/care/care2-3-
fert.htm   ซ่ึงเป็นประโยชน์มากทั้งการวางแผนใชถ้ัว่เป็นพืชบ ารุงดินและการลด
ตน้ทุนในกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั 

แหล่งอา้งอิงขอ้มูล 1. กองโภชนาการ กรมอนามยั (2524) 

2. กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการถัว่เหลือง. สถาบนัวิจยัพืชไร่. 

กรุงเทพฯ 

 
 
7. ช่ือข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ช่ือภาษาอังกฤษ Maize, Corn 

ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Zea Mays   L. 
ลักษณะพืช ราก เม่ือน าเมลด็ขา้วโพดไปเพาะพบว่ารากจะงอกออกมาก่อนส่วนอ่ืน ๆ จากจดุก าเนิด

ของเมลด็หรือท่ีเรียกว่า คพัภะ (embryo)  และต่อไปหน่อหรือล าตน้จะงอกขึ้นมาในดา้น
ตรงกนัขา้มกบัรากและในระหว่างน้ีจะมีรากท่ีสอง ท่ีสาม ตามออกมา ตามล าดบั  ราก
ดงักล่าวน้ีเป็นรากชัว่คราว หรือรากขั้นตน้ (primary or seminal root)  หลงัจากขา้วโพด
เล้ียงสัตวเ์จริญได ้1 สัปดาห์ ถึง 10 วนั  รากถาวร (adventitious root or permanent root) 
งอกขึ้นรอบขอ้ ในระดบัใตผ้ิวดินประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร รากอากาศ (aerial or brace 
roots) จดัรวมอยูใ่นพวกรากถาวร  
ล าต้น ขา้วโพดมีล าตน้แขง็ ไส้แน่นไม่กลวงเหมือนพืชอ่ืน ความสูงของล าตน้มีตั้งแต่ 60 
เซนติเมตร จนถึง 6 เมตร แลว้แตช่นิดของพนัธ์ุ ขอ้ของขา้วโพดนอกจากเป็นขอ้ต่อของ
ปลอ้งแลว้ยงัเป็นท่ีเกิดของราก ล าตน้ใหม่และฝักอีกดว้ย ปลอ้งท่ีโคนตน้จะส้ัน และ
หนา และยาวขึ้นไปทางดา้นปลาย ปลอ้งเหนือพ้ืนดินมีตั้งแต่ 8-20 ปลอ้ง เม่ือผา่ล าตน้ดู
ตามขวางจะเห็นเปลือกอยูเ่ป็นวงรอบนอก ประกอบไปดว้ยเซลลท่ี์กนัน ้าได ้ส่วนดา้น
ในเป็นเซลลท์่อน ้าและท่ออาหาร และพบว่าความหนาของเปลือกตน้ขา้วโพดมี

http://thailand-an-field.blogspot.com/2010/01/blog-post_28.html
http://thailand-an-field.blogspot.com/2010/01/blog-post_28.html
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ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัจ านวนตน้ลม้ ภายในเปลือกเป็นเซลลสี์ขาวของไส้ (pith) และ
มีท่อน ้า ท่ออาหาร (vascular bundles) กระจายอยูท่ัว่ไป  
ใบ ประกอบดว้ย ตวัใบ กาบใบ และหูใบ (ligule) ลกัษณะของใบขา้วโพดก็มีความ
แตกต่างกนัไปมากมายแลว้แต่พนัธ์ุ จ านวนใบมีตั้งแต่ 8-48 ใบ  
ดอก ขา้วโพดมีดอกตวัผู ้และดอกตวัเมียอยูแ่ยกกนั แต่อยูใ่นตน้เดียวกนั (monoecious) 
ดอกตวัผูร้วมกนัอยูเ่ป็นช่อ เรียกว่าช่อดอกตวัผู ้(tassel) และอยูต่อนบนสุดของตน้ 
เกษตรกรมกัจะเรียก “ดอกหวั” ดอกตวัผูด้อกหน่ึงจะมีอบัเกสร (anther) 3 อบั แต่ละอบั
ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร และมีละอองเกสร (pollen grain) ประมาณอบัละ 2,500 เกสร 
ช่อดอกตวัผูข้องขา้วโพดธรรมดา 1 ตน้ อาจจะผลิตละอองเกสรไดถึ้ง 25,000,000 เกสร 
หรือเฉล่ียแลว้มีละอองเกสรมากกว่า 25,000 เกสร 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  ต.บา้นกาศ 
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ขา้วโพดเป็นพืชไร่ท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะในดินร่วน 
ฤดูของการปลูก/ผลผลิต ฤดูท่ีเหมาะสม   

ต้นฤดูฝน :  ปลูกไดต้ั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน ตามสภาพฝนแต่ละ
พ้ืนท่ี 
ปลายฤดูฝน :  ปลูกไดต้ั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม 
ฤดูแล้ง :  ปลูกไดต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
ฤดูเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียวขา้วโพด  การเก็บเก่ียว ท าไดท้ั้งใชแ้รงงานคน หรือใชเ้คร่ือง
เก็บเก่ียว 
              1. การเก็บเกี่ยวสด   :   เม่ืออาย ุ105-110 วนั 
              2. การเก็บเกี่ยวแห้ง  :   เม่ืออาย ุ115-120 วนั 

ขั้นตอนการปลูก 1.การเตรียมดิน  มีความส าคญัตอ่การปลูกขา้วโพด ควรมีการไถพรวนดินให้มีความ
ร่วนซุย เพราะ จะท าใหเ้มลด็ขา้วโพดงอกไดดี้  นอกจากน้ียงัช่วยให้ดิน   มีการระบายน ้า
ไดดี้  รากขา้วโพดหาอาหารไดดี้ ซ่ึงการไถพรวนควรไถอยา่งนอ้ย  2 คร้ัง 
      1.1 ไถดะ การไถดว้ยผาน 3 หรือผาน 4 ควรไถให้ลึกประมาณ 30 cm. แลว้จากไถดะ
เสร็จควรตากดินไวป้ระมาณ 10-15 วนั 

                             
     1.2 ไถแปร  ควรไถดว้ยผาน 7  เพื่อยอ่ยดินกอ้นใหญ่ให้แตก ท าให้ดินมีความ 
ร่วนซุยมากย่ิงขึ้น  เพื่อให้เมลด็พนัธ์ุงอกไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ          
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หมายเหตุ   ก่อนปลูก ดินควรมีความช้ืนท่ีพอเหมาะ 

2.วิธีการปลกูท าได ้2  วิธี  ดงัน้ี 
      2.1. ใช้เคร่ืองปลูก สภาพดินตอ้งมีความช้ืนพอเหมาะ ในการปลูกควรปรับจานปลูก
ให้เหมาะสมกบัเมลด็  ควรปรับเคร่ืองปลูกให้มีระยะระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างหลุม
ประมาณ 20-25 ซม.  ใชเ้มลด็ 1-2 เมลด็ต่อหลุม หลงัจากขา้วโพดงอกแลว้ประมาณ 10-
15 วนั  ให้ถอนแยกเหลือ 1 ตน้ตอ่หลุม 

                            
      2.2. ใช้คนปลูก ช่วงสภาพดินมีความช้ืนพอเหมาะ ใชร้ถไถเลก็หรือรถไถเดิน
ตาม  โดยชกัร่องให้มีระยะระหว่างร่องประมาณ 75 ซม.  แลว้ใชค้นหยอดเมลด็ลงใน
ร่องให้มีระยะระหว่างหลุม 25 ซม. แลว้กลบดินหนา 4-5 ซม.  โดยใชเ้มลด็ 1-2 เมลด็ต่อ
หลุม  หลงัจากขา้วโพดงอกแลว้ประมาณ 10-15 วนั  ให้ถอนแยกเหลือ 1 ตน้ต่อหลุม 

                             
ขั้นตอนการดูแลรักษา การให้น ้า 

      คร้ังท่ี 1              หลงัจากการปลูก 
      คร้ังท่ี 2,3           ห่างจากการให้น ้าคร้ังท่ี 1 คร้ังละ 15 วนั เท่าๆ กนั 
      คร้ังท่ี 4,5,6        ห่างจากการให้น ้าคร้ังท่ี 3 คร้ังละ 7 วนั เท่าๆ กนั 
      คร้ังท่ี 7,8,9        ห่างจากการให้น ้าคร้ังท่ี 6 คร้ังละ 5 วนั เท่าๆ กนั 
      คร้ังท่ี 10,11,12 ห่างจากการให้น ้าคร้ังท่ี 9 คร้ังละ 7 วนั เท่าๆ กนั 
การให้ปุ๋ ย 
        ดินเหนียว ใชสู้ตร 16-20-0 และ 20-20-0 
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        ดินร่วน หรือดินทราย ใชสู้ตร 16-16-8 , 16-16-16 และ 15-15-15 
วิธีการใส่ 
         คร้ังท่ี 1 ใส่รองพ้ืนก่อนปลูก อตัรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่ และคร้ังท่ี 2 ใส่เพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตของฝักโดยใส่ปุ๋ ยยเูรีย  
          อตัรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่   ในช่วงท่ีขา้วโพดอายไุด ้40-45 วนั 

ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว        หลงัการเก็บเก่ียวขา้วโพด  ถา้ใชแ้รงงานคนเก็บเก่ียวขา้วโพดเป็นฝัก มีสีขา้วโพด
สดแลว้ขายไดท้นัที หรือถา้ตอ้งการเก็บขา้วโพดไวร้อขายเม่ือราคาดีควรเก็บเก่ียว
ขา้วโพดท่ีความช้ืนต ่า แลว้เก็บไวใ้นยุง้ท่ีมีการระบายอากาศดี หมัน่ตรวจสอบดูแลว่าฝัก
ขา้วโพดมีราเกิดขึ้นหรือไม่ ถา้เร่ิมมีราอาจจ าเป็นตอ้งน าฝักขา้วโพดออกตากแดด หรือ
รีบสีขายก่อนท่ีราจะลุกลาม ไม่เช่นนั้นอาจท าใหข้ายขา้วโพดไดร้าคาไม่ดี 

ราคาขาย ราคาขา้วโพดเลียงสัตว ์ความช้ืน 14.5%  รายเดือน ทั้งประเทศ  ปี 2560   
เฉล่ียเดือน ม.ค. - มี.ค. 6.28 บาท/กก. 
              ม.ค. - มิ.ย. 6.26 บาท/กก. 
              ม.ค. - ก.ย. 6.10 บาท/กก. 
              ม.ค. - ธ.ค. 6.10 บาท/กก. 

ผลผลิต/ไร่ 735 กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลิต 1. ตน้ทุนรวมต่อไร่ 4511.21 บาท 

      -ตน้ทุนผนัแปร 3431.69 บาท 
      -ตน้ทุนตชคงท่ี 825.78 บาท 
2. ตน้ทุนรวมต่อตนั 6138 บาท 
3. ตน้ทุนรวมต่อกิโลกรัม 6.14 บาท 
4. ค่าแรงงาน 200-300 บาท/วนั 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ไม่ควรปลูกในพ้ืนท่ี ท่ีมีความลาดชนัสูง มีความสูญเสียความอุดมสมบูรณ ของดิน
จากการชะล าง พงัทลายของหน าดิน 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล Thai Chef. (ม.ป.ป.).[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
ทิพยน์ภา คลงัพิมาย.(5 กุมภาพนัธ์ 2555).การปลูกขา้วโพด | การปลูกขา้วโพด. 
https://5a20001.wordpress.com/category/ขา้วโพด/ . ( สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
พิเชษฐ ์ กรุดลอยมาและสุรพงษ ์ ประสิทธ์ิวฒันเสวี.  ขา้วโพดเล้ียงสัตว.์ (ม.ป.ป.).
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/ . (สืบคน้ 25 
มีนาคม 2561.) 

 
 
 
 

http://www.thaichef.in.th/mobile/article_herbdetail.php?aid=16
https://5a20001.wordpress.com/category/ข้าวโพด/การปลูกข้าวโพด/
http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/fcorn.html
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8. ช่ืองาขาว  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช งาขาว 
ช่ือภาษาอังกฤษ Sasame seeds (white) 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Sesamum orientale L. 
ลักษณะพืช      ล าต้น: งาขาว เป็นพืชลม้ลุกท่ีมีอายฤุดูเดียว มีล าตน้ตั้งตรงจรดยอด สูงประมาณ 50-

150 เซนติเมตร ล าตน้ไม่แตกก่ิงแขนง แตบ่างพนัธ์ุอาจมีการแตกก่ิงแขนง ล าตน้มี
ลกัษณะอวบน ้า เป็นส่ีเหล่ียม มีขนส้ันๆปกคลุมหนา ล าตน้มีร่องยาวตามความสูงของล า
ตน้ เปลือกล าตน้บาง สีเขียวเขม้หรือมีสีอมม่วง สามารถดึงลอกเป็นเส้นได ้

                                    
     ใบ: ใบงาขาว ออกเป็นใบเด่ียว เรียงตรงขา้มกนัตามความสูงของล าตน้ ประกอบดว้ย
กา้นใบทรงกลมสีเขียวหรือสีม่วงแดง ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ส่วนแผน่ใบมีลกัษณะ
เป็นรูปหอกยาว กวา้งประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร โคนใบมน 
เป็นฐานกวา้ง และค่อยเรียวลงจนปลายใบแหลม แผน่ใบมีสีเขียวสด มีร่องตามเส้น
แขนงใบ ขอบใบเรียบหรือเป็นหยกั 
     ดอก: ดอกงาขาวเป็นดอกเด่ียวหรือเป็นกลุ่มบริเวณซอกใบ 1-3 ดอก ประกอบดว้ย
กา้นดอกส้ัน ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ถดัมาเป็นกลีบรองดอกสีเขียว จ านวน 5 กลีบ โคน
กลีบเช่ือมติดกนัหุ้มฐานดอก ถดัมาเป็นกลีบดอกท่ีมีลกัษณะเป็นกรวยยาว กลีบดอก
อ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เม่ือแก่หรือบานจะมีสีขาว ยาวเป็นทรงกรวย ประมาณ 4-5 
เซนติเมตร ปลายกลีบห้อยลงดิน และแยกออกเป็น 2 กลีบ คือ กลีบล่างท่ียาวกว่า และ
กลีบบนท่ีมีปลายหยกัเป็น 3 แฉก ถดัมาดา้นในดอกจะมีสีกลีบดอกดา้นในเป็นสีเหลือง 
มีเกสรตวัผู ้4 อนั แบ่งเป็น 2 คู่ แต่งละคู่ยาวไม่เท่ากนัส่วนเกสรตวัเมียมี 1 อนั ยาว 1.5-2 
เซนติเมตร ปลายกา้นเกสรแยกออกเป็น 2-4 แฉก ทั้งน้ี ดอกงาขาวจะเร่ิมบานในช่วงเชา้ 
และกลีบดอกจะร่วงลงดินในช่วงเยน็ 
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     ผลและเมล็ด: ผลงาขาวเรียกว่า ฝัก ฝักอ่อนมีลกัษณะทรงกระบอกค่อนขา้งกลม 
ปลายฝักเป็นจะงอยแหลม เม่ือฝักใหญ่จะแบง่เป็นร่องๆตามความยาวของฝัก ยาว
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร เปลือกฝักหนา มีสีเขียว และมีขนปกคลุม เม่ือฝักแก่เปล่ียนเป็น
สีด าอมเทา และปริแตก ท าให้เมลด็ร่วงลงดิน 

                                
ดา้นในฝักมีเมลด็ขนาดเลก็สีขาวจ านวนมาก เรียงซอ้นแยกกนัในแต่ละร่องพู เมลด็มีรูป
ไข่ เปลือกเมลด็บางมีสีขาว มีกล่ินหอม ใน 1 ฝัก จะมีเมลด็ประมาณ 70-100 เมลด็ 

                                
ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  - 
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก งาสามารถขึ้นไดดี้ในดินแทบทุกชนิด แต่จะขึ้นไดดี้ท่ีสุดในดินร่วนทรายท่ีมีความวามอ

ดุมสมบูรณ์พอสมควร มีการระบายน ้าดีและมีความเป็นกรดเป็นด่าง ระหว่าง 6.0-6.5 ไม่
ทนต่อสภาพน ้าขงั ถา้ปลูกในดิน เคม็รากของงาจะชะงกัการเจริญเติบโต ท าให้ผลผลิต
ของงาลดลง 

ฤดูของการปลูก/ผลผลิต ฤดูท่ีเหมาะสม 1. ตน้ฤดูฝน  เร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน  
                  2. ปลายฤดูฝน เร่ิมปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
ฤดูเก็บเก่ียว    1. เก็บเก่ียวไดต้ั้งแต่ปลายเดือนเมษายน-มิถุนายน 
                  2. เก็บเก่ียวไดต้ั้งแต่ป ลายเดือนเมษายน-มิถุนายน 

ขั้นตอนการปลูก 1. การปลูกแบบหว่านลงแปลง ให้หว่านเมลด็งา อตัรา 0.5-1 กิโลกรัม/ไร่ ก่อนไถตีหนา้
ดินกลบ 
2. การปลูกแบบหยดเมลด็เป็นแถว ให้โรยเมลด็ตามความยาวของร่อง ก่อนคราดหรือ
เกล่ียหนา้ดินกลบเลก็นอ้ย 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การปลูกงาขาวไม่ตอ้งการดูแลมากนกั หลงัการหว่านเมลด็แลว้เกษตรกรจะปล่อยใหง้า
เติบโตตามธรรมชาติ แต่มัน่ตรวจสอบแปลงเป็นระยะ หากพบโรคหรือแมลงระบาดให้
ฉีดพ่นดว้ยสารก าจดัศตัรูพืช ส่วนการปลูกในฤดูแลง้หรือพ้ืนท่ีค่อนขา้งแหง้แลง้อาจมี
การให้น ้าเป็นระยะ 
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ขึน้ตอนหลังการเก็บเกี่ยว น าเมลด็งาขาว แลว้น ามาตากแดดให้แหง้ แลว้น ามาเก็บในภาชนะท่ีเตรียมไว ้แลว้วาง

ในอากาศท่ีถ่ายเทไดส้ะดวก ในท่ีแห้งไม่ช้ืน จะเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 
ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่ 60-90 กิโลกรัมต่อไร่ 
ต้นทุนการผลิต 

                             
                          ตน้ทุนการผลิตงา ปี 2556 กรมวิชาการเกษตร 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล งาขาว สรรพคุณ และการปลูกงาขาว | พืชเกษตร.คอม เวบ็เพื่อพืชเกษตรไทย. (20 
มีนาคม 2561). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://puechkaset.com/งาขาว/. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
อภิชาต เกิดผล.(ม.ป.ป.).[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก file:///
C:/Users/Admin/Downloads/Documents/nga2.pdf. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
กรมส่งเสริมการเกษตร.(ม.ป.ป.).[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  
k-center.doae.go.th/getKnowledge.jsp?id=363. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
กรมวิชาการเกษตร.(2556).(ม.ป.ป.).[ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก 
www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2369. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 

 
 
 
 
 
 

http://puechkaset.com/งาขาว/
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/nga2.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/nga2.pdf
http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2369
http://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2369
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9.ถั่วลิสง 
หวัขอ้ รายละเอียด 

ช่ือพืช ถัว่ลิสง 
ช่ือภาษาองักฤษ Peanut 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Arachis hypogaea 
ลกัษณะพืช      ล าตน้ เป็นพืชตระกูลถัว่ เป็นพืชลม้ลุกมีทรงพุ่ม มีอายเุพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว มีล า

ตน้เด่ียวตั้งตรง หรือหรือเล้ือยทอดยอดได ้ล าตน้มีลกัษณะกลมๆ แตกก่ิงกา้นมาก มีขน
อ่อนๆปกคลุม มีสีเขียว 
     ราก มีระบบรากแกว้ มีรากแขนงแตก ออกมาจากรากแกว้ มีลกัษณะฝอยเลก็ ๆ มีสี
น ้าตาล 
     ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบยอ่ยมีสองคู่ออกตรงขา้มกนั ใบมีลกัษณะทรงรี มี
กา้นใบรองรับ มีขนอ่อนๆปกคลมุ มีสีเขียว 
      ดอก ออกดอกเด่ียว มีลกัษณะคลา้ยผีเส้ือ กลีบดอกจะมีสีเหลือง มีกา้นช่อดอกยาว 
ออกตามซอกใบ ล าตน้ ก่ิง 

                           
      ผล ออกเป็นฝัก จะออกท่ีใตดิ้น ฝักมีลกัษณะทรงกลมยาว มีลายเส้นชดัเจน มีเปลือก
หนาแขง็เปราะ มีสีน ้าตาล มีเมลด็เรียงอยูภ่ายในฝัก จะมีหลายเมลด็ 
     เมลด็ เรียงอยูภ่ายในฝัก มีหลายเมลด็ มีลกัษณะทรงกลมรี มีเยื่อบางหุ้มเมลด็อยู ่มีสี
น ้าตาล สีแดงม่วง สีแดง สีขาวนวล หรือสีชมพู ขา้งในมีเมลด็สองซีกประกบติดกนั 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  ต าบลแม่คง อ าเภอแม่สะเรียง 
ลกัษณะดิน/พืชท่ีปลูก - ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียว  

- ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวตัถุไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1.5  
- การระบายน ้าและถ่ายเทอากาศดี  
- ระดบัหน ้าดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร  
- มีความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5 - 6.5 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ตน้ฤดูฝน ควรปลกูในช่วง เมษายน – พฤษภาคม 
                  กลางฤดูฝน ควรปลูกในเดือนมิถุนายน 
                  ปลายฤดูฝน ควรปลูกในช่วง กรกฎาคม - สิงหาคม 
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ฤดูเก็บเกี่ยว ตน้ฤดูฝน เก็บเก่ียวประมาณ กรกฎาคม – สิงหาคม 
                กลางฤดูฝน เก็บเก่ียวประมาณ กนัยายน – ตุลาคม 
                ปลายฤดูฝน เก็บเก่ียวประมาณ ตุลาคม - พฤศจิกายน 

ขั้นตอนการปลูก        การเตรียมดินปลูกถัว่ลิสงก็เหมือนกบัพืชไร่ทัว่ไป คือ ไถพรวนให้ดินมีความร่วนซุย
และก าจดัวชัพืชถา้ปลูกในเขตชลประทานควรมีการยกแปลงท าร่องส่งและระบายน ้าใน
ระหว่างแต่ละแปลงน าเมลด็ท่ีกะเทาะเปลือกออกแลว้ปลูกเป็นหลุม ๆละ ๒ - ๓ เมลด็ ลึก
จากผิวดิน ๕ เซนติเมตรมีระยะระหว่างแถว ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร และระหว่างหลุม ๒๐ 
เซนติเมตร จะไดจ้ านวนถัว่ลิสงประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ ตน้ต่อไร่ซ่ึงจะใชเ้มลด็ท่ี
กะเทาะเปลือกออกแลว้จ านวน๑๒ - ๑๕ กิโลกรัมต่อไร่ หรือเมลด็ทั้งฝัก๒๐ - ๓๐ 
กิโลกรัมต่อไร่ (แลว้แต่ขนาดของเมลด็และความงอก และควรกะเทาะเมลด็ก่อนปลูก
เพื่อให้ไดต้น้งอกท่ีสม ่าเสมอ) 

                            
เมลด็เร่ิมงอกภายใน ๕ วนัหลงัจากปลูก ท าการถอนหรือซ่อมใหมี้จ านวนตน้ตอ่ไร่ครบ
ตามก าหนดภายในระยะเวลา ๗ - ๑๐ วนั และพรวนดิน ดายหญา้ เพ่ือก าจดัวชัพืช ภายใน 
๓๐วนัหลงังอก และควรพรวนดินกลบโคนสูงประมาณ๕ - ๗ เซนติเมตร เพื่อใหเ้ขม็แทง
ลงดินไดง้่ายขึ้นและงดการพรวนดินเม่ือตน้ถัว่ลิสงมีอาย ุ ๔๐วนัไปแลว้ เน่ืองจากจะไป
รบกวนการแทงเขม็อนัเป็นผลใหเ้มลด็ฝ่อ ในระยะเจริญเติบโตควรออก ส ารวจแปลง ซ่ึง
อาจจะมีโรคและแมลงศตัรูพืช ระบาดท าลายตน้ถัว่ลิสง ท าการป้องกนั ก าจดั ตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ถัว่ลิสงมีอายตุั้งแต่ ๙๐ - ๑๒๐ วนั (ตามลกัษณะของ
พนัธ์ุ) 

                          
 เม่ือฝักสุกแก่สังเกตไดจ้ากใบร่วง และล าตน้เห่ียวในของฝักไดเ้ปล่ียนจากสีขาวเป็นสีเทา
หรือสีน ้าตาลเก็บเก่ียวโดยใชมื้อถอนตน้และฝักขึ้นจากดินเลือกปลิดฝักแก่ออก น าไป
ตากแดดจนฝักแห้งสนิทแลว้จึงเก็บเพ่ือรอการจ าหน่ายในปัจจุบนัปัญหาส าคญัของถัว่
ลิสง ก็คือ การเกิดสารพิษแอลฟลาทอ็กซินซ่ึงเป็น สาเหตุของการเกิดมะเร็งในตบั 
ดงันั้น  จึงตอ้งตากเมลด็ให้แห้งสนิทโดยเร็ว (มีความช้ืนในเมลด็ต ่ากว่าร้อยละ ๑๔) จะ
ระงบัการเจริญเติบโตของเช้ือราซ่ึงผลิตสารพิษชนิดน้ี 
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ขั้นตอนการดูแลรักษา ถั่วลิสงฝักสด   
• ควรบรรจุถัว่ลิสงฝักสดในกระสอบป่านท่ีสะอาด มีการถ่ายเท อากาศไดดี้ และน าส่ง
ตลาดให้เร็วท่ีสุด เพื่อรักษาคุณภาพดา้นรสชาติ   
• ควรส่งถึงตลาดภายใน 24 ชัว่โมง ลา้งให้สะอาดแลว้ตม้ทนัที   
• ไม่ควรกองถัว่ให้นานเกิน 1 วนั เพราะอาจเกิดเช้ือรา ไม่ปลอดภยั ต่อผูบ้ริโภค   
ถั่วลิสงฝักแห้ง 
• บรรจุฝักในกระสอบป่านท่ีสะอาดและเก็บรักษาในโรงเก็บหรือ ส่งจ าหน่ายให้พ่อคา้ 
• โรงเก็บตอ้งเป็นอาคารโปร่ง อากาศถ่ายเทดี ป้องกนัความเปียกช้ืน จากฝนได ้ไม่มีมอด 
หนู หรือสัตวเ์ล้ียง เขา้รบกวน ถา้เป็นพ้ืนซีเมนต ์ใหห้าวสัดุรอง กระสอบป่าน เช่น ไมไ้ผ ่
เสาคอนกรีต เพ่ือไม่ให้ถัว่ลิสงดูดความช้ืนจากพ้ืนซีเมนต ์เพร าะจะท าให้ถัว่เกิดเช้ือราได ้
ควรดูแลท าความสะอาดโรงเก็บเมลด็พนัธ์ุอยูเ่สมอ 
     สภาพแวดล้อมของการเกบ็รักษา ควรมีการระบาย อากาศไดดี้ ถา้เก็บในสภาพห้องท่ี
มีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ จะมีอายใุนการเก็บรักษาไดน้านขึ้น ในห้อง
ท่ีมีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนสัมพทัธ์ 50 เปอร์เซ็นต ์สามารถเก็บได้
นานถึง 18 เดือน   
       การเก็บเมลด็พนัธ์ุท่ีไดจ้ากการใชเ้คร่ืองกะเทาะในห้องทท่ีมี อุหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 50 - 60 เปอร์เซ็นต ์สามารถเก็บไวไ้ดน้าน  
 12 เดือน 

ขึ้นตอนหลงัการเก็บ
เก่ียว 

• ฝักถัว่ลิสงท่ีจะน าเขา้เก็บตอ้งท าความสะอาดให้ปราศจากฝุ่ นผง เศษซากพืชและคดัฝัก
เน่าเสียคละฝักลีบไม่สมบูรณ์ออก 
• ในห้องท่ีไม่มีการควบคุมอณุหภูมิควรเก็บในรูปฝักแห้งจะเก็บได ้นานกว่าในรูปเมลด็
แห้ง ประมาณ 2 เดือน เน่ืองจากเปลือกฝักช่วยปกป้องเมลด็ ไดอี้กชั้นหน่ึง 
• ถัว่ลิสงเมลด็ขนาดปานกลางเก็บรักษาไดน้านกว่าเมลด็ขนาด ใหญ่และเลก็  
• ควรกะเทาะถัว่ลิสงฝักแห้งภายใน 3 เดือน เพ่ือรักษาคุณภาพ ดา้นการบริโภค 

ราคาขาย ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ (วันที่ 15-21 ม.ค. 61 )  
          ราคาถัว่ลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์น้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 47.00 บาท ลดลงจาก
กิโลกรัมละ 50.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.00  
          ราคาถัว่ลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์น้ีเฉล่ียกิโลกรัมละ 26.28 บาท สูงขึ้นจาก
กิโลกรัมละ 14.36 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 83.01  

ผลผลิต/ไร่ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรคาดคะเนถัว่ลิสง ป  2556/57 เม่ือเดือนมิถุนายน 2556 ว
ามีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 176,610 ไร  ลดลงจาก 184,270 ไร ของป  2555/56 ร อย

ละ 4.16  ผลผลิตคาดว ามี 45,920 ตนั 
ตน้ทุนการผลิต เงินลงทุน   4,720บาท 

ค าเมลด็พนัธุ  30กก.x30 บาท 
ค าปุ ยคอก 120 บาท 
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ค าแรง 300บาทx11 คน 
ค าเช าเคร่ืองสูบน ้า 100 บาทx4 วนั 
เงินลงทุน การผลิตต อไร 
รายได้  - ขายฝ กสด 13,000 บาท - ขายฝ กแห ง 15,000 บาท 
ก าไร - ขายฝ กสด 8,250 บาท - ขายฝ กแห ง 10,250 บาท 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- 

แหล่งอา้งอิงขอ้มูล ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.(15 มกราคม 2561). ถัว่ลิสง.[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=26550&filen. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
ปลูกถัว่ลิสงก าไรดีกว่าปลูกขา้ว ~ บา้นอะลาง Alang City เกษตร,การเกษตร.(ม.ป.ป.). 
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://alangcity.blogspot.com/2012/11/ . (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร.(2557). [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
พิริยาพร สุวรรณไตรย.์(ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Music/Peanut- . (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
กรมสงเสริมการเกษตร.(ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/ (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 

 
10. ถั่วแดงหลวง 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ถัว่แดงหลวง 
ช่ือภาษาอังกฤษ Redkidney bean 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Phaseolus vulgaris L. 
ลักษณะพืช ล าตน้ก่ึงเล้ือย ทุกส่วนมีขนปกคลุม ดอกมีสีเหลือง ฝักมีขนาดเท่ากบัถัว่เขียว แต่ยาวกว่า

เลก็นอ้ย ฝักห้อยลงดินแลดูคลา้ยน้ิวคน จึงเป็นช่ือเรียก ถัว่น้ิวนางแดง ฝักอ่อนมีสีเขียว 
ฝักแก่มีสีน ้าตาลอ่อน หรือมีสีด า เมลด็มีสีแดง เมลด็มีขนาดเลก็กกว่าถัว่แดงหลวง ฝักท่ีมี
สีน ้าตาลอ่อนจะมีเมลด็เลก็กว่าฝักสีด า 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  ต.ป่าแป๋ 
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ปลูกท่ีเหมาะสมของถัว่แดงหลวงควรเป็นพ้ืนท่ีราบ ถา้ปลูกบนพ้ืนท่ีไหล่เขาพ้ืนท่ีไม่ควร

มีความชนัมาก ระดบัความสูงของพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 800-1,200 เมตร ดินควรเป็น
ดินร่วนเหนียวท่ีเก็บรักษาความช้ืนดีและมีความอุดมสมบรูณ์ดี มีความเป็นกรด-ด่าง 
ประมาณ 5.5-6.5 พ้ืนท่ีชายฝ่ังแม่น ้าหลงัน ้าลดแลว้จะเหมาะสมกบัการปลูกถัว่แดงหลวง
มาก บนท่ีสูงควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีไม่อบัลมและแดดส่องไม่ถึง เพราะว่าตน้ถัว่จะโตชา้และมี
โรคระบาดมาก 

http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=26550&filen
http://alangcity.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/4_april57.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Music/Peanut-farming.pdf
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/
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ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ปลูกช่วงตน้ฤดูฝน : ปลูกประมาณเดือน พฤษภาคม 
                  ปลูกช่วงปลายฤดูฝน : ปลูกประมาณเดือน กนัยายน 
                  ปลูกช่วงฤดูหนาว : ปลูกประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 
ฤดูเก็บเก่ียว ช่วงตน้ฤดูฝน ประมาณเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 
                ช่วงปลายฤดูฝน ประมาณ เดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม 
                ช่วงฤดูหนาว  ประมาณ เดือน กุมภาพนัธ์ – มีนาคม 

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกถัว่แดงหลวง ควรมีขั้นตอนดงัน้ี 
-ก าจดัวชัพืชในแปลงปลูกโดยวิธีถางหญา้แลว้กลบวชัพืชในแปลงปลูก ควรท าก่อน
เพาะปลูกประมาณ 2-3 วนั 
-ขดุดินเพื่อให้ดินร่วนซุยและเกล่ียแปลงปลูกให้ราบเรียบพอสมควร 
-กรณีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเป็นพ้ืนท่ีลาดชนั ควรปลูกโดยไม่ตอ้งขดุหนา้ดินหรือพรวนดิน 
เพราะจะท าใหห้นา้ดินถูกชะลา้ง เม่ือฝนตกหนกั 
-ถา้เป็นพ้ืนท่ีราบและแปลงปลูกท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่  วชัพืชมีไม่ค่อยมาก อาจจะใชร้ถ
แทรกเตอร์ไถพรวนดินพร้อม ๆ กบัการก าจดัวชัพืช 
-มีการเจาะร่องน ้าภายในแปลงปลูกและรอบ ๆ แปลงปลูกใหเ้ป็นทางน ้าไหลผา่น เพ่ือ
ป้องกนัการชะลา้งหนา้ดินของแปลงปลูก 
-ปลูกบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ังแม่น ้าช่วงฤดูหนาว ควรมีการยกร่อง เพ่ือระบายน ้าเขา้แปลงปลูก
ไดส้ะดวก 
วิธีปลูกและอตัราเมลด็ท่ีใช ้
ควร ปลูกถัว่แดงหลวงให้เป็นแถวเป็นแนวเพ่ือสะดวกต่อการเดินเขา้แปลงปลูก ส าหรับ
ใส่ปุ๋ ย ก าจดัวชัพืชและถอนพนัธ์ุปนท่ีระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ระยะปลูกระหว่างแถว
ไดแ้ก่ 50-60 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างหลุมไดแ้ก่ 20-25 เซนติเมตร หลุมหน่ึงหยอด 
2-3 เมลด็ ซ่ึงจะใชเ้มลด็พนัธ์ุประมาณ 10.0-12.0 กิโลกรัมต่อไร่ 

ขั้นตอนการดูแลรักษา ปุ๋ ยและวิธีการใส่ปุ๋ ย 
เพ่ือให้ถัว่แดงหลวงขึ้นเจริญเติบโตไดดี้ให้ผลผลิตและคุณภาพเมลด็พนัธ์ุท่ีดี ควรมีการ
ใส่ปุ๋ ยดงัน้ี 
ใส่ ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อตัรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่คร้ังเดียวหลงัจากมีการก าจดัวชัพืช
คร้ังแรก ตน้ถัว่แดงหลวงมีอายไุดป้ระมาณ 12-15วนั หลงัจากงอก เม่ือใส่ปุ๋ ยแลว้มีการ
พูนโคนตน้ดว้ยใส่ปุ๋ ยไนโตรเจนสูตร 21-0-0 อตัรา 25.0 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เม่ือถัว่แดง
หลวง มีอายไุด ้35-40 วนั ใส่หลงัจากมีการก าจดัวชัพืชคร้ังท่ี 2 แลว้ 
การก าจดัวชัพืชในแปลงปลูก 
    หลงัจากถัว่แดงหลวงงอกแลว้ ช่วงระยะการเจริญเจริญเติบโตควรมีการก าจดัวชัพืช
อยา่งนอ้ย2คร้ัง 
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คร้ังแรก : ก่อนใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 เม่ือถัว่แดงหลวงมีอายไุดป้ระมาณ 12-15 วนั ก าจดั
วชัพืชแลว้ใส่ปุ๋ ยและพูนโคนให้แก่ตน้อ่อนของถัว่แดงหลวง 
คร้ังท่ีสอง : ก่อนใส่ปุ๋ ยไนโตรเจน สูตร 21-0-0 เม่ือถัว่แดงหลวงมีอายไุดป้ระมาณ35-40 
วนั ก าจดัวชัพืชแลว้จึงใส่ปุ๋ ยและอาจมีการพูนโคนให้แก่ตน้ถัว่แดงหลวงอีกคร้ัง 
 การให้น ้า 
ควร มีการให้น ้าแก่ถัว่แดงหลวงสม ่าเสมอเม่ือปลูกบริเวณพ้ืนท่ีริมฝ่ังแม่น ้าช่วง ปลูกฤดู
หนาว ถา้ดินปลูกเป็นดินร่วนเหนียว ควรจะใหน้ ้าประมาณ 10 วนัต่อคร้ังแต่ถา้ดินปลูก
เป็นดินทรายมาก จะตอ้งให้น ้าถ่ีขึ้นเป็น 7-10 วนัต่อคร้ัง 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

หลงัจากเกบ็เก่ียวและตากตน้และฝักประมาณ 2-3 วนั จนฝักและตน้แห้งทัว่ถึงดีแลว้ จึง
นวดฝักโดยใชไ้มท้บุ อยา่ทุบแรงมากเพราะจะท าให้เมลด็แตกและร้าว จะท าใหค้วามงอก
ของเมลด็พนัธ์ุสูญเสียไป เม่ือนวดเสร็จแลว้ให้ท าความสะอาดเมลด็โดยฝัดเอาเศษเปลือก
ฝัก ตน้ ใบ และส่ิงเจือปนอ่ืน ๆ เช่น ดิน กรวด ทราย ออกให้หมด หลงัจากนั้นน าเมลด็ท่ี
นวดและท าความสะอาดแลว้ตากแดดต่ออีกประมาณ 2-3 วนั เพ่ือลดความช้ืนของเมลด็
ลงอีกให้เหลือประมาณ 12-14 เปอร์เซ็นต ์

ราคาขาย 23.19 บาท 
ผลผลิต/ไร่ 228 กิโลกรัมต่อไร่ 
ต้นทุนการผลิต - 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล ถัว่แดงหลวง | Royal Project Foundation. (ม.ป.ป.).[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.royalprojectthailand.com/node/928. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
ลกัษณะพืช | เวบ็เพื่อพืชเกษตรไทย. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  http://puechkaset.com/ถัว่
แดง/ (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561 ) 
ราคาขาย ผลผลิต | กรมส่งเสริมการเกษตร  เขา้ถึงไดจ้าก 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/37.Kidney%20bean.pdf 
(สืบคน้ 17 เมษายน 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.royalprojectthailand.com/node/928
http://puechkaset.com/ถั่วแดง/
http://puechkaset.com/ถั่วแดง/
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Documents/37.Kidney%20bean.pdf
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ประเภทพืชสวน 
1. ช่ือกระเทียม  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช กระเทียม 
ช่ือภาษาอังกฤษ  Common Garlic, Allium, Garlic 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Allium sativum L. 
ลักษณะพืช พืชลม้ลุก มีล าตน้ใตดิ้นเป็นหวัลกัษณะกลมแป้น แต่ละหัวประกอบดว้ย 6-10 กลีบ เปลือก

นอกมีเยื่อสีขาวหรือม่วงอมชมพูหุ้มอยู ่2-4 ชั้น ลอกออกไดใ้บเด่ียว รูปยาวแคบ แบน ปลาย
แหลม โคนใบแผ่เป็นแผ่นและเช่ือมติดกนัหุ้มรอบใบอ่อนกว่าดา้นใน ลกัษณะคลา้ยล าตน้
เทียม ดอกช่อ ติดเป็นกระจุกท่ีปลายกา้น ดอกยอ่ยมีกาบหุ้มเป็นจงอยยาว กลีบดอกมี 6 กลีบ 
รูปยาวแหลม สีขาวแตม้สีม่วง หรือขาวอมชมพู ผลขนาดเลก็เป็นกระเปาะส้ันๆ รูปไข่หรือ
ค่อนขา้งกลม มี 3 พู เมลด็เลก็ สีด า 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต าบลห้วยโป่ง 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

     ดินท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกกระเทียม ควรเป็นดินท่ีร่วนซุย ระบายน ้ าได้ดี   
ถา้หากเป็นกรดจดัจะท าให้กระเทียมไม่เจริญ ควรใส่ปูนขาวก่อนปลูกอยา่งนอ้ย 15 วนั เพื่อ
ปรับดินให้เป็นกรดอ่อนๆ (pH 5.5-6.8) 
     ก่อนไถควรหว่านปุ๋ ยคอกก่อนประมาณ 4 ตนัต่อไร่ ถา้เป็นดินเหนียวควรใชไ้ถบุกเบิก
ก่อนพรวน ถา้เป็นดินร่วนใชเ้ฉพาะพรวนและยกแปลงเพ่ือการให้น ้าและระบายน ้าไดดี้  
     การเตรียมดินดีจะช่วยให้กระเทียมลงหัวดี และควรเตรียมแปลงปลูกขนาดกวา้ง    1 - 
2.5 เมตร ความยาวตามพ้ืนท่ีปลูกระยะห่างระหว่างแปลง (ทางเดินหรือร่องน ้ า) ควรกวา้ง 
50 ซม. 
     การเตรียมดินดีจะช่วยให้กระเทียมลงหัวดี และควรเตรียมแปลงปลูกขนาดกวา้ง    1 – 
2.5 เมตร ความยาวตามพ้ืน ท่ีปลูกระยะห่าง ระหว่างแปลง (ทางเดินหรือร่องน ้า) ควรกวา้ง 
50 ซม. 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม 2 ช่วงการเพาะปลูก  
1. เพาะปลูกช่วงเ ดือนตุลาคมถึงเ ดือนพฤศจิกายน   กระเทียมรุ่นน้ี เ รียกว่า

กระเทียมดอง หรือกระเทียมเบา นิยมใชท้  ากระเทียมดอง ไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน
เพราะฝ่อเร็ว  

2. เพาะปลูกช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  เรียกว่ากระเทียมปี  ใชท้  ากระเทียม
แห้งเพราะสามารถเก็บไวไ้ดน้าน 

ฤดูเก็บเกี่ยว  2 ช่วงการเก็บเก่ียว 
   1.  เก็บเก่ียวเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ อายปุระมาณ 75-90 วนั 
   2.  เก็บเก่ียวเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อายปุระมาณ 90-120 วนั 
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ขั้นตอนการปลูก        กระเทียมปลูกโดยใช้กลีบซ่ึงประกอบเป็นหัว นิยมใช้กลีบนอกปลูก เน่ืองจากกลีบ
นอกมีขนาดใหญ่ จะให้กระเทียมท่ีมีหวัใหญ่และผลผลิตสูง การน ากระเทียมไปปลูกในฤดู
ฝน จะท าให้กระเทียมงอกไม่พร้อมกนั โตไม่สม ่าเสมอกนั ขนาดของกลีบจะมีอิทธิพลหรือ
ความส าคญั   ต่อการลงหวัของกระเทียม  จากการศึกษาพบว่าพนัธ์ุท่ีมีกลีบใหญ่  ถา้หากใช้
กลีบขนาดกลางปลูกจะท าให้ผลผลิตสูง   พนัธ์ุท่ีมีกลีบขนาดเลก็  ถา้ใชก้ลีบใหญ่ท่ีสุดปลูก
จ ะ ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต สู ง  ป ก ติ ก ลี บ ท่ี มี น ้ า ห นั ก ก   2 ก รั ม  จ ะ ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต สู ง   
การปลูกอาจให้น ้าก่อนและใชก้ลีบกระเทียมจิ้มลงไปโดยเอาส่วนรากลงลึกประมาณ 2 ใน 
3 ส่วนของกลีบ  เป็นแถวตามระยะปลูกท่ีก าหนด ในพ้ืนท่ี 1 ไร่ ตอ้งใช้หัวพนัธ์ุ 100 กก. 
หรือกลีบ 75-80 กก. ปลูกโดยใชร้ะยะปลูก 10 x 10 -15 ซม. จะให้ผลผลิตสูงท่ีสุด ส าหรับ
กระเทียมจีนใช้ระยะปลูก 12-12 ซม. และหัวพนัธ์ุ 300-350 กก.ต่อไร่ หลงัปลูกจะใชฟ้าง
คลุมแปลงเพ่ือควบคุมวชัพืช ท่ีจะมีขึ้นในระยะแรก เก็บความช้ืนและลดความร้อนเวลา
กลางวนั 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

การให้น ้า  
ควรให้น ้าก่อนปลูกและหลงัปลูกกระเทียมควรไดรั้บน ้ าอย่างเพียงพอและสม ่าเสมอในช่วง
ระหว่าง่างเจริญเติบโต 7-10 วนั/คร้ัง สรุปแลว้จะให้น ้าประมาณ 10 คร้ัง/ฤดู โดยสังเกตุจาก
ใบกระเทียมถา้เร่ิมเห่ียวตอ้งรีบให้น ้ าทนัที ควรงดการให้น ้ าเม่ือกระเทียมแก่จดั ก่อนเก็บ
เก่ียว 2-3 สัปดาห์  
การคลุมดิน  
หลงัปลูกกระเทียมควรคลุมดินดว้ยฟางขา้วแห้ง เศษหญา้แห้ง หรือเศษวสัดุท่ีสามารถผพุงั
เน่าเป่ือยอื่น ๆ หนาประมาณ 2-3 น้ิว ทั้งน้ีเพ่ือควบคุมวชัพืชท่ีจะมีขึ้นในระยะแรก และ
รักษาความช้ืนในดิน ท าให้กระเทียมสามารถเจริญเติบโตไดดี้ 
การใส่ปุ๋ ย  
ปุ๋ ยท่ีแนะน าให้ใช้ส าหรับกระเทียมในบา้นเรา ควรมีส่วนของไนโตรเจนเท่ากับ 1 ส่วน 
ฟอสฟอรัส 1 ส่วน  และโพแทสเซียม 2 ส่วน เช่น ปุ๋ ยสูตร 10-10-15, 13-13-21 เป็นตน้ 
อตัราปริมาณ 50-100 กก./ไร่ ขึ้นอยู่กบัความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง คือ 
คร้ังแรกใส่เป็นปุ๋ ยรองพ้ืนตอนปลูก แลว้พรวนกลบลงในดิน ปริมาณคร่ึงหน่ึงและใส่คร้ังท่ี 
2 ใส่แบบหว่านทัว่แปลง เม่ืออายุประมาณ 30 วนัหลงัปลูก ควรใชปุ้๋ ยเสริมไนโตรเจน เช่น 
ปุ๋ ยยูเรีย แอมโมเนียมซัลเฟต เป็นตน้ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรก อตัราประมาณ 
25-30 กก./ไร่ เม่ืออายปุระมาณ 10-14 วนัหลงัปลูก 
การก าจัดวัชพืช  
กระเทียมเป็นพืชท่ีมีรากต้ืน ดงันั้นควรก าจดัวชัพืชในระยะท่ีวชัพืชเร่ิมงอก ถา้หากปล่อยทิ้ง
ไว ้นอกจากจะแย่งน ้ าอาหารและแสงแดดจากกระเทียมแล้ว ม่ือถอนจะท าให้รากของ
กระเทียมกระทบกระเทือนท าให้ชะงกัการเจริญเติบโต หรือท าให้ตน้เห่ียวตายได ้ฉะนั้น
เ ม่ื อ วัช พื ช มี  ข น า ด ใ หญ่ ค ว ร ใ ช้ มี ด ห รื อ เ สี ย ม มื อ เ ล็ ก ๆ  แ ซ ะ วัช พื ช อ อ ก   
สารเคมีก าจดัวชัพืชท่ีเกษตรกรนิยมใช้กนัมากคืออะลาคอร์ (ช่ือการคา้ : แลสโซ่) อตัรา 
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0.36-.045 กก.ต่อไร่ (ของเน้ือยาบริสุทธ์ิ) โดยพ่นคุลมดินหลงัปลูกก่อนท่ีกระเทียมและ
วชัพืชงอก นอกจากน้ียงัใช้ยาพาราควอซ์ (ช่ือการค้า : กรัมม็อกโซน) พ่นตามร่องน ้ า
ระหว่างแปลงทุกคร้ังหลงัจากให้น ้า 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

กระเทียมท่ีมดัจุกไวน้ าไปแขวนไวใ้นเรือนโรงเปิดฝาทั้ง  4  ดา้น  หรือใตถุ้นบา้นท่ีมีการ
ถ่านเทอากาศดี  ไม่ถูกฝน  หรือน ้ าคา้ง  รวมทั้งแสงแดด  ประมาณ  3-4  สัปดาห์  จะท าให้
กระเทียมแห้งสนิท   คุณภาพดี   จึงน าลงมากองสุ่มรวมกันเพื่อเก็บรักษาหรือขาย
ต่อไป  กระเทียมหลงัจากเก็บ  5-6  เดือน  จะสูญเสียน ้าหนกัไปประมาณ  30%  ถา้หากเก็บ
ขา้มปีจะมีส่วนสูญเสีย  60-70% 

ราคาขาย กระเทียม ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้   ไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 (มกราคม – มีนาคม) เฉล่ียอยูท่ี่ 27 
บาท/กิโลกรัม 

ผลผลิต/ไร่ 905 กก./ไร่ (ปี 57) 
ต้นทุนการผลิต ตน้ทุนการผลิตกระเทียมแห้ง ปี 2558 มีตน้ทุนไร่ละ 27,617.71 บาท และกิโลกรัมละ 26.89 

บาท 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล กระเทียม.(ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.the-
than.com/samonpai/sa_12.html. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
กระเทียม. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/allium.html. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
garlic. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/garlic.html#season. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร.(24 เมษายน 2560).กระเทียมราคาดี ไดคุ้ณภาพ ดา้น
หอมแดง-พริก-ถัว่เขียว ผลผลิตมาก ราคาลง แต่ยงัสูงกว่าตน้ทุน. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24559&filename=news. (สืบคน้ 
25 มีนาคม 2561.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.the-than.com/samonpai/sa_12.html
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http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=24559&filename=news
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2. ช่ือหอมแดง  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช หอมแดง 
ช่ือภาษาอังกฤษ Shallot 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Allium ascalonicum Linn. 
ลักษณะพืช     ใบ: ใบแทงออกจากล าตน้หรือหวั มีลกัษณะเป็นหลอดกลม ดา้นในกลวง มีสารสีนวล

เป็นไขเคลือบผิวใบ ใบมีลกัษณะตั้งตรงสูงประมาณ 15-50 ซม. แตตกออกเป็นชั้นถ่ี 5-8 
ใบ ใบอ่อนสดของหอมแดงใชใ้นการบริโภค 
ส่วนหวัหรือบลับ ์หวัหรือบลับเ์ป็นส่วนของกาบใบที่เรียงซอ้นกนัแน่นจากดา้นในของหวั
ออกมา เป็นแหล่งสะสมอาหาร และน ้า มีลกัษณะเป็นกระเปาะ เรียกว่า Bulbs มีล าตน้
ภายใน มีลกัษณะเป็นกอ้นเลก็ๆสีขาว ซ่ึงเป็นท่ีเกิดของหวัหอม หวัหอมจะแตกใหม่
ออกมาจากหวัเดิม โดยเฉล่ีย 2-10 หวัต่อกอ เส้นผา่นศูนยก์ลางของหวัประมาณ 1.5-3.5 
ซม. 
    ตน้: ตน้ท่ีมองเห็นเหนือดินเป็นส่วนท่ีอยูต่่อจากบลับ ์จดัเป็นล าตน้เทียมท่ีเกิดจากกาบ
ใบเรียงอดักนัแน่น ถดัมาจึงเป็นส่วนของใบ 
    ราก :รากหอมแดงเป็นระบบรากฝอยจ านวนมาก งอกออกจากดา้นล่างของตน้ มี
ลกัษณะเป็นกระจุกรวมกนัท่ีกน้หวั และแพร่ลงดินลึกในระดบัต้ืนประมาณ 10-15 
เซนติเมตร 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต าบลแม่สวด 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก หอมแดงมีระบบรากต้ืน ชอบดินร่วน มีการระบายน ้ าดี แปลงปลูกควรไถพรวนหรือขุด
ดว้ยจอบพลิกดินตากแดดไวก่้อน 2-3 วนั แลว้ย่อยดินให้เป็นกอ้นเล็ก อย่าให้ละเอียดมาก
เพราะจะท าให้ดินแน่น  หอมลงหัวยากควรใส่ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยมูลสัตว์ลงไป
คลุกเคลา้ให้ทัว่ เก็บเศษวชัพืช หรือรากหญา้อ่ืน ๆ  ออกให้หมดแลว้รองพ้ืนก่อนปลูกดว้ย
ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-15-15 ในปริมาณ 20-50 กิโลกรัม/ไร่ 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

    ฤดูท่ีเหมาะสม ปลูกหัวหอมในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ใช้ระยะเพาะปลูก
ประมาณ 45-50 วนั 
    ฤดูเก็บเกี่ยว หอมแดงท่ีปลูกในฤดูหนาว จะแก่จดัเม่ืออายุ  70-110  วนั  ถา้ปลูกในฤดู
ฝนจะสามารถเก็บไดเ้ม่ืออายปุระมาณ 45 วนั แต่ผลผลิตของหอมแดงทั้ง 2 ฤดูแตกต่างกนั 
คือในฤดูหนาวจะให้ผลผลิตมากเป็น 2-3 เท่าของในฤดูฝน  จึงเป็นเหตุให้หอมแดงในฤดู
ฝนมีราคาสูงกว่า  
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ขั้นตอนการปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการดูแลรักษา 

หอมแดงปลูกได ้2 วิธี 
1.ใชห้ัวพนัธ์ุ เป็นวิธีของเกษตรกรท่ีนิยมปฏิบติักนัมานาน หัวหอมแดงที่จะปลูกตอ้งผา่น
การพกัตวัมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน จึงจะปลูกได ้
2.ใชเ้มลด็พนัธ์ุ เป็นวิธีท่ีลดตน้ทุนในการผลิตในการซ้ือหวัพนัธ์ุท่ีมีราคาแพงก่อนปลูก 1-
3 วนั ควรให้น ้ าในแปลงให้ชุ่มก่อน ขั้นตอนการปลูก น าหัวพนัธ์ุท่ีพกัตวัดีแลว้หรือหัว
พนัธ์ุท่ีเก็บไวน้าน 2-4 เดือนหลงัจากเก็บเก่ียว มาตดัรากแห้งออก แยกหัวออกจากกนัให้
เป็นหัวเด่ียว ๆ แลว้ฝังหัวลงไปในดินให้ปลายของหวัอยูเ่สมอผิวดิน ระยะปลูกท่ี 15 x 15 
ซม. ปิดฟางหนาประมาณ 1 เซนติเมตร เม่ือหอมแดงงอกไดป้ระมาณ 15 วนั จึงหว่านปุ๋ ย
แอมโมเนียมซัลเฟต 21% อตัรา 10 กิโลกรัม/ไร่ แลว้ให้น ้ าเชา้เยน็หรือวนัละคร้ัง แลว้แต่
ส ภ า พ ค ว า ม ชุ่ ม ช้ื น ข อ ง ผิ ว ดิ น 
เบลเยี่ยม และคณะ (2534) ท าการทดลองหอมแดงในระยะ 10× 10, 15× 10, 15× 15, 20× 10, 
20× 15 ซม. และ 20× 20 ซม. โดยใชก้ลา้หอมแดงอายุ 45 วนั พบว่า ระยะ 15 x15 ซม. ให้
ผลผลิตสูง 
การให้น ้า 
หอมแดงต้องการน ้ าตลอดช่วงเพาะปลูกประมาณ 250-400 มิลลิเมตร การให้น ้ ามาก
เกินไปจะท าให้ดินแน่น มีน ้าขงั ดินขาดอากาศ ท าให้รากเน่าได ้
– ให้น ้าตั้งแต่เร่ิมปลูกถึงอาย ุ7 วนั ทุกวนั 
– อาย ุ7-20 วนั ให้น ้า 2-3 วนั/คร้ัง เพราะเป็นระยะท่ีหวัเร่ิมแตก ตอ้งเวน้การให้น ้า เพ่ือให้
ดินมีช่วงท่ีแห้งเหมาะส าหรับการขยายจ านวนหวั 
– อาย ุ21-70 วนั ใหน้ ้า 1-2 วนั/คร้ัง 
– หยุดให้น ้ าหอมแดงก่อนการเก็บเก่ียว 10-15 วนั และให้น ้ าก่อนถอนหอมแดง 1 วนั 
เพื่อให้ง่ายตอนถอน 
การใส่ปุ๋ ย 
– ปุ๋ ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั หรือวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น แกลบ ขี้ออ้ย 
อตัราไร่ละ 3-5 ตนั โดยการหว่านก่อนไถพรวนดินคร้ังสุดทา้ย 
– ปุ๋ ยเคมี สูตร 12-24-12 อตัราไร่ละ 30-50 กิโลกรัม รองพ้ืนก่อนปลูก และในระยะแตก
กอ ทั้งน้ี ในระยะแตกยอดให้ใส่ปุ๋ ยยเูรียไร่ละ 10 -15 กิโลกรัม 
การควบคุมแมลงศตัรูพืช 
หนอนกระทูผ้กัหรือหนอนกระทูห้ลอดหอม เป็นหนอนท่ีเป็นศตัรูส าคญัท่ีสุดในการปลูก
ผกั เน่ืองจากสามารถสร้างความตา้นทานยาหรือเรียกว่าหนอนด้ือยา หนอนกระทูห้อม
ชอบซ่อนตวัตามใตใ้บยอด ซอกกาบใบ กดักินใบหอม การท าลายพบทั้งกลางวนั และ
กลางคืน 
ลกัษณะของวงจรชีวิต ตวัเต็มวยั เป็นผีเส้ือกลางคืนขนาดกลาง แม่ผีเส้ือจะมีสีน ้ าตาลแก่
ปนเทา ลกัษณะเด่นคือ ตรงกลางปีกคู่หนา้มีจุด 2 จุด สีน ้าตาลอ่อน ปีกคู่หลงับางกว่าปีกคู่
หน้า ปีกคู่หลงัสีขาว ปีกคู่หน้าสีเขม้กว่าปีกคู่หลงั ล าตวัมีขนสีน ้ าตาลอ่อนปกคลุม หลบ
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อยูต่ามใบพืช ใบผกั ตามท่ีรกพุ่มวชัพืชหรือใตเ้ศษพืช ตวัแก่ชอบวางไข่ตามโคนไข่ มีการ
วางไข่ตอนหวัค ่า (18.00-20.00 น.) เป็นกลุ่ม ๆสีขาว จ านวนประมาณกลุ่มละ 20 ฟอง 
ตวัอ่อนเป็นตวัหนอน ลกัษณะอว้น ผนงัล าตวัเรียบมีสีหลายสีตามสภาพแวดลอ้มหรือสี
ใบพืชท่ีเกาะ (ปรับตวัพลางให้เขา้กบัสีท่ีมนัเกาะอยู)่ ดา้นขา้งมีแถบสีขาวขา้งละแถบ พาด
ตามยาวของล าตวั ระยะตวัหนอนประมาณ 14-17 วนั แลว้เขา้ดกัแดป้ระมาณ 5-10 วนั 
ดกัแดอ้ยู่ใตดิ้นบริเวณโคนตน้ ลึกประมาณ 1 น้ิว เติบโตโดยการลอบคราบ (ประมาณ 5 
คร้ัง) หลงัจากการลอกคราบ 1-2 คร้ัง แลว้เขา้ท าลายพืชผกัไดรุ้นแรงมาก โดยมีวงจรชีวิต 
25-36 วนั 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

หอมแดงจะเก็บไดไ้ม่เกิน 6 เดือน หลงัจากเก็บเก่ียวบนแปลง ถา้เกิน 6 เดือน หวัหอมแดง
จะฝ่อไม่สามารถรับประทานและไม่สามารถน าไปเพาะปลูกได ้

ราคาขาย ราคาเฉล่ียวนัน้ี(19/3/2561) :  26.00 บาท/กก. 
ผลผลิต/ไร่ ผลผลิต ปี 2558   ผลผลิตการปลกู 1,979 ต่อไร่ (กก.) 

                       ผลผลิตการเก็บ 2,074 ต่อไร่ (กก.) 
ต้นทุนการผลิต ตน้ทุนการผลิต ในปี 2558 มีตน้ทนุไร่ละ 26,882.09 บาท หรือกิโลกรัมละ 13.58 บาท 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล หอมแดง (Shallot) สรรพคุณ และการปลูกหอมแดง | พืชเกษตร.คอม เวบ็เพื่อพืชเกษตร
ไทย.(ม.ป.ป.). [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://puechkaset.com/หอมแดง/. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
shallot. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/shallot.html. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
ราคาสินคา้รายชนิด-ส่ีมุมเมือง. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.taladsimummuang.com/dmma/Portals/PriceListItem.aspx?id=040001023. 
(สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://puechkaset.com/หอมแดง/
http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/shallot.html
http://www.taladsimummuang.com/dmma/Portals/PriceListItem.aspx?id=040001023
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3. ช่ือไหน หรือ พลัม  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ไหน หรือ พลมั 
ช่ือภาษาอังกฤษ Plum 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Prunus domestica L. 
ลักษณะพืช ตน้พลมั พลมัเป็นไมผ้ลยนืตน้ มีลกัษณะทรงตน้ค่อนขา้งเลก็เช่นเดียวกบัตน้พีช การปลูก

ในประเทศไทยตอ้งปลูกในท่ีท่ีมีความหนาวเยน็ และพ้ืนท่ีท่ีปลูกจะตอ้งมีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป แต่ส าหรับบางสายพนัธ์ุอาจปลูกไดใ้นพ้ืนท่ีสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไป 

                         
ใบพลมั ลกัษณะของใบเป็นรูปหอก ปลายและโคนใบแหลม แผน่ใบสีเขียว ขอบใบเป็นจกั
คลา้ยฟันเล่ือยแบบถ่ี ๆ 

                        
ดอกพลมั ออกดอกจ านวนมาก ดอกมีขนาดเลก็และมีสีขาว ดอกเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ 
ปกติแลว้จะผสมตวัเองไม่ได ้แตจ่ะตอ้งผสมขา้มพนัธ์ุและเฉพาะเจาะจงพนัธ์ุเท่านั้น และ
จะออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ หลงัจากไดรั้บความหนาวเพียงพอ 

                      
ลูกพลมั ผลเป็นแบบ Drupe จึงจดัเป็นพวก Stone Fruit คือมีส่วนของ Endocarp ท่ีแขง็
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เหมือนกบัลูกพืชและบ๊วย และผลจะมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองของขนาด สีของผล และ
เน้ือของผล ขึ้นอยูก่บัสายพนัธ์ุท่ีเพาะปลูก บางพนัธ์ุผลอาจมีร่องยาวดา้นขา้ง เม่ือผลโต
เตม็ท่ีจะมีสีนวลสีขาวปกคลุมอยู ่ซ่ึงเราเรียกว่าสารเคลือบ หรือ “Wax bloom” เน้ือมีรส
หวานหรือหวานอมเปร้ียว ดา้นในผลมีเมลด็แขง็อยู ่1 เมลด็ 

                           
เมลด็พลมั เมลด็เป็นเมลด็เด่ียวและแขง็ มีสีน ้าตาล 

                      
 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลกู  

ต าบลห้วยห้อม  อ าเภอแม่ลานอ้ย 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

พลมัสามารถปลูกไดใ้นดินทุกชนิด ชอบดินร่วนจะเติบโตไดดี้ ชอบอากาศเยน็ การปลูกท า
ไดด้ว้ย วิธีใชเ้มลด็เพาะตน้พนัธ์ุ ทาบก่ิง ติดตา หรือตอนก่ิง แลว้น ามาปลูกลงในแปลง 
ระยะห่างระหว่างตน้ประมาณ 4 × 4 ซม. 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ฤดูฝน 
ฤดูเก็บเก่ียว พลมัจะให้ผลผลิต ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ปี หลงัปลูกลงในแปลง ผลมีขนาดโต
เตม็ท่ี ผลสุกจะมีสีม่วงอมด า ให้ตดัออกมาทั้งขั้ว แลว้ตอ้งเบามือระวงัอยา่ท าหล่น อาจท า
ให้ผลช ้าเสียหายได ้(พลมัแต่ละพนัธ์ุมีช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตแตกต่างกนั แต่จะอยู่
ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน) 

ขั้นตอนการปลูก ระยะปลูก : ตามปกติแลว้ใชร้ะยะ 4x4 เมตร 1 ไร่ จะปลูกได ้100 ตน้ อาจจะใชร้ะยะปลูก 
3x4 เมตร หรือ 2x4 เมตรก็ได ้แตต่อ้งมีการตดัแต่งทรงตน้และการดูแลรักษาท่ีดี การเตรียม
หลุมปลูกปฏิบติัเช่นเดียวกบัการปลูกบ๊วย 
การใส่ปุ๋ ย : ในระยะการเจริญเติบโตหลงัปลูกใชปุ้๋ ยสูตร 15-15-15, 16-16-16 หรือ 13-13-
21 ใส่ในตอนตน้ฤดูฝนอตัราประมาณ 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 กิโลกรัมต่อตน้ในปีท่ี 1, 2, 3 และ 
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4  ตามล าดบั อาจเสริมปุ๋ ยเด่ียวไนโตรเจน เช่น 46-0-0 ตอนกลางฤดูฝนอตัราประมาณ 0.2, 
0.3, 0.4, 0.5 กิโลกรัม/ตน้ ในปีท่ี 1, 2, 3 และ 4 เช่นเดียวกนั 
 
ส าหรับไมผ้ลท่ีให้ผลแลว้ ก่อนออกดอกควรใชปุ้๋ ยผสมท่ีมีสัดส่วนของธาตุฟอสฟอรัสและ
โปแตสเซียมสูง เช่น ปุ๋ ยสูตร 12-24-12 , 8-24-24 ฯลฯ และใส่ปุ๋ ยอนิทรียแ์ละปุ๋ ยเคมีผสม
อีกคร้ังหลงัการเก็บเก่ียว ปุ๋ ยเคมีผสมท่ีใส่ในระยะน้ีควรมีสัดส่วนของธาตุไนโตรเจนสูง 
เช่นสูตร 20-10-10หรืออยา่งนอ้ยสูตรเสมอเช่น 15-15-15 หรือ 16-16-16 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

พลมัชอบระบายน ้าดี น ้าไม่ขงั ชอบแสงแดด ชอบดินท่ีชุ่มช้ืน ตอ้งให้น ้าเพียงพอ ให้ระบาย
น ้าดี ปลูกช่วงแรกตอ้งรดน ้าทุกวนั เม่ือตน้เติบโตขึ้น ก็ให้ลดการให้น ้าได ้ปลูกในฤดูฝนจะ
ดี 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

ผลพลมัสุกท่ีเก็บไว ้แลว้น ามาใส่ในภาชนะใส่กล่อง แลว้น าไปแช่ตูเ้ยน็ หรือแช่ในช่อง
ฟรีส จะเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 

ราคาขาย แม่คา้ชาวบา้นวางขายริมฟุตบาท สีด า และสีแดงราคา 20-30 บาท/กิโลกรัม แต่หาดูราคา
ขึ้นห้างสรรพสินคา้แลว้ราคาเกือบ 300 บาท (อา้งอิง) 

ผลผลิต/ไร่ - 
ต้นทุนการผลิต - 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล   20 สรรพคุณและประโยชน์ของลกูไหน (ลูกพรุน, ลูกพลมั). (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึง
ไดจ้าก https://medthai.com/ลูกพลมั/. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
พลมั | Thai Food.(13 มกราคม 2560). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.thai-
thaifood.com/th/พลมั/.( สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
พลมั: องคค์วามรู้เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีสูง. (26 มกราคม 2559). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/90. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
การปลูกลูกไหน | บา้นพอเพียง. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก https://xn--
72c9acray9etb5a2i5d.blogspot.com/2014/02/blog-post_8768.html.( สืบคน้ 25 มีนาคม 
2561.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://medthai.com/ลูกพลัม/
https://www.thai-thaifood.com/th/พลัม/
https://www.thai-thaifood.com/th/พลัม/
https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/90
https://บ้านพอเพียง.blogspot.com/2014/02/blog-post_8768.html
https://บ้านพอเพียง.blogspot.com/2014/02/blog-post_8768.html
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4. ช่ือมะคาเดเมียหรือแมคคาเดเมีย  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช มะคาเดเมีย หรือ แมคคาเดเมีย 
ช่ือภาษาอังกฤษ Macadamia 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Macadamia inte grifolia Maiden and Betche 
ลักษณะพืช ล าตน้ 

แมคคาเดเมีย เป็นพืชยืนตน้เขียวชอุ่มตลอดปี ล าตน้สูงตั้งตรง เม่ือโตเตม็ท่ีสูงประมาณ 20 
เมตร ทรงพุ่มมีลกัษณะคลา้ยปิรามิด แผอ่อกกวา้งประมาณ 13 เมตร 
ใบ 
ใบมีลกัษณะเหมือนหอกหวักลบั ใบแก่สีเขียวเขม้ ขอบใบมีหนามเลก็นอ้ย 
ดอก 
ออกดอกเป็นช่อยาว ติดผลเป็นช่อยาวประมาณ 7-12 น้ิว (20-30 ซม.) ดอกมีสีขาวหรือสี
ชมพู มีกล่ินหอม ดอกแมคคาเดเมีย มีเกสรตวัผูแ้ตกก่อนเกสรตวัเมีย ประมาณ 2 วนั โดย
ดอกตวัผู ้และดอกตวัเมียจะอยูบ่นกา้นดอกเดียวกนั ก่ิงหน่ึงจะมีดอกประมาณ 300-600 
ดอก ติดผลเป็นช่อ ช่อละประมาณ 20 ผล 

                           
ผลมีเปลือกแขง็หนา สีเขียว มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 น้ิว (2.5 ซม.) เน้ือในมีเปลือก
แขง็หุ้ม เรียกว่า กะลา ภายในกะลามีเมลด็เป็นเน้ือแน่นสีขาว รับประทานได ้ลกัษณะ
เปลือกแมคคาเดเมีย มี 2 ลกัษณะ คือ Rough and Smooth shell 

                     
ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

- 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการปลูก ควรสูงจากระดบัน ้าทะเลไม่นอ้ยกว่า 700 เมตร ตามลกัษณะ
สายพนัธ์ุท่ีปลูก พ้ืนท่ีตอ้งมีแหล่งน ้าเพียงพอตลอดปี ควรเป็นดินโปร่ง ระบายน ้าไดดี้ มี
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ค่าความเป็นกรดเลก็นอ้ย ท่ี 5.5-6.5 อุณหภูมิในช่วง 10-25 °C มกัให้ผลผลิตไดเ้ม่ือ อาย ุ4-
5 ปี และใหผ้ลต่อเน่ืองจนถึงอาย ุ50 ปี เกบ็ผลไดห้ลงัออกผลประมาณ 6 เดือน 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม 
ฤดูเก็บเก่ียว ออกดอกปีละ 2 คร้ัง คือ ช่วง พ.ย. – ธ.ค. และ ก.ค. – ส.ค. ผลจะพร้อมเก็บ 
ประมาณ 6 – 9 เดือน หลงัดอกบานถึงแก่ 

ขั้นตอนการปลูก แมคคาเดเมีย Macadamia intergrifolia เป็นพืชท่ีปลูกมากในภาคเหนือของประเทศ  ระยะ
ปลูกระหว่างตน้ และแถว 8× 10 เมตร สามารถปลูกพืชอื่นแซมไดใ้นช่วง 1-4 ปีแรก เช่น 
กาแฟ , สตรอเบอรี, มนัส าปะหลงั เป็นตน้ ควรขดุขนาดหลุม 75 x 75 x 75 เซนติเมตร ถึง 
1 x 1 x 1 เมตร ใหร้องกน้หลุมดว้ยหินฟอสเฟต อตัราหลุมละ 1-2 กิโลกรัม  ปุ๋ ยคอกหรือ
แกลบหรือปุ๋ ยหมกั อตัราหลุมละ 3-5 กิโลกรัม                  

ขั้นตอนการดูแลรักษา การให้น ้า 
ควรใหน้ ้าสม ่าเสมอ ตั้งแต่หลงัการปลูก ระยะ 1-2 ปี แรก 2-3 วนั/คร้ัง และหลงั 2 ปี อยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละคร้ัง และระยะออกดอก และติดผล ตอ้งให้อยา่งต่อเน่ือง 
การใส่ปุ๋ ย 
การใส่ปุ๋ ย ใชปุ้๋ ยสูตร 15-15-15  อตัรา 500 กรัม/ตน้ ทุก 2 คร้ัง/ปี และ สูตร 12-12-24 
อตัรา 500 กรัม/ตน้ ก่อนระยะออกดอก และติดผล (ต.ค.-พ.ย. และ ก.ค. – ส.ค. ) ของทุกปี
เม่ือเร่ิมให้ผลผลิต ทั้งน้ี ควรใหปุ้๋ ยคอกร่วมดว้ยในอตัรา 10-30 กก./ตน้ ทุก ๆ 2 คร้ัง/ปี ใน
ระยะเดียวกนักบัปุ๋ ยเคมี 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

เม่ือเก็บผลแมคคาเดเมียแลว้ให้รีบเอาเปลือกนอกออกทนัที  เน่ืองจากผลแมคคาเดเมียสด
มีเปลือกนอกสีเขียวท่ีมีความช้ืนสูง หลงัจากนั้น น าเมลด็ตากแดดหรืออบแห้งให้เหลือ
ประมาณ 3.5% และน าเขา้เคร่ืองกะเทาะเปลือกออก และน าเน้ือในไปอบแห้งภายใน 24 
ชัว่โมง ให้เหลือความช้ืนไม่มากกว่า 1.5 % 
เน้ือเมลด็หลงัอบแห้งสามารถน ามาจ าหน่ายได ้รวมถึงน ามาใชป้ระกอบท าขนมหวานได้
หลายชนิด เช่น ผสมในไอศครีม เป็นตน้ 
เป็นพืชท่ี 

ราคาขาย - 
ผลผลิต/ไร่ หลงัปลูก 4-5 ปี ตน้แมคคาเดเมียจะเร่ิมใหผ้ลผลิต ในปีแรกจะใหผ้ลผลิตนอ้ยเพียง 1-3 

กิโลกรัม/ตน้ และเพ่ิมขึ้นทุกปี ตน้ท่ีมีอาย ุ10 ปีขึ้นไป จะใหผ้ลผลิตท่ี 20-30 กิโลกรัม/ตน้  
อาย ุ20 ปี ขึ้นไปจะใหผ้ลผลิตท่ี 40 – 60 กิโลกรัม/ตน้ 

ต้นทุนการผลิต - 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล การปลูกมะคาเดเมีย | Kasetnumchok. (17 ตุลาคม 2560). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.kasetnumchok.com/การปลูกมะคาเดเมีย/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 

http://www.kasetnumchok.com/การปลูกมะคาเดเมีย/
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แมคคาเดเมีย(Macadamia) สรรพคุณ และการปลูกแมคคาเดเมีย | พืชเกษตร.คอม เวบ็เพื่อ
พืชเกษตรไทย. (ม.ป.ป.).[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก http://puechkaset.com/แมคคาเดเมีย /.( 
สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
มะคาเดเมีย. (ม.ป.ป.).[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.doa.go.th/hrc/cmroyal/index.php?option=com_content&view=article&id=2
17&Itemid=112. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 

 
5. ช่ือมะเม่า/หมากเม่า  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช มะเม่า/หมากเม่า 
ช่ือภาษาอังกฤษ - 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Antidesma velutinosum Blume. 
ลักษณะพืช ราก และล าตน้ 

รากมะเม่าประกอบดว้ยระบบรากแกว้ และระบบรากฝอย ส่วนล าตน้มะเม่าจดัเป็นไมย้ืน
ตน้ขนาดเลก็ มีอายนุานหลายปี ล าตน้แตกก่ิงตัง่แต่ระดบัล่าง ก่ิงมีจ านวนมาก ก่ิงค่อนขา้ง
เลก็ แต่ใบดก ท าให้มองเห็นเป็นทรงพุ่มหนาทึบ ความสูงของล าตน้ประมาณ 2-15 เมตร 
โดยเฉพาะมะเม่าหลวงท่ีพบมากในภาคอีสาน ซ่ึงมีล าตน้สูงใหญ่ ใบใหญ่ อาจสูงได้
มากกว่า 15 เมตร แต่ก็มีบางพนัธ์ุ เช่น มะเม่าไขปลาท่ีพบมากในภาคอีสานเช่นกนั จะมีล า
ตน้เต้ีย สูงประมาณ 2-5 เมตร และใบมีขนาดเลก็กว่า 
ใบ 
ใบมะเม่า จดัเป็นพืชใบเล้ียงคู่ท่ีออกเป็นใบเด่ียว เรียงเย้ืองสลบับนก่ิง ใบมีลกัษณะป้อม 
และรี ปลายใบแหลม แผน่ใบเรียบ และเป็นมนัเลก็นอ้ย แผน่ใบมีสีเขียวสด 
ดอก 
ดอกมะเม่าออกเป็นช่อยาวบริเวณปลายก่ิง คลา้ยช่อดอกพริกไทย บนช่อมีดอกขนาดเลก็
จ านวนมาก ดอกมีลกัษณะสีครีม ดอกเพศผูมี้ทั้งแยกอยูค่นละตน้กบัดอกเพศเมีย และอยู่
ตน้เดียวกนักบัดอกเพศเมีย เม่ือดอกมีการผสมเกสรแลว้ดอกจะร่วง คงเหลือเฉพาะผล
ขนาดเลก็ ดอกออกในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และผลจะทยอยสุกต่อเน่ืองตั้งแตเ่ดือน
สิงหาคม-กนัยายน 
 

                  
 

http://puechkaset.com/แมคคาเดเมีย%20/
http://www.doa.go.th/hrc/cmroyal/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=112
http://www.doa.go.th/hrc/cmroyal/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=112
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ผล 
ผลมะเม่า มีรูปร่างกลม มีขนาดผลประมาณผลพริกไท รวมกลุ่มออกบนช่อ ยาว 10-15 ซม. 
ยอ้ยลงมาตามก่ิงกา้น ผลดิบสีเขียว มีรสเปร้ียวอมฝาด และค่อยเปล่ียนเป็นเหลืองอมแดง มี
รสเปร้ียวจดั เม่ือสุกผลเปล่ียนเป็นสีแดง มีรสเปร้ียวอมหวานเลก็นอ้ย และเป็นสีด าเม่ือสุก
จดั มีรสหวานอมเปร้ียว เปลือกผล และเน้ือผลค่อนขา้งบาง ภายในเป็นเมลด็ แขง็เลก็นอ้ย 
แต่สามารถเคี้ยวรับประทานได ้

                            
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม  ช่วงตน้ฤดูฝน ประมาณปลายเดือนเมษายน-มิถนุายน 
ฤดูเก็บเก่ียว มะเม่าจะให้ผลผลิตใชเ้วลาประมาณ 2-3 ปี จะออกผลผลิต และจะมีลูกตาม
สายพนัธ์ุ เม่ือผลแก่สีแดง ผลสุกจดัมีสีด า ให้ใชก้รรไกรตดัขั้วพวงออกมา แลว้ตอ้งระวงั
อยา่ท าหล่น อาจท าให้ผลช ้าเสียหายได ้

ขั้นตอนการปลูก การปลูก หมากเม่า เป็นไมผ้ลท่ีปลูกง่าย ควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน ประมาณปลายเดือน
เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ถา้ปลูกก่อนน่าน้ีหรือหลงัจากน้ี  
อาจท าใหข้าดน ้าหรือน ้ามีมากเกินไป ท าให้ตน้พนัธ์ุ หมากเม่า เจริญเติบโตไม่ทนัปรับ
สภาพตวัเองไม่ทนั จะท าให้ตน้พนัธ์ุตายได ้หมากเม่า ไม่ชอบดินท่ีมีน ้าขงั 
ขดุหลุมกวา้ง+ยาว+ลึก ประมาณ 30+30+30 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างตน้กบัแถวปลูก
ประมาณ 6+6 เมตร แยกดินบนดินล่าง รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ ยคอก 
ประมาณ 3-4 กิโลกรัม ผสมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 46-0-0 หรือปุ๋ ยเกลือประมาณ 1-2 ชอ้นแกง น า
ดินบนลงไปคลุกเคลา้กบัปุ๋ ยทั้งสองชนิดให้ได ้2 ส่วนของหลุม  
น าตน้พนัธ์ุลงปลูกโดยฉีกถุงด าออกตั้งตรงก่ึงกลางหลุม ปักยึดดว้ยหลกัไมม้ดัให้แน่นกลบ
ดว้ยดินท่ีเหลือ รดน ้าให้ชุ่มพอประมาณ และควรป้องกนัศตัรูท่ีมาทางราก 
คือปลวก เส้ียนดิน หนอนเจาะโคนตน้ ดว้ยสารฟูราดานเมด็สีม่วง รวยบนหนา้ดินแลว้
พรวนดินกลบ หรือผสมน ้าลาดรอบโคนตน้ ซ่ึงสารเคมีชนิดน้ีป้องกนัศตัรูพืชไดท้ั้งในดิน
และอากาศ ถา้เป็นก่ิงพนัธ์ุทาบก่ิงหรือเปล่ียนยอดปลูกแลว้ประมาณ 1 เดือน ใหน้ ามีดมา
ตดัผา้พลาสติกท่ีพนัยึดก่ิงพนัธ์ุออก ถา้ไม่น าออกจะท าให ้
รอยพนัพลาสติกรัดก่ิงพนัธ์ุและหกัไดภ้ายหลงั หลงัจากนั้นควรใส่ปุ๋ ยคอกขี้ไก่ท่ีซ้ือมาจาก
ฟาร์มเล้ียงไก่หรือปุ๋ ยเคมีตามความจ าเป็น ในฤดูแลง้ควรหาเศษวชัพืช 
คลุมโคนตน้เพ่ือป้องกนัการคลายน ้าจากผิวดิน ส่วนในฤดูฝนควรก าจดัวชัพืชบริเวณโคน
ตน้ให้โลง่เตียนอยูเ่สมอ เพราะ หมากเม่า มีเปลือกรสหวานศตัรูประเภทหนอน 
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แทะเปลือกและเจาะล าตน้จะระบาดในช่วงน้ี เม่ือปลูกไดป้ระมาณปีท่ี 2 จะติดผลให้ไดชิ้ม
ถา้ดูแลรักษาให้ดี  

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

มะเม่าชอบแสงแดด ชอบดินท่ีชุ่มช้ืน ตอ้งให้น ้าเพียงพอ ระบายน ้าดี ปลูกช่วงแรกตอ้งรด
น ้าทุกวนั เม่ือเติบโตขึ้นก็ให้น ้าไดต้ลอดไป ปลูกในฤดูฝนจะดี ทนต่อความแห้งแลง้ไดดี้ 
ควรตดัแต่งใบและก่ิงบา้ง ให้ตน้ไม่สูงเกินไป 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

น าผลมะเม่าท่ีตดัไว ้แลว้น ามาใส่ในภาชนะ ท่ีโปร่งระบายอากาศดี แลว้วางไวใ้นท่ีอากาศ
ถ่ายเท หรือแช่ตูเ้ยน็จะเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 

ราคาขาย - 
ผลผลิต/ไร่ - 
ต้นทุนการผลิต - 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล มะเม่า/หมากเม่า และสรรพคุณมะเม่า | พืชเกษตร.คอม เวบ็เพื่อพืชเกษตรไทย.(ม.ป.ป.).
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก http://puechkaset.com/มะเม่า /. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
มะเม่า | Thai Food. (4 ตุลาคม 2560). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.thai-thaifood.com/th/มะเม่า/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
29 สรรพคุณและประโยชน์ของมะเม่า ! (หมากเม่า, มะเม่าหลวง). (ม.ป.ป.).[ออนไลน]์. 
เขา้ถึงไดจ้าก https://medthai.com/มะเม่า/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 

 
6. ช่ือลูกพลับ  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ลูกพลบั 
ช่ือภาษาอังกฤษ Persimmon 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Diospyros kaki 
ลักษณะพืช ล าตน้ เป็นไมยื้นตน้ขนาดใหญ่ มีทรงพุ่มขนาดกลาง ล าตน้มีลกัษณะกลมๆ เป็นเน้ือไมแ้ขง็

และเหนียว เปลือกมีผิวหยาบขรุขระ มีสีน ้าตาล 
ใบ เป็นใบเล้ียงเด่ียว มีลกัษณะทรงรี คลา้ยรูปหวัใจ โคนเรียวปลายรี เรียวแหลม ผิวใบบาง
เรียบมนั ใบมีสีเขียว 
ดอก ออกดอกเด่ียว มีลกัษณะคลา้ยระฆงั กลีบดอกมีสีเหลือง กลีบเล้ียงสีเขียว มีกา้นดอก
ยาว ออกตามซอกใบ ขอ้ก่ิงและปลายยอดก่ิง 
ผล เป็นผลเด่ียว มีลกัษณะทรงกลม ทรงไข่ หรือทรงแป้น ตามสายพนัธ์ุ มีเปลือกบางผิว
เรียบเกล้ียง ผลอ่อนมีสีเขียว เม่ือผลสุกจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองอมส้ม ภายใน
ผลขา้งในจะมีเน้ือสีเหลือง หรือสีส้ม มีเน้ือแน่นฉ ่าน ้า มีเมลด็อยูข่า้งในเน้ือตรงใจกลาง มี
รสชาติหวานกรอบ มีกล่ินหอม 
เมลด็ จะเกาะอยูก่บัเน้ือตรงใจกลาง มีลกัษณะทรงรีเลก็ ๆ มีสีน ้าตาลเขม้ 

http://puechkaset.com/มะเม่า%20/
https://medthai.com/มะเม่า/
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ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ป่าแป๋ ต.ห้วยหอม  

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ส าหรับดินนั้น พลบัขึ้นไดดี้ในดินแทบทุกชนิดแตท่ี่เหมาะควรมีหนา้ดินลึก มีความอุดม
สมบูรณ์สูงและมีการระบายน ้าท่ีดี pH ท่ีเหมาะสมควรอยูใ่นระหว่าง 6-6.5 พลบัเป็นพืชท่ี
ค่อนขา้งจะทนต่อสภาพดินท่ีมีน ้าขงัหรือดินท่ีมีความช้ืนสูงไดดี้ และในช่วงการติดผลจะมี
เปอร์เซ็นตก์ารร่วงของผลสูง 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ตอนตน้ของฤดูฝน 
ฤดูเก็บเก่ียว (เดือนกรกฎาคม – เดือนกนัยายน) ลูกพลบัจะใหผ้ลผลิต ใชเ้วลาประมาณ 2-3 
ปี หลงัปลูกลงแปลง 

ขั้นตอนการปลูก ลูกพลบัสามารถปลูกไดใ้นดินทุกชนิด ดินร่วนปนทรายจะเติบโตไดดี้ ชอบอากาศเยน็ การ
ปลูกโดยใชก้ารเพาะเมลด็ การติดตา การต่อก่ิง ให้ตน้กลา้มีอายปุระมาณ 3 เดือน แลว้
น ามาปลูกลงในแปลง ระยะห่างระหว่างประมาณ 6× 8 เมตร 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

ลูกพลบัชอบระบายน ้าดี ชอบแสงแดดเพียงพอ ตอ้งใหน้ ้าเพียงพอ ระบายน ้าดีไม่แฉะ
เกินไป ตอ้งรดน ้าเชา้เยน็ เม่ือลูกพลบัเติบโตขึ้น ก็เวน้การให้น ้าได ้ปลูกในฤดูฝนจะดี ทน
ความแห้งแลง้ไดดี้ 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

น าลูกพลบัสุก น ามาวางไวใ้นท่ีอากาศถ่ายเท แลว้น ามาพกับ่มไว ้เพื่อให้รสชาติหวานอร่อย
ย่ิงขึ้น จะเก็บไวไ้ดน้าน 

ราคาขาย ราคาลูกพลบัเร่ิมตน้ประมาณกิโลกรัมละ 40-130 บาท ขึ้นอยูก่บัคณุภาพและการคดัเกรด 
ผลผลิต/ไร่ - 
ต้นทุนการผลิต - 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล ลูกพลบั | Thai Food. (7 มกราคม 2560). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.thai-thaifood.com/th/ลูกพลบั/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
*อา้งอิงราราคาขายจาก* พลบั: องคค์วามรู้เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีสูง.(22 มกราคม 2559).[
ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://hkm.hrdi.or.th/knowledge%20/detail/103. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thai-thaifood.com/th/ลูกพลับ/
https://hkm.hrdi.or.th/knowledge%20/detail/103
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7. ช่ือเอื้องแซะหลวง, เอื้องแซะหอม  

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช เอ้ืองแซะหลวง, เอ้ืองแซะหอม 
ช่ือภาษาอังกฤษ  
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Dendrobium scabrilingue Lindl. 
ลักษณะพืช กลว้ยไมอิ้งอาศยั ล าลูกกลว้ยมีขนส้ันละเอียดสีด าปกคลุม ใบ รูปรี กวา้ง 1.5-2.5 ซม. ยาว 

5-6 ดอก ออกเด่ียว หรือเป็นช่อส้ันๆ 1-3 ดอก ออกตามขอ้ใกลป้ลายยอด ขนาดบานเตม็ท่ี
กวา้ง 2.5-3 ซม. มีกล่ินหอมแรง กลีบเล้ียงและกลีบดอกสีขาว หรืออมเขียวอ่อน กลีบปาก
สีจะเขม้ขึ้น จากสีเหลืองแกมเขียวเปล่ียนจนเป็นสีเหลืองส้ม หูกลีบปากตั้งขึ้น และมีลายสี
เขียว 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.แม่อูคอ อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าสน ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ และภาค
ตะวนัออก 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ออกดอกช่วงเดือนธนัวาคม-กุมภาพนั 

ขั้นตอนการปลูก           การปลูกเล้ียงเอ้ืองแซะหอมควรมีการปฏิบติัดูแลให้สอดคลอ้งกบัอายตุน้และระยะ
การพฒันาของตน้ในรอบปี เร่ิมจากการน าตน้กลา้ท่ีอนุบาลในกระถางขนาด 1 น้ิว (ตน้
กลว้ยไมน้ิ้ว) ซ่ึงใช้สแฟคนัมมอสเป็นวสัดุปลูกไปปลูกเล้ียงภายใตโ้รงเรือนพรางแสง
หลงัคาพลาสติกกนัฝน 
          การปลูกเล้ียงระยะตน้กลว้ยไมรุ่้น โดยในช่วงตน้ฤดูฝนไดย้า้ยตน้กลา้ท่ีอายุครบปี
ลงปลูกในภาชนะและวสัดุท่ีแตกต่างกนั 4 ชนิด คือ 1.) ปลูกลงในกระถางพลาสติก 3.5 
น้ิว โดยใช้ตุ ้มกาบมะพร้าว หรือ 2.) เปลือกสนเป็นวสัดุปลูก 3.) ปลูกลงในกระเช้า
พลาสติก 3 น้ิว โดยไม่เติมวสัดุปลูก และ 4.) ปลูกตน้ติดท่อนไม ้
          การปลูกเล้ียงระยะตน้เจริญพนัธ์ุหรือออกดอก  

ขั้นตอนการดูแลรักษา ระยะต้นกล้าอนุบาล 
ดูแลรักษาโดยรดน ้ าวนัละคร้ังในตอนเช้า ช่วงฤดูฝนควบคุมความช้ืนไม่ให้สูงเกินไป
เพราะท าให้ตน้เน่าตายไดง้่าย ฉีดพ่นปุ๋ ยเกร็ดสูตร 21-21-21 อตัรา 25 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร 
ทุก 15 วนั ฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคและแมลงสลบักนัทุก 15 วนั จนถึงช่วงเดือน
ตุลาคม  
ระยะต้นกล้วยไม้รุ่น 
ดูแลรักษาโดยรดน ้าเม่ือผิววสัดุปลูกหมาดแห้ง ในช่วงเดือนเมษายน – กนัยายน ฉีดพ่นปุ๋ ย
เกร็ดสูตร 21-21-21 อตัรา 25 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ทุก 15 วนั ในเดือนตุลาคมให้ปุ๋ ยท่ีมี
ฟอสฟอรัสสูง (10 – 52 – 17) และในเดือนพฤศจิกายนให้ปุ๋ ยท่ีมีโปแตสเซียมสูง (7-17-

https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99


155 
 

 

35) จนกระทัง่ตน้ทิ้งใบไปประมาณคร่ึงหน่ึงจึงงดให้ปุ๋ ย โดยฉีดพ่นสารเคมีป้องกนัก าจดั
เช้ือรา แมลงและไรแดง ทุก 15 วนั  
ระยะต้นเจริญพนัธ์ุหรือออกดอก  
ดูแลรักษาเช่นเดียวกบัระยะตน้กลว้ยไมรุ่้น 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
ระยะตดัดอกท่ีเหมาะสม : เป็นระยะท่ีท าให้ดอกมีอายกุารใชง้านนานท่ีสุด 
สกุลหวาย  
ตดัดอกเม่ือมีดอกบานไมน้อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนดอกทั้งช่อ 
วิธีการตัดดอก  
ควรใชก้รรไกรท่ีคมและสะอาดตดัเฉียงเป็นปากฉลาม โดยตดักา้นช่อดอกให้เกือบชิดล า
ลูกกลว้ย วิธีน้ีไม่ท าให้ปลายล าเดิมเสียหาย แต่ตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคจากท่ีหน่ึง
ไปอีกท่ีหน่ึง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุ่มกรรไกรก่อนตดั เพ่ือฆ่าเช้ือในน ้ ายา
คลอรอกซ์หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี ละลายน ้า 100 ซีซี แต่หากตอ้งการป้องกนัโรคจากเช้ือไวรัส
ให้จุ่มในสารไฟแซน หรือน ้าผสมผงซกัฟอก 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็เกี่ยว 
การตดัดอกไมเ้พื่อการส่งออกควรตดัในเวลาเชา้ 5:00 น.ถึง 9:00 น. เพื่อท่ีบริษทัส่งออก
ได้มารับดอกกล้วยไม้ ขนส่งไปยงัโรงคดัเกรด บรรจุหีบห่อและส่งไปตรวจ เพื่อขอ
ใบรับรองจากด่านตรวจกกักนัโรคพืชและด่านศุลกากรให้เสร็จภายในวนัเดียว  การตดั
ดอกกลว้ยไมใ้นตอนเชา้มีขอ้ดี คือ อุณหภูมิต ่า ท าให้ดอกกลว้ยไมมี้อตัราการหายใจและ
การคายน ้าต ่า  ดอกกลว้ยไมย้งัอยูใ่นสภาพท่ีสดมาก 
การปฏบิัติหลงัการเก็บเกี่ยวในสวนเกษตรกร 
หลงัจากตดัรีบน าดอกมาใส่ในถงัน ้าให้กา้นแช่อยู่ในน ้า 2-3 น้ิว แช่ให้นานท่ีสุดก่อนท่ีจะ
ส่งจ าหน่ายเปล่ียนน ้าในถงัทุกวนัและลา้งถงัดว้ยน ้ายาแช่ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละคร้ัง 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
แหล่งอ้างอิงข้อมูล เอ้ืองแซะ | Dendrobium scabrilingue Lindl. : BGO Plant Database-ฐานขอ้มูลพนัธ์ุไม ้

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์.(7 พฤศจิกายน 2558). [ออนไลน]์.เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botan
ic_id=1951. ( สืบคน้ 24 มีนาคม 2561) 
นายสมยศ มีสุข. (29 กรกฎาคม 2558). เอ้ืองแซะหอม"กลว้ยไมไ้ทยดอกหอมในชุมชน" .
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://research.rae.mju.ac.th/raebase/index.php/knowledge/blog2/flower-menu/548-qq. 
(สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 

 

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1951
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1951
http://research.rae.mju.ac.th/raebase/index.php/knowledge/blog2/flower-menu/548-qq
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8. เอื้องมณีไตรรงค์  

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช เอ้ืองมณีไตรรงค ์
ช่ือภาษาอังกฤษ  
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Dendrobium crystallinum 
ลักษณะพืช ลกัษณะ เป็นกลว้ยไมอ้ิงอาศยั ล าลูกกลว้ยคลา้ยแท่งดินสอกลมห้อยลง ยาวประมาณ 60 – 80 

เซนติเมตร แตกหน่อเจริญเติบโตทางดา้นขา้ง ใบเป็นใบเด่ียว ใบออกเรียงสลบัตามข้อตน้ 
ออกดอกตามขอ้ตน้ 2-3 ดอก กลีบดอกเป็นสีม่วงอ่อน กลีบปาก/หลอด เป็นสีเหลือง ดอก
กวา้ง 4 - 5 เซนติเมตร  

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.แม่อูคอ อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถนุายนของทุกปี 

ขั้นตอนการปลูก    การปลูก ปลูกในกระถางกลว้ยไม ้หรือมดัติดขอนไม ้แก่นไม ้วสัดุปลูกกาบมะพร้าวแห้ง
หรือรากของกระเชา้สีดา บ ารุงปุ๋ ยกลว้ยไมฉี้ดพ่นอาทิตยล์ะคร้ัง 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

 การเล้ียง ควรให้อยูใ่นท่ีโล่งลมพดัผา่นไดดี้ ใชซ้าแลนพรางแสงประมาณ 40-50 % 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
ระยะตดัดอกท่ีเหมาะสม : เป็นระยะท่ีท าให้ดอกมีอายกุารใชง้านนานท่ีสุด 
สกุลหวาย  
ตดัดอกเม่ือมีดอกบานไมน้อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนดอกทั้งช่อ 
วิธีการตัดดอก  
ควรใชก้รรไกรท่ีคมและสะอาดตดัเฉียงเป็นปากฉลาม โดยตดักา้นช่อดอกให้เกือบชิดล าลูก
กลว้ย วิธีน้ีไม่ท าให้ปลายล าเดิมเสียหาย แต่ตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคจากท่ีหน่ึงไปอีก
ท่ีหน่ึง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุ่มกรรไกรก่อนตัด เพ่ือฆ่าเช้ือในน ้ ายาคลอ
รอกซ์หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี ละลายน ้ า 100 ซีซี แต่หากตอ้งการป้องกนัโรคจากเช้ือไวรัสให้จุ่ม
ในสารไฟแซน หรือน ้าผสมผงซกัฟอก 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็เกี่ยว 
การตดัดอกไมเ้พื่อการส่งออกควรตดัในเวลาเช้า 5:00 น.ถึง 9:00 น. เพื่อท่ีบริษทัส่งออก
ได้มารับดอกกล้วยไม้ ขนส่งไปยงัโรงคัดเกรด บรรจุหีบห่อและส่งไปตรวจ เพื่อขอ
ใบรับรองจากด่านตรวจกกักนัโรคพืชและด่านศุลกากรให้เสร็จภายในวนัเดียว  การตดัดอก
กลว้ยไมใ้นตอนเชา้มีขอ้ดี คือ อุณหภูมิต ่า ท าให้ดอกกลว้ยไมมี้อตัราการหายใจและการคาย
น ้าต ่า  ดอกกลว้ยไมย้งัอยูใ่นสภาพท่ีสดมาก 

https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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การปฏบิัติหลงัการเก็บเกี่ยวในสวนเกษตรกร 
หลงัจากตดัรีบน าดอกมาใส่ในถงัน ้าให้กา้นแช่อยูใ่นน ้ า 2-3 น้ิว แช่ให้นานท่ีสุดก่อนท่ีจะส่ง
จ าหน่ายเปล่ียนน ้าในถงัทุกวนัและลา้งถงัดว้ยน ้ายาแช่ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละคร้ัง 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล พนัธ์ุกลว้ยไม:้ เอ้ืองมณีไตรรงค ์(Rhynchostylis retusa (L.) Blume).  (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. 
เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_crystallinum.html. (สืบคน้ 24 
มีนาคม 2561.) 
ศูนยบ์ริการจดัการเครือข่ายขอ้มูลกลว้ยไม.้ (2555) .[ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99. (สืบคน้ 24 
มีนาคม 2561) 

 
 
9. เอื้องเงิน  

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช เอ้ืองเงิน 
ช่ือภาษาอังกฤษ  
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Dendrobium draconis Rchb.f 
ลักษณะพืช       กลว้ยไมอ้ิงอาศยั สูง 60-80 ซม. ล าตน้รูปแท่งดินสอกลม เส้นผ่าศุนยก์ลาง 1.2-1.7 

ซม. กาบใบมีขนสีด าส้ันๆ ประปราย    ใบ รูปรี แกมขอบขนาน กวา้ง 1.5 ซม. ยาว 6-8 
ซม. มกัทิ้งใบเม่ือผลิดอก 
      ดอก ออกเป็นช่อตามขอ้ ใกลป้ลายยอดจ านวน 3-5 ดอกต่อช่อ กลีบเล้ียงและ กลีบ
ดอกสีขาว กลีบปากห่อ รูปกระทง ปลายสอบเรียว โคนกลีบมีสีแตม้แสดอมแดง ดอกบาน
เตม็ท่ี กวา้ง 6 ซม. มีกล่ินหอม 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต าบลขนุยวม อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก พบตามป่าดิบ ท่ีระดบัความสูง 500 – 1,000 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก  

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_crystallinum.html
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99
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ขั้นตอนการปลูก 1. กาบมะพร้าว เป็นเคร่ืองปลูกท่ีเหมาะมากส าหรับหวาย เพราะนอกจากจะท าให้หวาย
เจริญงอกงามและแข็งแรงดีแล้ว ยงัเป็นส่ิงท่ีมีอยู่มากมาย ราคาถูก แต่ต้องเป็นกาบ
มะพร้าวท่ีแก่จดั และมีกาบหนาแขง็ ก่อนใชค้วรแช่น ้าทิ้งไวสั้กหน่ึงวนัเพ่ือให้ยางในกาบ
มะพร้าวออกไป เพราะยางในกาบมะพร้าวท าให้รากหวายออกไดไ้ม่ดี และกาบมะพร้าว
อ่อนนิยมน ามาปลูกไมน้ิ้วหวายดว้ย กาบมะพร้าวเป็นเคร่ืองปลูกท่ีอุม้น ้ าไดดี้ หาง่ายได้
ตามทอ้งถ่ิน วิธีใชก็้ตดัส่วนหวัและทา้ยออก และน ามาหุ้มโคนตน้กลว้ยไม ้โดยอยา่ให้ต้ืน
หรือลึกเกินไปให้อยู่พอดีโคนตน้แลว้ก็ยดัใส่กระถางไดเ้ลยครับ หรือจะเกาะตามตน้ไมก้็
น าหุ้มไวด้า้นนอก 
2. ถ่าน เหมาะกับการปลูกหวายขนาดใหญ่ แต่มีข้อเสียคือ เก็บความช้ืนได้ไม่สู้ดี แต่
สามารถป้องกนัโดยใชอ้๊อสมนัดา้คลุมหนา้ แต่ถ่านเป็นเคร่ืองปลูกท่ีคงทนสามารถใชง้าน
ไดย้าวนานไม่ผพุงัเร็วเหมือนกาบมะพร้าว แต่สักสองปีก็ควรเปล่ียนนะครับ เพราะถ่านจะ
อมปุ๋ ยยาไวท้  าให้นานๆไปจะเป็นพิษต่อกลว้ยไมไ้ด ้
3. อ๊อสมนัดา้ เก็บความช้ืนดี ทนทาน ไม่ผงุ่าย อุม้ปุ๋ ยไดดี้ ถา้ปลูกถูกวิธีจะไม่เก็บน ้าไว้
มากจนรากช้ืนแฉะ แต่มีราคาแพง 
 ไม่ควรน ากล้วยไม้หวายติดตอไม้โดยไม่มีเคร่ืองปลูกนะครับ อาจหุ้มด้วยเศษกาบ
มะพร้าวหรืออ๊อสมนัดา้เลก็นอ้ย เพราะกลว้ยไมห้วายจะไม่งาม 

ขั้นตอนการดูแลรักษา  การให้น ้า  
          น ้ าท่ีใชร้ดกลว้ยไมต้อ้งเป็นน ้ าท่ีมีคุณภาพดี มีปริมาณเกลือแร่ไม่สูงเกินไป เพราะ
จะเป็นพิษต่อระบบรากท าให้ตน้ชะงกัการเจริญเติบโต ควรรดใน เวลาเชา้หรือบ่าย โดย
ใชส้ายยางต่อกบัหัวฉีดแบบฝอยละเอียด ลดการกระแทกท่ีท าให้ดอก ใบช ้า แต่ในช่วงท่ี
ฝนตกหนกัควรงดการให้ น ้า 2-3 วนั รอจนกระทัง่เคร่ืองปลูกเร่ิมแหง้จึงใหน้ ้าใหม่ ถา้เป็น
ฤดูร้อนหรือฤดูหนาวควรรดน ้าให้บ่อยขึ้น  
เวลาท่ีเหมาะสมแก่การให้น ้า  
           การรดน ้ากลว้ยไมป้กติควรรดวนัละคร้ัง ยกเวน้วนัท่ีฝนตกหรือกระถางและเคร่ือง
ปลูกยงัมีความชุ่มช้ืนอยู่ การรดน ้ ากล้วยไม้ควรรดในเวลาท่ีแดดไม่ร้อนจัด เวลาท่ี
เหมาะสมคือตอนเชา้เวลาประมาณ 6.00-9.00 น.  
การให้ปุ๋ ย  
          ให้ปุ๋ ยทุก ๆ 7 วนั โดยใชปุ้๋ ยละลายน ้า สูตรสูง เช่น สูตร 20-20-20 ในระยะเร่ิมปลูก
ควรให้ปุ๋ ยท่ีมีไนโตรเจนสูง เพื่อช่วยการเจริญเติบโตทางล าตน้ และใบเม่ือตน้กล้วยไม้
เจริญถึงระยะให้ดอกหรือตอ้งการเร่งให้ออกดอก ควรใชปุ้๋ ยสูตรท่ีมีธาตุฟอสฟอรัสสูงไม่
ควรฉีดพ่น ปุ๋ ยในช่วงท่ีมีแดดจดั เพราะจะท าให้น ้ าท่ีละลายปุ๋ ยระเหยไปอย่างรวดเร็วท า
ให้กลว้ยไมไ้ม่สามารถดูดปุ๋ ยไปใชไ้ด ้และยงัท าให้ความเขม้ขน้ของปุ๋ ยสูงขึ้น อาจท าให้
ใบไหมห้ลงัจากให้ปุ๋ ยแลว้ ในวนัรุ่งขึ้นตอ้งรดน ้าให้มากกว่าปกติ เพ่ือชะลา้งเกลือแร่ของ
ปุ๋ ยท่ีตกคา้งอยูบ่นเคร่ืองปลูกและรากออก  
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          นอกจากการให้ปุ๋ ยแลว้ ผูป้ลูกเล้ียงตอ้งฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและยาป้องกนัโรคอย่าง
สม ่าเสมออาจให้พร้อม ๆ กบัการรดน ้ าหรือให้ปุ๋ ย หากมีการระบาดของโรค และแมลงก็
ตอ้งเลือกใชย้าท่ีเหมาะสมกบัโรคและแมลงชนิดนั้น ๆ 
เวลาท่ีเหมาะแก่การให้ปุ๋ ย  
          เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการให้ปุ๋ ยอยู่มาก เช่น ปุ๋ ยจะเป็นประโยชน์
แก่กลว้ยไมไ้ดต้อ้งมีแสงสว่าง มีความอบอุ่น อุณหภูมิพอเหมาะและมีความชุ่มช้ืนพอดี 
เป็นตน้ แสงสว่างหรือแสงแดดท่ีเป็นประโยชน์แก่กลว้ยไมค้ือแสงแดดในตอนเชา้ ตั้งแต่
เช้าจนถึง เวลาประมาณ 11.00 น. หลงัจากน้ีแสงแดดจะแรงและมีความร้อนสูงเกินไป 
การรดปุ๋ ยในเวลาเชา้ แสงแดดจะช่วยให้กลว้ยไมไ้ดใ้ชปุ้๋ ยไดเ้ต็มท่ี ในวนัอากาศคร้ืมฝน
ไม่ควรรดปุ๋ ย เน่ืองจากไม่มีแสงแดดช่วยกลว้ยไมก้็ไม่สามารถดูดซึมปุ๋ ยไปใชป้ระโยชน์
ไดเ้ตม็ท่ี  

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
ระยะตดัดอกท่ีเหมาะสม : เป็นระยะท่ีท าให้ดอกมีอายกุารใชง้านนานท่ีสุด 
สกุลหวาย  
ตดัดอกเม่ือมีดอกบานไมน้อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนดอกทั้งช่อ 
วิธีการตัดดอก  
ควรใชก้รรไกรท่ีคมและสะอาดตดัเฉียงเป็นปากฉลาม โดยตดักา้นช่อดอกให้เกือบชิดล า
ลูกกลว้ย วิธีน้ีไม่ท าให้ปลายล าเดิมเสียหาย แต่ตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคจากท่ีหน่ึง
ไปอีกท่ีหน่ึง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุ่มกรรไกรก่อนตดั เพ่ือฆ่าเช้ือในน ้ ายา
คลอรอกซ์หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี ละลายน ้า 100 ซีซี แต่หากตอ้งการป้องกนัโรคจากเช้ือไวรัส
ให้จุ่มในสารไฟแซน หรือน ้าผสมผงซกัฟอก 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็เกี่ยว 
การตดัดอกไมเ้พื่อการส่งออกควรตดัในเวลาเชา้ 5:00 น.ถึง 9:00 น. เพื่อท่ีบริษทัส่งออก
ได้มารับดอกกล้วยไม้ ขนส่งไปยงัโรงคดัเกรด บรรจุหีบห่อและส่งไปตรวจ เพื่อขอ
ใบรับรองจากด่านตรวจกกักนัโรคพืชและด่านศุลกากรให้เสร็จภายในวนัเดียว  การตดั
ดอกกลว้ยไมใ้นตอนเชา้มีขอ้ดี คือ อุณหภูมิต ่า ท าให้ดอกกลว้ยไมมี้อตัราการหายใจและ
การคายน ้าต ่า  ดอกกลว้ยไมย้งัอยูใ่นสภาพท่ีสดมาก 
การปฏบิัติหลงัการเก็บเกี่ยวในสวนเกษตรกร 
หลงัจากตดัรีบน าดอกมาใส่ในถงัน ้าให้กา้นแช่อยู่ในน ้า 2-3 น้ิว แช่ให้นานท่ีสุดก่อนท่ีจะ
ส่งจ าหน่ายเปล่ียนน ้าในถงัทุกวนัและลา้งถงัดว้ยน ้ายาแช่ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละคร้ัง 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
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แหล่งอ้างอิงข้อมูล พนัธ์ุกลว้ยไมป่้า.(ม.ป.ป.). [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก 
http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/welcome1.html.(สืบคน้ 24 มีนาคม 
2561.) 
พนัธ์ุกลว้ยไม:้ เอ้ืองเงิน (Dendrobium draconis Rchb.f). (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้
จากhttp://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_draconis_Rchb.f..html. 
(สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
กลว้ยไมส้กุลหวาย | Thai Orchid. (14 กนัยายน 2554). [ออนไลน]์.เขา้ถึงไดจ้าก 
https://supaporn1346.wordpress.com/วิธีการปลูกกลว้ยไม/้กลว้ยไมส้กุลหวาย/. (สืบคน้ 
24 มีนาคม 2561.) 
การดูแลรักษา | Thai Orchid. (14 กนัยายน 2554). [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก 
https://supaporn1346.wordpress.com/การดูแลรักษากลว้ยไม/้. (สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
ศูนยบ์ริการจดัการเครือข่ายขอ้มูลกลว้ยไม.้ (2555) .[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99. (สืบคน้ 
24 มีนาคม 2561) 

 
 
10. ฟ้ามุ่ย  

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช ฟ้ามุ่ย 
ช่ือภาษาอังกฤษ  
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Vanda coerulea Griff. ex Lindl. 
ลักษณะพืช เป็นกลว้ยไมแ้วนดา้ใบแบนท่ีมีถ่ินก าเนิดทางภาคเหนือของไทย ลกัษณะของใบค่อนขา้ง

กวา้งกว่าใบของแวนดา้ชนิดอื่น ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กวา้ง 2.5 เซนติเมตร ใบซ้อน
เรียงสลบักนั ช่อดอกตั้งตรงยาวประมาณ 20–50 เซนติเมตร ออกดอก 5–15 ดอก ดอกสีฟ้า
อ่อนจึงถึงฟ้าแก่ มีลายเป็นตารางสีฟ้าแก่กว่าสีพ้ืน ปากเลก็หูปากแคบโคง้ ปลายมนท่ีปลายมี 
2 ต่ิง เส้าเกสรเบ้ืองบนสีขาว ขนาดดอกใหญ่ประมาณ 7–10 เซนติเมตร ดอกขนาดใหญ่และ
บานทนนาน  

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ขนุยวม อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 

ขั้นตอนการปลูก การปลูกเลีย้ง ฟ้ามุ่ย  

http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/welcome1.html
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_draconis_Rchb.f..html
https://supaporn1346.wordpress.com/วิธีการปลูกกล้วยไม้/
https://supaporn1346.wordpress.com/การดูแลรักษากล้วยไม้/
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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ในการปลูกเล้ียง ฟ้ามุ่ย แนะน าให้หาพนัธ์ุแทจ้ากฟาร์มกลว้ยไม ้เน่ืองจาก ฟ้ามุ่ย ท่ีพฒันา
สายพนัธ์ุในพ้ืนราบจะสามารถเล้ียงไดง้่ายกว่าการน ากลว้ยไมป่้าท่ีอยูบ่นดอยสูง ๆ มาเล้ียงท่ี
บา้น และ กลว้ยไมท่ี้ไดรั้บการพฒันาสายพนัธ์ุแลว้ ยงัมีความสวยงามกว่า ฟ้ามุ่ย ท่ีมาจากป่า
แท ้ๆ  แต่การเลือกซ้ือ ฟ้ามุ่ย ให้ได ้ฟ้ามุ่ย พนัธ์ุแท ้ไม่ใช่ลูกผสมนั้น ตอ้งพิจารณาและค านึง
ให้ดีก่อนการตดัสินใจซ้ือซ่ึงอยูท่ี่ดุลพิจนิจของผูซ้ื้อเอง 
กลว้ยไมข้วด : เม่ือได ้ฟ้ามุ่ย ขวดมาแลว้ ให้น าลูกไมข้วดท่ีไดรั้บมาวางในพ้ืนท่ีโรงเรือนท่ี
เราจะปลูก โดยห้ามให้แดดส่องถึงเป็นอนัขาด (หมายถึงห้ามถูกแสงแดดตรง ๆ) ถา้แดดส่อง
ถึง อุณหภูมิในขวดจะสูงและท าให้ลูกไมใ้นขวดตาย  ท่ีน ามา วางก่อนก็เพ่ือให้ลูกไมป้รับตวั
กบัสภาพโรงเรือนก่อนนัน่เอง  ส่วนระยะวนัท่ีจะวางนั้นก็ราว ๆ 10 - 15 วนั หรือจะ 15 - 30 
วนัก็ได ้แลว้แต่ความสะดวก หลงัจากวางทิ้งไวน้านพอสมควรแลว้ เราก็สามารถเคาะออก
ขวดไดต้ามปกติ  
     ลูกไม้ท่ีออกขวดแล้วนั้น ให้น าวางเรียงไวใ้นตะกร้าพลาสติกก่อน  โดยรดน ้ าทุกเช้า 
แขวนผึ่งไวแ้บบน้ีจนกว่าจะมีรากใหม่ ประมาณ 1 เดือนได ้ซ่ึงในระยะท่ีอยูใ่นตะกร้าน้ี ควร
อยู่ใตซ้าแรนท่ีพลางแสงอย่างน้อย 70 - 80% ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกไมย้งัไม่ตอ้งการแสงมาก ปุ๋ ย
และยาสามารถฉีดพ่นไดแ้ต่ควรให้คร่ึงเดียวจากปกติ เช่นเดียวกบัเด็กอ่อนท่ีตอ้งให้อาหาร
อ่อน ๆ ก่อน หลงัจากรากใหม่เติบโตดีก็สามารถลงกระถางน้ิวไดเ้ลย 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

 การให้น ้า 
จะให้ 2 คร้ังหรือคร้ังเดียวก็ได ้ คือเชา้และเยน็หรือเชา้อยา่งเดียวก็ได ้ หลกัของการให้น ้าคือ 
ช้ืนแต่ไม่แฉะ สามารถให้น ้ า ฟ้ามุ่ย ช่วงเวลาไดส้องช่วงคือ เช้า หรือ เยน็ก็ได ้ช่วงเช้าคือ
ตั้งแต่เร่ิมมีแสงไปจนถึง 8 โมงเชา้ และ เยน็ตั้งแต่หลงั 4 โมงเยน็ หากรดน ้ าในช่วงกลางวนั 
น ้าอาจจะเขา้ไปขงัใน กาบใบท าให้เป็นโรคต่าง ๆ ตามมาไดน้ัน่เอง 
หากเป็นระยะไมเ้ลก็ สามารถให้ปุ๋ ยสูตร เสมอ สลบักบัตวัหลงัสูงได ้ทุก ๆ สัปดาห์ ตวัหลงั
สูงจะเป็นสูตรท่ีช่วงเร่งให้กลว้ยไมโ้ตเร็วขึ้นสูตรปุ๋ ยนั้นไม่แน่นอนแลว้แต่ว่าจะประยกุตใ์ช้
ตามเหตุผลของแต่ละคน  

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
ระยะตดัดอกท่ีเหมาะสม : เป็นระยะท่ีท าให้ดอกมีอายกุารใชง้านนานท่ีสุด 
สกุลหวาย  
ตดัดอกเม่ือมีดอกบานไมน้อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนดอกทั้งช่อ 
วิธีการตัดดอก  
ควรใชก้รรไกรท่ีคมและสะอาดตดัเฉียงเป็นปากฉลาม โดยตดักา้นช่อดอกให้เกือบชิดล าลูก
กลว้ย วิธีน้ีไม่ท าให้ปลายล าเดิมเสียหาย แต่ตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคจากท่ีหน่ึงไปอีก
ท่ีหน่ึง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุ่มกรรไกรก่อนตัด เพ่ือฆ่าเช้ือในน ้ ายาคลอ
รอกซ์หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี ละลายน ้ า 100 ซีซี แต่หากตอ้งการป้องกนัโรคจากเช้ือไวรัสให้จุ่ม
ในสารไฟแซน  
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็เกี่ยว 
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การตดัดอกไมเ้พื่อการส่งออกควรตดัในเวลาเช้า 5:00 น.ถึง 9:00 น. เพื่อท่ีบริษทัส่งออก
ได้มารับดอกกล้วยไม้ ขนส่งไปยงัโรงคัดเกรด บรรจุหีบห่อและส่ง ไปตรวจ เพื่อขอ
ใบรับรองจากด่านตรวจกกักนัโรคพืชและด่านศุลกากรให้เสร็จภายในวนัเดียว  การตดัดอก
กลว้ยไมใ้นตอนเชา้มีขอ้ดี คือ อุณหภูมิต ่า ท าให้ดอกกลว้ยไมมี้อตัราการหายใจและการคาย
น ้าต ่า ดอกกลว้ยไมย้งัอยูใ่นสภาพท่ีสดมาก 
การปฏบิัติหลงัการเก็บเกี่ยวในสวนเกษตรกร 
หลงัจากตดัรีบน าดอกมาใส่ในถงัน ้าให้กา้นแช่อยูใ่นน ้ า 2-3 น้ิว แช่ให้นานท่ีสุดก่อนท่ีจะส่ง
จ าหน่ายเปล่ียนน ้าในถงัทุกวนัและลา้งถงัดว้ยน ้ายาแช่ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละคร้ัง 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล พนัธ์ุกลว้ยไมป่้า.(ม.ป.ป.). [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก 
http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/.(สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
กลว้ยไม:้ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea Griff. ex Lindl.). [ออนไลน]์.เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Vanda_coerulea_Griff..html. (สืบคน้ 24 มีนาคม 
2561). 
ฟ้ามุ่ย vanda coerulea. (ม.ป.ป.). [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchidtropical.com/vanda-coerulea.php. (สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
ศูนยบ์ริการจดัการเครือข่ายขอ้มูลกลว้ยไม.้ (2555) .[ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99. (สืบคน้ 24 
มีนาคม 2561) 
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11. รองเท้านารีอินทนนท์, เอื้องไข่ไก่, เอื้องอินทนนท์ (เชียงใหม่), เอื้องคางกบ, เอื้องแมลงภุ่  

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช  รองเทา้นารีอินทนนท,์ เอ้ืองไข่ไก่, เอ้ืองอินทนนท ์(เชียงใหม่), เอ้ืองคางกบ, เอ้ืองแมลงภุ่ 
ช่ือภาษาอังกฤษ Lady’s Slipper 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein 
ลักษณะพืช ลกัษณะทัว่ไป ใบ ใบค่อนขา้งบางและอ่อน รูปขอบขนาน กวา้งประมาณ 2-2.5 ซม. ยาว

ประมาณ 25-28 ซม. ปลายใบหยกัแหลมต้ืน ใบดา้นบนผิวสีเขียวเรียบ ดา้นลางมีจุดปะ
เลก็ๆ ใบกลางออกเป็นแนวรัศมี ดอก ออกดอกเด่ียว กา้นดอกสีเขียวปะจุดสีม่วง มีขนส้ัน 
กลีบดอกบนสีน ้ าตาลแดงมีจุดสีเขม้เป็นทางยาวปะตลอดกลีบบน ปลายกลีบสีขาว กลีบ
ล่างและกระเป๋าสีน ้าตาลแดง คนกลีบมีขนยาวสีน ้าตาล ขนาดดอก 7-9 ซม. ราก เป็นแบบ
ก่ึงดิน ( semi-terrestrial) 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ดอยแม่สุริน ต าบลแม่อูคอ อ าเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก พบขึ้นอยู่บนตน้ไมใ้หญ่ บนภูเขาท่ีมีระดบัสูงจากน ้าทะเลไม่ต ่ากว่า ๑,๒๐๐ เมตร เช่น ท่ี
ดอยอินทนนท์และในทางภาคเหนือและภาคอีสานเช่นจงัหวดัเลยและชัยภูมิ บริเวณภู
หลวงและภูกระดึง เป็นกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดหน่ึงซ่ึงในกลุ่มประเทศตะวันตก
น าไปใชป้ระโยชน์พ้ืนฐานการผสมพนัธ์ุมานานแลว้เน่ืองจากแหล่งก าเนิดอยูบ่นเทือกเขา
หิมาลยัซ่ึงมิใช่มีเพียงแต่ในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ให้ดอกในช่วงเดือนธนัวาคมถึงกุมภาพนัธ์ 

ขั้นตอนการปลูก ช่วงระยะเวลาท่ีใช้ในการขยายพนัธ์ุ 
การแบ่งแยกกอหรือยา้ยปลูกควรด าเนินการในปลายเดือนมีนาคม – เมษายน เพราะเป็น
ช่วงท่ีรองเทา้นารีมีการพกัตวัตามธรรมชาติ ตน้จะไม่ค่อยอวบน ้า จึงไม่เกิดโรคเน่าไดง้่าย
เท่าไรนกั 
วิธีการขยายพนัธ์ุ 
1. การเพาะเมล็ด สามารถท าไดท้ั้งสภาพธรรมชาติ และในสภาพปลอดเช้ือ ส าหรับการ
เพาะเมลด็ในสภาพธรรมชาติ คือ การน าฝักท่ีสุกแก่เต็มท่ีโรยเมลด็ลงบนโคนตน้ เมลด็จะ
ใช้เวลาในการงอกประมาณ 2 ปีขึ้นไป ส่วนการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือใช้เวลา 
ประมาณ 1-2 ปีเช่นกนั  
2. การแบ่งและแยกกอวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีสามารถน ามาใชเ้พ่ิมปริมาณตน้ได ้โดยจะบิหรือเด็ด
ตน้ย่อยท่ีมีรากแลว้ออกจากกอท่ีมีตน้เดิม หรือการน ากอเก่าวางบนเคร่ืองปลูกหรือกลบ
บางๆ ให้ไดรั้บความช้ืน รองเทา้นารีก็สามารถงอกขึ้นมาจากเหงา้เดิมได ้การแบ่งและแยก
กอควรค านึงถึงความสมบูรณ์ของตน้เก่า และหน่อใหม่ให้สัมพนัธ์กนั  
การอนุบาล 
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ส าหรับวสัดุปลูกท่ีใช้ในการอนุบาลใช้ขุยมะพร้าว เปลือกไมผุ้ และใบไมผุ้ อตัรา 1:1:1 
วสัดุปลูกน้ีสามารถใชไ้ดต้ั้งแต่ตน้กลา้ออกขวดและตน้กลา้ใหญ่เป็นวสัดุปลูกท่ีเหมาะต่อ
การอนุบาลต้นกล้ามาก ส าหรับการเจริญเติบโตของรองเท้านารีนั้ นจะขึ้ นอยู่กับ
สภาพแวดลอ้มมากกว่าวสัดุปลูกเป็นส่วนใหญ่ 
       ส าหรับรองเทา้นารีพ้ืนเมืองท่ีซ้ือหาตามตลาดพนัธ์ุไม ้ระยะแรกของการปลูกควร
ปลูกลงในตะกร้าก่อน จากนั้นให้ผสมยาแบนเลทกบัแคปแทน อตัราส่วนอย่างละเท่ากนั
ผสมสารจบัใบแช่ทิ้งไว ้5 นาที จากนั้นพกัไวใ้ห้สารป้องกนัก าจดัเช้ือราดงักล่าวเคลือบ
รากให้พอหมาดก่อนปลูก การปลูกใชโ้ฟมบิหักใส่ตะกร้าให้เต็มกน้ตะกร้าให้ได ้1 ใน 4 
ของตะกร้าก่อน จากนั้นจึงเทวสัดุผสมระหว่างขุยมะพร้าว เปลือกไม้สับ และใบไมผุ้ 
อตัรา 1:1:1 ลงไป ทยอยปลูกเป็นแถวๆ เพื่อให้บงัใบกนัและง่ายในการยา้ยปลูกในอนาคต 
จากนั้ นใช้เศษเปลือกไม้ผุท่ีสับเป็นช้ินเล็กๆ ร่อนแล้วเทคลุมทับผิวหน้า เพ่ือรักษา
ความช้ืนประมาณ 2 เดือน ตน้ไมจ้ะสามารถตั้งตวัได ้พอรองเทา้นารีเร่ิมมี 6-8 ใบ ควรยา้ย
ลงกระถางเด่ียวจะง่ายในการบงัคบัให้ออกดอก 
       ส่วนรองเทา้นารีลูกผสมวิธีการส่วนใหญ่เหมือนกนัต่างกนัท่ีลูกไมใ้นขวดท่ีไดจ้าก
ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ควรพกัในท่ีร่มท่ีมีแดดร าไรเพ่ือให้รองเท้านารีปรับ
สภาพก่อนยา้ยปลูกประมาณ 1 อาทิตย ์จากนั้นจึงใชก้ระดาษหนงัสือพิมพห่์อทุบขวด ลา้ง
วุน้ออกให้หมดแช่สารป้องกนัก าจดัเช้ือราและทิ้งไวใ้ห้สารเคลือบรากพอหมาดก่อนสัก
ระยะจึงค่อยปลูก การเลือกไมอ้อกขวด ควรเลือกท่ีเป็นไมถ่้ายขวดท่ียงัมีรากส้ันอยูไ่ม่สาน
กนัแน่น และไม่มีร่องรอย การตดัปลายรากจะท าให้ออกขวดรอดตายไดม้ากกว่า การปลูก
ควรปลูกในตะกร้าจะดีกว่าในกระถาง 

ขั้นตอนการดูแลรักษา โรงเรือน 
รองเทา้นารีโดยส่วนใหญ่จะอ่อนแอต่อแรงกระแทกของเมด็ฝน โรงเรือนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ในการปลูกเล้ียง เพราะท าให้ควบคุมปริมาณแสงและความช้ืนสัมพทัธ์ภายในโรงเรือนให้
สม ่าเสมอได ้ 
ความช้ืนสัมพทัธ์ 
ความช้ืนสัมพทัธ์ภายในโรงเรือนหรือบริเวณท่ีปลูกควรมีความช้ืนสัมพทัธ์ประมาณ 45% 
ในเวลากลางวนั และ 80% ในเวลากลางคืน แต่ต้องมีการถ่ายเทอากาศท่ีดี ไม่ช้ืนแฉะ
เกินไปจนสะสมโรค 
การให้ปุ๋ ย 
การให้ปุ๋ ยน ้าควรให้อตัราอาทิตยล์ะ 2 คร้ัง ส่วนปุ๋ ยเกร็ดท่ีให้ คือ ปุ๋ ยทวินเพอร์ต้ี 21-21-21 
ให้อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง นอกจากน้ีสามารถให้ปุ๋ ยละลายช้าได ้โดยใช้สูตรปุ๋ ยออสโมโค๊ท 
สูตร 14-14-14 สูตร 3 เดือน ใส่แต่ละกระถางประมาณ 5-10 กรัม/กระถาง นอกจากน้ี
สามารถให้ปุ๋ ยปลาไดอ้าทิตยล์ะ 1 คร้ัง อตัรา 20 ซีซี ต่อน ้ า 20 ลิตร ร่วมกบัฮอร์โมนเร่ง
รากรูทโกร อตัรา 10 ซีซี ต่อน ้ า 20 ลิตร ส่วนปุ๋ ยอินทรียโ์ดยปกติจะใชวิ้ธีการเติมเปลือก
ไมสั้บเป็นปุ๋ ยอินทรียห์ลกั หรืออาจใชวิ้ธีการหมกัปุ๋ ยหมกัจากใบไมผุ้ผสมขี้ววัก็ให้ผลดี
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เช่นกนั ถา้สามารถหาใบจามจุรีหมกัไดจ้ะให้ผลดีย่ิงขึ้น ซ่ึงควรมีการเปล่ียนกระถางหรือ
เพ่ิมให้ทุกๆ ปี ส าหรับเปลือกไมสั้บควรเลือกชนิดท่ีมีเน้ือไมสี้น ้ าตาลแดงจะให้ผลดีกว่าสี
ขาว เพราะเน้ือไมสี้ขาวเช้ือรามกัจะเจริญเติบโตไดดี้ ซ่ึงสามารถท าให้รากนารีเน่าได ้
การให้น ้า 
ส าหรับรองเทา้นารี คุณภาพน ้ ามีความส าคญัมาก น ้ าท่ีใช้ควรเป็นน ้ าสะอาด ไม่ขุ่นไม่มี
ตะกอน ซ่ึงน ้ าท่ีดีท่ีสุด คือน ้ าฝน ส าหรับน ้าประปา ควรรองใส่ภาชนะทิ้งไวป้ระมาณ 2-3 
วนั หรืออาจใชห้วัฉีดพ่นฝอยละเอียดเพ่ือให้คลอรีนระเหยออกไปก่อน  
การรดน ้า  
ถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัย่ิง ท่ีตอ้งอาศยัดุลพินิจพิเคราะห์เองว่า ควรมากน้อยเพียงไหน 
การให้น ้าควรค านึงถึงความเหมาะสม รองเทา้นารีท่ีปลูกในกระถางจะให้บ่อยกว่าท่ีอยูใ่น
แปลง และรองเทา้นารีท่ีมีวสัดุปลูกโปร่งและหยาบจะให้ถ่ีกว่าวสัดุปลูกท่ีแน่นทึบและ
ละเอียด การให้น ้ าในช่วงเช้าตรู่ประมาณ 6.00-7.00 น. จะให้ผลดีกว่าในช่วงสาย เท่ียง 
หรือบ่าย  

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

ระยะเก็บเกี่ยว 
ดอกบานได ้3-4 วนั เป็นดอกไมท่ี้อ่อนแอต่อเอธิลีนมาก 
วิธีการเก็บเกี่ยว 
การตดัดอกหรือค ้าตน้ มีความจ าเป็นส าหรับการจ าหน่าย เพราะตน้ท่ีไม่ไดต้ดัหรือค ้าดอก 
ดอกจะคูล้ง บางคร้ังดอกมีขนาดใหญ่เกินไป อาจคูล้งแนบกบักระถางท าให้ไม่มีความสง่า 
ผึ่งผาย การดดัช่อดอกท าไดโ้ดยการเร่ิมตั้งแต่ดอกเร่ิมบาน ดดัโดยใชไ้มห้รือลวด ผูกดว้ย
ลวดไวนิลมดัขนมให้กา้นตั้งตรงก่อนจ าหน่าย สามารถจดัตกแต่ง เช็ดใบ หรือตดัใบท่ีเป็น
โรคออกไปได ้
การดัดดอก  
จะท าเม่ือดอกใกลจ้ะบาน โดยการดามช่อดอกกบัไมห้รือพลาสติกกา้นลูกโป่ง การพนั
กา้นจะขึ้นอยู่กบัความประณีตของผูต้กแต่ง บางรายจะใช้ส าลีหุ้มกา้นช่อดอกก่อน บาง
รายจะใช้ก๊ิบหนีบผม แต่ท่ีหน่วยวิจยัขุนห้วยแห้งจะใช้ลวดมดัขนมไวนิลหรือลวดฟิวส์
สายโทรศพัทม์ดักา้นช่อดอก นอกจากกา้นช่อดอกแลว้ การหนัทิศของดอกก็มีความส าคญั
เช่นกนั การดดัดอกท่ีดีตอ้งจดัดอกให้บานตรงกลางระหว่างใบ ส่วนการจดัมุมแหงนของ
ดอกตอ้งไดจ้งัหวะไม่กม้หรือหงานเกินไป การค ้ากา้นดอกจะมีความส าคญักบัรองเทา้นารี
ลูกผสมมากเพราะดอกมีขนาดใหญ่มากจนกา้นช่อดอกรับน ้าหนกัไม่ไหว การตดัใบให้ท า
เฉพาะใบท่ีมีสีเหลือง การท าความสะอาดใบให้เช็ดเบาๆ เพราะอาจจะมีคราบปุ๋ ยและ
สารเคมีป้องกนัศตัรูพืชติดอยู ่ส าหรับสาหร่ายให้ใชแ้ปรงสีฟันขนอ่อนหรือกระดาษทิชชู
ถูและเช็ดออกเบาๆ ส าหรับรองเทา้นารีท่ีมีใบลายหรือใบม่วง หากไดรั้บปุ๋ ยปลาจนตน้
สมบูรณ์แข็งแรง ใบท่ีไดจ้ะสวยงามมากจนมองดูเหมือนพรายน ้ าสะทอ้นแสงติดอยูท่ี่ใบ 
ซ่ึงถือว่าเป็นเสน่ห์ท่ีโดดเด่นอีกอย่างของรองเทา้นารีท่ีมีลายใบ ส าหรับรองเทา้นารีนั้น
นอกขากเป็นไมก้ระถางแลว้ ยงัสามารถใชต้กแต่งสวนไดอ้ีกดว้ย ซ่ึงการจดัตกแต่งสวนมี



166 
 

 

ขอ้ควรระวงัอยู ่2 ขอ้ คือ ห้ามรดน ้าสัมผสัดอก และห้ามท าการผสมเกสร ขณะจดัตกแต่ง
หรือวางประดบัเด็ดขาด เพราะจะท าให้อายุใช้งานส้ันลง โดยปกติจะสามารถจดัวางได้
ประมาณ 1-3 เดือน 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล พนัธ์ุกลว้ยไม:้ รองเทา้นารีอินทนนท(์ Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein ). (ม.ป.ป.). 
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Paphiopedilum_ l. 
(สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
โครงการอนุรักษพ์นัธ์ุกลว้ยไมร้องเทา้นารีฯ - ส่วนประสานงานโครงการพระราชด าริ. 
(30 พฤษภาคม 2555). [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=304. (สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
พนัธ์ุกลว้ยไม:้ รองเทา้นารีอินทนนท(์ Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein ). (23 
ธนัวาคม 2558 ). [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Paphiopedilum_villosum.html.( สืบคน้ 24 
มีนาคม 2561.) 

 
 
12. กล้วยไม้ พนัธ์ุสายวิสูตร (ช่ือท้องถิ่น เอื้องหญ้าแพด เอื้องเมี่ยง)  

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช กลว้ยไม ้พนัธ์ุสายวิสูตร (ช่ือทอ้งถ่ิน เอ้ืองหญา้แพด เอ้ืองเม่ียง) 
ช่ือภาษาอังกฤษ  
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Dendrobium falconeri Hook. 
ลักษณะพืช กลว้ยไมอิ้งอาศยั ล าตน้เรียวและมีขอ้โป่ง สีน ้ าตาลแดง เกือบด า ห้อยลงเป็นสายยาว 30-

100 ซม. ใบ คลา้ยใบหญา้ กวา้ง 0.7 ซม. ยาว 5-7 ซม. ดอก ออกเด่ียวตามขอ้ สีขาว ปลาย
กลีบ สีม่วงแดง มีแตม้สีเหลืองและสีม่วงแดงเขม้ท่ีโคนกลีบปาก ดอกบานเต็มท่ีกวา้ง 6-7 
ซม. มีกล่ินหอม 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ออกตามพ้ืนท่ีป่าดิบเขา ระดบัความสูง 1,000-1,800 เมตร 
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ออกดอกเดือนมกราคม-พฤษภาคม 

http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Paphiopedilum_villosum.html
http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=304
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Paphiopedilum_villosum.html
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ขั้นตอนการปลูก 1. กาบมะพร้าว เป็นเคร่ืองปลูกท่ีเหมาะมากส าหรับหวาย เพราะนอกจากจะท าให้หวาย
เจริญงอกงามและแขง็แรงดีแลว้ ยงัเป็นส่ิงท่ีมีอยูม่ากมาย ราคาถูก แต่ตอ้งเป็นกาบมะพร้าว
ท่ีแก่จดั และมีกาบหนาแข็ง ก่อนใชค้วรแช่น ้ าทิ้งไวสั้กหน่ึงวนัเพ่ือให้ยางในกาบมะพร้าว
ออกไป เพราะยางในกาบมะพร้าวท าให้รากหวายออกไดไ้ม่ดี และกาบมะพร้าวอ่อนนิยม
น ามาปลูกไมน้ิ้วหวายดว้ย กาบมะพร้าวเป็นเคร่ืองปลูกท่ีอุม้น ้าไดดี้ หาง่ายไดต้ามทอ้งถ่ิน 
วิธีใช้ก็ตัดส่วนหัวและท้ายออก และน ามาหุ้มโคนต้นกล้วยไม้ โดยอย่าให้ต้ืนหรือลึก
เกินไปให้อยู่พอดีโคนตน้แลว้ก็ยดัใส่กระถางไดเ้ลยครับ หรือจะเกาะตามตน้ไมก้็น าหุ้มไว้
ดา้นนอก 
2. ถ่าน เหมาะกับการปลูกหวายขนาดใหญ่ แต่มีข้อเสียคือ เก็บความช้ืนได้ไม่สู้ดี แต่
สามารถป้องกนัโดยใชอ้๊อสมนัดา้คลุมหนา้ แต่ถ่านเป็นเคร่ืองปลูกท่ีคงทนสามารถใชง้าน
ไดย้าวนานไม่ผุพงัเร็วเหมือนกาบมะพร้าว แต่สักสองปีก็ควรเปล่ียนนะครับ เพราะถ่านจะ
อมปุ๋ ยยาไวท้  าให้นานๆไปจะเป็นพิษต่อกลว้ยไมไ้ด ้
3. อ๊อสมนัดา้ เก็บความช้ืนดี ทนทาน ไม่ผงุ่าย อุม้ปุ๋ ยไดดี้ ถา้ปลูกถูกวิธีจะไม่เก็บน ้ าไวม้าก
จนรากช้ืนแฉะ แต่มีราคาแพง 
 ไม่ควรน ากลว้ยไมห้วายติดตอไมโ้ดยไม่มีเคร่ืองปลูกนะครับ อาจหุ้มดว้ยเศษกาบมะพร้าว
หรืออ๊อสมนัดา้เลก็นอ้ย เพราะกลว้ยไมห้วายจะไม่งาม 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การให้น ้า  
          น ้ าท่ีใชร้ดกลว้ยไมต้อ้งเป็นน ้าท่ีมีคุณภาพดี มีปริมาณเกลือแร่ไม่สูงเกินไป เพราะจะ
เป็นพิษต่อระบบรากท าให้ตน้ชะงกัการเจริญเติบโต ควรรดใน เวลาเช้าหรือบ่าย โดยใช้
สายยางต่อกบัหัวฉีดแบบฝอยละเอียด ลดการกระแทกท่ีท าให้ดอก ใบช ้า แต่ในช่วงท่ีฝน
ตกหนกัควรงดการให้ น ้ า 2-3 วนั รอจนกระทัง่เคร่ืองปลูกเร่ิมแห้งจึงให้น ้ าใหม่ ถา้เป็นฤดู
ร้อนหรือฤดูหนาวควรรดน ้าให้บ่อยขึ้น  
เวลาท่ีเหมาะสมแก่การให้น ้า  
           การรดน ้ ากลว้ยไมป้กติควรรดวนัละคร้ัง ยกเวน้วนัท่ีฝนตกหรือกระถางและเคร่ือง
ปลูกยงัมีความชุ่มช้ืนอยู ่การรดน ้ากลว้ยไมค้วรรดในเวลาท่ีแดดไม่ร้อนจดั เวลาท่ีเหมาะสม
คือตอนเชา้เวลาประมาณ 6.00-9.00 น.  
การให้ปุ๋ ย  
          ให้ปุ๋ ยทุก ๆ 7 วนั โดยใชปุ้๋ ยละลายน ้ า สูตรสูง เช่น สูตร 20-20-20 ในระยะเร่ิมปลูก
ควรให้ปุ๋ ยท่ีมีไนโตรเจนสูง เพื่อช่วยการเจริญเติบโตทางล าตน้ และใบเม่ือตน้กล้วยไม้
เจริญถึงระยะให้ดอกหรือตอ้งการเร่งให้ออกดอก ควรใชปุ้๋ ยสูตรท่ีมีธาตุฟอสฟอรัสสูงไม่
ควรฉีดพ่น ปุ๋ ยในช่วงท่ีมีแดดจดั เพราะจะท าให้น ้าท่ีละลายปุ๋ ยระเหยไปอยา่งรวดเร็วท าให้
กลว้ยไมไ้ม่สามารถดูดปุ๋ ยไปใช้ได ้และยงัท าให้ความเขม้ขน้ของปุ๋ ยสูงขึ้น อาจท าให้ใบ
ไหมห้ลงัจากให้ปุ๋ ยแลว้ ในวนัรุ่งขึ้นตอ้งรดน ้าให้มากกว่าปกติ เพ่ือชะลา้งเกลือแร่ของปุ๋ ยท่ี
ตกคา้งอยูบ่นเคร่ืองปลูกและรากออก  
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          นอกจากการให้ปุ๋ ยแลว้ ผูป้ลูกเล้ียงตอ้งฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและยาป้องกนัโรคอย่าง
สม ่าเสมออาจให้พร้อม ๆ กบัการรดน ้ าหรือให้ปุ๋ ย หากมีการระบาดของโรค และแมลงก็
ตอ้งเลือกใชย้าท่ีเหมาะสมกบัโรคและแมลงชนิดนั้น ๆ 
เวลาท่ีเหมาะแก่การให้ปุ๋ ย  
          เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการให้ปุ๋ ยอยู่มาก เช่น ปุ๋ ยจะเป็นประโยชน์
แก่กลว้ยไมไ้ดต้อ้งมีแสงสว่าง มีความอบอุ่น อุณหภูมิพอเหมาะและมีความชุ่มช้ืนพอดี 
เป็นตน้ แสงสว่างหรือแสงแดดท่ีเป็นประโยชน์แก่กลว้ยไมค้ือแสงแดดในตอนเชา้ ตั้งแต่
เชา้จนถึง เวลาประมาณ 11.00 น. หลงัจากน้ีแสงแดดจะแรงและมีความร้อนสูงเกินไป การ
รดปุ๋ ยในเวลาเชา้ แสงแดดจะช่วยให้กลว้ยไมไ้ดใ้ชปุ้๋ ยไดเ้ต็มท่ี ในวนัอากาศคร้ืมฝนไม่ควร
รดปุ๋ ย เน่ืองจากไม่มีแสงแดดช่วยกลว้ยไมก้็ไม่สามารถดูดซึมปุ๋ ยไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ท่ี  

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
ระยะตดัดอกท่ีเหมาะสม : เป็นระยะท่ีท าให้ดอกมีอายกุารใชง้านนานท่ีสุด 
สกุลหวาย  
ตดัดอกเม่ือมีดอกบานไมน้อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนดอกทั้งช่อ 
วิธีการตัดดอก  
ควรใชก้รรไกรท่ีคมและสะอาดตดัเฉียงเป็นปากฉลาม โดยตดักา้นช่อดอกให้เกือบชิดล า
ลูกกลว้ย วิธีน้ีไม่ท าให้ปลายล าเดิมเสียหาย แต่ตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคจากท่ีหน่ึง
ไปอีกท่ีหน่ึง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุ่มกรรไกรก่อนตดั เพ่ือฆ่าเช้ือในน ้ ายา
คลอรอกซ์หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี ละลายน ้ า 100 ซีซี แต่หากตอ้งการป้องกนัโรคจากเช้ือไวรัส
ให้จุ่มในสารไฟแซน หรือน ้าผสมผงซกัฟอก 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็เกี่ยว 
การตดัดอกไมเ้พื่อการส่งออกควรตดัในเวลาเช้า 5:00 น.ถึง 9:00 น. เพื่อท่ีบริษทัส่งออก
ได้มารับดอกกล้วยไม้ ขนส่งไปยงัโรงคัดเกรด บรรจุหีบห่อและส่งไปตรวจ เพื่อขอ
ใบรับรองจากด่านตรวจกกักนัโรคพืชและด่านศุลกากรให้เสร็จภายในวนัเดียว  การตดัดอก
กลว้ยไมใ้นตอนเช้ามีขอ้ดี คือ อุณหภูมิต ่า ท าให้ดอกกลว้ยไมมี้อตัราการหายใจและการ
คายน ้าต ่า ดอกกลว้ยไมย้งัอยูใ่นสภาพท่ีสดมาก 
การปฏบิัติหลงัการเก็บเกี่ยวในสวนเกษตรกร 
หลงัจากตดัรีบน าดอกมาใส่ในถงัน ้ าให้กา้นแช่อยู่ในน ้ า 2-3 น้ิว แช่ให้นานท่ีสุดก่อนท่ีจะ
ส่งจ าหน่ายเปล่ียนน ้าในถงัทุกวนัและลา้งถงัดว้ยน ้ายาแช่ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละคร้ัง 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
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แหล่งอ้างอิงข้อมูล สายวิสูตร | Dendrobium falconeri Hook. : BGO Plant Database-ฐานขอ้มูลพนัธ์ุไม ้
องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์.(ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botani
c_id=1299. (สืบคน้ 24 มีนาคม 2018.) 
กลว้ยไมส้กุลหวาย | Thai Orchid. (14 กนัยายน 2554). [ออนไลน]์.เขา้ถึงไดจ้าก 
https://supaporn1346.wordpress.com/วิธีการปลูกกลว้ยไม/้กลว้ยไมส้กุลหวาย/. (สืบคน้ 24 
มีนาคม 2561.) 
การดูแลรักษา | Thai Orchid. (14 กนัยายน 2554). [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก 
https://supaporn1346.wordpress.com/การดูแลรักษากลว้ยไม/้. (สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
ศูนยบ์ริการจดัการเครือข่ายขอ้มูลกลว้ยไม.้ (2555) .[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99. (สืบคน้ 
24 มีนาคม 

 
 
13. เอื้องช้างน้าว  

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช เอ้ืองชา้งนา้ว 
ช่ือภาษาอังกฤษ  
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.. 
ลักษณะพืช       กลว้ยไมอ้ิงอาศยั สูง 0.8-1.5 ม. ล าตน้รูปแท่งดินสอกลม เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.2-1.5 ซม. 

ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กวา้ง 3 ซม. ยาว 10-12 ซม. กาบใบมีขีดตามยาวสีม่วงแดง ทิ้งใบเม่ือ
ผลิดอก    
      ดอก ออกเป็นช่อตามขอ้ใกลป้ลายยอดกา้นช่อยาว 20-25 ซม. จ านวน 7-10 ดอกต่อช่อ 
กลีบเล้ียงและกลีบดอกสีครีม ขอบกลีบสีชมพู กลีบปากแตม้สีเลือดหมูท่ีโคนดา้นในทั้งสอง
ขา้ง ดอกบานเตม็ท่ี กวา้ง 7 ซม. 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ขนุยวม อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก พบทัว่ประเทศ ตามป่าผลดัใบ หรือป่าดิบแลง้ ท่ีระดบัความสูง 200 – 1,500 เมตร  
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน 

ขั้นตอนการปลูก ๑. น ากาบมะพร้าวท่ีผา่นการแช่น ้าไวแ้ลว้อยา่งนอ้ย ๒-๓ คืน มาเตรียมไว ้ตอ้งแช่น ้าก่อน ถา้
ไม่แช่ กลว้ยไมจ้ะโตชา้ 
๒. ถา้เป็นไมดิ้บ ให้น ากาบมะพร้าวทุบให้เป็นแผ่น วางรองระหว่างขอนไมก้บั ชา้งน้าว ท่ี
เตรียมปลูก กาบมะพร้าวท่ีช้ืนไดท่ี้จะช่วยให้รากของชา้งนา้วเดินไวขึ้น 
๓. น าไปแขวนไวใ้นท่ีท่ีมีแสงส่องถึงอยา่ร่มร าไรมากเกินไปเพราะอาจจะเน่าตายได ้

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1299
http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1299
https://supaporn1346.wordpress.com/วิธีการปลูกกล้วยไม้/
https://supaporn1346.wordpress.com/การดูแลรักษากล้วยไม้/
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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๔. หากปลูกในกระถาง ให้น าถ่านกลบพ้ืนกระถางสักคร่ึงหน่ึงก่อน แลว้ค่อยน ามะพร้าวสับ
กลบทบัลงไป หลงัจากนั้นใชก้าบมะพร้าววางลอ้งรอบขอบกระถาง น าตน้ ชา้งนา้ว ท่ีเตรียม
ไว ้ตั้งไวต้รงกลาง แลว้ค่อย ๆ กลบรากดว้ยมะพร้าวสับช้ืนเลก็ 
***ระวงั อย่ากลบจนมิดโคนไม่เช่นนั้น ชา้งน้าว จะเน่าได ้เอาพอบาง ๆ และจบัชา้งนา้วตั้ง
ให้ไดด้ว้ยการหาไมม้าค ้าหรือลวดพยงุ*** 
๕. หากเป็นไมเ้พาะเล้ียงจากฟาร์ม ให้ใชม้ะพร้าวตุม้ หุ้มราก แลว้ใส่กระเชา้กลมไดเ้ลย 

ขั้นตอนการดูแลรักษา       เม่ือรากชา้งน้าวเร่ิมเดินดี ควรเร่ิมขยบั ชา้งน้าว ให้ไดแ้สงมากขึ้น แสงจะเป็นปัจจยัช่วย
ให้ ชา้งน้าว มีดอกตามฤดูกาลและเพื่อท่ีจะไดเ้ห็นดอกของช้างน้าวอย่างสมบูรณ์ท่ีสุดควร
หมัน่พ่นปุ๋ ยเกล็ดอย่างสม ่าเสมอเช่นใช้สูตรปุ๋ ย ๒๑-๒๑-๒๑ เป็นตน้ ระวงัอย่ารดน ้ าตอน
สายมากเพราะน ้าท่ีไปขงัตามกาบใบอาจท าให้ชา้งนา้วเน่าได ้ยอดใหม่ของชา้งนา้งค่อนขา้ง
บอบบางให้พึงระวงัเป็นอยา่งมาก หากรดน ้าสายและน ้าไปขงัในยอดใหม่ เม่ือแสงแดดจดั ๆ 
อาจท าให้ยอดเน่าได ้

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
ระยะตดัดอกท่ีเหมาะสม : เป็นระยะท่ีท าให้ดอกมีอายกุารใชง้านนานท่ีสุด 
สกุลหวาย  
ตดัดอกเม่ือมีดอกบานไมน้อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนดอกทั้งช่อ 
วิธีการตัดดอก  
ควรใชก้รรไกรท่ีคมและสะอาดตดัเฉียงเป็นปากฉลาม โดยตดักา้นช่อดอกให้เกือบชิดล าลูก
กลว้ย วิธีน้ีไม่ท าให้ปลายล าเดิมเสียหาย แต่ตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคจากท่ีหน่ึงไปอีก
ท่ีหน่ึง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุ่มกรรไกรก่อนตัด เพ่ือฆ่าเช้ือในน ้ ายาคลอ
รอกซ์หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี ละลายน ้ า 100 ซีซี แต่หากตอ้งการป้องกนัโรคจากเช้ือไวรัสให้จุ่ม
ในสารไฟแซน หรือน ้าผสมผงซกัฟอก 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็เกี่ยว 
การตดัดอกไมเ้พื่อการส่งออกควรตดัในเวลาเช้า 5:00 น.ถึง 9:00 น. เพื่อท่ีบริษทัส่งออก
ได้มารับดอกกล้วยไม้ ขนส่งไปยงัโรงคัดเกรด บรรจุหีบห่อและส่งไปตรวจ เพื่อขอ
ใบรับรองจากด่านตรวจกกักนัโรคพืชและด่านศุลกากรให้เสร็จภายในวนัเดียว  การตดัดอก
กลว้ยไมใ้นตอนเชา้มีขอ้ดี คือ อุณหภูมิต ่า ท าให้ดอกกลว้ยไมมี้อตัราการหายใจและการคาย
น ้าต ่า ดอกกลว้ยไมย้งัอยูใ่นสภาพท่ีสดมาก 
การปฏบิัติหลงัการเก็บเกี่ยวในสวนเกษตรกร 
หลงัจากตดัรีบน าดอกมาใส่ในถงัน ้ าให้กา้นแช่อยูใ่นน ้ า 2-3 น้ิว แช่ให้นานท่ีสุดก่อนท่ีจะส่ง
จ าหน่ายเปล่ียนน ้าในถงัทุกวนัและลา้งถงัดว้ยน ้ายาแช่ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละคร้ัง 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
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ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล พนัธ์ุกลว้ยไมป่้า.(ม.ป.ป.). [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก 
http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/welcome1.html.(สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
พนัธ์ุกลว้ยไม:้ เอ้ืองชา้งนา้ว(Dendrobium pulchellum Roxb. ex Lindl.). (ม.ป.ป.). 
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_pulchellum_Roxb.html. (สืบคน้ 24 
มีนาคม 2561.) 
เอ้ือง ชา้งนา้ว Dendrobium pulchellum. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchidtropical.com/dendrobium_pulchellum.php. (สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
ศูนยบ์ริการจดัการเครือข่ายขอ้มูลกลว้ยไม.้ (2555) .[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99. (สืบคน้ 24 
มีนาคม 

 
 
14. เอื้องผึง้  

หัวข้อ รายละเอียด 
ช่ือพืช เอ้ืองผึ้ง 
ช่ือภาษาอังกฤษ  
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Dendrobium lindleyi Steud. 
ลักษณะพืช   ลกัษณะ เป็นกลว้ยไมอิ้งอาศยั ล าลูกกลว้ยกลมส้ันมีร่องเป็นสันรอบๆ สีเขียว สูงประมาณ 5-

10 เซนติเมตร แตกหน่อเจริญเติบโตทางดา้นขา้ง ใบออกเรียงสลบั 2 – 3 ใบ เวลาออกดอกจะ
ทิ้งใบ ออกดอกเป็นช่อ 5-10 ดอกขึ้นไป กลีบเล้ียงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบปากเป็นสี
เหลืองเขม้ ดอกกวา้ง 2.5 – 3 เซนติเมตร  

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ขนุยวม อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก  
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เมษายน ของทุกปี 

ขั้นตอนการปลูก การปลูกเล้ียง เอ้ืองผึ้ง 
๏ เอ้ืองผึ้ง ท่ีเป็นไมฟ้าร์ม หากเป็นไมข้วด ให้อนุบาลลูกไมไ้วบ้นสเฟกนัม่มอส หรือ หนีบใส่
กาบมะพร้าวลงบนถว้นน้ิว ในแต่ละปี ลูกไมจ้ะแตกหน่อและมีขนาดใหญ่ขึ้น หากขนาดโต
เกินกระถางน้ิวแลว้ก็สามารถน าไปติดขอนไม ้หรือ ใส่กระเชา้ท่ีใหญ่ขึ้นไดเ้ลย 

http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/welcome1.html
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_pulchellum_Roxb.html
http://www.orchidtropical.com/dendrobium_pulchellum.php
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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๏ เอ้ืองผึ้ง ท่ีเป็นไมแ้ยกหน่อ เราสามารถน าหน่อ เอ้ืองผึ้ง ไปแปะติดกบัขอนไมไ้ดท้นัที แต่
ก่อนจะมดัเอ้ืองผึ้งกบัขอนไม ้ให้หากาบมะพร้าว หรือ สเฟกนัม่มอส รองให้เอ้ืองผึ้งสักหน่อย 
เพ่ือให้รากเดินเร็วขึ้น ยึดเกาะไดเ้ร็วขึ้น 

ขั้นตอนการดูแลรักษา   การเล้ียง ควรให้อยูใ่นท่ีโล่งลมพดัผา่นไดดี้ กลางแจง้ หรือใชซ้าแลนพรางแสงประมาณ 30-
40 % 
เทคนิคการเลีย้ง เอื้องผึง้ 
๏ ในช่วงท่ีไม่แทงดอก หรือ ช่วงท่ียงัเป็นลูกไม ้ให้ใส่ปุ๋ ยบ ารุงสูตรเสมอ 21-21-21 สลบักบั
สูตรตวัอื่นๆ จะเป็นสูตรไดก็ได ้แต่ขยนัให้อยา่งนอ้ยให้ไดสั้ปดาห์ละ 1 คร้ังจะดี 
๏ ช่วงหลงัฤดูหนาวตั้งแตเ่ขา้กุมภาพนัธ์เป็นตน้ไป จะให้น ้าหรืองดน ้าก็ได ้แลว้แต่คนชอบ 
ปกติเอ้ืองผึ้งจะแตกหน่อในช่วงฤดูฝน หากไม่ขนุหลงัให้ดอกในช่วงฤดูร้อน หน่อใหมจ่ะมี
นอ้ย และท าใหด้อกในปีถดัไปนอ้ยตาม  
๏ หากปลูกเอ้ืองผึ้งแลว้ไม่มีดอก แนะน าให้ลองยา้ยไปยงัจุดท่ีมีแสงมากขึ้นครับ เอ้ืองผึ้ง เป็น
กลว้ยไมท่ี้ค่อนขา้งชอบแสงมาก ถา้ไดรั้บแสงน้อย หรืออยู่ใตร่้มไมทึ้บเกินไป หากดอกไม่
ออก ก็จะเร่ิมฝ่อและตาย 
๏ ให้ดอกแต่ช่อห่าง ออกประปรายไม่ดก เป็นสาเหตุเน่ืองจากไดรั้บสารอาหารน้อย น ้ าเป็น
หินปูน และท่ีส าคญัคือไดรั้บแสงนอ้ยเกินไป 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
ระยะตดัดอกท่ีเหมาะสม : เป็นระยะท่ีท าให้ดอกมีอายกุารใชง้านนานท่ีสุด 
สกุลหวาย  
ตดัดอกเม่ือมีดอกบานไมน้อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนดอกทั้งช่อ 
วิธีการตัดดอก  
ควรใชก้รรไกรท่ีคมและสะอาดตดัเฉียงเป็นปากฉลาม โดยตดักา้นช่อดอกให้เกือบชิดล าลูก
กลว้ย วิธีน้ีไม่ท าให้ปลายล าเดิมเสียหาย แต่ตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ี
หน่ึง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุ่มกรรไกรก่อนตดั เพ่ือฆ่าเช้ือในน ้ ายาคลอรอกซ์
หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี ละลายน ้ า 100 ซีซี แต่หากตอ้งการป้องกนัโรคจากเช้ือไวรัสให้จุ่มในสาร
ไฟแซน หรือน ้าผสมผงซกัฟอก 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็เกี่ยว 
การตดัดอกไมเ้พื่อการส่งออกควรตดัในเวลาเชา้ 5:00 น.ถึง 9:00 น. เพื่อท่ีบริษทัส่งออกไดม้า
รับดอกกลว้ยไม ้ขนส่งไปยงัโรงคดัเกรด บรรจุหีบห่อและส่งไปตรวจ เพื่อขอใบรับรองจาก
ด่านตรวจกกักนัโรคพืชและด่านศุลกากรให้เสร็จภายในวนัเดียว  การตดัดอกกลว้ยไมใ้นตอน
เช้ามีข้อดี คือ อุณหภูมิต ่า ท าให้ดอกกล้วยไม้มีอัตราการหายใจและการคายน ้ าต ่า ดอก
กลว้ยไมย้งัอยูใ่นสภาพท่ีสดมาก 
การปฏบิัติหลงัการเก็บเกี่ยวในสวนเกษตรกร 
หลงัจากตดัรีบน าดอกมาใส่ในถงัน ้ าให้กา้นแช่อยู่ในน ้า 2-3 น้ิว แช่ให้นานท่ีสุดก่อนท่ีจะส่ง
จ าหน่ายเปล่ียนน ้าในถงัทุกวนัและลา้งถงัดว้ยน ้ายาแช่ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละคร้ัง 
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ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล พนัธ์ุกลว้ยไมป่้า.(ม.ป.ป.). [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก 
http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/welcome1.html.(สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
พนัธ์ุกลว้ยไม:้ เอ้ืองผึง ( Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.)). (ม.ป.ป.). [ออนไลน]์. 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_lindleyi_Steud.html.( 
สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
เอ้ืองผึ้ง Dendrobium lindleyi. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchidtropical.com/dendrobium-lindleyi.php. (สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
ศูนยบ์ริการจดัการเครือข่ายขอ้มูลกลว้ยไม.้ (2555) .[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99. (สืบคน้ 24 
มีนาคม 

  
 
15. เอื้องแปรงสีฟัน  

หัวข้อ  รายละเอียด 
ช่ือพืช เอ้ืองแปรงสีฟัน 
ช่ือภาษาอังกฤษ  
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Dendrobium secundum (Blume) Lindl. 
ลักษณะพืช       ลกัษณะดอกของ เอ้ืองแปรงสีฟัน มีขนาดเล็กกระจุกอยู่บริเวณกา้นดอกรูปร่างคลา้ยแปรง 

มีสีสันตั้งแต่ สีชมพูอ่อน ไล่โทนไปหาสีบานเยน็เขม้ แต่บางตน้ก็ให้สีสันท่ีประหลาดออกไป
เช่นสีขาว หรือ ท่ีเราเรียกกนัว่า กลว้ยไมเ้ผือก ซ่ึงเป็นสีท่ีหาพบไดไ้ม่บ่อยนกัในกลว้ยไมแ้ต่ละ
สายพนัธ์ุ 
     เอ้ืองแปรงสีฟัน มักจะให้ดอกบริเวณปลายยอดของล าตน้ โดย 1 ล า สามารถให้ดอกได้
ตั้งแต่ 1 - 3 ช่อ โดยก่อนให้ดอก เอ้ืองแปรงสีฟันจะทิ้งใบพกัตวัในช่วงฤดูหนาวก่อน และเม่ือ
หลงัจากผลิบานดอกแลว้ ก็จะแทงหน่อใหม่ในช่วงฤดูร้อนเขา้ฝนพอดี 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ขนุยวม อ.ขนุยวม จ.แม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก พบทุกภาคตามป่าผลดัใบถึงป่าดิบเขา ท่ีระดบัความสูง 300 – 1,600 เมตร  
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – เมษายน 

ขั้นตอนการปลูก   การปลูกเลีย้ง เอื้องแปรงสีฟัน 

http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/welcome1.html
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_lindleyi_Steud.html
http://www.orchidtropical.com/dendrobium-lindleyi.php
http://orchidnet.doae.go.th/2555/home/technic_orchid.php?c=1&d=23&id=99
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://www.edtguide.com/th/thailand/detail/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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     • ในกรณีกลว้ยไมข้วด เม่ือไดรั้บ เอ้ืองแปรงสีฟัน ท่ีเป็นลูกไมแ้ลว้ แนะน าให้หนีบขึ้นน้ิว
ไดท้นัที  เน่ืองจากกลว้ยไมส้กุลหวายมีรากขนาดเล็กและแห้งง่ายเม่ือถูกลมพดั รากอาจแห้ง
กรอบไดห้ากไม่หนีบปลูกในกระถางน้ิวดว้ยเคร่ืองปลูก ซ่ึงท าให้ลูกไมข้าดน ้าตายได ้
 วิธีการหนีบกล้วยไม้ 
     - ให้ใชส้เฟกนัม่มอส หรือ กาบมะพร้าวท่ีแช่น ้าทิ้งไวแ้ลว้อยา่งนอ้ย 2 - 3 คนื เพื่อละลายยาง
มะพร้าวออกก่อน เพราะยางมะพร้าวจะท าให้ลูกไมโ้ตชา้ได ้ เสร็จแลว้ น าสเฟกนัม่มอส หรือ 
กาบมะพร้าว พนัรากไว ้หรือ ประกบราก แลว้ใส่ลงกระถางน้ิวเท่านั้น   
     • กรณีไดก้ลว้ยไมต้น้ใหญ่มา เราสามารถน ามาติดเกาะขอนไมไ้ด ้โดยให้ล าตั้งขึ้น หรือ น า
ปลูกลงในกระเชา้ 4 น้ิวก็ได ้

ขั้นตอนการดูแลรักษา  รดน ้ าเพียงเวลาเดียว เช่นเชา้ หรือ เยน็ อย่าให้แฉะจนเกินไป เพราะจะท าให้ลูกไมเ้น่าตายได ้
หลงัจากผา่นไป 1 เดือนหลงัจากออกขวด สามารถให้ปุ๋ ยอ่อน ๆ ไดเ้ช่น สูตร 30-20-10 เพื่อเร่ง
ตน้ให้โตเร็วขึ้น สลบักบัสูตรเสมอ 21-21-21 เป็นตน้ 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว 
ระยะตดัดอกท่ีเหมาะสม : เป็นระยะท่ีท าให้ดอกมีอายกุารใชง้านนานท่ีสุด 
สกุลหวาย  
ตดัดอกเม่ือมีดอกบานไมน้อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนดอกทั้งช่อ 
วิธีการตัดดอก  
ควรใช้กรรไกรท่ีคมและสะอาดตดัเฉียงเป็นปากฉลาม โดยตดักา้นช่อดอกให้เกือบชิดล าลูก
กลว้ย วิธีน้ีไม่ท าให้ปลายล าเดิมเสียหาย แต่ตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ี
หน่ึง โดยหากมีโรคจากเช้ือแบคทีเรียควรจุ่มกรรไกรก่อนตดั เพ่ือฆ่าเช้ือในน ้ ายาคลอรอกซ์
หรือไฮเตอร์ 5 ซีซี ละลายน ้า 100 ซีซี แต่หากตอ้งการป้องกนัโรคจากเช้ือไวรัสให้จุม่ในสารไฟ
แซน หรือน ้าผสมผงซกัฟอก 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเกบ็เกี่ยว 
การตดัดอกไมเ้พื่อการส่งออกควรตดัในเวลาเชา้ 5:00 น.ถึง 9:00 น. เพื่อท่ีบริษทัส่งออกไดม้า
รับดอกกลว้ยไม ้ขนส่งไปยงัโรงคดัเกรด บรรจุหีบห่อและส่งไปตรวจ เพื่อขอใบรับรองจาก
ด่านตรวจกกักนัโรคพืชและด่านศุลกากรให้เสร็จภายในวนัเดียว  การตดัดอกกลว้ยไมใ้นตอน
เชา้มีขอ้ดี คือ อุณหภูมิต ่า ท าให้ดอกกลว้ยไมมี้อตัราการหายใจและการคายน ้ าต ่า ดอกกลว้ยไม้
ยงัอยูใ่นสภาพท่ีสดมาก 
การปฏบิัติหลงัการเก็บเกี่ยวในสวนเกษตรกร 
หลงัจากตดัรีบน าดอกมาใส่ในถงัน ้ าให้กา้นแช่อยู่ในน ้ า 2-3 น้ิว แช่ให้นานท่ีสุดก่อนท่ีจะส่ง
จ าหน่ายเปล่ียนน ้าในถงัทุกวนัและลา้งถงัดว้ยน ้ายาแช่ฆ่าเช้ือสัปดาห์ละคร้ัง 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
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ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล พนัธ์ุกลว้ยไมป่้า.(ม.ป.ป.). [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก 
http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/ .(สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
พนัธ์ุกลว้ยไม:้ แปรงสีฟันพระอินทร์ (Dendrobium secundum (Blume) Lindl). (ม.ป.ป.). 
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_secundum.html.( สืบคน้ 24 มีนาคม 
2561.) 
เอ้ืองแปรงสีฟัน Dendrobium secundum. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.orchidtropical.com/dendrobium-secundum.php. (สืบคน้ 24 มีนาคม 2561.) 
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ช่ือพืช ส้มเขียวหวาน 
ช่ือภาษาอังกฤษ Tangerine 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Citrus reticulata Blanco 
ลักษณะพืช ๑. ล าต้น  

เป็นไมย้ืนตน้ หรือไมพุ้่มขนาดกลาง มีความสูงประมาณ ๔ - ๘ เมตร ส้มโอท่ีมีอายุมากอาจมี
ความสูงไดถึ้ง ๑๐ - ๑๕ เมตร ความสูงของตน้ส้ม จะแตกต่างกนัไปในแต่ละชนิด ส้มมีทรงตน้
โปร่ง มีการแตกก่ิงกา้นแผเ่ป็นพุ่ม รัศมีของทรงพุ่มประมาณ ๒ - ๕ เมตร  
มีใบ ตาขา้ง ดอกและผลเกิดอยูบ่นก่ิง หนามจะอยูด่า้นขา้งของตา 
๒. ใบ  
เป็นใบเด่ียว แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า แผน่ใบ หรือตวัใบ แผน่ใบมีรูปร่างกลมมน 
เรียวยาว รูปไข่ยาว หรือรูปโล่ ปลายใบแหลมหรือป้าน ขอบใบอาจเรียบหรือหยกั สีของใบมี
ตั้งแต่สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียวอมด า ส่วนท่ีสองคือ กา้นใบ ซ่ึงมีส่วนของกา้นใบท่ีเรียกว่า หู
ใบ (wing) มีลกัษณะเป็นปีก รูปทรงคลา้ยรูปหวัใจ อาจเล็กแคบ หรือมีขนาดใหญ่เกือบเท่าตวั
ใบ ลกัษณะของแผ่นใบ สี ขนาด และหูใบ สามารถน ามาใช้จ าแนกชนิดและพนัธ์ุส้มได ้บน
แผ่นใบมีต่อมน ้ ามนั (oil gland) ขนาดเล็กหรือใหญ่ กระจายอยู่ทัว่ไป น ้ ามนัส้มมีกล่ินเฉพาะ
แตกต่างกนั ตามชนิดและสายพนัธ์ุ 
๓. ดอก  
ดอกส้มเกิดท่ีปลายยอดอ่อน หรือท่ีมุมใบ อาจเกิดเป็นดอกเด่ียว ( solitary) หรือช่อดอก 
(inflorescence) เป็นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) อยู่บนฐานรองดอก (receptacle) ซ่ึงเป็น
ส่วนของกา้นดอก (peduncle) ส่วนของดอกประกอบดว้ยชั้นต่างๆ ๔ วง เรียงจากวงนอกสุด 
คือ กลีบเล้ียง (calyx หรือ sepal) กลีบดอก (corolla หรือ petal) เกสรตัวผู ้(androecium หรือ 

http://forprod.forest.go.th/forprod/meahongson/welcome1.html
http://www.orchid.mju.ac.th/pd_orchid_Dendrobium_secundum.html
http://www.orchidtropical.com/dendrobium-secundum.php
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stamen) และเกสรตัวเมีย (gynaecium หรือ pistil) กลีบเล้ียงมีขนาดเล็ก และมีสีเขียว หรือสี
เขียวอ่อน กลีบดอกมีจ านวน ๕ กลีบ มีสีขาว แต่อาจมีสีอมเขียว หรือมีสีม่วงแตม้ในส้มบาง
ชนิด ท่ีกลีบดอกมกัมีต่อมน ้ามนักระจายอยู ่เกสรตวัผูมี้จ  านวน ๒๐ - ๔๐ อนั มีกา้น (filament) 
สีขาว ยาว ส่วนปลายเป็นอบัเกสร (anther)        สีเหลือง ภายในมีละอองเกสร (pollen) จ านวน
มาก ชั้นในสุด คือ เกสรตวัเมีย ประกอบดว้ย รังไข่ (ovary) รูปร่างกลม สีเขียว ตั้งอยู่บนจาน 
ซ่ึงเป็นส่วนของต่อมน ้ าหวาน ส่วนปลายของรังไข่เป็นก้านชูเกสรตัวเมีย (style) และท่ีรับ
ละอองเกสร (stigma) เม่ือดอกส้มบานจะมีกล่ินหอมมาก 
๔. ผล  
ผลส้ม คือ ส่วนท่ีเจริญและพฒันามาจากส่วนของรังไข่ เกิดขึ้นภายหลงัจากการถ่ายละออง
เกสร (pollination) โดยลมหรือแมลง และเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) ผลส้มโดยทัว่ไปมี
กลีบผลอยู่จ  านวน ๑๐ กลีบ อาจมีจ านวนกลีบมากหรือน้อยกว่าในแต่ละสายพนัธ์ุ กลีบเช่ือม
ติดกนัเป็นวงกลมลอ้มรอบแกนกลางของผล เม่ือส้มเร่ิมติดผลและพฒันา จนเป็นผลท่ีสมบูรณ์
ส่วนของผนังรังไข่ (ovary wall) จะพฒันาเปล่ียนไปเป็นส่วนหน่ึงของผล คือ ส่วนเปลือก
ชั้นนอกสุด ท่ีมีสีเขียว หรืออาจเปล่ียนเป็นสีอื่น เม่ือสุก เปลือกส่วนกลาง ท่ีมีลกัษณะนุ่ม มีสี
ขาว อาจเป็นชั้นท่ีบางมาก เช่นท่ีพบในส้มเขียวหวาน และส่วนในสุด ท่ีเป็นเย่ือหุ้มกลีบ ผนงั
ดา้นในของส่วนในสุดน้ี จะแบ่งเซลล์และขยายตวัออกกลายเป็นถุง (juice sac) ท าหน้าท่ีเก็บ
สะสมน ้า น ้าตาล และสารอาหารต่างๆ 
๕. เมล็ด  
เมล็ดส้มมีการเจริญและพฒันามาจากไข่ (oval) รูปร่างคลา้ยหยดน ้ า ดา้นแหลมเป็นดา้นท่ีราก
งอกออกมา และดา้นตรงขา้มซ่ึงมีลกัษณะป้าน รูปร่าง ขนาดของเมล็ด และสีของดา้นป้าน 
สามารถน ามาใชเ้ป็นลกัษณะ ในการจ าแนกชนิดและพนัธ์ุส้มได ้เมลด็ประกอบดว้ยส่วนส าคญั
ต่างๆ คือ เปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) ซ่ึงมี ๒ ชั้น ชั้นนอกมีสีเหลืองฟางข้าว ส่วนชั้นในมี
ลกัษณะเป็นเย่ือบางสีน ้ าตาล ตน้อ่อน หรือท่ีเรียกว่า เอ็มบริโอ (embryo) คือ ส่วนท่ีจะเจริญ
พฒันากลายเป็นตน้ และส่วนท่ีสะสมอาหารซ่ึงเรียกว่า ใบเล้ียง (cotyledon) 
๖. ราก  
เม่ือเมล็ดเร่ิมงอก ส่วนของรากปฐมภูมิ (primary root) จะเจริญออกมาก่อน และมีการพฒันา
กลายเป็นรากแกว้ (tap root) โดยปกติจะมีเพียงรากเดียว และมีการแตกแขนงออกไปเรียกว่า 
รากทุติยภูมิ (secondary root) รากท่ีมีขนาดใหญ่เรียกว่า ไพโอเนียร์รูต (pioneer root) และท่ีมี
ลกัษณะเป็นรากขนาดเล็กเป็นกระจุก เจริญมาจากรากแก้วเรียกว่า รากฝอย ( fibrous root) 
โดยทัว่ไปรากส้มจะอยู่ในดินระดบัค่อนขา้งต้ืนประมาณ ๕๐ เซนติเมตร รากจะท าหน้าท่ีหยัง่
ยึดล าตน้กบัพ้ืนดิน ดูดแร่ธาตุอาหารและน ้า 
 

ต าบล  และอ า เภอที่
ปลูก  

บา้นห้วยโป่ง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ดินท่ีมีการระบายน ้ าดี เช่น ดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินเหนียวท่ีปรับปรุงสภาพให้
เหมาะสมโดยมีการยกร่อง และใส่ปุ๋ ยอินทรียใ์ห้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง 

ฤ ดู ข อ ง ก า ร ป ลู ก /
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม     
ฤดูเก็บเกี่ยว      เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมพื้นท่ีปลูก แบ่งออกเป็น          
1. พื้นท่ีลุ่ม นิยมปลูกแบบยกร่องขนาดแปลงหลงัร่องประมาณ 6 เมตร ร่องน ้ ากวา้งประมาณ
1.5 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ดา้นล่างร่องน ้ ากวา้งประมาณ 0.7 เมตร แนวแปลงควรเป็นแนว
เหนือ-ใต ้อาจจะตากดินทิ้งไวป้ระมาณ 1-2 เดือน เพื่อไม่ให้ทรงพุ่มบงัแสงแดดกนั ระยะปลูก
ประมาณ 3.5 เมตร ไดป้ระมาณ 60 ตน้/ไร่  
 2. พื้นที่ดอน ก่อนปลูกควรปรับพ้ืนท่ีให้เรียบและไถกลบดินลึกซัก 2 คร้ัง เพ่ือให้ดินร่วนซุย 
ระยะปลูกประมาณ 5.5-6 x 5.5-6 เมตร จะปลูกไดป้ระมาณ 45-50 ตน้/ไร่ ส าหรับการเตรียม
พ้ืนท่ีปลูกส้มมีขอ้แนะน าว่าไม่ควรใชร้ถแมค็โคในการเตรียมพ้ืนท่ี  เน่ืองจากรถมีน ้าหนกัมาก
จะท าให้ ดินเกิดการยุบตวัและจบักนัแน่นควรจะให้รถแทรคเตอร์ติดอุปกรณ์พ่วงท่ีมีน ้ าหนกั
นอ้ยกว่าแทน        
การเตรียมความพร้อมก่อนปลูก   
ดิน หลงัจากท าการเปิดพ้ืนท่ีวางผงั จดัระบบร่องปลูกระยะปลูกตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
แลว้ ก่อนด าเนินการขั้นต่อไปจะตอ้งท าการวิเคราะห์ดินโดยละเอียด หากพ้ืนท่ีปลูกเป็นแปลง
ใหญ่ควรท าแผนท่ีท่ีดินแยกไปตามความแตกต่างของคณุสมบติั โดยใชผ้ลการวิเคราะห์ดินเป็น
เคร่ืองช้ีในการท าแผนท่ีท่ีดิน จากนั้นจึงท าการปรับปรุงดินไปตามคุณสมบติัของดินซ่ึงการ
ปรับปรุงดินก่อนปลูกน้ีเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัอยา่งย่ิง 
ต่ออนาคตการปลูกส้ม เร่ืองของดินซ่ึงเป็นเร่ืองของเคมีท่ีเก่ียวกับดินเป็นศาสตร์ ท่ีมีความ
ซบัซอ้นมาก การปลูกส้มลงไปแลว้จนส้มเจริญเติบโต เม่ือส้มมีอาการผิดปรกติจะตอ้งพิจารณา
พ้ืนฐานคือคุณสมบติัของดินน ้ าปุ๋ ยก่อนเป็นเบ้ืองตน้ ตวัอย่างดินท่ีเก็บสามารถส่งไปวิเคราะห์
ไดท่ี้ส านักวิจยัและพฒันา(สวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรในทอ้งถ่ิน รวมทั้งกอง เกษตรเคมี 
กรมวิชาการเกษตรส่วนกลางและมหาวิทยาลยัหลายแห่งในทอ้งถ่ินของท่าน         
แหล่งกิ่งพนัธ์ุส้ม ควรใชค้วามพิถีพิถนัในการเลือกแหล่งซ้ือท่ีเช่ือถือไดโ้ดยเฉพาะก่ิงส้มปลอด
โรคจะตอ้งปลอดโรคจริง ๆ ขณะเดียวกนัตน้ ตอส้มท่ีจะใชก้็ควรเหมาะสมกบัดินท่ีปลูกดว้ย  
การปลูก ส าหรับฤดูกาลท่ีเหมาะสมในการปลูกส้มในบ้านเราก็คือต้นฤดูฝนจะท าให้ไม่มี
ปัญหาในการเฝ้าระวงัเร่ืองการให้น ้ า แต่ถา้มีการติดตั้งระบบการให้น ้ าอย่างพร้อมเพรียงแลว้
สามารถปลูกไดทุ้กช่วง ยกเวน้ช่วงท่ีอากาศหนาวซ่ึงส้มจะตั้งตวัไดช้้ากว่าปกติ ขั้นตอนการ
ปลูกสามารถท าไดด้งัน้ี         
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1. ขุดหลุมให้มีขนาดใกลเ้คียงกบัขนาดของกระเปาะรากส้มโดยให้กวา้งกว่าเล็กนอ้ยแต่ไม่ลึก
กว่า         
2. ผสมดิน ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยร็อคฟอสเฟตเข้าด้วยกันในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม
หรือไม่ใส่ปุ๋ ยรองกน้หลุมก็ไดถ้า้เตรียมดินไวดี้แลว้  
3. ผา่ถุงปลูกหรือภาชนะปลูกออก  
4. วางตน้ส้มลงในหลุมปลูกท่ีเตรียมไวโ้ดยให้รอยต่อท่ีติดดา(Bud Union) อยูเ่หนือดิน อยา่ให้
รากโผล่ขึ้นเหนือดิน  
5. ใส่ดินลงไปให้เตม็หลุมและกดดินรอบ ๆ โคนให้แน่นเผื่อการยบุตวัของดิน ปักไมห้ลกัและ
ผูกเชือกยึดเพื่อป้องกนัลมพดัโยก ท าเป็นแอ่งเล็ก ๆ จากโคนตน้เพื่อให้สามารถรองรับน ้าเวลา
ท่ีท าการให้น ้ า จนกระทัง่ตน้ส้มเร่ิมแตกยอดใหม่ ซ่ึงหมาย ถึงส้มเร่ิมตั้งตวัไดแ้ลว้จึงเกล่ียแอ่ง
ดงักล่าวให้เสมอดินเดิม         
6. ให้น ้าอยา่งเพียงพอเพ่ือไล่ฟองอากาศออกและให้รากเกาะดินให้แน่น  
7. ใส่ดินเพ่ิมเติมลงไปรอบ ๆ แอ่งท่ีท าไว ้และคลุมดินรอบโคนดว้ยฟางหรือหญา้แห้ง  
8. หุ้มล าตน้ส้มดว้ยกระสอบป่านหรือกระดาษหนังสือพิมพเ์พื่อป้องกนัสารก าจดัวชัพืชและ
ช่วยป้องกนัการแตกยอดอ่อน บริเวณโคนล าตน้ดว้ย 
 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การให้น ้า 
ระยะท่ีปลูกใหม่ ๆ ควรให้น ้ าทุกวนั หลงัจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ส้มเร่ิมตั้งตวัไดแ้ลว้ การ
ให้น ้าควรให้วนัเวน้แต่เม่ือส้มโตแลว้การให้น ้าจะตอ้งควบคุมให้น ้าอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับช่วงการเจริญเติบโตและสภาพทั่ว ๆ ไป เช่น ในระยะก่อนออกดอกจะต้องการน ้ าน้อย 
เพ่ือให้มีช่วงเก็บสะสมอาหาร แต่เม่ือติดผลแลว้จะตอ้งการน ้ามากขึ้นเร่ือย ๆ จนถึงผลแก เม่ือ
เขา้สีแลว้ควรลดปริมาณน ้าลงจากปกติจะช่วยให้ผลส้มแก่เร็วขึ้น วิธีการให้น ้ามีหลายวิธี ขึ้นอยู่
กบัความเหมาะสมเช่นการให้น ้ าทางสายยาง การใชเ้รือรดน ้ า และการให้น ้ าโดยระบบสปริง
เกอร์ 
การใส่ปุ๋ ย 
ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนถึงอายุ 1 ปี ควรใส่ปุ๋ ยคอกผสมไปท่ีดินบนโขดส้มประมาณ 10 ก.ก. หรือ 2 
บุง้ก๋ี/ตน้ หลงัจากปลูกประมา 1 เดือน ให้หว่านปุยยูเรียตน้ละ 1 ชอ้นแกง หรือ 30 กรัม ส่วน
ปุ๋ ยเคมีควรใชสู้ตร 15-15-15 ตน้ละ 100 กรัม ประมาณ 3 เดือน/คร้ัง ส าหรับปุ๋ ยคอกให้อตัรา 2-
3 บุง้ก๋ี หรือ 10-15 ก.ก. ทุก 4 เดือนในระยะปีท่ี 2 ควรใส่ปุ๋ ยคอกทุก 4 เดือน อตัรา 2-3 บุง้ก๋ี 
หรือ 10-15 ก.ก. และปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 300-500 กรัม/ต้น ประมาณ 3 เดือน/คร้ัง
ในช่วงอายุ 3 ปีขึ้นไป ส้มจะเร่ิมติดผล ดงันั้นในช่วงท่ีผลใกลแ้ก่ควรให้ปุ๋ ยสูตร 13-13-21 เพื่อ
ช่วยให้ผลส้มมีคุณภาพดีขึ้น  
การตัดต่อกิ่ง 
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 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัแต่งก่ิง ไดแ้ก่ กรรไกรตดัแต่งก่ิง เล่ือย มีด และบนัได โดยเลือกตดัแตง่
ก่ิงแขนงท่ีรกทึบด้านล่างและกลางล าตน้ออกเพ่ือให้แสดงแดดสามารถส่องถึงโคนต้น ก่ิง
ปลายยอดท่ีห้อยลงชิดดิน ก่ิงท่ีอ่อนแอ ก่ิงน ้ าคา้ง ก่ิงท่ีมีลกัษณะคดงอไขวก้นั ทบักนัและก่ิงท่ี
เป็นโรคหรือถูกแมลงท าลาย   
การก าจัดวัชพืช 
ควรมีการก าจดัวชัพืชอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้วชัพืชขึ้นรก โดยใชเ้คร่ืองมือตดัหญา้แบบสะพาย
ไหล่ ซ่ึงสามารถตดัตน้วชัพืชไดอ้ย่างดีไม่นิยมใชส้ารเคมีในการก าจดัวชัพืชใกล ้ๆ กบัตน้ส้ม 
เพราะส้มเขียวหวานเป็นพืชท่ีมีระบบรากต้ืนอาจจะไดรั้บอนัตรายจากสารเคมีท่ีใชก้ าจดัวชัพืช 
บางประเภทได ้
การเก็บเกี่ยว 
ผลส้มเขียวหวานจะเร่ิมเก็บเก่ียวไดเ้ม่ืออายุ 8-10 เดือน นบัจากวนัออกดอก ผิวส้มจะมีสีเขียว
อมเหลืองหรือสีเหลืองเขม้ และความแข็งของผลลดลง วิธีการเก็บเก่ียว ให้ใชก้รรไกรคมๆตดั
ท่ีกา้นผล ไม่ควรดึงหรือเด็ดเพราะจะท าให้ขั้วผลแยกตวัออกจากส่วนเน้ือ ขั้วผลฉีกเป็นแผล 
อนัเป็นช่องทางให้เกิดโรคผลเน่าภายหลงัเก็บเก่ียวไดง้่าย 
                                              
 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

เก็บเก่ียวแลว้จะท าความสะอาดผลส้ม แลว้คดัขนาดกบับรรจุลงภาชนะกล่องกระดาษหรือ
ตระกร้า พลาสติกส่งไปจ าหน่าย หรือเก็บรักษาส้มเพื่อรอการจ าหน่ายท าได ้
หลายวิธี เช่น การเก็บในห้องเยน็ การเคลือบผิวส้มดว้ยน ้ายา 
วิธีการเคลือบผิวส้ม การเคลือบผิวดว้ยแวกซ์นอกจากจะท าให้ผิวเป็นมนัวาวไม่เห่ียวยน่ดึงดูด
ผูบ้ริโภคแลว้ยงัเป็นการ ช่วยลดอตัราการหายใจและอตัราการคายน ้ าให้น้อยลงดว้ย ตามปกติ
ส้มท่ีเก็บเก่ียวมาจากสวนมีแวกซ์ ธรรมชาติอยู่ท่ีผิวแลว้ แต่ในระหว่างการท าความสะอาดผิว
ส้มแวกซ์น้ีมกัจะหลุดไป ในต่างประเทศการ เคลือบผิวผลส้มอาจจะผสมสีลงไปดว้ยเพื่อให้
ส้มมีผิวท่ีสวยขึ้น แวกซ์ท่ีเคลือบผิวส้มมีทั้งชนิดท่ีเป็นแวกซ์ธรรมชาติเช่น Shellac และ Resins  
และชนิดท่ีเป็นแวกซ์สังเคราะห์ดว้ย เช่น  
Polyethylene wax ตาม ปกติการเคลือบแวกซ์ท าไดห้ลายวิธี เช่น ฉีดพ่นหรือใชฟ้องน ้าลูบผ่าน
ผลส้ม รวมทั้งการใชฉี้ดพ่นร่วม กบัแปรงเพ่ือช่วยท าให้แวกซ์กระจายทัว่ผิวส้มสารเคลือบผิว
อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภท ท่ีละลายน ้าและประเภทท่ีละลายในตวัท าละลาย
อินทรีย ์เช่น แอลกอฮอล ์สารเคลือบผิวหรือแวกซ์ท่ีละลาย       ใน ตวัท าละลาย มีขอ้ดีคือแห้ง
เร็ว ท าให้ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายในการท าให้แห้ง  
แต่มีกล่ินค่อนขา้งแรง ท าให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบติังานของพนกังาน และยงัมีปัญหาทางดา้น
สภาพแวดลอ้มเพราะก าจดัยาก สารเคลือบผิวท่ีละลายน ้าจะแห้งชา้ตอ้งใชค้วามร้อนและพดัลม
ช่วยในการท าให้แห้งเพราะสารเคลือบผิว จะไหลไปทางดา้นล่างของผลท าให้เคลือบผิวไดไ้ม่
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สม ่าเสมอ ซ่ึงในปัจจุบันสารเคลือบผิวชนิดน้ีมีความนิยม   ใช้น้อยกว่าชนิดท่ีละลายใน
สารอินทรีย ์
การเก็บรักษาผลส้ม  การเก็บรักษาท่ีไดผ้ลดีตอ้งใชร้ะบบการเก็บรักษาท่ีมีอุณหภูมิต ่า เพราะจะ
ช่วยรักษาคุณภาพและลด การเน่าเสียตลอดจนการพฒันาของโรคหลงัเก็บเก่ียวต่างๆ ได ้ส้มใน
กลุ่ม Tangerine ควรเก็บรักษาท่ี อุณหภูมิ 5-8 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะเก็บรักษาไดน้านประมาณ 
2-4 สัปดาห์ ขึ้นอยูก่บัคุณภาพเบ้ืองตน้ของผลส้ม นอกจากนั้นไดมี้การทดลองการเก็บรักษาผล
ส้มในสภาพควบคุมบรรยากาศ บรรยากาศควรประกอบดว้ย ก๊าซออกซิเจน 5 เปอร์เซ็นต ์และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 0-5  
เปอร์เซ็นต ์การตอบสนองต่อระบบควบคุม บรรยากาศจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของส้มและ
พนัธ์ุส้ม ในทางการคา้มีการใชก้ารควบคุมบรรยากาศมาก อาจจะใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการควบคุม
โรคหลงัเก็บเก่ียวใน 
ระหว่างการขนส่งส้มไปจ าหน่ายยงัตลาดห่างไกลมาก  กว่าท่ีจะใชใ้นการเก็บรักษาตามปกติ 
ขอ้ดีของการเก็บรักษาแบบควบคุมบรรยากาศคือ จะช่วยชะลอการ เปล่ียนสีของผลส้มจาก
เขียวเป็นเหลืองซีดและอาการอื่นๆ อนัเน่ืองมาจากกระบวนการเส่ือมสภาพของผลส้ม        
การบรรจุหีบห่อ  การบรรจุหีบห่อส้มท าไดห้ลายวิธี เช่น บรรจุลงในกล่องกระดาษ หรือบรรจุ
ในถุงพลาสติก ถุงตาข่าย และตะกร้าพลาสติกซ่ึงสามารถใชใ้นตลาดใกล้ๆ  ภายในทอ้งถ่ินเพ่ือ
ลดค่าใชจ้่ายเพราะสามารถหมุนเวียน กลบัมาใชไ้ดอ้ีกและยงัช่วยรักษาสภาพแวดลอ้มดว้ย ใน
การผลิตส้มขนาดใหญ่ การใชเ้คร่ืองบรรจุหีบห่อ อตัโนมติัจะช่วยลดการใชแ้รงงานมนุษยซ่ึ์ง
จะช่วยประหยดัค่าแรงงานได ้การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวจะมีเร่ืองการจดัการโรคหลงัการเก็บ
เก่ียวซ่ึงจะตอ้งมีการใชส้ารเคมีเพื่อ  ควบคุม 
โรคดงักล่าวการใชส้ารเคมีเพื่อควบคุมโรคส้มหลงัการเก็บเก่ียวจะมีสารเคมีหรือสารป้องกนั
โรครา เฉพาะตามท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภคดว้ย  เช่น สารอิ
มาซาลิล การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวถือว่าเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในการรักษาคุณภาพส้ม
และเป็นการสร้างความมัน่ใจในการซ้ือส้มบริโภคของผูบ้ริโภค   แต่ทั้งน้ีและทั้งนั้นจะตอ้ง
เช่ือมกบักระบวนการจดัการก่อนการเก็บเก่ียวหรือการจดัการในสวนท่ีดีดว้ย สวนส้มใหญ่ ๆ 
ในไทยส่วนใหญ่จะมีโรงคดับรรจุหีบบห่อของตวัเอง        
 โดยท่ีรูปแบบจะเต็มรูปแบบหรือเพียงบางส่วนอยู่ท่ีความจ าเป็นของความตอ้งการตลาดเป็น
เร่ืองส าคญั         
การคัดขนาดของส้มมีทั้งหมด 6 เบอร์ คือ  
เบอร์ 3    มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 5 ซ.ม. เป็นส้มขนาดเล็กท่ีสุดมีราคาต ่าผูซ้ื้อส่วน
ใหญ่จะน าไปคั้นน ้าท าน ้าส้ม        
เบอร์ 2    มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5 1/2 ซ.ม. มีขนาดใกลเ้คียงกบัส้มเบอร์ 3  
เบอร์ 1     มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 6 ซ.ม. เป็นส้มท่ีมีขนาดกลางผูบ้ริโภคส่วนใหญ่
จะนิยมซ้ือไปรับประทานสด  
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เบอร์ 0     มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 6 1/2 ซ.ม. ขนาดใกลเ้คียงกบัส้มเบอร์ 1 เป็นขนาด
ท่ีผูบ้ริโภคนิยมเช่นกนั  
เบอร์ 00    มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 7 ซ.ม. เป็นส้มท่ีมีขนาดใหญ่มากผูบ้ริโภคไม่ค่อย
นิยม เพราะมีคุณภาพไม่ค่อยดี         
เบอร์ 000  เบอร์น้ีจะไม่มีช่องให้ลงเป็นส้มท่ีมีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษไม่เป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภค      

ราคาขาย 

 
ผลผลิต/ไร่ 1,695  กิโลกรัม 
ต้นทุนการผลิต ๑. พ้ืนท่ีเพาะปลูกนอ้ยกว่า 50 ไร่ มีตน้ทุนรวมในการท าสวนส้มเฉล่ียต่อไร่ต่อปีในระหว่างปี

ท่ี 1-6 เป็นจ านวน 59,334.35 - 57,449.60 บาท  
๒. พ้ืนท่ีเพาะปลูก 50-100 ไร่ มีตน้ทุนรวมในการท าสวนส้มเฉล่ียต่อไร่ต่อปีในระหว่างปีท่ี 

1-6 เป็นจ านวน 56,904.75 - 110,413.15 บาท และก าไร (ขาดทุน) ในระหว่างปีท่ี 3-6 เป็น
จ านวนเงิน 5,340.00 -71,586.85 บาท  

๓.   พ้ืนท่ีเพาะปลูก 100 ไร่ขึ้นไป มีตน้ทุนรวมในการท าสวนส้มสายน ้าผึ้งเฉล่ียต่อไร่ต่อ   ปีใน
ระหว่างปีท่ี 1-6 เป็นจ านวน 58,965.97 - 108,029.65 บาท และมีก าไร (ขาดทุน) สุทธิเฉล่ียต่อ
ไร่ต่อปี ในระหว่างปีท่ี 3-6 เป็นจ านวนเงิน 2,599.40 - 45,970.35 บาท 

ค ว า ม เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
ส่ิงแวดล้อม 

เกษตรกรประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการท าสวนส้มหลายอย่างท่ีส าคัญคือ น ้ าไม่
เพียงพอ น ้ าเค็ม และเน่าเสีย ส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่ิงแวดลอ้มด้าน
สังคม-เศรษฐกิจ และภูมิหลงัของเกษตรกรกบัการท าสวนส้มเขียวหวาน พบว่าระดบัการศึกษา 
และรายจ่ายท่ีใชใ้นการท าสวนส้มมีความสัมพนัธ์กนั ขอ้เสนอแนะของการวิจยัมีดงัน้ี คือ ควร
หามาตรการในการท่ีจะป้องกนัน ้ าเค็ม น ้ าเน่าเสียโดยให้หมู่บา้นจดัสรร และโรงงานต่างๆ 
สร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียและควรจดัหาน ้ าจืดให้เกษตรกรไดใ้ช้อย่างทัว่ถึง ขณะเดียวกนัควรให้
การศึกษาแก่เกษตรกรเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาส่ิง แวดล้อม
เพื่อท่ีจะน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. http://kanchanapisek.or.th (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั) 

2. ขจรศกัด์ิ พิทกัษศรี.(2557).ไมผ้ลเศรษฐกิจ.กรุงเทพมหานคร:ธนธัชการพิมพ.์แหล่งขอ้มูล
อื่น 
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3. ตลาดส่ีมุมเมือง ด าเนินงานโดย : บริษทั ดอนเมืองพฒันา จ ากดั 355/115-116 ม.15 ถนน
พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 02-995-0610-3 สงวนลิขสิทธ์ิ © 
2552 

4. ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 2 จงัหวดัพิษณุโลก 

5. ระบบจดัเก็บและรายงานขอ้มูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ระดบัต าบล (รต.) กรมส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
17 ลิน้จี ่
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ช่ือพืช ล้ินจ่ี 
ช่ือภาษาอังกฤษ Lychee, Lichi 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Litchi chinensis Sonn. 
ลักษณะพืช ล าต้น 

ล้ินจ่ีเป็นไมส้กุลเดียวกบัเงาะ และล าไย มีอายไุดน้าน 5-25 ปี หรือมากกว่า เป็นไมไ้ม่มีการพลดั
ใบ และมีความสูงขนาดกลาง มีล าตน้สูงประมาณ 10-15 เมตร หรือมากกว่า ล าตน้แตกก่ิง
ค่อนขา้งต ่า ก่ิงมีขนาดยาว แตกก่ิงออกจ านวนมาก ท าให้แลดูเป็นทรงพุ่มหนาทึบเป็นทรงกลม 
เปลือกล าตน้มีสีน ้าตาลอมเทา เปลือกล าตน้ขรุขระ 
ใบ 
ใบล้ินจ่ีเป็นใบประกอบ โดยมีกา้นใบหลกัยาว 10-20 ซม. แต่ละกา้นใบมีใบยอ่ยแตกออก
ดา้นขา้งเรียงสลบักนั 2-10ใบ ใบมีลกัษณะเป็นรูปหอก เรียวยาว โคนใบสอบ ปลายใบแหลม 
แผน่ใบเรียบ แผน่ใบหนา และเหนียวคลา้ยหนงั ใบอ่อนหรือยอดออ่นมีสีค่อนขา้งแดง ส่วนใบ
แก่มีสีเขียวเขม้ และเป็นมนั ส่วนทอ้งใบมีสีเขียวอมเทาท่ีจางกว่าแผน่ใบดา้นบน 
ดอก 
ดอกล้ินจ่ีแทงออกเป็นช่อบริเวณปลายก่ิงหรือปลายยอด มีกา้นช่อดอกยาว 10-30 ซม. กา้นช่อ
ดอกแตกแขนงกวา้ง 10-30 ซม. แต่ละช่อดอกประกอบดว้ยดอกจ านวนมาก ดอกมีขนาด 3-5 
มม. มีกา้นดอกยาวประมาณ 1.5 มม. ดอกมีกลีบเล้ียง 4-5 กลีบ ส่วนกลีบดอกจะไม่มี สีเหลือ
งอมเขียว เป็นรูปถว้ย ภายในมีเกสรตวัผู ้5-10 อนั ส่วนชั้นในสุดเป็นเกสรตวัเมียท่ีมีกา้นชูเกสร 
และรังไข่ โดยรังไข่มี 2 พู แต่จะติดเป็นผลเพียง 1 พู เม่ือดอกบานจะส่งกล่ินหอม 
ดอกล้ินจ่ีเป็นดกไม่สมบูรณ์เพศ โดยมีการแยกดอกออกเป็นดอกเพศผู ้และดอกเพศเมียอยูใ่นช่อ
ดอกเดียวกนั โดยแบง่ดอกออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1. ดอกเพศผู้ 
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ดอกเพศผูมี้สีเหลืองอ่อนอมเขียว ชูกา้นเกสรสูง โดยยอดเกสรมีอบัละอองเกสรสีน ้าตาลอ่อน 6-
7 อนั โดยดอกจะเร่ิมบานในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม ซ่ึงการบานของดอกในช่วงปลาย
เดือนกุมภาพนัธ์ จะพอดีกบัการบานของเกสรเพศเมียท่ีอยูใ่นช่อดอกเดียวกนั 
2. ดอกเพศเมีย 
ดอกเพศเมียจะมีสีขาวอมเหลือง มีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู ้เม่ือดอกบาน และถึงเวลาผสมพนัธ์ุ 
ดอกจะมีน ้า เมือกใสๆอยูบ่นยอดเกสร น ้าเมือกน้ีท าหนา้ท่ีจบัละอองเกสรเพศผูท่ี้เขา้ผสมพนัธ์ุ 
ดอกเพศเมียจะเร่ิมบานในเวลาไล่เล่ียกบัดอกเพศผู ้
3. ดอกสมบูรณ์เพศ/ดอกกระเทย 
ดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกระเทย เป็นดอกท่ีท าหนา้ท่ีไดท้ั้งดอกเพศผู ้และดอกเพศเมีย แต่มี
ลกัษณะดอกคลา้ยดอกเพศเมีย 
ผล และเมล็ด 
ผลล้ินจ่ีมีลกัษณะหลายแบบขึ้นอยูก่บัสายพนัธ์ุ ทั้งผลแบบกลม ทรงรี และรูปหวัใจ โดยใน 1 
ช่อ จะมีผลตั้งแต่ 1-40 ผล หรือมากกว่า ผลมีเปลือกบาง ผิวเปลือกขรุขระ มีสีชมพูอมแดงหรือสี
แดงสด เปลือกผลสามารถแกะแยกออกจากเน้ือไดง้่าย ถดัจากเปลือกจะเป็นเน้ือหุ้มเมลด็ สีขาว
ขุ่นท่ีฉ ่าไปดว้ยน ้า เน้ือให้รสหวานอมเปร้ียวเลก็นอ้ย ถดัมาดา้นในจะเป็นเมลด็ท่ีมีลกัษณะรี 
เปลือกเมลด็มีสีน ้าตาลเขม้ ผิเปลือกเรียบ และเป็นมนั ขั้วเมลด็มีเย่ือสีขาวท่ีเช่ือมกบัขั้วผล 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

อ าเภอแม่สะเรียง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงหรือปานกลาง มีการระบายน ้าดีเป็นพิเศษ ดงันั้นจึงควรปลูกล้ินจ่ี
ในพ้ืนท่ีสูงพอสมควร เพราะมีการระบายน ้าท่ีดีกว่าในพ้ืนท่ีต ่า ดินควรมีค่าความเป็นกรดและ
ด่าง (pH) = 5.0-7.0 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม     เดือนพฤศจิกายน 
ฤดูเก็บเกี่ยว        เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 

 
     

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมพื้นที ่
1. ท่ีลุ่ม ขดุร่องยกแปลงขึ้นมาเพ่ือเป็นการระบายน ้าเพราะล้ินจ่ีไม่ชอบดินปลูกท่ีแฉะน ้า ส าหรับ
ความลึกของ ร่องประมาณ 80-100 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 1 เมตรหรืออาจขดุร่องตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจาก ความสูงต ่าของพ้ืนท่ี และความกวา้งของแปลงปลูกไม่ควรต ่ากว่า 5 
เมตร ส่วนความยาวของแปลงปลูกจะแลว้แต่พ้ืนท่ี 
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2. ที่ดอน  เตรียมพ้ืนท่ีโดยการไถพรวนและปรับพ้ืนท่ีให้สม ่าเสมอ การเตรียมพ้ืนท่ีในท่ีดอน
ควรค านึงถึง แหล่งน ้าท่ีจะใชด้ว้ย พร้อมทั้งควรมีการปลูกพืชบงัลมเพ่ือป้องกนัลม 
ระยะปลูก 
การก าหนดระยะปลูกว่าจะเป็นระยะเท่าใดนั้นมีขอ้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 
            1. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงจะท าให้การเจริญเติบโตของล้ินจีดีกว่าการปลูกในดิน ท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ต ่า ฉะนั้นถา้หากพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงแลว้ ควรจะใชร้ะยะปลูกท่ีห่างขึ้น ซ่ึง
จะตรงกบัค าพูด "ดินเลวปลูกถ่ี ดินดีปลูกห่าง"  
            2. ขนาดของทรงพุ่มลิน้จ่ี  
ตอ้งค านึงถึงว่าเม่ือล้ินจ่ีเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้ ทรงพุ่มจะมีขนาดเทา่ใด เพ่ือจะป้องกนัทรงพุ่ม
ชนกนั เพราะนิสัยการออกดอกติดผลของล้ินจ่ีจะมีการออกดอกติดผลบริเวณปลายทรงพุ่ม จึง
ตอ้งมีการป้องกนัการแยง่แสง 
            3. พนัธ์ุ ล้ินจ่ีแต่ละพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตและขนาดทรงพุ่มท่ีแตกต่างกนั  
การเตรียมหลุมปลูก 
ขนาดของหลุมปลูกท่ีเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถา้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ดี มกัจะใชข้นาด 50x50x50 เซนติเมตร (กวา้งxยาวxลึก)  
ส่วนดินท่ีมีความอุดมสมบรูณ์นอ้ย มกัจะใชข้นาด 80x80x80 เซนติเมตร 
            การขดุหลุมควรแยกดินออกเป็น 2 ส่วน คือ ดินชั้นบน และดินชั้นล่าง ในการปลูกนั้น 
ควรน าเอาดินชั้นบนผสมกบัปุ๋ ยคอกเก่าๆ หรือปุ๋ ยหมกัประมาณ 1 ป๊ีบ และใส่ ร๊อกฟอสเฟตหรือ
กระดูกป่นอีก 100 กรัม คลุกเคลา้ดินกบัปุ๋ ยใหเ้ขา้กนัดี แลว้น าไปใส่หลุมและน าเอาดินชั้นล่าง
ขึ้นขา้งบนกลบทบัใหเ้ตม็หลุม โดยให้สูงกว่าปากหลุมประมาณ 15-20 เซนติเมตร  
การชักน าการออกดอก 
                การชกัน าการออกดอกของล้ินจ่ี ในปัจจุบนัน้ียงัไม่สามารถควบคุมไดอ้ยา่งแน่นอน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัปัจจยัทางดา้น สภาพแวดลอ้มในแต่ละปี ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้แต่อยา่งไรก็
ตามมี ผูเ้สนอแนวทางในการควบคุมการออกดอก ไวด้งัน้ี คือ 
1. การคัดเลือกพนัธ์ุ  
พนัธ์ุแต่ละพนัธ์ุมีความยากง่ายในการออกดอกในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศหนาวเยน็ไม่มาก และมีช่วง
หนาวเยน็ส้ันควรปลูกพนัธ์ุภาคกลาง เช่น พนัธ์ุค่อม พนัธ์ุส าเภาแกว้ พนัธ์ุทิพย ์พนัธ์ุจีน เป็นตน้ 
พนัธ์ุดงักล่าวจะออกดอกไดง้่าย ส่วนพนัธ์ุทางภาคเหนือท่ีออกดอกง่ายไดแ้ก่ พนัธ์ุกิมจ๊ี พนัธ์ุฮง
ฮวย ส าหรับพนัธ์ุท่ีออกดอกยาก เช่น พนัธ์ุ โอเฮียะ และกิมเจง ควรเลือกปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศ
หนาวเยน็มากๆ และยาวนานจึงจะออกดอกไดดี้ นอกจากการคดัเลือกพนัธ์ุแลว้ควรเลือกก่ิง
พนัธ์ุจากตน้ท่ีมีประวติัการออกดอกติดผลสม ่าเสมอไปปลูก 
2. การควั่นกิ่ง  
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การควัน่ก่ิงเป็นวิธีหน่ึงท่ียบัย ั้งการแตกใบอ่อน ซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการออกดอกของล้ินจ่ีได ้
ระยะใบท่ีเหมาะสมต่อการควัน่ก่ิงนั้นควรอยูใ่นระยะใบแก่ ตน้ล้ินจ่ีท่ีควัน่ก่ิงตอ้งสมบรูณ์ การ
ควัน่ก่ิงควรท าในเดือนตุลาคม โดยควัน่ก่ิงท่ีมีขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลางไม่เกิน 12 เซนติเมตร 
ขนาดของรอยควัน่กวา้ง 1-1.5 มิลลิเมตรลึกเขา้ไปถึงเน้ือเย่ือ การควัน่ก่ิงจะประสบผลส าเร็จ
จะตอ้งมีอุณหภูมิต ่าร่วมดว้ย 
3. การงดการให้น ้า  
โดยงดการใหน้ ้าก่อนการออกดอกประมาณ 2 เดือน เพ่ือป้องกนัไม่ให้ล้ินจ่ีแตกใบอ่อน แต่วิธีน้ี
บางคร้ังอาจไม่ไดผ้ลเน่ืองจากมกัมีฝนหลงฤดูตกในช่วงฤดูหนาวท าให้ล้ินจ่ีแตกใบอ่อน 
4. การปลิดยอดอ่อนท่ีเกิดขึน้ในช่วงฤดูหนาว 
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ซ่ึงตรงกบัปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีฝนตกแทบทุกปี และมกัจะตก
ปริมาณมาก ท าให้ล้ินจ่ีท่ีขาดน ้ามานาน ดูดน ้าฝนเขา้ไปเตม็ท่ี  จึงแตกยอดอ่อนในช่วงตน้ถึง
กลางเดือนธนัวาคม ซ่ึงใบชุดน้ีจะยงัแก่ไม่ทนัท่ีอากาศหนาวจดัจะมาถึงในช่วงปลายธนัวาคมถึง
ตน้มกราคม ท าให้ล้ินจ่ีไม่สามารถออกดอกในปีนั้นได ้ดงันั้นการท าลายยอดอ่อนจึงเป็นการ
สร้างโอกาสให้ล้ินจ่ีออกดอกไดม้ากขึ้น ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยใชมื้อปลิด หรือใชส้ารเอทธิฟอนความ
เขม้ขน้ 400 ส่วนต่อลา้น (ppm) ฉีดพ่น 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 
 

การให้ปุ๋ ย 
การให้ปุ๋ ยตน้ล้ินจ่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วงคือ ช่วงตน้เลก็ก่อนให้ผลผลิตและช่วงให้ผลผลิตแลว้ 
การให้ปุ๋ ยแต่ละช่วงมีเป้าหมายต่างกนั ท าให้ตอ้งใชสู้ตรปุ๋ ย อตัราปุ๋ ยและเวลาให้แตกต่างกนั 
1. เกษตรกรควรวิเคราะห์ดินก่อนปลูก เพ่ือปรับปรุงดินให้เหมาะสม และเพ่ือการใส่ปุ๋ ยอยา่ง
ถูกตอ้ง 
2. กรณีท่ีปลูกล้ินจ่ีแลว้ ควรเก็บตวัอยา่งดินวิเคราะห์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือจะไดท้ราบว่าการ
ปรับปรุงดินและการใส่ปุ๋ ย ในแตล่ะปีท าให้ดินมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร ควรคดัปรับปรุง
หรือใส่ปุ๋ ยเพ่ิมเติมอยา่งไร 
3. การให้ปุ๋ ยล้ินจ่ีท่ีให้รวบรัดแลว้ ควรค านึงถึงปริมาณเป็นหลกัในการใส่ปุ๋ ย และควรพิจารณา
ปริมาณธาตุอาหารท่ีคงเหลืออยูใ่นดินประกอบดว้ย  
4. เกษตรกรควรมีการเก็บตวัอยา่งใบวิเคราะห์อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เม่ือในชุดท่ี 1 อาย ุ45-50 วนั 
และก่อนยึดช่อดอก 
5. การใส่ปูนโคโลไมท ์จะใส่เฉพาะในดินท่ีเป็นกรด และมีแมกนีเซียมในดินต ่า 
6. ดินท่ีมี pH เป็นกรดระดบัเดียวกนั ตอ้งการปูนสะเทินความเป็นกรดไม่เท่ากนั ถา้เน้ือดิน
ต่างกนั 
7. ไม่ควรแนะน าให้ใส่ปนู และปุ๋ ยก่อนทราบค่าวิเคราะห์ดิน เพราะอนัตรายมาก ถา้ดินเสียแลว้
จะแกไ้ขยาก 
การให้น ้า 
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การให้น ้าแก่ตน้ล้ินจ่ีปลูกใหม่ในระยะ 2 ปีแรก โดยทัว่ไปแลว้ปริมาณน ้าท่ีตอ้งรดให้แก่ตน้ไมท่ี้
ปลูก ในปีแรกและปีท่ี 2 ประมาณ 20-60 ลิตร ต่อระยะ 4-5 วนั (รดให้ดินเปียกน ้ากวา้ง 0.5 และ 
1.0 เมตร)  
การให้น ้าแก่ลิน้จ่ีอายุ 3 ปีขึน้ไป  วิธีการให้น ้าแก่ผิวดิน 
การให้น ้าโดยทางผิวดิน เป็นการให้น ้าคร้ังหน่ึงๆเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้ดินท่ีความลึกอยา่งนอ้ย 
50 เซนติเมตร อุม้น ้าไวใ้ห้มากท่ีสุด ให้พืชค่อยๆใชไ้ดห้ลายวนั โดยปริมาณน ้าท่ีให้จึงขึ้นอยูก่บั
ขนาดทรงพุ่มและน ้าท่ีพืชใชป้ระโยชน์ไดน้ ้าท่ีพืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนัไป
ตามความหยาบละเอียดของดิน โดยทัว่ไปแลว้ การให้น ้าทางผิวดินท่ีง่ายท่ีสุด คือ การไขน ้าเขา้
ท่วมขงัในพ้ืนท่ีทั้งสวน ใหน้ ้าสูงเท่ากบัความลึกท่ีตอ้งการ การท่ีจะท าเช่นน้ีได ้พ้ืนท่ีสวนตอ้ง
ราบเรียบเสมอกนัทั้งสวน ถา้สวนไม่ราบเรียบเสมอกนัทั้งสวน ให้ท าคนัดินรอบทรงพุ่มของตน้
ล้ินจ่ีแต่ละตน้ แลว้ไขน ้าเขา้ขงัในคนัให้สูงตามตอ้งการ 
การให้น ้าโดยสปริงเกอร์และสปริงเกอร์เล็ก 
การเลือกหวัสปริงเกอร์ ตอ้งค านึงถึงอตัราการซึมน ้าของดินอีกดว้ย โดยตอ้งเลือกสปริงเกอร์ท่ี
ให้น ้าดว้ยอตัราท่ีไม่เร็วกว่าท่ีน ้าจะซึมเขา้ในดินได ้ไม่เช่นนั้นจะมีน ้าไหลลน้ออกนอกทรงพุ่ม 
เป็นการสูญเสียน ้า เน่ืองจากการให้น ้าโดยสปริงเกอร์และมินิสปริงเกอร์สามารถท าไดส้ะดวก 
เกษตรกรสามารถให้น ้าเป็นราย 3 วนั หรือราย 7 วนั ไดโ้ดยง่าย ดงันั้นเกษตรกรสามารถเลือก
ให้น ้าทุก 5-7 วนั แลว้แต่เน้ือดิน ถา้เป็นดินร่วนปนทรายให้ทุก 5 วนั ถา้เป็นดินเหนียวใหทุ้ก 7
วนั  
การตัดแต่งกิ่ง 
การควบคุมทรงต้นลิน้จ่ีต้นเล็ก ควรจะเร่ิมตั้งแต่การเลือกตน้กลา้ก่ิงตอนจากก่ิงกระโดงน ้าฝน 
หรือตน้กลา้ท่ีไดจ้ากการติดตา ตอ่ก่ิง หรือต่อยอด มีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
1. หลงัจากปลูกเล้ียงตน้กลา้ใหค้วามสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร จึงตดัยอดเพ่ือสร้างก่ิงขา้ง 
2. รอจนแตกตาขา้งยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ให้เลือกก่ิงท่ีท ามุมกวา้งกบัล าตน้ไว ้3-4 ยอด
รอบๆ ล าตน้ แลว้จึงตดัปลายยอดออก ให้เหลือความยาวก่ิงประมาณ 50 เซนติเมตร ปล่อยไว้
แตกก่ิงแขนงโดยรอบยาวประมาณ 50 เซนติเมตร โดยเลือกก่ิงท ามุมกวา้งกบัก่ิงหลกั 3-4 ก่ิงตดั
ปลายยอดออก ให้เหลือความยาวก่ิงประมาณ 50 เซนติเมตรเช่นกนั โดยถือปฏิบติัเช่นน้ี จนตน้
ล้ินจ่ีมีอาย ุ3-4 ปี จึงปล่อยให้ตน้ล้ินจ่ีออกดอกติดผล 
3. วิธีการน้ีจะลดปัญหาเร่ืองการใชไ้มค้  ้ายนัให้กบัตน้ล้ินจ่ีไดอ้ยา่งดีย่ิง 
การควบคุมทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งลิน้จ่ีต้นใหญ่ 
1. การตดัก่ิงในทรงพุ่ม 
2. การตดัก่ิงเพ่ือเปิดกลางทรงพุ่ม จนแสงแดดสามารถส่องผา่นลงถึงโคนตน้ 
3. การตดัยอดล้ินจ่ีเพ่ือควบคุมความสูง 
4. การตดัยอดหรือก่ิงล้ินจ่ีท่ีประสานกนัจนไม่สามารถจะออกดอกติดผลได ้ 
การจัดการวัชพืช 
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การจดัการวชัพืชในสวนล้ินจ่ีนั้นจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัอายหุรือขนาดของล้ินจ่ีซ่ึงอาจ
แบ่งเป็น 2 ช่วงอาย ุคือ ล้ินจ่ีเลก็และล้ินจ่ีใหญ่ 
1. การก าจดัวชัพืชรอบโคนล้ินจ่ีเลก็  
วิธีการใชจ้อบถากนั้น ไม่จ าเป็นตอ้งใชรั้ศมีรอบโคนห่างนกั เพียงแต่ถากวชัพืชให้กวา้งออกจาก
โคนตน้พอประมาณ ท่ีจะใส่ปุ๋ ย ให้น ้าได ้เม่ือถากเสร็จอาจใชเ้ศษวชัพืชเหล่านั้นหรือวสัดุอ่ืน ๆ 
เช่น ฟางขา้วมาคลุมรอบโคนซ่ึงช่วยป้องกนัการขึ้นของวชัพืชท่ีจะงอกออกมาใหม่ อีกทั้งยงัเป็น
การช่วยรักษาความช้ืนในดินดว้ย การถากดว้ยจอบในการก าจดัรอบโคนน้ี อาจให้รัศมีความ
กวา้งออกจากโคนตน้ประมาณ 1 เมตรขึ้นไป และเม่ือตน้ใหญ่ขึ้นก็ตอ้งขยายออกไปตามขนาด
ของทรงพุ่ม 
2. การจัดการวัชพืชในลิน้จี่ใหญ่ ท าไดห้ลายแบบดงัน้ี 
     1. การใชร้ถตดัหญา้ เป็นวิธีการไดผ้ลเร็ว ปลอดภยัต่อล้ินจ่ี 
     2. การใชส้ารก าจดัวชัพืช ในกรณีท่ีมีวชัพืชขา้มปี เช่น หญา้คาขึ้นในระหว่างแถวปลูก 
วิธีการเก็บเกี่ยว 
วิธีการเก็บเก่ียวท าโดยใชพ้ะองพาดบนตน้ แลว้หกัก่ิงเพ่ือให้ไดผ้ลผลิตทั้งพวงและมีใบติดมา
บา้งเลก็นอ้ย ล้ินจ่ีท่ีเก็บเก่ียวแลว้จะน ามาตกแต่งช่อ คดัเกรดและบรรจุ ซ่ึงอาจจะท าอยูภ่ายใตร่้ม
ไมส่้วนใดส่วนหน่ึง  

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การลดอณุหภมูิผล 
การลดอุณหภูมิผลจะช่วยลดการคายน ้าของผล ท าใหผ้ลล้ินจ่ีมีอายกุารเก็บรักษาท่ียาวนานขึ้น มี
การรายงานว่าถา้ลดอุณหภูมิอยา่งรวดเร็วให้อยูท่ี่ 3 องศาเซลเซียสแลว้เก็บรักษาไวท่ี้ 5 องศา
เซลเซียส จะท าใหผ้ลล้ินจ่ีมีการสูญเสียน ้านอ้ยและถูกโรคเขา้ท าลายไดย้ากขึ้น วิธีการลด
อุณหภูมิของผลอยา่งรวดเร็ว อาจจะท าไดโ้ดยการใชล้มเยน็ผา่นผลอยา่งรวดเร็ว (Force-air 
Cooling) แต่วิธีน้ีมกัท าให้ผลสูญเสียน ้าหนกัไปบา้ง เน่ืองจากความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศจะ
ค่อนขา้งต ่า ท าให้มีการคายน ้าจากผลเขา้สู่บรรยากาศ  
อีกวิธีท่ีแนะน าคือ การจุ่มผลล้ินจ่ีในน ้าเยน็หรือน ้าท่ีผสมน ้าแขง็ (Hydro Cooling) จะช่วยลด
อุณหภูมิผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและผลไม่สูญเสียน ้าหนกัในระหว่างการลดอุณหภูมิผล แต่ตอ้ง
ระวงัรอใหผ้ลแห้งก่อนการบรรจุ มิฉะนั้นจะมีปัญหาเร่ืองเช้ือโรคเขา้ท าลายไดง้่าย 
การสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว 
การสูญเสียคุณภาพหลงัการเก็บเก่ียวของล้ินจ่ีเกิดขึ้นเร็วมาก โดยจะเกิดการเปล่ียนแปลงสีผิว
ของเปลือก ซ่ึงจะเปล่ียนจากสีแดง เป็นสีน ้าตาล ซ่ึงเป็นผลมาจากการสูญเสียน ้าของเปลือก 
และการเปล่ียนแปลงของ สารประกอบพวกฟีนอลภายในเปลือก มีรายงานว่าเปลือกของล้ินจ่ี
จะเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลและแห้งภายใน 2-3 วนั หากเกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิห้อง ท่ีแนะน าให้เก็บรักษา
ล้ินจ่ีอยูร่ะหว่าง 0-5 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูก่บัระยะเวลาการเก็บรักษา ถา้ตอ้งการเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลานาน เช่น 3 สัปดาห์ ควรเก็บไวอุ้ณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีโดยท่ีระดบัความช้ืน
สัมพทัธ์ในอากาศตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 95 มีรายงานว่าการรมควนัดว้ยซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
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ความเขม้ขน้ 2 เปอร์เซ็นต ์นาน 25 นาที แลว้น าไปแช่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความ
เขม้ขน้ 1.0  นาน 15 นาที ก่อนท่ีจะน าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส จะสามารถช่วย
ยืดอายกุารเก็บรักษาล้ินจ่ีไวไ้ดน้านถึง 7 สัปดาห์ โดยไม่มีการเปล่ียนสีผิวของเปลือกล้ินจ่ี 

ราคาขาย 32.70 บาท/กิโลกรัม  
ผลผลิต/ไร่ 416     กิโลกรัม 
ต้นทุนการผลิต - 

  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ปัญหาท่ีส าคญัประการหน่ึงไดแ้ก่ ปัญหาผลผลิตมีคุณภาพต ่าไม่สม ่าเสมอ โดยอาการเปลือกผล
แห้งสีน ้าตาลของผลล้ินจ่ี นบัเป็นสาเหตุใหญ่ท่ีส าคญัอนัหน่ึงท่ีท าให้ล้ินจ่ีมีคุณภาพต ่า ซ่ึงส่งผล
ต่อราคาจ าหน่ายลดลงท าให้รายไดข้องเกษตรกรชาวสวนล้ินจ่ีนอ้ยลงดว้ย 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล กรมวิชาการเกษตร  http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=38 
2006 กองส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตร 1 กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
USDA National Nutrient Database for Standard. (2011). Nutrient data for 09164, Litchis, raw. 
ระบบจดัเก็บและรายงานขอ้มูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน ระดบัต าบล (รต.) กรมส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 
18.ยางพารา 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ยางพารา 
ช่ือภาษาอังกฤษ para rubber 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Hevea brasiliensis Muell. Arg. 
ลักษณะพืช 1. ราก (Roots) 

    ยางพารามีระบบรากเป็นระบบรากแกว้ (tap root system) ประกอบดว้ยรากแกว้ (tap root) ท่ีมี
ความยาวโดยเฉล่ียตามความลึกของดินประมาณ 2.5 เมตร ตน้ยางอาย ุ3 ปี       ท าหนา้ท่ียึดเกาะ
พยงุล าตน้ไม่ให้โค่นลม้เม่ือลมแรงและมีน ้าท่วมรากแขนง (lateral root)   แตกแขนงออกมาจาก
ชั้น pericycle ของรากแกว้ มีความยาวเฉล่ีย 7-10 เมตร เจริญ  อยูใ่นระดบัผิวดินบริเวณทรงพุ่ม 
ท าหนา้ท่ี ดูดยึดน ้าและธาตุอาหารส่งไปยงัใบ         เพ่ือขบวนการสังเคราะหแ์สง 

http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=38
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2. ล าต้น (Stem) 
ล าตน้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามชนิดของวสัดุปลูก ล าตน้รูปกรวย (cone) เป็นล าตน้ ท่ีเกิดจาก
การปลูกดว้ยเมลด็ (seedling tree) ส่วนฐานของล าตน้จะโตแลว้ค่อยเลก็ลงตามความสูง ล าตน้
อีกชนิดหน่ึงคือ ล าตน้รูปทรงกระบอก (cylinder) เป็นล าตน้ท่ีเกิดจากการปลูกดว้ยตน้ติดตา 
(budded stump) ลกัษณะของล าตน้ส่วนล่างสุด มีขนาดใหญ่มากเรียกว่า "เทา้ชา้ง" เลยจากจดุน้ี
ขึ้นไปจะเป็นล าตน้ท่ีมีขนาดเท่ากนัทั้งส่วนโคนตน้และส่วนปลาย ในช่วงแรกของการ
เจริญเติบโตพบว่า ล าตน้ทั้งสองชนิดมีเกลด็ใบ (scale leaves) อยูต่รงส่วนตายอด ท าหนา้ท่ี
ห่อหุ้มใบอ่อนไม่ให้ไดรั้บอนัตราย ถดัลงมาก็เป็นกลุ่มของใบซ่ึงแตกเป็นฉตัรรอบล าตน้ เม่ือล า
ตน้มีอายมุากขึ้นก็จะมีการแตกก่ิงกา้นสาขา ฉตัรใบบริเวณล่างๆ จะร่วงหล่นไปกลายเป็นล าตน้
เปลือย (bare trunk) ความสูงของล าตน้แตกต่างกนัออกไปเฉล่ียแลว้ประมาณ 2-2.5 เมตร 
ส่วนประกอบของล าตน้ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการสกดัน ้ายาง ไดแ้ก่ เปลือก  
      2.1 เปลือกแห้ง (corky bark) เปลือกท่ีอยูส่่วนนอกสุดของล าตน้มีสีน ้าตาลถึงด า ไม่มีท่อ
น ้ายางอยูภ่ายในเลย โดยทัว่ไปเปลือกชั้นน้ีมีความหนาประมาณ  10เปอร์เซ็นตข์องเปลือก
ทั้งหมด 
      2.2 เปลือกแข็ง (hard bark) อยูถ่ดัจากเปลือกแห้งเขา้มามีสีส้ม หรือสีน ้าตาลอ่อน  
      2.3 เปลือกอ่อน (soft bark) เป็นเปลือกชั้นในสุดถดัจากเปลือกแขง็เขา้ไปเกือบใกลเ้น้ือไม ้
ประกอบดว้ยเน้ือเย่ือท่ีอ่อนนุ่ม มีชีวิต และหนาของเน้ือเย่ือล าเลียงอาหาร ภายในเป็นแหล่ง
สะสมอาหารจ านวนมาก เน้ือเย่ือจะติดต่อกนัตลอดทั้งในล าตน้ ก่ิงกา้น และใบ อาหารท่ีมา
สะสม คือน ้ายางนัน่เอง ซ่ึงเรียกว่า latex องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นน ้า คอยควบคุมความ
เขม้ขน้ของน ้ายางในท่อน ้ายาง และช่วยรักษาความเต่ง สภาพสมดุลของท่อน ้า ชั้นเปลือกอ่อนมี
ความหนาแน่นของท่อน ้ายางสูงจึงท าใหข้นาดของท่อน ้ายางเลก็กว่าในชั้นเปลือกแขง็ 
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3. ใบยางพารา (Leaf) 
ใบยางพาราจดัเป็นใบประกอบ (compound leaf) แบบ palmate ในใบประกอบของยางพารา  มี 
3 ใบยอ่ย เรียกว่า trifoliage leaves ใบยอ่ยแต่ละใบจะมีกา้นใบยอ่ย (peteolule) ซ่ึงมีความยาว
โดยเฉล่ียประมาณ 0.5-2.5 ซม. แตกออกตรงส่วนปลายของ petiole จุดเดียวกนั peteole ของใบ
ยางพาราจะมีความยาวโดยเฉล่ีย 15 ซม. (2-70 ซม.) การเรียงตวัของใบในฉตัรเป็นแบบเกลียว 
(spiral) ใบท่ีแก่ท่ีสุดของกลุ่มใบยอ่ยคือ ใบท่ีใหญ่ท่ีสุดและมี peteolule ยาวกว่า แผน่ใบหรือตวั
ใบมีขนาดแตกต่างกนัออกไป โดยเฉล่ียแลว้มีความกวา้งเป็นคร่ึงหน่ึงของความยาวของทั้งใบ 

 
4. ดอกยางพารา (Flowers) 

เกิดเป็นจ านวนมากจากตาตรงซอกใบ (axillary bud) ลกัษณะเป็นช่อ ส้ัน ๆ ตรงฐานของ
กลุ่มใบใหม่ ช่อดอกของยางพาราเป็นแบบ compound raceme หรือ panicle  
ในช่อดอกหน่ึง ๆ ประกอบดว้ย แกนใหญข่องช่อเรียกว่า main axis มีการแตกแขนงของช่อ
ดอกเป็นแขนงยอ่ยอีกมากมาย แขนงยอ่ยแรกท่ีแตกจาก main axis เรียกว่า primary branch 
แขนงยอ่ยท่ี 2 แตกจาก primary branch เรียกว่า secondary branch อนัเป็นท่ีตั้งของกา้นชู
ดอก (peduncle และ pedicel)  การแตกแขนงของช่อดอกในลกัษณะดงักล่าวจะลดหลัน่กนั 
มองดูแลว้คลา้ยรูปสามเหล่ียม ในช่อดอกจะประกอบไปดว้ยดอก 2 ชนิดแยกกนั คือ 

4.1 ดอกตัวเมีย (pistillated flowers) มีขนาดใหญ่ ตั้งอยูส่่วนปลายสุดของแขน เกสร
ตวัเมียซ่ึงประกอบดว้ยรังไข่  3 พู และยอดเกสรตวัเมียท่ีไม่มีกา้นชู (sessile stigma) มี
ลกัษณะ 3 แฉก  
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4.2 ดอกตัวผู้ (staminated flowers) มีขนาดเลก็ ตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีต ่ากว่าดอกตวัเมีย
ในแขนงเดียวกนัของช่อดอก ในช่อดอกหน่ึง ๆ จะมีดอกตวัผูป้ระมาณ 60-80 ดอก หลงัจาก
แทงช่อดอกแลว้ 2 อาทิตย ์ช่อดอกมีการพฒันาเตม็ท่ีพร้อมท่ีจะบานโดยดอกตวัผูจ้ะบาน
ก่อน ช่วงการบาน 1 วนัก็จะร่วง ส่วนดอกตวัเมียจะบานในช่วงเวลาถดัมาอาจ บานนาน 3-5 
วนั 

 
5. ผล (Fruit) 
ดอกตวัเมียท่ีสามารถผสมติดให้ผลมีเพียง  30-50 เปอร์เซ็นต ์ส่วนดอกท่ีผสมไม่ติดจะร่วงหล่น
ไป หลงัจากผสมแลว้ รังไขจ่ะพฒันามาเป็นผลภายในเวลา 3 เดือน และต่อมาอีก 3 เดือน ผลก็
จะสุก ผลท่ีแก่มีขนาดใหญ่ แน่น มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3-5 ซม. ประกอบดว้ย 3 พู แต่ละพูจะบรรจุ 
1 เมลด็ ส่วนประกอบของผลมีเปลือกผล (epicarp) และผลชั้นกลาง (mesocarp) บางน่ิม ส่วน
ผลชั้นใน (endocarp) แขง็หนา เม่ือผลสุก ผลชั้นในจะแตกออกเป็น  6 ส่วนแลว้ เมลด็จะถูกดีด
ออกไปไดไ้กลเป็นระยะทางถึง 15 หลา   ผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่มีสีน ้าตาลและแขง็ 

 
๖. เมล็ด (Seed) 
เมลด็มีขนาดใหญ่ รูปร่างกลมถึงรีแลว้แต่พนัธ์ุ เมลด็แน่น เป็นมนั มีขนาด 2-3.5 x 1.5-3 ซม. 
หนกัประมาณ 3.6 กรัม เปลือกของเมลด็ (seed coat) แขง็ มีสีน ้าตาลอ่อน สีเทา มีจุดน ้าตาล
เขม้ ประปราย ดา้นทอ้งของเมลด็ตรงปลายสุดดา้นหน่ึงจะเป็นท่ีตั้งของขั้วเมลด็ (hilum) และ 
micropyle  เป็นทางงอกของรากออ่น ถดัมาเป็นรอยท่ี funiculus ออ้มมาติดกบัเมลด็ตรงขั้ว
เรียกว่า raphe รูปร่างของเมลด็ขึ้นอยูก่บัการกดของผลซ่ึงมีเมลด็บรรจุอยูภ่ายใน ภายในเมลด็
มีอาหารสะสมเป็นพวกไขและมนัสีขาวเม่ือมีชีวิตอยู ่และเปล่ียนเป็นสีเหลืองเม่ือเมลด็แก่ 
ส่วนของอาหารสะสมสามารถน ามาสกดัน ้ามนัใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได ้กากท่ีเหลือ
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น ามาใชเ้ป็นอาหารสัตวห์รือท าปุ๋ ย ชั้นของอาหารสะสมดงักล่าวลอ้มรอบแกนตน้อ่อนซ่ึง
ประกอบดว้ยยอดอ่อน รากอ่อน และใบเล้ียง เม่ือไดรั้บสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมจะงอกเป็น
ตน้ใหม่ได ้เมลด็ยางเม่ือหล่นใหม่ๆจะมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงมาก แต่เปอร์เซ็นตค์วามงอก
นั้นจะลดลงอยา่ง รวดเร็วในสภาพปกติเมลด็ยางจะรักษาความงอกไวไ้ดป้ระมาณ 20 วนั
เท่านั้น 

 
6. น ้ายาง (rubber latex) 
น ้ายาง เป็นของเหลวสีขาวถึงขาวปนเหลืองขุ่นขน้ อยูใ่นท่อน ้ายางซ่ึงเรียงตวักนัอยูใ่นเปลือก
ของตน้ยาง น ้ายางจะมีส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญั 2 ส่วนคือส่วนท่ีเป็น     "เน้ือยาง" และส่วน
ท่ี "ไม่ใช่ยาง" ตามปกติในน ้ายาง จะมีเน้ือยางแห้ง ประมาณ 25-45เปอร์เซ็นต ์

 
 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต าบลจองค า  อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

ดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนทราย 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม    ฤดูฝน  ในเดือนพฤษภาคม 
ฤดูเก็บเกี่ยว      เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน ธนัวาคม 
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ขั้นตอนการปลูก การเตรียมดิน 

ท าการไถพลิกและไถพรวนอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง พร้อมทั้งเก็บตอไม ้เศษไม ้และเศษวชัพืชออกให้
หมด เพ่ือปรับหนา้ดินให้เหมาะสมกบัการปลูกยางพารา ส าหรับพ้ืนท่ีลาดเอียงมากกว่า 15 องศา 
จะตอ้งวางแนวปลูกตามขั้นบนัได เพ่ือลดอตัราการสูญเสียหนา้ดิน โดยมีความกวา้งของหนา้ดิน
อยา่งนอ้ย 1.5 เมตร เพ่ือป้องกนัตน้ยางพาราลม้ หากขั้นบนัไดเสียหายในกรณีพ้ืนท่ีปลูกเป็นท่ี
ราบก็ท าเฉพาะทางระบายน ้าเท่านั้น และท าการปลูกพืชปุ๋ ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน พืชปุ๋ ยสดท่ี
นิยมใช ้ไดแ้ก่ ปอเทือง อตัรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หรือโสนอฟัริกนั อตัรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่าน
หรือโรยเป็นแถว และไถกลบเม่ืออาย ุ45 วนั และปล่อยให้ยอ่ยสลาย 15 วนั แลว้จึงเตรียมหลุม
ปลูกยางพารา 
วิธีการปลกูยางพารา 
ตอ้งวางแนวปลูกตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก โดยมีระยะปลูก 2.5 x 8.0 เมตร หรือ 3.0 x 7.0 
เมตร หรือ 3.0 x 6.0 เมตร ในแหล่งปลูกยางใหม่ โดยมีขนาดของหลุม 50 x 50 x 50 เซนติเมตร 
และท าการปลูกตน้กลา้ยางพารา โดยคดัเลือกตน้กลา้ยางพาราท่ีสมบูรณ์แขง็แรงปราศจากโรค
และแมลงศตัรูพืช ขนาด 1-2 ฉตัร และคลุกปุ๋ ยหมกัอตัรา 15-25 กิโลกรัมต่อหลุม พร้อมกบัใส่
เช้ือจุลินทรียค์วบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชท่ีผลิตจากสารเร่ง พด.3 อตัรา 3 กิโลกรัมต่อตนั ใส่รอง
กน้หลุมและท าการปลูกตน้กลา้ยางพารา หลงัจากปลูกยางพาราได ้15 วนั ใหป้ลูกพืชตระกูลถัว่
คลุมดิน  

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

 ฉีดพ่นปุ๋ ยอินทรียน์ ้าจากสารเร่ง พด.2 ให้พืชปุ๋ ยสดทุก 7 วนั อตัรา 2 ลิตรต่อไร่ น ามาเจือจาง 
1:1,000 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ ยสด และหลงัจากปลูกยางพาราแลว้ 15 วนั ให้ฉีดพ่น
ปุ๋ ยอินทรียน์ ้าให้กบัยางพาราทางใบ หรือราดรดลงดินทุก 1 เดือน และให้ฉีดพ่นปุ๋ ยอินทรียน์ ้า
กบัพืชตระกูลถัว่ท่ีปลูกคลุมดินดว้ย 
การป้องกนัก าจัดโรค 
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 โรคราแป้ง ราสีชมพู โรคใบร่วง และผกัเน่า และแมลงต่าง ๆ เช่น ปลวก หนอนทราย วชัพืช
ชนิดต่าง ๆ ท าไดโ้ดยใชส้ารสกดัธรรมชาติหรือสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การกรีดยางสามารถ
ท าการกรีดยางไดเ้ม่ือตน้ยางอาย ุ6 ปี ขนาดเส้นรอบวงของล าตน้ บริเวณท่ีท าการกรีดยางไม่ต ่า
กว่า 50เซนติเมตร โดยกรีดคร่ึงล าตน้ ความสูง 150 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน โดยกรีดท ามุม 30 
องศา กบัแนวระนาบ และเอียงจากซา้ยบนลงมาขวาล่าง ติดรางรองรับน ้ายางห่างดา้นหนา้
ประมาณ 30 เซนติเมตร และติดลวดรับถว้ยน ้ายางใหห่้างจากรางรองรับน ้ายางลงมาประมาณ 
10 เซนติเมตร กรีดยางให้ลึกใกลเ้น้ือไมม้ากท่ีสุด แต่ไม่ควรถึงเน้ือไม ้เม่ือกรีดยางเสร็จ ควรฉีด
พ่นหรือทาบริเวณท่ีกรีดดว้ยปุ๋ ยอินทรียน์ ้าเจือจาง 1:1,000 เพ่ือให้ยางมีน ้ายางมากท่ีสุด ยืดอายุ
การกรีดยางและตน้ยางเสียหายนอ้ยท่ีสุด 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

น ้ายางพาราจะถูกน ามาผลิตเป็นน ้ายางดิบ ใชใ้นอุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง 2 ประเภทหลกัคือ 
น ้ายางขน้ (concentrated latex) และยางแห้ง (dry rubber) เช่นยางแผน่รมควนั (ribbed smoked 
sheet) และยางเครพสีขาว (white crepe) ดงัรูปท่ี 12.2 แสดงขั้นตอนการผลิตยางขน้     ยางแผน่
รมควนั และยาง เครพสีขาว หลงัจากไดน้ ้ายางสดมาแลว้ น ้ายางสดจะผา่นการกรองแยกส่ิง
สกปรกออก หากตอ้งการท าน ้ายางขน้ตอ้งเติมแอมโมเนีย เตตราเมทิลไทแรมไดซลัไฟด ์และซิ
งคอ์อกไซด ์รักษาสภาพน ้ายาง จากนั้นจึงเติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ท าให้
แมกนีเซียมตกลงกน้ถงั น าเขา้เคร่ืองป่ัน แยกน ้ายางขน้ 60 เปอร์เซ็นตอ์อกมา รักษาสภาพดว้ย
แอมโมเนียความเขม้ขน้ 0.7 เปอร์เซ็นต ์หรือ 0.2 เปอร์เซ็นต ์ร่วมกบัสารช่วยเตตราเมทิลไทแรม
ไดซลัไฟด ์และซิงคอ์อกไซด ์
        การท ายางแผน่รมควนั ตอ้งท าให้น ้ายางสดจบัตวัเป็นกอ้นดว้ยกรดฟอร์มิค หรือกรดอะซิ
ติก จากนั้นจึงใชจ้กัรรีดยาง รีดยางให้ไดแ้ผน่หนาประมาณ 2-3 มม. น ามาผึ่งในท่ีร่ม จะไดย้าง
แผน่ดิบ น ามาท าแผน่ยางรมควนัโดยเขา้โรงรมควนัอุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-
10 วนั จากนั้นน ามาตรวจจดัชั้นดว้ยสายตาและบรรจุหีบห่อเพ่ือรอจ าหน่ายต่อไป ส าหรับการ
ท ายางเครพสีขาว ตอ้งท าใหน้ ้ายางสดจบัตว้เช่นเดียวกบัการท ายางแผน่รมควนั แตใ่ชส้ารจบัตวั
ต่างกนั คือใชโ้ซเดียมซลัไฟต ์โซเดียมเมตาไบซลัไฟต ์และกรดฟอร์มิคแทน จากนั้นน ามาผา่น
เคร่ืองรีด 
จะไดแ้ผน่เครพเปียก ผึ่งสะเดด็น ้า เขา้โรงอบแห้ง จะไดแ้ผน่เครพสีขาวพร้อมบรรจุหีบห่อรอ
จ าหน่ายต่อไป (รูปท่ี 12.2) 
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หัวข้อ รายละเอียด 

 
 

ราคาขาย 45.60  บาทต่อกิโลกรัม 
ผลผลิต/ไร่ 223    กิโลกรัมต่อไร่ 
ตน้ทุนการผลิต 1. ค่าบุกเบิกพ้ืนท่ี                                   2,290   บาท 

2. การวางแนวและขดุหลุม                  776      บาท 
3. ค่าปลูกตน้ยาง                            625       บาท 
4. ค่าพนัธ์ุยาง                                1,728   บาท 
5. ค่าปลูกพืชเมลด็คลุมดิน                 370      บาท 
6. ปุ๋ ยบ ารุงตน้ยาง 

• ปุ๋ ยรองกน้หลุม                      52.50   บาท 
• ปุ๋ ยอินทรียร์องกน้หลุม             228    บาท 
• ปุ๋ ยบ ารุงตน้ยาง                  5,520    บาท 
• ปุ๋ ยอินทรียบ์  ารุงตน้ยาง           1,824    บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
7. ค่าแรงงานใส่ปุ๋ ยบ ารุง                        1,152   บาท 
8. ค่าแรงงานตดัแต่งก่ิงยาว                      1,500   บาท 
9. ค่าสารเคมีก าจดัวชัพืช                      500    บาท 
10. ค่าแรงก าจดัวชัพืช                               3,500   บาท 
 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบของสารเคมีก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชต่อส่ิงแวดล้อม  
ผลกระทบทางตรงต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  - เกิดผลต่อรากของตน้ยางพารา 
  - พิษตกคา้งในดิน 
  - พิษสะสมในล าตน้พืช 
  - พิษฟุ้งกระจายในบรรยากาศ 
  - พิษตกคา้งในแหล่งน ้า 
ผลกระทบทางออ้มต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  - ถ่ายทอดผา่นห่วงโซ่อาหารสู่ผูบ้ริโภค 
  - ท าอนัตรายต่อพืช สัตว ์ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ 
  - แบคทีเรีย ราและส่ิงมีชีวิตในดินลดลง 
ขอ้เสนอแนะ 
เม่ือมีการขยายพ้ืนท่ีสร้างสวนยางเชิงเด่ียวส่ิงส าคญั คือ ตอ้งเนน้ใหผู้ท้  าสวนยางเห็นถึง
ประโยชนข์องการปลูกพืชคลุมดิน และรณรงคใ์ห้มีการปลูกพืชคลุมดินในสวนยางทุกแปลง 
เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี อนัจะส่งผลต่อการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน  รวมทั้งเป็นการลดการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชไดอี้ก
ทางหน่ึง เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ธรรมชาติมีการปรับสภาพเขา้สู่ความสมดุล พืช สัตวแ์ละดินมีการ
ฟ้ืนตวั ส่งผลให้แหล่งน ้ามีการฟ้ืนตวัตามไปดว้ย 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. พืชไร่เศรษฐกิจ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรม
วิชาการเกษตร 

2. ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 

3. การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) 

4. ภกัดี บุญเจริญ.2552.เอกสารทางวิชาการ เร่ือง การรวบรวมผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ยางพารา คร้ังท่ี 6.ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 

5. สถาบนัวิจยัยาง. 2536. เอกสารวิชาการเร่ืองยาง. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร.190 หนา้. 
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19. บุค 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช บุก 
ช่ือภาษาอังกฤษ Konjac 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Amorphophallus spp. 
ลักษณะพืช ล าต้น 

ล าตน้บุก เป็นส่วนท่ีเจริญออกมาจากหวัใตดิ้น แทงขึ้นตรงกลางของหวับุก มีลกัษณะล าตน้
ทรงกลม ล าตน้ตั้งตรง ไม่มีก่ิง ความสูงประมาณ 0.5-3 เมตร มีขนาดแตกต่างกนัตามสายพนัธ์ุ 
ล าตน้บุกเป็นเน้ือเย่ืออ่อน หกัโคน่ง่ายเม่ือถูกกระแทกหรือมีลมพดัแรง เปลือกล าตน้มีลกัษณะ
เป็นเยื่อบางๆ แต่เหนียวลอกออกเป็นเส้นยาวได ้ผิวเปลือกมีหลาหลายสีปนกนัเป็นลาย เช่น สี
เขียว สีขาว สีเทา แต่สีหลกัจะเป็นสีเขียว  

 
หัวบุก 
หวับุก เป็นส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นกอ้นทรงกลมแบน ฝังอยูใ่ตดิ้น ท าหนา้ท่ีเก็บสะสมแป้ง และ
สร้างล าตน้ใหม่ เปลือกมีทั้งผิวขรุขระ และผิวเรียบ เปลือกหวับางชนิดมีสีขาวเหลือง บางชนิด
มีสีน ้าตาลอมเหลือง หรือ สีน ้าตาล เน้ือดา้นในมีสีขาวอมเหลือง มีเน้ือเรียบ ละเอียด และมี
เมือกล่ืน หวับุก 1 หวั จะแตกหวับุกใหม่ได ้5-10 หวั มีระยะการเติบโตประมาณ 8-12 เดือน 
น ้าหนกัหวัประมาณ 6-10 กิโลกรัม เม่ือเติบโตเตม็ท่ี ซ่ึงมกัใชเ้วลาขา้มปี และย่ิงอายมุากก็ย่ิงมี
ขนาดใหญ่ และมีน ้าหนกัมากบุกบางชนิดจะมีหวัเกิดบนใบบุก ซ่ึงสามารถน ามาเพาะ
ขยายพนัธ์ุ หรือ เก็บเป็นผลผลิตได ้
ใบ 
ใบบุกจะเจริญมาพร้อมกบัล าตน้บุก แตกออกเป็น 3 ทาง หรือ 3 กา้นใบ บริเวณปลายยอดของ
ล าตน้ แต่ละกา้นใบแตกออกเป็นใบยอ่ยประมาณ 6 ใบ ลกัษณะใบมีความแตกต่างกนัในแต่ละ
สายพนัธ์ุ บางชนิดใบเรียวยาว บางชนิดใบกวา้ง บางชนิดมีจดุปะสีขาว เป็นตน้ ใบ และล าตน้
จะเร่ิมเห่ียวร่วงในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 
ดอก 
ดอกบุกจะออกไดก้็ต่อเม่ือบุกเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้ 4-6 ปี โดยจะแทงออกจากหวับุกหลงัจาก
ล าตน้เห่ียวตายแลว้ ประกอบดว้ยกา้นดอก ท่ีมีลกัษณะ และขนาดคลา้ยกบัล าตน้ ปลายกา้น
ดอกเป็นกลีบดอก และมีเกสรดา้นใน เม่ือบานเตม็ท่ีจะส่งกล่ินเหมน็คลา้ยกล่ินเน้ือเน่า ส่วนผล 
และเมลด็จะติดเป็นกระจุกกบักา้นดอก เม่ือสุกผลจะมีสีส้มแดง 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

อ าเภอเมือง, ปางมะผา้, แม่ลานอ้ย, ขนุยวม, สบเสย, แม่สะเรียง 
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ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

เติบโตไดดี้ในดินร่วนปนทรายท่ีมีหนา้ดินลึก และมีการระบายน ้าดี 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม    เดือนเมษายน-พฤษภาคม  
ฤดูเก็บเกี่ยว       เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 

ขั้นตอนการปลูก  การเตรียมดิน 
ไถดะ ไถพรวนดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยคอก 1.5 – 3 ตนัต่อไร่ ตากดินไว ้1 - 2 สัปดาห์  เก็บเศษ
วสัดุและก าจดัวชัพืชออกจากแปลง ยกร่อง กวา้ง 60 ซม สูง 25 – 30 ซม. ระยะระหว่างร่อง 40 
- 50 ซม.  
การเตรียมพนัธ์ุ 
ใชห้วัใตดิ้นขนาด 125 กรัมหรือใหญ่กว่าเป็นพนัธ์ุในแปลงผลิต หากหวัขนาดใหญ่เกินกว่า 
400 กรัม ให้ผา่ออกเป็นส่วนๆ ขนาด 125 กรัม ใชห้วับนใบหรือไขบุกขนาด 2.5 – 20 กรัม 
เป็นพนัธ์ุท่ีปลูกในแปลงหวัพนัธ์ุ          

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 
 

การใส่ปุุ๋ย  
ใส่ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกัหลงัการปลูก 1 เดือนคร่ึงและ 3 เดือน วิธีใส่ปุ๋ ยโดยหว่านบนร่อง 
การให้น ้า 
การปลูกดว้ยหวัใตดิ้น หากฝนทิง้ช่วงให้น ้า 5 - 7 วนัต่อคร้ัง 
การก าจัดวัชพืช  
แปลงผลิตก าจดัวชัพืชอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ก าจดัวชัพืชก่อนการใส่ปุ๋ ยแต่ละคร้ังโดยใชมื้อถอนบน
ร่องและใชจ้อบดายหญา้ระหว่างร่อง 
การเก็บหัวบกุ 
การเก็บหวับุกจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การเก็บหวับุกบนใบ (บางสายพนัธ์ุ) และการเก็บหวั
บุกใตดิ้น โดยการเก็บหวับุกบนใบจะเก็บในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ในช่วงท่ีล าตน้ 
และใบเร่ิมเห่ียวตาย ส่วนการเก็บหวับุกจะเก็บในช่วงหลงัท่ีตน้เห่ียวตายแลว้ ตั้งแต่ร้อยละ 90 
ในช่วง ซ่ึงอาจปลูกเพียงฤดูเดียวหรือมากกว่า 1 ฤดู 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การปฏบิัติิหลงัการเก็บเกี่ยว 
 - น าหวับุกมาลา้ง ขดัเปลือกออกจนเหลือแตห่วับุกสีขาวสะอาด  
- หัน่เป็นแผน่บางๆ ขนาดกวา้ง 1.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร หนา 2.5มิลลิเมตร - น าเขา้
ตูอ้บ ใชวิ้ธีิเป่าลมร้อนให้มีอุณหภูมิสูงคงท่ี 120 – 130 องศาเซลเซียส 
รมดว้ยซลัเฟอร์ไดออกไซด ์หรือควนัจากผงก ามะถนั อบใหแ้ห้งสม ่าเสมอนาน 45 นาที   
- ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ บรรจุถุง หรือบดหยาบเพ่ือแยกผงวุน้ 

ราคาขาย 6-7  บาท/กิโลกรัม 
ผลผลิต/ไร่ 3,000 – 6,000 กิโลกรัม/ไร่ 
ต้นทุนการผลิต ปุ๋ ยคอก ๓0 กิโลกรัมๆ ละ ๘0 บาท รวมเป็น  ๒,๔00 บาท 



199 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล กองโภชนาการ กรมอนามยั. 2530. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนท่ีกินได ้100 กรัม. 48 
หนา้. 
วิทย ์เท่ียงบูรณธรรม . 2531. พจนานุกรมสมุนไพรไทย 880 หนา้. 
เตม็ สมิตินนัทน์. 2523. ช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย (ช่ือพฤกษศาสตร์-ช่ือพ้ืนเมือง). กรมป่า
ไม ้379 หนา้. 
สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผกัพ้ืนบา้นภาคใต ้
279 หนา้. 
มงคล เกษประเสริฐ. 2547. บุกและการใชป้ระโยชน์จากบกใุนประเทศไทย. เอกสารวิชาการ
ล าดบัที่ 22/2547.  ส านกัวิจยัพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร. ส านกัส่งเสริมและ
จดัการสินคา้เกษตร. 2545. การผลิตสมนุไพรและเคร่ืองเทศ. กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 
20. กาแฟอาราบิก้า 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช กาแฟอาราบิกา้ 
  
 
 
 
 

ช่ือภาษาอังกฤษ Arabica coffee 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Coffee Arabica Linn 
ลักษณะพืช ไมพุ่้มเต้ียขนาดเลก็ กาแฟอราบิกา้เป็นไมยื้นตน้ชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะเป็นไมพุ่้มเต้ียขนาดเลก็ ท่ี

เกษตรกรในอ าเภอปางมะผา้นิยมปลูก กาแฟเป็นพืชท่ีเจริญได้ดีในเขตร้อน ให้ผลผลิตเร็ว
ผลผลิตเก็บไดน้าน-ดอกกาแฟเป็นสีขาวและหอมเหมือนดอกมะลิ 
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ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

อ าเภอปางมะผา้ 

ลั กษณะดิน / พืชที่
ปลูก 

 

ฤ ดูขอ งก ารปลู ก /
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสมควรปลูกตน้กาแฟช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ซ่ึงเป็นช่วงตน้ฤดูฝน 
ฤดูเก็บเก่ียวกาแฟจะเร่ิมให้ผลผลิตในปีท่ี 3-4 หลงัปลูก และจะให้ผลผลิต เต็มท่ี เม่ืออายุ 6-8 ปี 
หลงัออกดอก จนถึงผลสุก ใช้เวลา 7-9 เดือน แล้วแต่สภาพภูมิอากาศบนท่ีสูงสุกช้ากว่าผล 
กาแฟจะสุกจนเก็บเก่ียวไดป้ระมาณเดือนกนัยายน – กุมภาพนัธ์ 

ขั้นตอนการปลูก  ระยะปลูก  ระหว่างตน้-แถว  2x2 เมตร หรือ 400 ตน้/ไร่   ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 ซม. รอง
กน้หลุมดว้ยหินฟอสเฟตหลุมละ 100 - 200 กรัม  และปุ๋ ยคอก หรือปุ๋ ยอินทรีย ์  

ขั้ น ต อนก า ร ดู แ ล
รักษา 

การใส่ปุ๋ ย ชนิดปุ๋ ยท่ีใช ้สูตร 46-0-0, 15-15-15, 13-13-21 รองกน้หลุมและปรับความเป็นกรด-
ด่างของดินดว้ย 0-3-0   
-อาย ุ1 - 8 ปี  ใส่ปุ๋ ยเกรด 15-15-15 อตัรา 100 และ 150 กรัม/ตน้/ปี  ใส่ช่วงเดือน พฤษภาคมและ
สิงหาคม 
-ใส่ปุ๋ ยเกรด 46- 0-0  อตัรา 100, 150, 150, 200, 200, 200 ,200 และ 200 กรัม/ตน้/ปี  (ตน้กาแฟ
อาย ุ1-4 ปี)   ใส่ช่วงเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม 
-ปุ๋ ยเกรด 13-13-21 อตัรา 100, 150, 150, 250 และ 300 กรัม/ตน้/ปี (ตน้กาแฟอาย ุ3 ปีขึ้นไป) ใส่
ช่วงเดือนสิงหาคมและตุลาคม 
การให้น ้า   ควรให้น ้าในช่วงฤดูแลง้อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง แต่ในกรณีพ้ืนท่ีปลูกไม่มีแหล่ง
น ้าให้ใชเ้ศษวชัพืชหรือฟางขา้วคลุมบริเวณโคนตน้ตั้งแต่หมดฤดูฝนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกกาแฟ
กลางแจง้ 
การตดัแต่งก่ิง  ควรเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีปลูก ดงัน้ี 
- กาแฟท่ีปลูกกลางแจ้ง ควรใช้วิธีการตัดแต่งแบบให้มีล าต้นเด่ียว  เน่ืองจากกาแฟท่ีปลูก
กลางแจง้จะติดผลมาก หากตดัแต่งให้มีหลายล าตน้ ตน้จะโทรมเร็ว  และมีโอกาสเกิดลกัษณะ
อาการปลายก่ิงแห้งตาย (die back) 
 - กาแฟท่ีปลูกภายใตร่้มเงา ควรจะมีการตดัแต่งให้ตน้กาแฟมี 2 - 3 ล าตน้  เน่ืองจากกาแฟท่ี
ปลูกภายใตร่้มเงาจะให้ผลผลิตนอ้ยกว่า  แต่มีอายกุารให้ผลผลิตสม ่าเสมอ และยาวนานกว่า 
 - การจดัการร่มเงา  พ้ืนท่ีบนท่ีสูงนอกจากจะมีสภาพอากาศหนาวเยน็  และมีความเขม้ของ
แสงแดดมาก  จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัร่มเงาจากไมบ้งัร่มชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
1. ไมบ้งัร่มชัว่คราว ควรเป็นไมโ้ตเร็ว  และเป็นพืชตระกูลถัว่  เช่น ทองหลางไร้หนาม  แคฝร่ัง  
ขี้ เหลก็อเมริกนั  ควรใชใ้นระยะปลูก 4x6 หรือ 6x6 เมตร และปลูกหลายชนิดสลบักนั 
2. ไมบ้งัร่มถาวร ควรเป็นไมพุ้่มใหญ่  ทรงพุ่มกวา้งและให้ร่มเงาในระดบัสูง เช่น  ซิลเวอร์โอ๊ค  
พฤกษ ์ ถ่อน  กางหลวง  
ถัว่หูชา้ง สะตอ เหลียง  เป็นตน้  ระยะปลูก 8x10 เมตร  และควรปลูกหลายชนิดสลบักนักบัไม้
บงัร่มชัว่คราว 
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ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

เก็บผลกาแฟท่ีสุกแลว้จึงน ามาเขา้เคร่ืองลอกเปลือกนอกออก น ามาหมกัในบ่อดว้ยน ้าท่ีสะอาด
ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง  ขดัเมือกและลา้งดว้ยน ้ าสะอาด แลว้น ามาตากแดดบนลานซีเมนต์
หรือบนแคร่ไมไ้ผ่ท่ีมีตาข่ายตาถ่ีวางอยู่ขา้งบนประมาณ 7 - 10 วนั  เม่ือเมล็ดแห้งจึงสีเอากะลา
ออก โดยใชเ้คร่ืองสีกะลา จึงจะไดส้ารกาแฟท่ีมีสีเขียวอมเทาหรือเขียวอมฟ้า 

ราคาขาย สามารถจ าหน่ายไดท่ี้ประมาณ 150-180 บาท / กก. 
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความ เ ป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล  
 
 
 
21 ชา 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช สมุนไพรชา หรือ ชา มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ว่า เม่ียง เม่ียงป่า (ภาคเหนือ), ชา (ภาคกลาง), ลาบ่อ (อา
ข่า), นอม่ือ (กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน), แต๊ (จีนแตจ๋ิ้ว), ฉา (จีนกลาง) เป็นตน้ 
  

ช่ือภาษาอังกฤษ Tea, Thea 
ช่ือทาง

วิทยาศาสตร์ 
Camellia sinensis 
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ลักษณะพืช ชา เป็นพรรณไมข้นาดยอ่มจนถึงขนาดกลาง มีความสูงของตน้ประมาณ 1-6 เมตร ล าตน้แตกก่ิง

 
กา้นมาก ตามก่ิงอ่อนมีขนปกคลุม 

ใบชา เป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบั ลกัษณะของเป็นรูปหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจกัเลก็ๆ 
หรือเป็นฟันเล่ือย ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-12 เซนติเมตร 
หลงัใบเป็นสีเขียวเขม้ ส่วนทอ้งใบเป็นสีเขียวอ่อน แผน่ใบหนาและเหนียว เรียบเป็นมนั คลา้ยใบ
ข่อยแต่จะยาวและใหญ่กว่า เส้นใบเป็นตาข่าย ส่วนกา้นใบส้ัน 

 
ดอกชา ออกดอกเป็นช่อหรือออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ลกัษณะของดอกคลา้ยกบัดอก
ส้มเขียวหวาน โดยดอกชาจะมีลกัษณะใหญ่สีสวย ดอกเป็นสีขาวนวล และมีกล่ินหอม ในช่อ
หน่ึงจะมีดอกประมาณ 1-4 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ ส่วนกลีบเล้ียงมี 2 กลีบ ดอกมีเกสรเพศผูอ้ยู่
กลางดอกจ านวนมาก 

 
ผลชา เป็นผลแบบแคปซูล มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2-4 เซนติเมตร เม่ือแก่จะแตกออก 
ในหน่ึงผลจะมีเมลด็อยูป่ระมาณ 1-3 เมลด็ ลกัษณะของเมลด็เป็นรูปสามเหล่ียมแบน หรือ
ค่อนขา้งกลม ผิวเมลด็เรียบ เป็นสีน ้าตาลเขม้เกือบด าหรือสีน ้าตาลอมแดง มีขนาดเส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ 10-14 มิลลิเมตร 
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ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก 

อ าเภอปางมะผา้ 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

ชาเจริญงอกงามในดินร่วนท่ีมีการระบายน ้าไดดี้ หนา้ดินมีอินทรียวตัถุสูง มีธาตุไนโตรเจนมาก 
และดินเป็นกรดเลก็นอ้ย มี pH 4.5-6.0 ความลาดชนัไม่ควรเกิน 45 องศา 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสมคือช่วงเวลาท่ีเหมาะสมควรเป็นช่วงตน้ฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายน ภายหลงัจากมีฝนตก 2-3 คร้ัง 
ฤดูเก็บเก่ียว การเก็บชาจะเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉล่ียจะเก็บยอดชา 
10 วนัต่อคร้ัง ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวยอดชาจะอยูป่ระมาณ 05.00-14.00 น. 

ขั้นตอนการปลูก 1. ควรท าการไถพลิกหนา้ดินและไถพรวนเพื่อปรับโครงสร้างดินและก าจดัวชัพืชอยา่งนอ้ย 2 
คร้ังก่อนปลูก ถา้ปลูกในพ้ืนท่ีลาดชนัตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไป ตอ้งวางแนวปลูกตามขั้นบนัได เพ่ือลด
การพงัทลายของดิน และให้มีความกวา้งของขั้นบนัไดอยา่งนอ้ย 1 ม. 
2. หลุมปลูกควรมีขนาด กวา้งxยาวxลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 หรือ 50 x 50 x 75 หรือ 25 x 25 x 
50 ซม. เน่ืองจากตน้ชาสามารถแทงรากลงไปไดลึ้กและรวดเร็ว 
3. ตน้กลา้ท่ีจะน ามาปลูก ถา้ปลูกจากตน้เพาะเมลด็ ควรมีอาย ุ18-24 เดือน ตน้ปักช าควรมีอาย ุ18 
เดือน ควรจะลดการให้น ้าและพรางแสง เพ่ือกระตุน้ให้ก่ิงชาพร้อมส าหรับการยา้ยปลูก ก่อนปลูก
ให้รองกน้หลุมดว้ยดินผสมปุ๋ ยฟอสเฟต อตัรา 40-50 กรัม เม่ือน าตน้ชาลงปลูกให้ลึกเท่ากบัระดบั
ท่ีเคยอยูใ่นถุงช าหรือแปลงเพาะช า จากนั้นกลบให้แน่นดว้ยดินชั้นล่างผสมกบัปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ย
คอกท่ีสลายตวัดีแลว้ อตัรา 1-2 กิโลกรัม กดดินให้แน่นแลว้รีบรดน ้าทนัที ควรรักษาความช้ืนของ
ดินดว้ยการใชฟ้างหรือหญา้แห้งคลุมดิน ควรท าการไถพลิกหนา้ดินและไถพรวนเพื่อปรับ
โครงสร้างดิน และก าจดัวชัพืช อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ก่อนปลูก ถา้ปลูกในพ้ืนท่ีลาดชนั ตั้งแต่ 45 องศา
ขึ้นไป ตอ้งวางแนวปลูกแบบขั้นบนัได เพ่ือลดการพงัทลายของหนา้ดิน และใหมี้ความกวา้งของ
ขั้นบนัได อยา่งนอ้ย 1 เมตร 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

1. การให้น ้า 
ชาเป็นพืชท่ีตอ้งการความช้ืนสูง และสม ่าเสมอตลอดทั้งปีเพ่ือให้มีการแตกยอด  อยา่งไรก็ตาม
สวนชาของไทยส่วนใหญ่ยงัอาศยัน ้าฝนตามธรรมชาติเป็นแหล่งส าคญั ท าให้สวนชามีผลผลิต
มากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามปริมาณน ้าฝนในแต่ละปี ปัจจบุนัในสวนชาท่ีทนัสมยันิยมให้น ้าแบบ
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พ่นฝอย (Sprinkle Irrigation) ควบคู่ไปกบัการอาศยัน ้าฝนตามธรรมชาติ  โดยให้น ้าแบบพ่นฝอย
สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศและปริมาณน ้าฝน 

 
2. การให้ปุ๋ ย 
ปุ๋ ยท่ีใชมี้ 2 ชนิด คือ 
1.      ปุ๋ ยคอก เช่น ปุ๋ ยมูลสัตว ์วิธีการให้ปุ๋ ยโดยการฝังกลบรอบ ๆ ตน้ 
2.      ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ ท่ีส าคญัมี 3 ชนิด คือ 
§  ไนโตรเจน  จะอยูใ่นรูปของแอมโมเนียมซลัเฟต ช่วยให้ตน้แขง็แรง และเร่งการเจริญเติบโต
ของใบ ท าให้ชามีผลผลิตสูง 
§  ฟอสฟอรัส จะอยูใ่นรูปซุปเปอร์ฟอสเฟต ช่วยท าให้ก่ิงกา้น ล าตน้เจริญเติบโตดี ระบบราก
แขง็แรงและมีปริมาณมาก 
§  โปตสัเซียม จะอยูใ่นรูปของโปตสัเซียมไดออกไซต ์ช่วยควบคุมระบบการสังเคราะห์แสง ลด
การระเหยของน ้าในใบ และช่วยเพ่ิมความทนทานต่อโรคให้ดีขึ้น 
ตน้ชามีความตอ้งการปริมาณปุ๋ ยและชนิดของปุ๋ ยแตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัชนิดและลกัษณะของดิน
ในแต่ละพ้ืนท่ี วิธีการใส่ปุ๋ ยโดยมากท ากนั 2 วิธีคือ การใส่ปุ๋ ยทางดิน และทางใบ 
              การใส่ปุ๋ ยทางดินส าหรับชาปลูกใหม่ ใส่ปุ๋ ยโดยการโรยรอบโคนตน้ แลว้พรวนกลบ 
ส าหรับตน้ชาท่ีมีอายมุาก ให้โรยตามแนวยาวของแถวชา ห่างจากโคนตน้ประมาณ 1 ฟุต แลว้
พรวนกลบ การใส่ปุ๋ ยทางดินควรแบ่งใส่ปีละ 3 คร้ัง คือ ประมาณเดือนเมษายน สิงหาคม และ
พฤศจิกายน 
              การใส่ปุ๋ ยทางใบเหมาะส าหรับตน้ชาท่ีเร่ิมผลิใบ หรือแตกยอดใหม่คร้ังแรก ความ
เขม้ขน้ของปุ๋ ย ควรอยูร่ะหว่าง 4-8 เปอร์เซ็นต ์ 
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3. การก าจดัวชัพืช 
วชัพืชเป็นเร่ืองส าคญัของสวนชา วิธีการก าจดัวชัพืชมีหลายวิธี ไดแ้ก่ การใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช 
ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสะดวกและไดผ้ลดีในสวนชาขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ตามเกษตรกรผูดู้แลสวนชาจ าเป็น
อยา่งย่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัและปริมาณสารเคมีตกคา้งในแปลงชา  ดงันั้นการก าจดั
วชัพืชโดยการใชส้ารเคมีจึงเป็นวิธีท่ีไม่แนะน า    การก าจดัวชัพืชท่ีใชก้นัมากคือการก าจดัวชัพืช
ดว้ยวิธีเขตกรรม วิธีเขตกรรมน้ีมีความปลอดภยัและไม่ท าให้เกิดปัญหาสารเคมีตกคา้งในสวน
ชา   โดยการใชก้รรไรตดัหญา้ มีด เสียม หรือจอบช่วยในการก าจดัวชัพืช  การพรวนดินควร
พรวนดินในระดบัต้ืน ๆ เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนต่อระบบราก   นอกจากน้ีสามารถก าจดั
วชัพืชโดยการคลุมดิน  การคลุมดินจะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของวชัพืชได ้

 
4. การตดัแต่งก่ิง 
การตดัแต่งก่ิง 
เป็นการปฏิบติัท่ีส าคญัประการหน่ึงในการท าสวนชา วตัถุประสงคเ์พื่อแต่งทรงพุ่มให้สะดวกใน
การเก็บเก่ียว กระตุน้ใหเ้กิดยอดใหม่ไดเ้ร็วขึ้น และช่วยก าจดัโรคและแมลง  การตดัแต่งก่ิงชามี 2 
ระบบ คือ 
1. การตดัแต่งก่ิงตน้ชาอายนุอ้ยท่ีปลูกจากเมลด็หรือก่ิงปักช า 
    โดยจะเร่ิมตดัแต่งก่ิงหลงัจากปลูกแลว้ ดงัน้ี 
    1.1 ปีท่ี 1 ควรตดัก่ิงสูง 20 เซนติเมตร จากระดบัดิน 
    1.2 ปีท่ี 2 ควรตดัก่ิงสูง 30 เซนติเมตร จากระดบัดิน 
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    1.3 ปีท่ี 3 ควรตดัก่ิงสูง 40 เซนติเมตร จากระดบัดิน 
    1.4 ปีท่ี 4 ควรตดัก่ิงสูง 50 เซนติเมตร จากระดบัดิน 
และจะเร่ิมเก็บยอดชาท่ีระดบั 60 เซนติเมตร หลงัจากเก็บผลผลิตได ้2-3 ปี ให้ท าการตดัแต่งก่ิงให้
สูงจากพ้ืนดิน 55 เซนติเมตร การตดัแต่งก่ิงคร้ังต่อไปใหทิ้้งระยะห่าง 3-4 ปี และตดัแต่งก่ิงให้สูง
ไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร จากรอยตน้เดิม การตดัแตง่ก่ิงตน้ชาควรกระท าในช่วงตน้ชาพกัตวัระหว่าง
เดือนธนัวาคม ถึง มกราคา 
2. การตดัแต่งก่ิงตน้ชาท่ีมีอายมุาก 
ควรตดัให้สูงจากพ้ืนดิน 50-60 เซนติเมตร ให้ส่วนบนทรงพุ่มเรียงเสมอกนั เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีให้
ผลผลิตมากขึ้น 

 
ขั้นตอนหลังการ

เก็บเกี่ยว 

หลงัจากเกบ็เก่ียวแลว้ ควรรีบน าส่งโรงงานผลิตภายใน 3-4 ชัว่โมง เพ่ือจะไดส้ามารถผลิตชา
คุณภาพดี 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  

ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. วิธีการปลกูชา 25 May 2017  http://ilovekaset.com/post-125-.html 
2. การปลูกและดูแลรักษาต้นชาTuesday, July 10, 2012 อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ 
http://archive.mfu.ac.th/school/agro2012/events/299 
3. ชา สรรพคุณและประโยชน์ของชา ใบชา น ้าชา 36 ข้อ ! (Tea) 
By MedThai | POSTED: 12 สิงหาคม 2014, UPDATED: 2 สิงหาคม 2017 
https://medthai.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B2/ 
4. สมุนไพรดอดคอม  2016  https://www.samunpri.com/ชา/ 
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22. อ้อย 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ออ้ย 
ช่ือภาษาอังกฤษ sugar cane 
ช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ 

Saccharum officinarum L. 

ลักษณะพืช ราก 
รากของออ้ยนั้น จะเป็นรากท่ีอยูใ่ตดิ้น มีขนาดใหญ่กระจายทัว่ล าตน้ มีความยาวประมาณ 100 
เซนติเมตร โดยรากของออ้ยนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ชุดดว้ยกนั ทั้งรากของท่อนพนัธ์ุ ท่ีไช้
ล าเลียงน ้าและธาตุอาหารจนกว่าหน่ออ่อนจะเติบโต และรากชนิดน้ีจะหมดสภาพไปเอง ต่อไป
ก็คือ รากของหน่อ คือรากขนาดใหญ่ท่ีเจริญออกจากปุ่ มรากของหน่อท่ีเติบโตแลว้ รากของ
ออ้ยนั้นจะมีการเติบโตทดแทนกนัอยา่งสม ่าเสมอ และรากเก่าก็จะหมดสภาพลงไปตาม
กาลเวลา 
ล าตน้ (stalk) 
ล าตน้ขนาดใหญ่ของออ้ยนั้นจะประกอบไปดว้ยขอ้ปลอ้งจ านวนมาก ปลอ้งเหล่าน้ีจะยาวหร่ือ
ส้ันก็จะขึ้นงยูก่บัปริมาณน ้าท่ีไดรั้บ ย่ิงมีน ้ามาก ปลอ้งก็จะยาวและท าให้ล าตน้สูงใหญ่ตาม 
รูปร่างของปลอ้ง (internode patterns) 
ปลอ้งมีรูปร่างแตกต่างกนัหลายรูปทรงมากมาย เช่น เป็นรูปทรงกระบอก (cylindrical) มดั
ขา้วตม้ (tumescent) กลางคอด (bobbin-shaped) โคนใหญ่ (conoidal) โคนเลก็ (obconoidal) 
หรือโคง้ (curved) ขอ้และปลอ้งเหล่าน้ีจะมีส่วนประกอบมากมายกว่าสิบอยา่งดว้ยกนั เช่น ตา 
บริเวณเกิดราก (root band หรือ rootring หรือ root zone)หรืออาณาเขตท่ีอยูร่ะหว่างรอยกาบ 
และวงเจริญ ปุ่ มราก (root primordia หรือ root initials) หรือจุดท่ีรากจะเจริญออกมา วงเจริญ
หรือวงแหวน (growth ring) รอยกาบ (leaf scar หรือ sheath scar)เป็นรอยท่ีเกิดขึ้นหลงัจาก
กาบใบหลดุแลว้ วงไข (wax ring) ส่วนท่ีมีไขเกาะมากกว่าส่วนอ่ืนๆ รอยแตกต้ืน หรือ รอย
แตกลายงา (corky cracks) รอยแตกเลก็ๆ บริเวณผิวเปลือก รอยแตกลึก (growth crack หรือ 
rind crack) รอยแตกขนาดใหญ่ตามความยาวของล าตน้ลึกเขา้ไปในเน้ือออ้ย รอยตกสะเก็ด 
(corky patch) ร่องตา (bud furrow หรือ bud groove) 
ใบ 
เหมือนใบขา้วท่ีขนาดใหญ่ขึ้น ใบออ้ยจะมี 2 ส่วนดว้ยกนัคือ กาบใบและแผน่ใบ 
กาบใบ คือส่วนท่ีโอบรอบล าตน้สลบัซา้ย ขวาไปมาจากตน้ถึงปลายล าตน้ 
แผน่ใบ เป็นส่วนท่ีถดัเขา้ไปจากกาบใบ จะมีแกนตรงกลางท่ีท าให้แผน่ใบมีลกัษณะแขง็ตั้งตรง
ได ้
ดอก 
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ดอกของออ้ยนั้นจะเป็นดอกเลก็ๆท่ีติดกนัเป็นคู่ ๆ แต่ในหน่ึงคู่กจ็ะแยกออกเป็นดอกท่ีมีกา้น
และไม่มีกา้น แต่ละดอกจะมีขนสีขาวอยูท่ี่รอบฐาน เม่ือดอกบาน ขนเหล่าน้ีก็จะกางออกรอบ 
ๆ เป็นรัศมีเลก็ ๆ 
เมลด็ 
เมลด็ออ้ยมีลกัษณะคลา้ยเมลด็ขา้วท่ีมีขนาดเลก็ลงมาหลายเท่า และจะติดอยูก่บัตวัดอกอยา่ง
แน่น เราจะเรียกเมลด็ออ้ยว่าฟัซซ์ หรือ ฟลฟัฟ์ (fuzz หรือ fluff) และเมลด็เหล่าน้ีก็จะน าไป
เพาะใหม่ต่อไป 

ต าบล และอ าเภอ
ท่ีปลูก  

 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

- ดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย 
- ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง มีอินทรียวตัถุไม่ต ่ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต ์ฟอสฟอรัสท่ีเป็น 
ประโยชน์มากกว่า10 ส่วนในลา้นส่วน โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดม้ากกว่า 80 ส่วนในลา้น
ส่วน 
- ระดบัหนา้ดินลึกไม่นอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร 
- การระบายน ้าและถ่ายเทอากาศดี 
- ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-7.0 
- ค่า อีซีหรือความเคม็ไม่เกิน 4.0 เดซิซีเมนต่อเมตร 
ตารางแสดงค่ามาตรฐานความเหมาะสมของดินท่ีปลกูอ้อย 

 
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม การปลูกออ้ยในปัจจบุนั  สามารถแบ่งตามฤดูกาลไดเ้ป็น  2ประเภท คือ 
การปลูกออ้ยตน้ฝน  ซ่ึงยงัแบง่ออกเป็น  2  เขต  คือ 
-  ในเขตชลประทาน  (20%  ของพ้ืนท่ีปลูกออ้ยทัว่ประเทศ)  ส่วนใหญ่จะปลูกในช่วง เดือน
กุมภาพนัธ์-เมษายน 
-  ในเขตอาศยัน ้าฝน  ส่วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนเมษายน  -  มิถุนายน 
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การปลูกออ้ยปลายฝน  (การปลูกออ้ยขา้มแลง้)  สามารถท าไดเ้ฉพาะในบางพ้ืนท่ีของภาค
ตะวนั     ออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก  ท่ีมีปริมาณและการกระจายของฝนดีและดินเป็น
ดินทรายเหนือดินร่วนปนทราย  การปลูกออ้ยประเภทน้ีจะปลูกประมาณกลางเดือนตุลาคม-ถึง
เดือนธนัวาคม 
ฤดูท่ีเหมาะเก็บเก่ียว เมือออ้ยมีอายเุก็บเก่ียว  10-12 เดือน  

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมดิน 
ไถเตรียมดินให้ลึกขณะมีความช้ืนพอเหมาะ  และควรลงไถดินดานทุกคร้ังท่ีมีการร้ือตอเพ่ือ
ปลุกออ้ยใหม่โดยไถเป็นรูปตาหมากรุก 
-  ถา้ปลูกตน้ฤดูฝนหรือปลูกออ้ยใชน้ ้าชลประทาน  ไม่จ าเป็นตอ้งไถพรวนให้ดินแตก 
-  ออ้ยปลายฝนหรือปลูกออ้ยขา้มแลง้  ตอ้งไถพรวนจนหนา้ดินแตกละเอียด  เพื่อช่วยลด   
ความสูญเสียความช้ืนภายในดินให้ชา้ลง 
วิธีการปลูก 
-  ถา้ใชค้นปลูกจะยกร่องกวา้ง  1.4-1.5 เมตร  (เดิมใช ้ 1.3  เมตร)  วางพนัธ์ุออ้ยเป็นล าโดยใช้
ล าเด่ียว  เกยกนัคร่ึงล าหรือ2  ล าคู่ตามลกัษณะการแตกกอของพนัธ์ุออ้ยท่ีใช ้
-  ถา้ใชเ้คร่ืองปลูก  หลงัจากเตรียมดินแลว้  ไม่ตอ้งยกร่องจะใชเ้คร่ืองปลูกติดทา้ยแทรกเตอร์  
โดยจะมีตวัเปิดร่อง  และช่องส าหรับใส่พนัธ์ุออ้ยเป็นล า  และมีตวัตดัล าออ้ยเป็นท่อนลงใน
ร่องและมีตวักลบดินตามหลงั  และสามารถดดัแปลงให้สามารถใส่ปุ๋ ยรองพ้ืน พร้อมปลูกได้
เลย  ปัจจบุนัมีการใชเ้คร่ืองปลูกทั้งแบบแถวเด่ียวและแถวคู่  โดยจะปลูกแถวเด่ียวระยะแถว  
1.4-1.5 เมตร  ในกรณีใชพ้นัธ์ุออ้ยท่ีแตกกอมาก  และจะปลูกแถวคู่  ระยะแถว  1.4-1.5  เมตร  
ระยะระหว่างคู่แถว  20-30  เซนติเมตร  ในกรณีใชพ้นัธ์ุออ้ยท่ีแตกกอนอ้ย 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

การใส่ปุ๋ ย  
 โดยแบ่งใส่ปุ๋ ยเป็น  2  คร้ัง จ านวน 50 กิโลกรัมต่อไร่  
ใส่ปุ๋ ยคร้ังแรกให้ใช ้   ปุ๋ ยสูตร 15-15-15, 25-7-7 จ านวน 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
ใส่ปุ๋ ยคร้ังท่ีสองให้ใช ้ปุ๋ ยสูตร 20-8-20 จ านวน 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
การป้องกนัก าจดัวชัพืช 
           - ใชแ้รงงานคนดายหญา้ในช่วงตั้งแต่ปลูกจนถึงอาย ุ 4  เดือน 
           -ใชเ้คร่ืองจกัรไถพรวนระหว่างร่องหลงัปลูก  เม่ือมีวชัพืชงอก 
           - ใชส้ารเคมีฉีดพ่นเพื่อคุมฆ่า 

ขั้นตอนหลังการ
เก็บเกี่ยว 

 

ราคาขาย 850-870 บาท/ตนั 
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
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แหล่งอ้างอิง
ข้อมูล 

1. ออ้ยThai 24 มกราคม 2559 http://canethai.blogspot.com/ 
2. ลกัษณะพ้ืนท่ีปลูกออ้ยท่ีเหมาะสม
http://www.kubotasolutions.com/knowledge/sugar_cane/detail/248 
3. [ ออ้ย ] http://www.trironk.net/w0257/12kamol/test6.htm 
4. ราคาออ้ยอา้งอิง 6 พฤศจิกายน 2017 http://www.kaset1009.com/th/articles/102602-870
บาทต่อตนัราคาออ้ยหลงัลอยตวัฯ 

 
 
23.ไผ่เป๊าะ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ไผเ่ป๊าะ 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bamboo 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Bambusa blumeana   Schult.f. 
ลักษณะพืช ต้น  เป็นไมต้ระกูลหญา้ สูง 25-30 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 20-25 ซม. เป็นไมไ้ผข่นาดใหญ่ 

เป็น กอก่ิงเรียว ปลอ้งค่อนขา้งส้ันบาง ตอนล่างของล าเปลาไม่มีก่ิง ตอนปลาย   ล าสีเขียวอม
เทาคลา้ยกบัมีขี้ผึ้งสี ขาวคุมทัว่ๆไปล าตน้อ่อน ขอ้ตอนล่างมีขนและมีรอยราก มีก่ิงหลายก่ิง 
กาบหุ้มล าใหญ่ยาว 25-50 ซม. กวา้ง 25-50 ซม. มกัร่วงเร็วเม่ือยงัอ่อน กาบหุ้มล ามีสีม่วง
อ่อน ดา้นนอกมีขนสีน ้าตาลแก่คลุมขอบของกาบเรียบ กาบหุ้มล ามองไม่ค่อยเห็น กระจงั
กาบหุ้มล าเห็นชดัสูง 6-12 ซม. หยกัขอบมนั มีขนเป็นเส้นๆ ใบยอดกาบรูป หอกงอพบั  

 
ใบ   เรียวแหลมโคนใบทู่เป็นมุมป้าน ยาว 45 ซม. กวา้ง    3-6 ซม. หลงัใบสีเขียวเขม้ ทอ้งใบ
สี เขียวอ่อน ขอบใบสากคม กา้นใบส้ัน กระจงัใบสูง 3 มม. หยกัไม่เป็นระเบียบ 
ดอก  เป็นช่อมีกาบหุ้มเหมือนหญา้ เม่ือไผมี่ดอก ดอกแห้งแลว้ตน้มกัจะตาย              (ไผ่
ตายขยุ) 
เมล็ด  มีขนาดเลก็คลา้ยเมลด็ขา้วสาร 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

ดินร่วนปนทราย 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม    เดือนมีนาคม 
ฤดูเก็บเกี่ยว      เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมกล้า ปล้อง หรือ เหง้ากบัตอให้เพียงพอกบัพ้ืนท่ีท่ีจะปลูก ถา้เป็นพ้ืนท่ีท่ีดิน
ค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์ดีแลว้ ส าหรับชนิดไผพ่นัธ์ุท่ีมีล าหนากอขนาดใหญ่ก็ไม่ควรจะปลูก
ให้ถ่ีจนเกินไป ระยะห่างระหว่างกอส าหรับชนิดพนัธ์ุไผท่ี่มีขนาดล าใหญ่ ท่ีเหมาะท่ีสุดคือ
ระยะ 6X6 เมตร ส่วนไผท่ี่มีล าเลก็และขนาดของกอเลก็ก็ควรจะปลูกระยะตั้งแต่ 2X2 เมตร, 
3X3 เมตร หรือ 4X4 เมตร โดยค านึงถึงขนาดความกวา้งของกอส าหรับชนิดพนัธ์ุไผน่ั้น ๆ 
เพราะส าหรับพนัธ์ุไผท่ี่มีขนาดกอใหญ่   จะปลูกระยะ 6X6 เมตร ในพ้ืนท่ี 1 ไร่    ไม่ควร
ปลูกเกิน 36-40 กอ ส่วนไผข่นาดเลก็ เช่น ไผร่วก ถา้ปลูกระยะ 3X3 เมตร ในพ้ืนท่ี  1 ไร่ ก็
ปลูกไดป้ระมาณ 170-180 
วิธีปลูก 
ใชป้ลอ้งหรือเหงา้กบัตอในการขยายพนัธ์ุ ระมดัระวงัตาท่ีเหงา้และท่ีขอ้ของปลอ้งไดรั้บ
อนัตราย เพราะอาจจะท าให้ตาซ่ึงจะแตกหน่อต่อไปเสียหรือบอดไดก้บัในระยะขนยา้ยกลา้
ปลอ้งหรือเหงา้กบัตอก่อนปลูก ในการปลูกโดยใชวิ้ธีใชเ้หงา้กบั ควรจะขดุหลุมให้มีขนาด
กวา้ง 30 X 30 X 50 ชม. ส าหรับปลอ้งขึ้นอยูก่บัขนาดใหญ่เลก็และยาวของแต่ละปลอ้ง ขดุ
หลุมให้มีขนาด 20 X 30 X 50 ซม. หลงัจากการเตรียมขดุหลุมเรียบร้อย ใหท้  าการยา้ยปลูก
กลา้ เหงา้กบัตอ และปลอ้งทนัที ใชดิ้นร่วนกลบโคนกลา้เหงา้กบัตอ หรือปลอ้งอยา่ให้ดินท่ี
กลบแน่นจนเกินไป เพราะจะท าให้การแตกหน่อ 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

หน่อเร่ิมแตกจากตาของเหงา้ขอ้ของปลอ้ง ป้องกนัพวกเช้ือราและแมลงท่ีจะเขา้มากดักิน
และอาศยัอยูต่ามกาบของหน่ออ่อนได ้ใชย้าจ าพวกปราบศตัรูพืช ท าการดายวชัพืช     จะ
เป็นเดือนละคร้ังหรือสองคร้ัง หลงัจากท่ีไมไ้ผเ่ร่ิมตั้งกอหลงัจากเร่ิมปลูกประมาณ  2-3 ปี 
หน่อท่ีแตกจะมีขนาดค่อนขา้งเลก็ มีขนาดโตขึ้นทุกๆ ปี ถา้ความชุ่มช้ืนและดินอุดมสมบรูณ์
ดีพอเพียง แต่ตอ้งการไดผ้ลรวดเร็วก็ควรจะใชปุ้๋ ยเร่ง เช่น ปุ๋ ยคอก หรือปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ก็ได ้
ถา้เป็นปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั พ้ืนท่ีป่าไผ ่1 ไร่ ใชปุ้๋ ย 100-150 กก.      

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

1. ใช้ในงานก่อสร้าง  
ไผท่ี่มีล าตน้ขนาดใหญ่เน้ือไมห้นา ปลอ้งส้ันมกัถูกน ามาใชใ้นการก่อสร้างท่ีตอ้งการความ
แขง็แรง คงทน และรับน ้าหนกัมาก เช่น เสา ฝาผนงั หลงัคา และพ้ืน มีการน าในมาใช้
ก่อสร้างสะพาน และท านัง่ร้าน ใชเ้ป็นส่วนประกอบของบา้นแบบต่าง ๆ  
2. ใช้ท าตะกร้า  
น าไมไ้ผม่าผา่คร่ึง และผา่ซีกเป็นช้ินขนาดต่างๆ เพ่ือน ามาใชเ้ป็นโครงของหีบหรือตะกร้า
หรือกล่องหรือกระจาด แลว้น าช้ินท่ีแบนบางมาสานเป็นลวดลายต่าง ๆ ส าหรับท าภาชนะ
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หัวข้อ รายละเอียด 
บรรจุส่ิงของ กระดง้ท่ีใชส้ าหรับตากอาหาร หรือฝัดแยกเมลด็พืช สานเข่งใส่ผกั ผลไม ้เข่ง
ขนาดเลก็ใส่ปลาและลั้วใส่หมู เป็ด ไก่ รวมทั้งสุ่มส าหรับเล้ียงเป็ด ไก่  
3. ใช้เป็นอาหารจ าพวกผัก  
หน่ออ่อนท่ีเจริญจากตาขา้งของเหงา้ท่ีอยูใ่ตดิ้น ใชบ้ริโภคเป็นอาหารจ าพวกผกัท่ีเรียกว่า 
หน่อไม ้โดยการขดุหน่ออ่อนแลว้แยกออกมาจากตน้แม่เดิม ลอกกาบหุ้มท่ีแขง็และเตม็ไป
ดว้ยขนหรือหนามออก หัน่ใหเ้ป็นช้ินเลก็ๆ หรือเป็นเส้นฝอย แลว้น าไปตม้ในน ้าเดือด
จนกระทัง่สุก สามารถน าไปปรุงเป็นอาหารต่าง ๆ ไดห้ลายประเภท  
4. ใช้ท าเคร่ืองดนตรี  
เป็นศิลปวฒันธรรมดั้งเดิมของชนชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเคร่ืองดนตรีท่ีใชไ้ม้
ไผเ่ป็นโครงสร้างหลกั หรือเป็นส่วนประกอบไดแ้ก่ เคร่ืองตีหรือเคร่ืองเขยา่(idiophones) 
ประดิษฐ์เป็นกลอง เคร่ืองเป่าลม(aerophones) ไดแ้ก่ แตรท่ีให้เสียงต ่าซ่ึงประดิษฐ์จากไมไ้ผ่
มาเช่ือมต่อกนั ขลุ่ยแบบต่าง ๆ เคร่ืองสาย (chordophones) ชนิดต่าง ๆ ท่ีประดิษฐ์ขึ้นจากไม ้
และมีไมไ้ผเ่ป็นส่วนประกอบ เช่น จะเข ้พิณ ซึง และซอ 
6. งานศิลปหตัถกรรม  
งานท่ีประดิษฐ์จาก ไมไ้ผ ่ไดแ้ก่ เส่ือปูโต๊ะกนัความร้อนจากชามบรรจุอาหาร กระเป๋าถือ 
หมวก และเคร่ืองใชไ้มส้อยท่ีใชส้ าหรับทอผา้ สร้างขึ้นจากไมไ้ผท่ี่ถูกผา่เป็นซีก หรือผา่แลว้
เหลาเกลาใหเ้ป็นช้ินบาง ๆ ก่อนน ามาประกอบเป็นโครงหรือจกัสานเป็นลวดลายต่าง ๆ แต่
งานบางอยา่งอาจใชล้ าตน้และล าตน้ใตดิ้นทั้งหมดมาประดิษฐ์ตกแต่งแทน เช่น แจกนั ท่ีเขี่ย
บุหร่ี กล่องบรรจขุองขนาดต่าง ๆ ไมไ้ผท่ี่ถูกน ามาใชใ้นงานจกัสาน 
 7. เคร่ืองเรือน  
ไดแ้ก่ ตู ้เตียง โต๊ะ เกา้อ้ี ชั้นวางของต่าง ๆ ใชไ้มไ้ผท่ี่มี ล าใหญ่ตรง แขง็แรง ไดแ้ก่ ไมไ้ผใ่น
สกุล Bambusa สกุล Dendrocalamus และสกุล Gigantochloa  
8. การปลูกเพ่ือใช้เป็นแนวร้ัวบอกเขต แนวป้องกันลมและปลกูประดับ  

ราคาขาย กิโลกรัมละ 50 บาท 
ผลผลิต/ไร่ ปีท่ี 1 ให้ผลผลิต 500 กิโลกรัม / ไร่ 

ปีท่ี 2 ให้ผลผลิต 5,000 กิโลกรัม / ไร่ 
ปีท่ี 3 ให้ผลผลิต 6,000 กิโลกรัม / ไร่ 

ต้นทุนการผลิต 1.ค่าตน้พนัธ์ุ  100  ตน้                     3,000   บาท                                                                      
2.ค่าปุ๋ ยในปีแรกตน้ยงัไม่ใหญ่    
   ใชปุ้๋ ยคอก  100  ถุง                       2,000   บาท 
3.ค่ามอเตอร์สูบน ้า   2  แรง                5,000   บาท                                                                        
4.ค่าวางระบบน ้า                               5,000   บาท                                                                                         
5.ค่าแรงงาน   
   1  คนเดือนละ  5,000  บาท            60,000  บาท                                            
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หัวข้อ รายละเอียด 
6.ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าไฟสูบน ้า               5,000  บาท                                                                 
                               รวมทุน          80,000  บาท                                                                                              

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ปลูกพนัธ์ุไมช้นิดอื่นจ าพวกไมโ้ตเร็วเพื่อก าบงัลม และควรปลูกพนัธ์ุไมโ้ตเร็ว เช่น พวก
สะเดา สะแก มะกอก หรือพนัธ์ุไมช้นิดอื่นควบดว้ย จะให้ร่มแก่กลา้ไมห้รือหน่อไผใ่น
ระยะแรกแลว้ยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากไมโ้ตเร็วเหล่านั้น 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล การศึกษาการเจริญเติบโตของไผ ่4 สายพนัธ์ุุ Study on Growth of Four Bamboo Varieties  
ธญัพิสิษฐ์ พวงจิก*, ประสบโชค ร่ืนสุข และเยาวพา จิระเกียรติกุล ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศนูย์
รังสิต  ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 12120 
สวนไผห่วานเพชรน ้าผึ้ง 91  หมู่ 4  ต าบลแม่จัว๊ะ  อ.เด่นชยั   จ.แพร่ 

 
 
24. พริกขีห้นู 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช พริกขี้หนูสวน 
ช่ือภาษาอังกฤษ Hot chilli 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Capsicum frutescens Linn. 
ลักษณะพืช ล าต้น   การเติบโตของก่ิงแบบ Dichotomous คือ ก่ิงแตกออกจากล าตน้เพียงก่ิงเดียวและจะ

แตกเพ่ิมเป็น 2 เท่า เร่ือยๆเป็น 2 ก่ิง เป็น 4 ก่ิง และ 8 ก่ิง จนมีลกัษณะเป็นทรงพุ่ม 
ราก   รากแกว้และรากฝอยจ านวนมากมีลกัษณะการแผอ่อกดา้นขา้งเป็นรัศมีไดม้ากกว่า 1 
เมตร และหยัง่ลึกไดม้ากกว่า 1.20 เมตร บริเวณรอบๆโคนตน้จะมีรากฝอยสานกนัหนาแน่น 
ใบ    ใบเป็นชนิดใบเด่ียว มีลกัษณะแบนเรียบ สีเขียวอ่อน และเขยีวเขม้ตามอายขุองใบ ใบ
เป็นมนั มีขนปกคลุมเลก็นอ้ย รูปร่างของใบมีลกัษณะรูปไขจ่นถึงเรียวยาว ปลายใบแหลม 
ใบออกบริเวณก่ิงแบบตรงขา้มกนั และมีขนาดแตกต่างกนัตามสายพนัธ์ุ 
ดอก   ดอกชนิดเด่ียว ขนาดเลก็ แตกออกบริเวณขอ้ตรงท่ีมุมดา้นบนของกา้นใบหรือก่ิง มี
ดอกเดียวหรือหลายดอกในจุดเดียวกนั กา้นดอกตรงหรือโคง้ ดอกมีกลีบรอง มีลกัษณะเป็น  
พูสีขาวหรือสีม่วงประมาณ 5 กลีบ เกสรตวัผูมี้ประมาณ 1-10 อนัแตกออกจากโคนท่ีกลีบ
ดอก อบัเกสรตวัผูมี้สีน ้าเงิน เป็นกระเปราะขนาดเลก็ และยาว ส่วนเกสรตวัเมียมี 1- 2 รังไข่   
มีลกัษณะชูขึ้นเหนือเกสรตวัผู ้รูปร่างเหมือนกระบองหวัมน   รังไขมี่ 3  – 4 พู ออกดอกและ
ติดผลในช่วงวนัส้ัน 
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ผล ประเภท Berry มีลกัษณะเป็นกระเปาะ มีฐานท่ีชั้นผลส้ัน และหนา ผลอ่อนช้ีขึ้น ผลแก่
จะห้อยลง ผลมีลกัษณะแบน กลมยาว จนถึงพองอว้นส้ัน ผลมีขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่ 
ผนงัผล ( Pericarp ) อาจบางหรือหนา มีความเผด็แตกต่างกนัตามพนัธ์ุ ผลอ่อนสีเขียวเขม้ 
บางพนัธ์ุอาจมีสีขาวออกเหลืองเขียว ผลแก่จะเปล่ียนเป็นแดงหรือเหลือง ขนาดผลทัว่ไป
ประมาณ 1- 1.5 น้ิว มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1/4 -2/3 น้ิวเมลด็ดา้นในจะเกิดรวมกนัท่ีรก 
(Placenta) ตลอดจากโคนจนถึงปลายผล 

 
เมล็ด  เกิดรวมกนัท่ีรก (Placenta) ตลอดแนวยาวจากโคนถึงปลายผล เมลด็มีรูปร่างคลา้ย
เมลด็มะเขือเทศ คือ มีรูปกลม แบน สีเหลืองจนถึงสีน ้าตาล ผิวเมลด็ไม่มีขน 

 
ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

พริกเป็นพืชเขตร้อนหรือก่ึงเขตร้อน สามารถทนต่อสภาพแห้งแลง้ไดดี้ ไม่ชอบดินช้ืนแฉะ 
มีน ้าขงั พ้ืนท่ีปลูกพริกควรเป็นท่ีโล่งแจง้ ไดรั้บแสงทั้งวนั 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม    เดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 
ฤดูเก็บเกี่ยว      ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม  

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมดิน    เตรียมดินดว้ยการไถพรวนดว้ยผาน 7 ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร พร้อม
ก าจดัวชัพืช และตากดินนาน  7-14 วนั หลงัจากนั้น ไถดว้ย ผาน 3 เพื่อให้ดินแตกมีความ
ร่วนซุย หากเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นกรดให้ว่านดว้ยปูนขาวปรับสภาพดินก่อนไถทุกคร้ัง หลงัการ
ไถให้ตากดินประมาณ 3-5 วนั  
การเตรียมกล้า    การเพาะเมลด็ในกะบะเพาะเมลด็หรือถุงเพาะช า ท่ี 1 ตน้/หลุม ส าหรับวสัดุ
เพาะให้เตรียมดว้ยการการผสมดินร่วนกบัปุ๋ ยคอกหรือวสัดุหรือใชก้ารเกษตร เช่น แกลบ 
ขี้ เถา้ ขี้ เล่ือย ขยุมะพร้าว ในอตัราส่วนดินต่อวสัดุผสม 2:1 หรือ 1:1 ท าการรดน ้าให้ชุ่มหลงั
การหยอดเมลด็และรดน ้าทุกวนั วนัละ 1-2 คร้ัง ช่วงเชา้หรือเยน็ จนพริกแตกใบแทป้ระมาณ 
3-5 ใบ หรือตน้สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร  จึงน ามาปลูกในแปลง 

 
วิธีการปลกู  ระยะห่างตน้ 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ดว้ยการขดุหลุม
ปลูก และให้โรยดว้ยปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ก่อนปลูก หากตอนเตรียมแปลง
ไม่ไดห้ว่านปุ๋ ย 

 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

การให้น ้า   เป็นพืชท่ีไม่ตอ้งการน ้ามาก แต่ตอ้งการน ้าอยา่งเพียงพอ และสม ่าเสมอจึงควรให้
น ้าเพียงเพ่ือให้ดินชุ่มประมาณ 1-2 คร้ัง/วนั แต่ควรเพ่ิมปริมาณในช่วงท่ีพริกขี้หนูติดดอก 
และผล 
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การใส่ปุ๋ ย   คร้ังแรกเร่ิมในระยะก่อนปลูกดว้ยการรองกน้หลุม ใส่เม่ือตน้กลา้ตั้งตน้ไดห้ลงั
การปลูกแลว้ประมาณ 1 เดือน ดว้ยปุ๋ ยสูตร 15-15-15 และให้อีกคร้ังเม่ือถึงระยะก่อนออก
ดอกประมาณ 15-30 วนั หรือเม่ือตน้แตกก่ิง และทรงพุ่มเตม็ท่ีแลว้ ดว้ยปุ๋ ยสูตร 12-12-24 ใน
อตัราของทั้งสองระยะท่ี 30 กก./ไร่ ควรให้ร่วมกบัปุ๋ ยคอกดว้ย เพื่อป้องกนัการเส่ือมของดิน 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การแปรรูปพริกขีห้นู 
1. พริกตากแห้ง 
ใชพ้ริกแก่ ควรเก็บผลในระยะแก่จดัท่ีมีผลสีแดงจดัทัว่ทั้งผล และควรเลือกผลท่ีไม่ถูกโรค
หรือแมลงท าลาย เพราะหากใชพ้ริกท่ีมีมีคุณภาพจะท าให้พริกแห้งมีสีไม่สวยและคุณภาพ
ดอ้ยลง เม่ือเก็บผลพริกแลว้ควรน ามาตากหรือท าให้แห้งโดยเร็วท่ีสุด 
 โดยวิธี ดงัน้ี 

▪ การให้ความร้อนร่วมกบัตากแดด โดยท าเป็นขั้นตอน ดังนี ้
1. ให้บ่มในกรณีท่ีเก็บพริกยงัไม่แก่หรือมีสีแดงไม่ตลอดทัว่ผล เพ่ือผลพริกสุกเป็นสี

แดงสม ่าเสมอกนั โดยเก็บรวมกนัในเข่งท่ีระบายอากาศได ้ประมาณ 2 คืน  
2. น าไปลวกน ้าร้อนอุณหภูมิประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส โดยน ้าร้อนท่ีใชไ้ม่ควร

เป็นน ้าเดือด ประมาณ 5-10 นาที น ามาตากแดดให้แห้งตามขั้นตอนการลวกน ้าร้อน
จะท าให้สีพริกสม ่าเสมอ ไม่ขาวด่าง  

3. การน ามายา่งไฟอ่อนๆ จนกระทัง่สุกเพ่ือให้แห้งเร็ว 
4. น ามาตากแดด หลงัยา่งแลว้ เพื่อให้พริกแห้งสนิท โดยตากแดดประมาณ  5 แดด 

แลว้สามารถเก็บบรรจุถุงใส่พลาสติก พร้อมผกูปากถุงให้แน่นส าหรับกนัความช้ืน 
▪ การตากแดด 

1. น าพริกสดหลงัจากการบ่มให้มีสีแดงสม ่าเสมอหรือพริกแก่ท่ีเก็บจากไร่ท่ีสุกมีสีแดง
สม ่าเสมอมาตากแดดประมาณ 10-15 แดด ตามขนาดของผลพริก 

2. ขณะตากแดด ให้พริกกลบัพริกวนัละคร้ัง เพ่ือให้พริกแห้งสม ่าเสมอ 
3. พ้ืนหรือวสัดุรองตาก ควรท าจากไมห้รือพลาสติก ไม่ควรเป็นโลหะ เพราะหากใช้

โลหะจะท าให้พริกเกิดการลวกไหม ้มีสีเหลืองหรือด าได ้
▪ การอบ 
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น าไปอบดว้ยไอร้อนในเตาอบหรือน าไปอบดว้ยเตาอบแสงอาทิตย ์ซ่ึงจะร่น
ระยะเวลาในการท าให้แห้งไดเ้ร็วขึ้น เหมาะส าหรับเกษตรกรท่ีปลูกพริกเป็นจ านวน
มาก และเหมาะกบัการท าพริกแหง้ในช่วงฤดูฝน 

2. การผลิตพริกขีห้นูป่น (โรงงาน)  
1. พริกขี้หนูท่ีใชต้อ้งผา่นการตรวจสอบจากฝ่ายควบคุมคุณภาพก่อนทุกคร้ัง     เพ่ือ

คดัแยกผลพริกท่ีไม่มีคุณภาพออก 
2. พริกขี้หนูท่ีผา่นการคดัแยกแลว้จะลงสู่เคร่ืองลา้งพริกขี้หนูและถูกล าเลียงขึ้นจาก

อ่างลา้ง 
3. น่ึงพริกขี้หนู ท่ี 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 นาที 
4. พริกขี้หนูท่ีผา่นการน่ึงจะเขา้เคร่ืองอบแหง้ความช้ืน โดยให้มีความช้ืนสุดทา้ย   ไม่

เกิน 14% เป็นเวลา 30 นาที 
5. พริกขี้หนูท่ีผา่นการอบแห้งจะเขา้สู่การคัว่พริก เพ่ือให้กรอบ และมีกล่ินหอม โดย

ให้ไดค้วามช้ืนของพริกขี้หนูในกระบวนการน้ี ไม่เกิน 6 % 
6. น าพริกขี้หนูท่ีผา่นการคัว่แลว้เขา้เคร่ืองโม่พริก เพ่ือบดให้พริกกลายเป็นพริกขี้หนู

ป่นขนาดต ่ากว่า 2 มิลลิเมตร ความช้ืนไม่เกิน 5% ซ่ึงจะไดน้ ้าหนกัพริกขี้หนูป่นท่ี 
95%ของน ้าหนกัพริกขี้หนูตากแห้งท่ีใชใ้นการผลิต 

7. บรรจใุนบรรจุภณัฑ ์และชัง่น ้าหนกั พร้อมน าเก็บในสถานท่ีป้องกนัความช้ืนไดดี้ 
ราคาขาย กิโลกรัมละ  58.89  บาท 
ผลผลิต/ไร่ 2,200-2,500  ก.ก/ไร่ 
ต้นทุนการผลิต  - ค่าพนัธ์ุ                            832.68 

 - ค่าปุ๋ ย                              3,513.37 
 - ค่าสารก าจดัศตัรูพืช            1,617.84 
 - ค่าน ้ามนั                          858.26 
 - ค่าเตรียมดิน                     549.88 
 - ค่าจา้งปลูกและดูแลรักษา     1,323.24 
 - ค่าจา้งเก็บเก่ียว                  3,350 
 - ค่าจา้งแรงงาน                   1,200 
 - ค่าขนส่ง                           1,015.72 
 - ค่าใชจ้่ายอื่นๆ                     274.98 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

ปลูกพืชหมุนเวียนคือ ปลูกผกัชีสลบักบัพริก โดยจะหว่านผกัชีก่อนในช่วงประมาณเดือน
กุมภาพนัธ์ หลงัจากหว่านแลว้ 45 วนั ก็สามารถเก็บเก่ียวผกัชีไดต้ดัหญา้โดยใชเ้คร่ืองตดั
หญา้แบบสะพาย ตดัหญา้ออกใหห้มดก่อนท่ีจะปลูกพริก จะเร่ิมตน้ปลูกพริกช่วงเดือน
เมษายน หลงัจากปลูกแลว้จะใหปุ้๋ ยหมกัชีวภาพ ท่ีมีสูตร ขี้หมู น ้าหมกัหมู (ขี้หมู ผสมน ้าแช่
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เศษผกั 1 คนื) ฉีดพ่น ในส่วนวชัพืช หญา้ต่างๆ ก็จะใชวิ้ธีถอนเอา แทนการใชส้ารเคมี
ป้องกนัก าจดัวชัพืช 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. 2544. คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
ไทย. 
http://www.taladsimummuang.com/dmma/Portals/PriceListItem.aspx?id=010215020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taladsimummuang.com/dmma/Portals/PriceListItem.aspx?id=010215020
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ประเภทพืชผัก 
1. ช่ือ เห็ดนางฟ้า 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดแขก 
ช่ือภาษาอังกฤษ Sarjor-caju Mushroom 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Pleurotus sajor-caju(Fr.) Sing. 
ลักษณะพืช ดอกเห็ดนางฟ้าจะมีลกัษณะคลา้ยกบัดอกเห็ดเป๋าฮ้ือ และดอกเห็ดนางรม และคลา้ยกบั

เห็ดนางรมมากจนเกือบแยกไม่ออก แต่สีของขอบดอกของเห็ดนางฟ้าจะอ่อนกว่าเห็ด
นางรม ในขณะท่ีเห็ดนางรมขอบดอกจะมีสีคล ้ามากกว่า ส่วนตวัดอกเห็ดนางฟ้าจะ
บางกว่าเห็ดนางรม และมีครีบอยูชิ่ดกนัมากกว่า และเม่ือเทียบกบัเห็ดเป๋าฮ้ือ พบว่า 
กา้นดอกของเห็ดนางฟ้าจะคอ่นอยูต่รงกลางดอกมากกว่าดอกของเห็ดเป๋าฮ้ือท่ีเย้ืองไป
อยูริ่มขอบดอกดา้นใดดา้นหน่ึง และกา้นดอกของเห็ดนางฟ้าจะเลก็กว่ากา้นดอกของ
เห็ดเป๋าฮ้ืออยา่งชดัเจน 
โดยดอกเห็ดนางฟ้าอาจออกเป็นดอกเด่ียวหรือออกเป็นกระจุกแน่น มีกา้นดอกส้ัน สี
ขาว ไม่มีวงแหวน ดอกเห็ดอ่อนมีสีขาว เม่ือแก่มากสีมีสีขาวอมสีน ้าตาลอ่อน มีเส้นใย
ค่อนขา้งละเอียด 

 
ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก   
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในวสัดุเพาะหลายชนิด เช่น ขี้เล่ือย ฟาง

สับ หรือซงัขา้วโพด แต่วสัดุท่ีดีท่ีสุดคือ ขี้ เล่ือยไมย้างพารา 
ฤดูของการปลูก/ผลผลิต ฤดูท่ีเหมาะสมเห็ดนางฟ้าเจริญเติบโตไดดี้ในช่วงหนา้ร้อน ประมาณเดือนเมษายน 

ฤดูเก็บเก่ียว 
ขั้นตอนการปลูก การท ากอ้นเช้ือจากฟางสับ  ฟางท่ีใชเ้พาะควรเป็นฟางท่ีแหง้สนิท ไม่มีเช้ือราปะปน

หรือมีกล่ินเหมน็ สูตรอาหารท่ีใชค้ือ ใชฟ้างสับยาว 2-3 น้ิว 100 กก. ปุ๋ ยนา(สูตร 16-
20-0) 1 กก. ดีเกลือ 0.2 กก. ปูนขาว 1 กก. ความช้ืน 70-75 % โดยมี ขั้นตอนการท า
ดงัน้ี 
1. น าฟางสับไปแช่น ้าหรือรดน ้าให้ทัว่ แลว้ผสมปุ๋ ยและดีเกลือลงไปคลุกเคลา้ใหเ้ขา้
กนัแลว้ท าเป็นกองสูงคลุมดว้ย พลาสติก หมกัทิ้งไว ้3 วนั ในวนัท่ี 3,4,5 และ6 ให้กลบั
กองฟางทุกวนั 
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2. ในวนัที 7 ให้ใส่ปนูขาวเพื่อปรับความเป็นกรด-ด่าง และไล่ก๊าซแอมโมเนียท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการหมกัฟางคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัแลว้ ต่ออีก 1-2 วนั 
3. บรรจใุส่ถุงพลาสติกท่ีใชเ้พาะเห็ด ซ่ึงควรบรรจุให้หมดภายในวนัเดียว ถุงกอ้นเช้ือ
ควรมีขนาด 8 ขีด ถึง 1 กก. เม่ืออดักอ้นเช้ือแน่นดีแลว้ ใส่คอขวดพลาสติก อุดดว้ยส าลี
และปิดดว้ยกระดาษ แลว้รัดยางให้แน่น 
4. น ากอ้นเช้ือท่ีไดไ้ปน่ึงฆ่าเช้ือทนัที ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม. นบัจากน ้าเดือด แลว้
ทิ้งไว ้
5. น าหวัเช้ือเห็ดท่ีเล้ียงไวใ้นเมลด็ขา้วฟ่าง ใชป้ระมาณ 10-20 เมลด็ต่อกอ้นเขี่ยลงใน
กอ้นเช้ือท่ีเยน็ดีแลว้ แลว้รีบปิดปากถุงดว้ยส าลีและกระดาษทนัที สถานท่ีท่ีใชถ้่ายหวั
เช้ือเห็ดลงกอ้นเช้ือควรสะอาดลมสงบ วสัดุท่ีใชเ้ขี่ยหวัเช้ือควรท าความสะอาดดว้ย
แอลกอฮอลก่์อนทุกคร้ัง 
6. แลว้น ากอ้นเช้ือท่ีถ่ายหวัเช้ือเห็ดลงเรียบร้อยแลว้ไปบ่มไวใ้นโรงบ่มกอ้นเช้ือต่อไป 
การท ากอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าจากขี้เล่ือย 
ขี้ เล่ือยท่ีใชเ้ป็นวสัดุเพาะท่ีดีท่ีสุด ไดแ้ก่ ขี้ เล่ือยไมย้างพารา การท ากอ้นเช้ือจากขี้ เล่ือย
น้ีไม่ตอ้งหมกัเหมือนใชฟ้างสับ แต่การเลือกหวัเช้ือควรให้แน่ใจว่าเป็นหวัเช้ือท่ี
สามารถยอ่ยขี้ เล่ือยเป็น อาหารได ้ส าหรับสูตรท่ีใช ้เช่น ขี้เล่ือยไมย้างพารา 100 กก. 
ร าละเอียด 5 กก. แป้งขา้วเจา้หรือน ้าตาลทราย 1 กก. ดีเกลือ 0.2 กก. ปูนขาว 1 กก. 
ความช้ืน 60-70% ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขี้ เล่ือยท่ีใชค้วรเป็นขี้ เล่ือยกลางเก่ากลางใหม่จะดีท่ีสุด หากเป็นขี้ เล่ือยใหม่ควรกอง
ทิ้งไว ้1 สัปดาห์ เน่ืองจากขี้ เล่ือยใหม่จะสลายธาตุอาหารบางอยา่งท าให้เกิดก๊าซ
แอมโมเนีย ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อเช้ือเห็ดและท าให้ความร้อนในกอ้นเช้ือสูงเกินไป 
แต่ถา้เป็นขี้ เล่ือยเก่าอาจมีการปะปนของเช้ือโรคหรือเช้ือราชนิดอ่ืนไดง้่าย อีกทั้งมกัไม่
ค่อยมีธาตุอาหารสะสมอยูม่ากนกั 
2. หลงัจากเตรียมสูตรอาหารไดแ้ลว้ให้น าส่วนผสมทั้งหมดไปคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
แลว้บรรจุใส่ถุงพลาสติกท่ีใชเ้พาะเห็ด ซ่ึงควรบรรจุให้หมดภายในวนัเดียว ถุงกอ้น
เช้ือควรมีขนาด 8 ขีด ถึง 1 กก. เม่ืออดักอ้นเช้ือแน่นดีแลว้ ใส่คอขวดพลาสติก อุดดว้ย
ส าลีและปิดดว้ยกระดาษ แลว้รัดยางให้แน่น 
3. น ากอ้นเช้ือท่ีไดไ้ปน่ึงฆ่าเช้ือทนัที ใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชม. นบัจากน ้าเดือดแลว้ทิง้
ไวใ้ห้เยน็ 
4. น าหวัเช้ือเห็ดท่ีเล้ียงไวใ้นเมลด็ขา้วฟ่าง ใชป้ระมาณ 10-20 เมลด็ต่อกอ้น เขี่ยลงใน
กอ้นเช้ือท่ีเยน็ดีแลว้ แลว้รีบปิดปากถุงดว้ยส าลีและกระดาษทนัที สถานท่ีท่ีใชถ่้ายหวั
เช้ือเห็ดลงกอ้นเช้ือควรสะอาด ลมสงบ วสัดุท่ีใชเ้ขี่ยหวัเช้ือควรท าความสะอาดดว้ย
แอลกอฮอลก่์อนทุกคร้ัง 
5. น ากอ้นเช้ือท่ีถ่ายหวัเช้ือเห็ดลงเรียบร้อยแลว้ไปบ่มไวใ้นโรงบ่มกอ้นเช้ือต่อไป 
การบ่มกอ้นเช้ือ 
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หลงัจากใส่เช้ือเห็ดลงในถุงกอ้นเช้ือแลว้ ให้น าไปบ่มในโรงบม่เช้ือหรือบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิปกติ เพ่ือใหเ้ส้นใยเจริญในกอ้นเช้ือ ในการจดัวางหากวางในแนวตั้งไม่ควร
ให้ถุงทบัซอ้นกนั ถา้จดัวางในแนวนอนสามารถจดัวางซอ้นกนัไดแ้ต่ตอ้งหมัน่กลบั
กอ้นเช้ือดา้นล่าง ขึ้นดา้นบน เพ่ือให้อากาศถ่ายเทสะดวก ในช่วงท่ีเส้นใยจะเดินเตม็ถุง 
ตอ้งหมัน่ตรวจดูโรคแมลง มด มอดแมลงสาบ ปลวกหรือไร หากพบให้รีบน ากอ้นเช้ือ
ออกไปก าจดัทนัที หรือฉีดพ่นดว้ยสารสกดัตะไคร้หอมรอบ ๆ โรงบ่มเพื่อป้องกนัไว้
ก่อนได ้
การท าให้เกิดดอก 
ในการท าใหเ้ห็ดเกิดดอกตอ้งยา้ยกอ้นเช้ือจากโรงบ่มไปไวโ้รงเพาะ โรงเรือนท่ีเหมาะ
ส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า ควรเป็นโรงเรือนท่ีสามารถเก็บความช้ืนไดดี้ มีความช้ืน
สัมพทัธ์ประมาณ 80-85% อุณหภูมิท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเกิดดอกคือ 25 องศาเซลเซียส 
มีระบบถ่ายเทอากาศดีและสะดวกต่อการท าความสะอาด การคดัแยกกอ้นเช้ือจากโรง
บ่มให้สังเกตดูว่ากอ้นเช้ือนั้นมีเส้นใยเดินเตม็ ถุงแลว้ และควรปล่อยทิ้งไวสั้กระยะ
หน่ึง เพ่ือให้เส้นใยรัดตวัและสะสมอาหารก่อนน าไปเปิดปากกอ้นเช้ือใหเ้กิดดอก
คลา้ย เห็ดนางรมต่อไป 
1. วิธีวางกอ้นเช้ืออาจวางในลกัษณะแนวนอนบนชั้นวางซอ้น ๆ กนัชั้นละ 3-5 กอ้น
หรือเรียงโดยใชเ้ชือกแขวนแลว้ตดัปากถุงบริเวณคอขวด เพื่อให้ดอกเห็ดออกดอก
ออกมา 
2. วิธีการควบคุมความช้ืนในระยะน้ี หากไม่ไดเ้พาะในช่วงปลายฝนตน้หนาว ซ่ึงมี
อุณหภูมิและความช้ืนท่ีพอเหมาะอาจใชวิ้ธีการพ่นน ้าฝอย ๆ หรือรดน ้าท่ีพ้ืนโรงเพาะ
ก็ได(้ถา้ใชน้ ้าประปาควรพกัน ้าไว ้3-4 วนั เพ่ือคลอรีนระเหยออกไปก่อน) 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้าช่วงเปิดดอก  
เม่ือเราไดก้อ้นเห็ดมาแลว้ กอ้นเดินเช้ือเตม็ร้อยเปอร์เซ็นต ์ทีน้ีก็ถึงขั้นตอนส าคญัแลว้
นะคะ นัน่ก็คือขั้นตอนการเปิดดอกนัน่เองค่ะ ซ่ึงวิธีการเปิดดอกท่ีจะกล่าวถึงน้ีนะคะ 
เป็นการเปิดดอกเห็ดนางฟ้านะคะ แต่เห็ดท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้าภูฐาน 
เห็ดนางรม ก็ใชวิ้ธีเดียวกนันะคะ การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้าช่วงเปิดดอกถือว่ามี
ความส าคญัมากๆนะคะ เรามาดูกนันะคะว่าปัจจยัอะไรท่ีมีความส าคญับา้ง  
1. อุณหภูมิและความช้ืน เห็ดในกลุ่มน้ี จะเจริญไดดี้ท่ีสุดท่ีความช้ืนภายในโรงเรือนไม่
ควรต ่ากว่า 80% อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสนะคะ  
2. การถ่ายเทอากาศ เห็ดในกลุ่มน้ี ตอ้งการออกซิเจนสูงมากโดยเฉพาะ ในระยะก าลงั
สร้างเส้นใยและเกิดดอก ถา้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์วใ้นโรงเรือนมาก ก็จะส่งผล
ให้ล าตน้เห็ดจะยืดยาว ดอกจะหุบไม่บานเลยล่ะคะ่  
3. แสง แสงมีความจ าเป็นต่อการท าให้ดอกเห็ดสมบูรณ์หรือเพื่อให้เห็ดออกดอกเร็ว
ขึ้น ค่ะ ถา้ขาดแสง กา้นดอกจะยาวออก ดอกเลก็และผลผลิตต ่าค่ะ  
4. ศตัรูเห็ดนางฟ้า ท่ีพบประจ าและเราตอ้งระวงัมีดงัน้ีนะคะ  
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- หนูและแมลงสาบ 
- ไร จะดูดกินน ้าเล้ียงกอ้นเช้ือและดอกเห็ด จะระบาดเม่ือความช้ืนในโรงเรือนต ่า 
- แมลงหว่ี จะเกิดกบัดอกเห็ดท่ีมีอายมุากจะมาตอมและวางไข่ 

ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว  
ราคาขาย ราคาเฉล่ีย 30 บาท/กก. (อา้งจาก เวบ็ www.taladsimummuang.com วนัท่ี 28 มีนาคม 

2561  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต ส าหรับตน้ทุนในการเพาะเห็ด 1,000 กอ้น เม่ือเฉล่ียราคาแลว้จะอยูท่ี่กอ้นละ 5บาท 

และมีค่าใชจ้่ายในการสร้างโรงเรือนอีกจ านวน 3,000 บาท เม่ือรวมตน้ทุนทั้งหมดจะ
อยูท่ี่ 8,000 บาท และสามารถคืนทุนไดภ้ายใน 1 เดือน 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. วิธีเพาะเห็ดนางฟ้าขาย เพาะง่าย โตเร็ว [อาชีพท าเงิน] 20 ตุลาคม 2560 
http://www.bangkoktoday.net/nang-fa-mushroom/ 
2. ( เห็ดนางฟ้า และการเพาะเห็ดนางฟ้า )  
http://puechkaset.com/เห็ดนางฟ้า/ 

 
 

2.ขมิน้ หรือ ขมิน้ชัน 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ขม้ิน หรือ ขม้ินชนั 
ช่ือภาษาอังกฤษ Turmeric 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L. 
ลักษณะพืช ขม้ินชนัเป็นพืชท่ีอยูใ่นวงศข์ิงข่า เป็นพืชลม้ลุกอายหุลายปี ล าตน้เหนือดินเป็นล าตน้ท่ี

เกิดจากการอดัตวักนัของกาบใบ ล าตน้จริงอยูใ่ตดิ้นเรียกเหงา้ขม้ิน ประกอบดว้ย เหงา้
หลกัใตดิ้นท่ีเราเรียกว่า หวัแม่ ซ่ึงมีรูปไข่และแตกแขนงทรงกระกอบออกดา้นขา้งทั้ง 2 
ดา้น ท่ีเราเรียกว่า แง่ง เน้ือในเหงา้มีสีเหลืองมีกล่ินเฉพาะ ใบเป็นใบเด่ียว เจริญออกจาก
เหงา้เรียงเป็นวงซอ้นทบักนั ใบรูปหอก กวา้ง 12-15 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร 
ช่อดอกเจริญออกจากเหงา้แทรกขึ้นระหว่างใบ รูปทรงกระบอก ประกอบดว้ยใบ
ประดบัจ านวนมาก มีสีเขียวอ่อน ใบประดบัตรงปลายช่อจ านวน 6-10 ใบ สีขาวหรือ
ขาวแกมชมพูเร่ือ ๆ ดอกสีเหลืองอ่อน เกิดในซอกใบประดบัเวน้แต่ในซอกใบตรงปลาย
ช่อ ผลทรงกลมมี 3 พู 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก   
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ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ขม้ินชนัสามารถขึ้นไดดี้ในดินทกุชนิดและเป็นพืชท่ีชอบอากาศร้อนช้ืน  แต่ท่ี
เหมาะสมควรเป็นดินท่ีระบายน ้าดี ชอบดินร่วนปนทราย น ้าไม่ท่วมขงั แต่ถา้เป็นดิน
เหนียวควรใส่ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอกอตัรา 1 ตนั/ไร่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน  และ
ตอ้งการความชุ่มช้ืนสูง  สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีกลางแจง้ 

ฤดูของการปลูก/ผลผลิต ฤดูท่ีเหมาะสมเร่ิมปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน ถึงตน้เดือน
พฤษภาคมของทุก ๆ ปี 
ฤดูเก็บเก่ียวในช่วงฤดูหนาวหรือประมาณปลายเดือนธนัวาคมถึงมกราคม 

ขั้นตอนการปลูก 1. เร่ิมตน้ควรมีการไถพรวนพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกเพื่อให้ร่วนซุยและตากดินไว ้1-2 สัปดาห์ 
ท าดินเป็นแบบยกร่องเพ่ือการระบายน ้าท่ีดี  โดยยกร่องกวา้งประมาณ 50-60 
เซนติเมตร  สูงประมาณ 25 เซนติเมตร  ระยะในการปลูก 15 × 15 เซนติเมตร 
2. เลือกหวัพนัธ์ุขม้ินชนัท่ีมีอายใุนช่วง 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ์  พนัธ์ุแขง็แรง ไม่มีโรค
และแมลง  แบ่งหวัพนัธ์ุโดยหัน่ให้แต่ละเหงา้มีตาอยา่งนอ้ย 3-5 ตาหรือแง่ง  น ้าหนกั
ประมาณ 15-50 กรัม 
3. น าท่อนพนัธ์ุแช่สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง 1-2 ชัว่โมง  จากนั้นน าท่อนพนัธ์ุมาชุบ
ดว้ยสารเคมีป้องกนัเช้ือราก่อนปลูก 
4. หลุมท่ีจะปลูก ควรลองดว้ยปุ๋ ยคอกกน้หลุม หลุมละ 200 กรัม น าหวัพนัธ์ุท่ีเตรียมไว้
ปลูกลึก 5-7 เซนติเมตร คลุมดว้ยฟางหรือหญา้คาขนาดประมาณ 2 น้ิว จากนั้นรดน ้าให้
ชุ่ม 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ ยและก าจดัวชัพืช   
ขม้ินชนั เม่ือเร่ิมงอกยาวประมาณ 5-10เซนติเมตร ตอ้งรีบท าการก าจดัวชัพืช เน่ืองจาก
ขม้ินชนัหลงัจากงอกจะเจริญเติบโตแข่งกบัวชัพืชไม่ได ้และใส่ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต 
อตัรา 50 กก./ไร่ เม่ือก าจดัวชัพืชคร้ังท่ี 2 ควรพรวนดินกลบโคนแถวขม้ินชนัดว้ย 
หลงัจากนั้นก าจดัวชัพืชอีก 2-3 คร้ังก็พอ 
การให้น ้า 
   แมว่้าขม้ินชนัจะเป็นพืชท่ีทนทานต่อสภาพแวดลอ้มก็ตามในช่วงตน้ฤดูฝน อาจทิง้
ช่วงไปขณะท่ีขม้ินชนัยงัมีขนาดเลก็อยู ่อาจมีอาการเห่ียวเฉาบา้ง จึงควรใหน้ ้า
ชลประทานให้เพียงพอส าหรับความชุ่มช้ืน หรืออาจใชว้ตัถุคลุมดินเพ่ือลดการระเหย
ของน ้า และเม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูฝนไม่จ าเป็นตอ้งให้น ้าเลย แตต่อ้งระมดัระวงัน ้าท่วมขงัใน
แปลงเป็นเวลานาน ๆ ท าใหข้ม้ินเน่าตายได ้ควรเตรียมแปลงให้มีทางระบายน ้าและตอ้ง
รีบจดัการระบายน ้าออกทนัทีท่ีพบว่ามีน ้าท่วมขงั 

ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยว  
ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
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ชนิดและขนาดของ 
หวัพนัธ์ุท่ีใชป้ลูก 

จ านวนหวั
พนัธ์ุท่ีใช้
ปลูก/ไร่  
ในระยะปลูก 
75x30  
เซนติเมตร 
(ช้ิน) 

น ้าหนกัหวั
พนัธ์ุ 
กิโลกรัม/ไร่ 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร่) 

1. หวัแม่น ้าหนกัประมาณ 
15-30 กรัม/หวั 

7,100 155 3,300 

2. หวัแม่ผา่ซีกน ้าหนกั
ประมาณ 15-50 กรัม/ช้ิน 

7,100 215 2,700 

3. แง่ง ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5 ซม. 
ยาวประมาณ 8-12 ซม. 
น ้าหนกั 15-30 กรัม/ช้ิน 

7,100 140 2,800 

4. แง่ง ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1 ซม. ยาว
ประมาณ 6-9 ซม. น ้าหนกั 
5-10 กรัม/ช้ิน 

7,100 75 2,500 

 

ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. 31 มกราคม พ.ศ. 2558 การปลูก..ขม้ินชนั ไดห้ลกัแสน.!!  [ ชาวสวน... ชาวเกษตร.!! 
เพื่อชาวรากหญา้ ]  http://kasettakonthai.blogspot.com/2015/01/blog-post_20.html 
2. วนัองัคาร ท่ี 16 ตุลาคม 2555 [การปลูกขม้ิน] http://oknation.nationtv.tv/blog/horti-
asia/2012/10/16/entry-1 
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3.ขิง 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ขิงแกลง, ขิงแดง (จนัทรบุรี) , ขิงเผือก (เชียงใหม)่ , สะเอ (แม่ฮ่องสอน) , ขิงบา้น, 
ขิงแครง, ขิงป่า, ขิงเขา, ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง) , เกีย (จีนแตจ๋ิ้ว) 

 
ช่ือภาษาอังกฤษ Ginger 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Roscoe 
ลักษณะพืช เป็นพืชลม้ลุก มีเหงา้ใตดิ้น เปลือกนอกสีน ้าตาลแกมเหลือง เน้ือในสีนวลมีกล่ินหอม

เฉพาะ แทงหน่อหรือล าตน้เทียมขึ้นเป็นกอประกอบดว้ยกาบหรือโคนใบหุ้มซอ้นกนั ใบ 
เป็นชนิดใบเด่ียว ออกเรียงสลบักนัเป็นสองแถว ใบรูปหอกเกล้ียงๆ กวา้ง 1.5 - 2 ซม. 
ยาว 12 - 20 ซม. หลงัใบห่อจีบเป็นรูปรางน าปลายใบสอบเรียวแหลม โคนใบสองแคบ
และจะเป็นกาบหุ้มล าตน้เทียม ตรงช่วงระหว่างกาบกบัตวัใบจะหกัโคง้เป็นขอ้ศอก ดอก 
สีขาว ออกรวมกนัเป็นช่อรูปเห็ดหรือกระบองโบราณ แทงขึ้นมาจากเหงา้ ชูกา้นสูงขึ้นมา 
15 - 25 ซม. ทุกๆ ดอกท่ีกาบสีเขยีวปนแดงรูปโคง้ๆ ห่อรองรับ กาบจะปิดแน่นเม่ือดอก
ยงัอ่อน และจะขยายอา้ให้ เห็นดอกในภายหลงั กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอก มีอยา่ง
ละ 3 กลีบ อุม้น ้า และหลุดร่วงไว โคนกลีบดอกมว้นห่อ ส่วนปลายกลีบผายกวา้งออก
เกสรผูมี้ 6 อนั ผล กลม แขง็ โต วดัผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 ซม. 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  ปางมะผา้ 
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ขิงชอบดินร่วนซุย มีการระบายน ้าดี ควรเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวปนทรายท่ี

มีความอุดมสมบูรณ์สูง ในการปลูกจะให้ไดผ้ลดีจะตอ้งเตรียมดินปลูกให้มีสภาพ
เหมาะสม ขิงสามารถปลูกไดดี้ตั้งแต่ระดบัน ้าทะเลจนกระทัง่ความสูงประมาณ 1,500 
เมตร อุณหภูมิ ขิงชอบอากาศช้ืนและมีอุณหภูมิสูงพอสมควร 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - เดือนมีนาคม ระหว่างเดือนเมษายน - เดือน
พฤษภาคม 
ฤดูเก็บเก่ียว ขิงอ่อนจะเร่ิมเก็บเก่ียวไดเ้ม่ืออาย ุ4 - 5 เดือน ส าหรับชิงแก่เก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ
10 - 12 เดือนหลงัจากปลูก จะเก็บขิงอ่อนไดป้ระมาณเดือน กรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 
ขิงแก่จะสามารถเก็บเก่ียวได ้ประมาณเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ( ส าหรับปลูก
ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - เดือนมีนาคม ) จะเก็บขิงอ่อนไดป้ระมาณเดือน กนัยายน - 
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เดือนตุลาคม  ขิงแก่จะสามารถเก็บเก่ียวได ้เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพนัธ์ุ ( ส าหรับ
ปลูกระหว่างเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม )  

ขั้นตอนการปลูก 1.เตรียมดินร่วนคลุกกบัปุ๋ ยคอก ตากดินทิ้งไวป้ระมาณ 4-5 วนั โดยการไถพรวน 3-4 คร้ัง 
หากปลูกแบบยกร่องเม่ือยกร่อง แลว้ให้เวน้ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50-70 
เซนติเมตร ส่วนการปลูกแบบแปลงควรท าแปลงปลูก ให้มีขนาดความกวา้ง 1 เมตร สูง 
15-20 เซนติเมตร 
2. การปลูกขิงอ่อนให้ตดัท่อนพนัธ์ุขิงยาวประมาณ 2 น้ิวแต่ละท่อนตอ้งมีตาบนแง่ง 2-3 
ตา จากนั้นน าท่อนพนัธ์ุไปแช่น ้ายาฆ่าเช้ือราประมาณ 10-15 นาที แลว้น ามาผึ่งแดดให้
แห้งก่อนน าไปปลูก 
3. การปลูกขิงแก่ ใชเ้หงา้หรือหวัพนัธ์ุจากขิงแก่อาย ุ10-12 เดือน เอามาผึ่งลมให้แหง้ 
แลว้น ามาหนัเป็นท่อนๆ ยาวท่อนละ 2 น้ิว มีตาติดอยู ่2-3 ตา หลงัจากนั้นน าปูนแดงที่กิน
กบัหมากป้ายตามแผลท่ีตดั เพ่ือไม่ให้ขงิเน่าก่อนงอก 

ขั้นตอนการดูแลรักษา • การให้น ้า 
โดยติดตั้งระบบการใหน้ ้าแบบสปริงเกลอร์ ซ่ึงอาจจะตอ้งลงทุนสักหน่อย แต่เม่ือเทียบ
กบัผลท่ีไดแ้ลว้ก็นบัว่าคุม้กนัอยู ่หากพบว่าหนา้ดินและตน้ขงิเร่ิมแสดงอาการเห่ียว ควร
ท าการให้น ้าทนัที ส่วนการปลูกโดยอาศยัการชลประทานนั้น เม่ือตรวจแปลงปลูกพบว่า
ดินเร่ิมแห้ง ก็ท าการทดน ้าเขา้แปลงปลูก หากพบว่าในแปลงปลูกมีน ้าท่วมขงั ให้รีบ
ระบายน ้าออกทนัที 
• การคลุมดิน 
จะสามารถลดค่าใชจ้่ายในการก าจดัวชัพืชไปดว้ย ช่วยรักษาความช้ืนในแปลงปลูก 
ส าหรับวสัดุคลุมดินท่ีใชน้ั้น ก็หาท่ีมีอยูต่ามหมู่บา้น เช่น ทางมะพร้าว ใบหญา้คา ฟาง
ขา้ว เป็นตน้ 
• การใส่ปุ๋ ย 
ส าหรับปุ๋ ยท่ีใชค้ือปุ๋ ยสูตร 15-15-15 ซ่ึงจะใชเ้ป็นปุ๋ ยรองพ้ืนในอตัรา 50-60 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ต่อจากนั้นเม่ือขิงอายไุด ้2 เดือน และ 4 เดือน จะใชปุ้๋ ยสูตร 13-13-21 ในอตัรา 50-60 
กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ควรใส่ระหว่างหลุมปลูกประมาณหลุมละ 1 ชอ้นชา 
• การก าจดัวชัพืช 
จะเร่ิมตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก โดยในการไถจะตอ้งท าการไถพรวนเก็บเอาเศษวชัพืช
ออกให้หมด หลงัจากปลูกขิงเรียบร้อยแลว้นั้น สามารถท่ีจะท าไดวิ้ธีเดียว คือ ใชมื้อถอน 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีกระทบกระเทือนต่อขิงนอ้ยท่ีสุด 
• การกลบโคนหรือถมโคน 
นอกจากจะเป็นการก าจดัวชัพืชไปในตวัแลว้ ยงัเป็นการกระตุน้ใหข้ิงแตกหน่อแตกกอดี 
และแง่งจะเจริญสมบูรณ์ คร้ังแรกท าการกลบโคนเม่ือขิงมีอาย ุ2 เดือน หรือเม่ือตน้ขงิ
งอกขึ้นมาไดป้ระมาณ 3 ตน้ โดยใชจ้อบโกยดินบนสันร่องกลบโคนตน้ขงิ เพียงคร่ึงหน่ึง
ของร่อง คร้ังท่ีสองกระท าหลงัจากคร้ังแรกประมาณ 1 เดือน คือ เม่ือขิงมีอาย ุ3 เดือน 
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ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

1. น าไปบริโภค 
2. ขิงดอง 
3. น าไปเป็นยารักษาโรค เช่น ขบัลม แกท้อ้งอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คล่ืนไส้อาเจียน แก้
หอบไอ ขบัเสมหะ แกบิ้ด เป็นตน้ 

ราคาขาย  ราคาขิงอ่อนเฉล่ีย /กก. 
รายเดือน ประจ าปี 2561 

เฉล่ีย สูงสุด ต ่าสุด 

ม.ค. 41.61 50.00 30.00 

ก.พ. 53.85 54.00 50.00 

มี.ค. 46.80 54.00 46.00 

เม.ย. - - - 

ราคาขิงแก่เฉล่ียราย /กก.
เดือน ประจ าปี 2561 

เฉล่ีย สูงสุด ต ่าสุด 

ม.ค. 45.48 70.00 30.00 
ก.พ. 30.00 30.00 30.00 
มี.ค. 30.00 30.00 30.00 
เม.ย. - - - 

 

ผลผลิต/ไร่ ผลผลิตรวม 4,000 กิโลกรัม/ไร่ 
ต้นทุนการผลิต ตน้ทุน / ผลตอบแทน 

ตน้ทุน (ปี 2555 : บาท/ไร่)  
- ค่าพนัธ์ 5,789.10  
- ค่าปุ๋ ยเคมี 2,073.00  
- ค่าปุ๋ ยอินทรีย ์1,750.00  
- ค่าปูนขาว 220.00  
- ค่าเตรียมดิน 1,472.18  
- ค่าสารก าจดัศตัรูพืช 468.69  
- ค่าจา้งปลูก 1,372.58  
- วสัดุคลุมดิน 250.00  
- ค่าจา้งเกบ็เก่ียวและดู แลรักษา  
(6.81 บาท/กก.) 17,910.06  
- ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 1,027.28  
รวมตน้ทุน (บาท/ไร่) 32,332.89 

 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
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แหล่งอ้างอิงข้อมูล - วนัท่ี 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ขิงอ่อนท่ีคนมองขา้ม Sanchai Phakudlao 
http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1446455342 
- นายผกั on August 21, 2008 
 http://vegetweb.com/ginger/ 
- ขิง สรรพคุณและประโยชน์ http://www.kycgroups.com/index.php/helium/article-
sub/14-2017-09-11-04-31-04 

 
 
4.ชะอม 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ชะอม หรือ ผกัหละ  
ผกัหละ, ผกัละ, ผกัล่า, ผกัห้า (ภาคเหนือ), ชะอม (ไทยภาคกลาง), ผกัข่า (ร้อยเอด็),โพะ
ซุยโด่ะ 

ช่ือภาษาอังกฤษ Climbing wattle 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Acacia pennata (L.) Will.subsp.insuavis Nielsen 
ลักษณะพืช ล าตน้ 

ชะอมเป็นไมย้ืนตน้มีอายนุานหลายปี มีล าตน้สูงไดม้ากกว่า 5 เมตร ล าตน้แตกก่ิงนอ้ย 
ท าให้มีทรงพุ่มโปร่ง ก่ิงมีขนาดเลก็ แต่ยาวไดห้ลายเมตร ล าตน้ และก่ิงมีหนามแหลม 
เปลือกล าตน้ และก่ิงค่อนขา้งบาง เปลือกผิวเรียบ ไม่แตกสะเก็ด ผวิเปลือกมีสีเทาอม
เขียว 

 
ใบ และยอดอ่อน 
ใบชะอมเป็นใบประกอบ มีกา้นใบหลกั ยาว 15-20 ซม. กา้นใบหลกัแตกเป็นกา้นใบยอ่ย
เป็นคู่ๆตรงขา้มกนั 8-12 กา้น แต่ละกา้นใบยอ่ยประกอบดว้ยใบขนาดเลก็จ านวนมาก ใบ
จะอยูต่รงขา้มกนัเป็นคู่ๆ 15-28 คู ่ใบมีลกัษณะรูปไข่ ผิวใบเรียบ ใบอ่อนมีสีเขียวสด ใบ
แก่มีสีเขียวเขม้ ใบบริเวณยอดอ่อนหุบพบัเขา้ประกบกนั ต่อมาค่อยแผก่างออก 



229 
 

 

 
ยอดอ่อนชะอมจะมีกล่ินฉุนแรง เป็นส่วนท่ีใชป้ระกอบอาหาร แต่หากเป็นใบแก่ กล่ิน
ฉุนน้ีจะค่อยๆจางลง ไม่นิยมน ามาประกอบอาหาร 
ดอก 
ดอกชะอมออกเป็นช่อ แทงออกเหนือซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกมีขนาดเลก็ สีขาว มี
เกสรตวัผูเ้ป็นเส้นเลก็ๆภายในดอก 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก   
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ชะอมเป็นพืชท่ีเติบโตไดดี้ในทุกสภาพดิน นิยมปลูกหรือขยายพนัธ์ุดว้ยการปักช าก่ิง

หรือล าตน้ และก่ิงพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการตอนก่ิง 
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ตน้ฤดูฝน ช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน  
ฤดูเก็บเก่ียว สามารถเก็บเก่ียวไดเ้ม่ืออาย ุ3-4 เดือน เก็บไดทุ้ก 4 วนั 

ขั้นตอนการปลูก การปลูกชะอม 
ชะอมเป็นพืชท่ีเติบโตไดดี้ในทุกสภาพดิน นิยมปลูกหรือขยายพนัธ์ุดว้ยการปักช าก่ิง
หรือล าตน้ และก่ิงพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการตอนก่ิง 
การเตรียมก่ิงพนัธ์ุ 
ก่ิงพนัธ์ุชะอมท่ีใชส้ าหรับการปักช าก่ิงตอ้งเป็นก่ิงแก่ อายมุากกว่า 8 เดือน ก่ิงมีสีเทาอม
น ้าตาล ขนาดก่ิงประมาณ 1.5-2.5 ซม. ตดัยาวประมาณ 25-35 ซม. โดยตดัปลายทั้ง 2 
ขา้ง ใหเ้ฉียงเป็นปากฉลาม จากนั้น น าลงปักช าในกรถางพลาสติกหรือถุงเพาะช า โดย
เสียบก่ิงพนัธ์ุลึกประมาณ 10 ซม. และปักให้เอียงประมาณ 45 องศา ทั้งน้ี วสัดุเพาะช า 
ควรเป็นดินผสมกบัแกลบด าหรือวสัดุอื่น เช่น ขยุมะพร้าว อตัราส่วนดินกบัวสัดุผสมท่ี 
1:2 
หลงัการปักช าตอ้งรดน ้าเป็นประจ าทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง ช่วงเชา้ และเยน็ จนชะอมเร่ิม
แตกยอดใหม่ 2-3 ยอด และยอดใหม่มีกา้นใบแลว้ 3-5 กา้น ก็เหมาะส าหรับลงปลูกใน
แปลงได ้
ปัจจุบนั เกษตรกรส่วนใหญ่มกันิยมซ้ือก่ิงพนัธ์ุมาปลูก เน่ืองจากประหยดั และทุ่นเวลา
ได ้ก่ิงพนัธ์ุเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะไดจ้ากการตอนก่ิงเป็นหลกั 
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การเตรียมแปลงปลูก 
การปลูกชะอมในแปลงขนาดใหญ่เพ่ือมุ่งการคา้ จ าเป็นตอ้งเตรียมดินเสียก่อน ดว้ยการ
ไถพรวนดิน 1-2 รอบ แต่ละรอบตากดินนาน 7-14 วนั พร้อมก าจดัวชัพืชออกให้หมด 
ทั้งน้ี ก่อนไถยกร่อง ใหห้ว่านดว้ยปุ๋ ยคอกอตัรา 2-4 ตนั/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 
อตัรา 25 กิโลกรัม/ไร่ หลงัจากนั้น ไถยกร่องแปลงท่ีระยะห่างของแถวท่ี 2 เมตร แต่
เกษตรกรบางรายอาจไม่ไถยกร่อง เพียงหว่านปุ๋ ย ไถพรวนดิน และก าจดัวชัพืชเสร็จ แลว้
ปลูกเลย ซ่ึงท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้า่ยได ้
ขั้นตอนการปลูก 
น ากลา้พนัธ์ุชะอมท่ีแตกยอด และมีใบแลว้ 3-5 ใบ ลงปลูกบนร่องแปลง ระยะห่างของ
หลุมปลูกประมาณ 1-1.5 เมตร 

ขั้นตอนการดูแลรักษา – หลงัการปลูกแลว้ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยเคมีสูตร 24-8-8 อตัรา 150-200 กรัม/
ตน้ 
– การให้น ้าจ าเป็นตอ้งให้น ้าอยา่งสม ่าเสมอ โดยในช่วง 1-2 เดือนแรก ควรให้น ้าทุกๆ 3-
4 คร้ัง/สัปดาห์ หลงัจากนั้นค่อยให้น ้าประมาณ 2-3 คร้ัง/สัปดาห ์
– หลงัการปลูกชะอมแลว้ 1-2 เดือน ชะอมจะเร่ิมมีก่ิงยาว ระยะน้ีจ าเป็นตอ้งตดัก่ิงชะอม
ทิ้ง เพ่ือให้มีการแตกก่ิงมากขึ้น 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

 

ราคาขาย ราคาขายเฉล่ีย 10 บาท / กก.  อา้งจากเวบ็ไซต ์ตลาดส่ีมุมเมือง ราคาในทอ้งถ่ิน ขายเป็น
ก า ก าละ 4-5 บาท 

ผลผลิต/ไร่ พ้ืนท่ี 1 ไร่ สามารถเก็บได ้50-60 ก า ( แพ ) 
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ต้นทุนการผลิต 
 

ตน้ทุน/ปัจจยัการผลิต 

ชนิด/จ านวน ราคา( บาท ) 

ประมาณการค านวณตน้ทุนในพ้ืนท่ี 1 ไร่  

- ค่าตน้พนัธ์* ( 1 ไร่ ปลูกไดป้ระมาณ 1000 ตน้ ) ราคาก่ิงพนัธ์ุ 10 บาท 
/ ตน้ 

10000 

- ค่าปุ๋ ยเคมี 900 

- ค่าปุ๋ ยหมกั / ชีวภาพ 800 

- สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 2525 

รวม 14225 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. ( ชะอม สรรพคุณ และการปลูกชะอม ) http://puechkaset.com/ชะอม/ 
2. ( 4 สิงหาคม 2560 ชะอม สรรพคุณและประโยชนข์องชะอม 9 ขอ้ ! ) 
https://medthai.com/ชะอม/ 
3. ( 15 มิถุนายน 2559 วิธีการปลูกชะอมแบบมืออาชีพ ) 
 http://ilovekaset.com/post-352-วิธีปลูกชะอมแบบมืออาชีพ.html 
4. ( ไฟล ์PDF เร่ือง ชะอม ) http://esc.agritech.doae.go.th/ebooks/download-
pdf/Chaom.pdf 
5. ( 5 กรกฎาคม 2017 ) http://www.kaset1009.com/th/articles/91827-หนุนปลูก-ชะอม-
รายไดดี้วนัละเป็นพนับาท-มีคลิป 
6. ราคาในตลาดอา้งจาก เวบ็ไซตต์ลาดส่ีมุมเมือง วนัท่ี 27 มีนาคม 2561  
http://www.taladsimummuang.com/dmma/Portals/PriceListItem.aspx?id=01010601 
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5.ตะไคร้ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ตะไคร้ จะไคร (ภาคเหนือ), หวัซิงไค (ภาคอีสาน), ไคร (ภาคใต)้, คาหอม (แม่ฮ่องสอน), 
เชิดเกรย, เหลอะเกรย (เขมร-สุรินทร์), ห่อวอตะโป่ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 

ช่ือภาษาอังกฤษ Lemon grass 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Cymbopogon citratus 
ลักษณะพืช ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

* ตน้ตะไคร้ เป็นพรรณไมล้ม้ลุก จะขึ้นเป็นกอใหญ่ สูงประมาณ 1 เมตร ลกัษณะของล า
ตน้เป็นรูป ทรงกระบอก แขง็ เกล้ียงและตามปลอ้งมกัมีไขปกคลุมอยู ่เป็นพรรณไมท่ี้มี
อายหุลายปี 

 
* ใบตะไคร้ ใบเด่ียว แตกใบออกเป็นกอ รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม และผิวใบจะสาก
มือทั้งสองดา้น เส้นกลางใบแขง็ ขอบใบจะมีขนขึ้นอยูเ่ลก็นอ้ย มีสีเขียวกวา้งประมาณ 2 
ซม. ยาว 2-3 ฟุต 
สรรพคุณตะไคร้ 

 
ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก  - ปลูกไดในดินทุกชนิด เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย 
 - เป็นดินท่ีมีอนิทรียวตัถุอุดมสมบูรณ์ ประมาณ 2.5-3 เปอร์เซ็นต ์ 
- เป็นดินท่ีมีความชุ่มช้ืนนอ้ย มีการระบายนา้ดี  
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ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสมตน้ฤดูฝน 
ฤดูเก็บเก่ียวตะไคร้เกบ็เก่ียวเม่ืออาย ุ6-7 เดือน 

ขั้นตอนการปลูก 1. เลือกพนัธ์ุท่ีดี ส าหรับตระไครในบา้นเราท่ีนิยมปลูกกนัมีอยู ่2 สายพนัธ์ุ นัน่ก็คือพนัธ์ุ
พ้ืนบา้น และก็พนัธ์ุเกษตร ซ่ึงแนะน าใหป้ลูกพนัธ์ุเกษตรเพราะใหผ้ลผลิตท่ีสูงกว่า ล าตน้
ใหญ่กว่าพนัธ์ุพ้ืนบา้น มีราคาเท่ากนั 
2. ตดัใบ (เพ่ือลดการคลายน ้า )และรากของตะไคร้ออก เพ่ือเตรียมการปลูก เกษตรกร
สามารถท่ีจะน าตน้ตระไคร้แช่น ้าไวสั้ก 5 วนัก่อนการปลูกเพ่ือให้มัน่ใจว่าตะไคร้มีราก
งอกออกมานั้นแปลว่าปลูกได ้100 เปอร์เซ็นต ์
3. การเตรียมดิน ท าการไถพรวนดินสัก 2 รอบ ยกร่องไดจ้ะดีมากโรยปูนขาวเพื่อปรับ
สภาพดิน ทิ้งไว ้5- 7วนั ก่อนท าการปลูก 
4. ขดุหลุมส าหรับปลูกตน้ตะไคร้ขนาด 25 X25 เซ็นติเมตร (2จอบ) ลึก 25 เซ็นติเมตร น า
ปุยคอกผสมกบัดินคลุกให้เขา้กนัปักตน้พนัธ์ุตะไคร้ลงดินให้มีลกัษณะเอียง 45 องศา ลึก 
5 เซนติเมตร จ านวนหลุมละ 2 ตน้ 
ถา้ปลูกในกระถาง ใชวิ้ธีปักโคนลงในกระถางๆละ 2-3 ตน้ก็ได ้แลว้หมัน่รดน ้าให้ชุ่มเชา้
เยน็ ตั้งไวใ้ห้โดนแดดตลอดวนัจะท าให้โตไดเ้ร็ว 

ขั้นตอนการดูแลรักษา 1. รดน ้าในช่วงแรกๆ 2-3 วนัต่อคร้ัง หลงัจากตะไคร้เร่ิมงามแลว้ สัปดาห์ละคร้ัง แนะน า
ให้ท าเป็นระบบใหน้ ้าผา่นทางท่อเพ่ือลดการใชแ้รงงานและเวลาในการรดน ้า 
2. การใส่ปุ๋ ย 
ช่วงหน่ึง เดือนแรกใสปุ๋ ยคอก 1 คร้ัง หลงัจากนั้น ใส่ปุ๋ ยยเูรีย (46-0-0) หรือแอมโมเนียม
ซลัเฟต (21-0-0) 
อตัรา 15-20 กก. ต่อไร่ ทุก 3 เดือนหรือใชปุ้๋ ย สูตร 16-16-8 หรือ 16-20-0 หรือ 15-15-15 
อตัราการให้ขึ้น อยูก่บั 
ความสมบูรณของดิน 
ส าหรับแมลงศตัรูพืชไม่มีให้มารบกวนแน่นอน เพราะตวัตะไคร้เองมีสารส าหรับไล่แมลง
อยูแ่ลว้หายห่วง แถมลดตน้ทนุไดอ้ีกมาก  

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

ใชเ้ป็นยารักษา 
ใบของตะไคร้อุดมไปดว้ยน ้ามนัหอมระเหย 

ราคาขาย กิโลกรัมละ 15-30 บาท 
ผลผลิต/ไร่ 1-3 ตนั /ไร่  30,000 บาท/ ปี/ ไร่ 
ต้นทุนการผลิต ตน้ทุนต่อไร่ให้สูงสุดไมน่่าจะเกิน 3,000 บาท 
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. ฉนัรักแปล  https://th49.ilovetranslation.com/FruW4cv27Bv=d/ 
2. ( 15 ส.ค. 58 ) ปลูกตะไคร้ ไมว่่าใครก็รวยได ้ https://money.sanook.com/305523/ 
3. เคลด็ลบัการปลูกตะไคร้ให้แตกกอเยอะๆผลผลิตสูง 17 ตุลาคม 2559 
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6. ถัวฝักยาว 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ถัว่ฝักยาว 
ช่ือภาษาอังกฤษ Snake bean 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata L. Walp. 
ลักษณะพืช 1. ล าตน้ 

ล าตน้ถัว่ฝักยาวมีลกัษณะเล้ือยพนั ตอ้งการส่ิงค ้าจุน ล าตน้มีขอ้ปลอ้ง เป็นตายอดท่ีพฒันา
เป็นใบ และก่ิงกา้น มีมือเก่ียวส าหรับเก่ียวพนัเพื่อยึดล าตน้ มีลกัษณะการเก่ียวพนัแบบ
ทวนเขม็นาฬิกา 
ราก มีทั้งรากแกว้ และรากแขนง ในระดบัท่ีไม่ลึกมากนกั รากแขนงจะมีปมของแบคทีเรีย
ไรโซเบียมท่ีตรึงไนโตรเจนจากอากาศสะสมไวส้ าหรับ ตน้ถัว่น าไปใชป้ระโยชน ์
2. ใบ 
ใบเป็นใบประกอบ แบบสามใบ เกิดสลบับนตน้หรือก่ิง ใบจริงคู่แรกเกิดดา้นบนใบเล้ียง 
และใบที่เกิดต่อๆไป เป็นแบบใบประกอบ ใบมีขนาดเลก็ ค่อนขา้งแหลมถึงกลมรี รูปร่าง
ของใบเป็นรูปไข่หรือรูปหอก ใบมีสีเขียวถึงเขียวเขม้ กา้นใบยาว ท่ีโคนใบมีหูใบ 2 อนั 

 
3. ดอก 
ถัว่ฝักยาวออกดอกเป็นช่อกระจะ แทงออกตามซอกมุมใบ แต่ละช่อมี 1-6 ดอก เป็นดอก
สมบูรณ์เพศ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1-3 เซนติเมตร ดา้นล่างดอกมีกลีบเล้ียงสีเขียว ตวัดอก
ท่ีเป็นกลีบดอก ประกอบดว้ยกลีบชั้นนอก เรียกว่า standards ท าหนา้ท่ีห่อหุ้มกลีบดอก
ชั้นใน และกลีบชั้นใน 2 กลีบ กลีบชั้นในกลีบแรก เรียกว่า wings และกลีบชั้นในสุด 
เรียกว่า keel มีลกัษณะเป็นกรวย ท าหนา้ท่ีห่อหุ้มเกสรตวัเมีย และเกสรตวัผู ้ส่วนเกสร มี
เกสรตวัผูมี้ 10 อนั เกสรตวัผู ้9 อนั ลอ้มรอบรังไข่ ส่วนอีก 1 อนั อยูต่วัแยกเป็นอิสระ ส่วน
เกสรตวัเมียเป็นรังไข่ยาว สีเขียว มีกา้นชูเกสร และยอดเกสรมีขนฟูสีขาว 
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ดอกถัว่ฝักยาวจะออกดอกโดยไม่ขึ้นกบัช่วงแสง มีอายกุารออกดอกแตกต่างกนัไปตาม
สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 
– พนัธ์ุเบา ดอกบาน 50% เม่ืออาย ุ33-42 วนั 
– พนัธ์ุปานกลาง ดอกบาน 50% เม่ืออาย ุ43-52 วนั 
– พนัธ์ุหนกั ดอกบาน 50% เม่ืออาย ุ53-60 วนั 
ดอก ถัว่ฝักยาวจะบานในช่วงเชา้ และหุบในช่วงบ่ายในวนัเดียวกนั และมีการผสมเกสรใน
วนัท่ีดอกบาน และหลงัจากผสมเกสรแลว้ กลีบดอกจะร่วง และจะมีการพฒันาของฝัก 
คุณภาพฝักสดท่ีดีจะอยูใ่นช่วง 
วนัท่ี 6-8 หลงัดอกบาน มีรสกรอบ หวาน และมีสารอาหารสูง ฝักยาว 20-60 เซนติเมตร มี
สีเขียว 
อ่อนถึงสีเขียวเขม้ ปลายฝักมีสีเขยีวหรือสีม่วง 
4. ฝัก และเมลด็ 
ฝักมีลกัษณะทรงกลม ผิวขรุขระ สีเขียว ยาวประมาณ 20-60 ซม. ขึ้นอยูก่บัสายพนัธ์ุ มีร่อง
แบ่งสีเขียวเขม้ตรงกลางผล 2 เส้น อยูค่นละฝ่ังตลอดแนวความยาวผล ดา้นในมีเมลด็
ตลอดความยาวเป็นช่วงๆ เมลด็มีรูปร่างคลา้ยไต มีหลายสี เช่น สีขาว น ้าตาล ด า และสี
สลบัน ้าตาล-ขาว, ด า-ขาว และแดง-ขาว 

 
ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ถัว่ฝักยาวสามารถเติบโตไดดี้ในทุกสภาพดิน และปลูกไดต้ลอดปี เป็นพืชท่ีชอบดินร่วน
ปนดินเหนียว หรือดินร่วนปนทราย ดินระบายน ้าดี ไม่ชอบดินช้ืนแฉะมาก แต่ไม่ทนต่อ
ดินท่ีแห้งแลง้ ตอ้งการดินช้ืนพอสมควร 
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ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ถัว่ฝักยาวมกัให้ผลผลิตในช่วงฤดูแลง้สูงกว่าในฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูฝน
หากมีการดูแลรักษาท่ีดี คุณภาพของฝักท่ีไดจ้ะสมบูรณ์กว่าในช่วงฤดูร้อนแต่ช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤศจิกายน 
ฤดูเก็บเก่ียว ถัว่ฝักยาวจะเร่ิมเก็บผลอ่อนได ้ประมาณ 60-80 วนั หลงัปลูก หรือหลงัจาก
ออกดอกประมาณ 15-20 วนั โดยทะยอ่ยเก็บฝักอ่อนเป็นระยะ ทุกๆ 2-4 วนั สามารถเก็บ
ฝักไดน้านประมาณ 1-2 เดือน หรือเก็บได ้20-40 คร้ัง ขึ้นอยูก่บัการดูแล 

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมดิน 
การเตรียมดินปลูกดว้ยการไถพรวนดินลึกประมาณ 30 ซม. และตากดินนาน 5-7 วนั 
พร้อมก าจดัวชัพืช หลงัจากนั้น ให้หว่านโรยดว้ยปุ๋ ยหมกั อตัรา 2-4 ตนั/ไร่ หากพ้ืนท่ีปลูก
มีดินเป็นกรด โดยเฉพาะแปลงปลูกในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง และแถบภาคตะวนัออก 
ควรหว่านปูนขาวร่วมดว้ย อตัรา 300-500 กก./ไร่ หลงัจากนั้น ไถพรวนดินอีกคร้ัง และ
ตากดินนาน 3-5 วนั และท าการไถยกร่องแปลง โดยการปลูกแถวเด่ียวให้ยกร่องแปลง
กวา้งประมาณ 80 ซม. แถวคู่ กวา้งประมาณ 150 ซม. เวน้ทางเดินประมาณ 50 ซม. ใน
ระหว่างแถว 
การปลูก 
การปลูกจะใชวิ้ธีหยอดเมลด็ดว้ยการขดุเป็นหลุมหรือขดุเป็นร่องลึกประมาณ 3-5 ซม. โรย
รองพ้ืนดว้ยปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 30 กก./ไร่ หยอดเมลด็หลมุละ 3-4 เมลด็ ระยะห่าง
ระหว่างหลุม 40-50 ซม. แลว้กลบดว้ยหนา้ดิน และรดน ้า หลงัจากนั้น เมลด็จะงอก
ประมาณวนัท่ี 5-7 หลงัการปลูก เมลด็จะเร่ิมงอกหลงัจากท่ีหยอดเมลด็ประมาณ 5-7 วนั 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การให้น ้า 
หลงัจากการปลูกจะใหน้ ้าพอชุ่มวนัละ 1 คร้ัง และหลงัถอนตน้แลว้จะให้น ้า 2-3 วนั/คร้ัง 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพดิน และฤดูกาลปลูก โดยพิจารณาจากความช้ืนของดินเป็นหลกั 
การใส่ปุ๋ ย 
การใส่ปุ๋ ยจะใชปุ้๋ ยสูตร 15-15-15 ในระยะก่อนออกดอก อตัราปุ๋ ย 30 กก./ไร่ ใส่ให้ห่าง
จากโคนตน้ 8-10 ซม. พร้อมพรวนดินกลบ และรดน ้า 
การท าคา้ง 
การท าคา้งจะเร่ิมเม่ือตน้ถัว่มีความสูงประมาณ 15-20 ซม. ซ่ึงตน้ถัว่จะเร่ิมมีมือเกาะ โดย
การใชไ้มไ้ผปั่กระหว่างหลุม ความสูงประมาณ 2-3 เมตร ปักระยะห่าง 2-3 เมตร แลว้รัด
ขึงดว้ยเชือกหรือลวดตามความสูงเป็นชั้นๆ ห่างกนั 30-40 ซม. หรืออาจใชป้ลายไมไ้ผท่ี่มี
แขนงปักเป็นช่วงๆตามระยะความกวา้งของแขนงไมไ้ผ ่
การก าจดัวชัพืช 
การก าจดัวชัพืชจะตอ้งท าอยา่งสม ่าเสมอในระยะ 1 เดือนแรก ควรท าอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์/
คร้ัง จนตน้ถัว่มีความสูงไดม้ากกว่า 30-50 ซม. จึงหยดุ ซ่ึงตน้ถัว่จะสามารถเติบโตแขง่กบั
วชัพืชอื่นไดแ้ลว้ 



237 
 

 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

 

ราคาขาย ถัว่ฝักยาวกิโลกรัมละ 7-8 บาท รายไดป้ระมาณ 32,000 บาท/ไร่ 
ผลผลิต/ไร่ ถัว่ฝักยาวให้ผลผลิต 4,000-4,500 กิโลกรัม/ไร่ 
ต้นทุนการผลิต 

 

ตน้ทุน/ปัจจยัการผลิต 

ชนิด/จ านวน ราคา( บาท ) 

ประมาณค านวณตน้ทนุในพ้ืนท่ี 1 ไร่   

ค่าเมลด็พนัธ์ุ  600 

ค่าเตรียมดิน 1,200 

ค่าแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิต 2,000 

ค่าปุ๋ ยเคมี/ปุ๋ ยคอก 2,000 

ค่าสารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 1,500 

ค่าไม่รวกส าหรับท าคา้ง 1,500 

ค่าเชือกในลอน 200 

ค่าถุงหรือวสัดุท่ีบรรจุผลผลิต 500 

รวม 9,500 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. ศรานนท ์เจริญสุข. ม.ป.ป. ผกัสวนครัว. เพชรกะรัต จ ากดั, กรุงเทพฯ. 78 น. 
http://puechkaset.com/ถัว่ฝักยาว/ 
2. ( ไฟร์ PDF ) ศูนยวิ์ทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร 
http://esc.agritech.doae.go.th/ebooks/download-pdf/Lentils.pdf 
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7.ผักไผ่ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช พริกมา้ พริกม่า (นครราชสีมา), หอมจนัทร์ (อยธุยา), ผกัไผ ่(ภาคเหนือ), ผกัแพว (ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ), จนัทน์โฉม, จนัทน์แดง, ผกัไผน่ ้า, ผกัแพว้, ผกัแพรว, ผกัแจว, 
พริกบา้, หอมจนัทร์ 

ช่ือภาษาอังกฤษ Vietnamese coriander 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Polygonum odoratum Lour. 
ลักษณะพืช ตน้ผกัแพว จดัเป็นพืชลม้ลุก มีล าตน้สูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ล าตน้ตั้งตรง มีขอ้เป็น

ระยะ ๆ ตามขอ้มกัมีรากงอกออกมา หรือล าตน้เป็นแบบทอดเล้ือยไปตามพ้ืนดินและมี
รากงอกออกมาตามส่วนท่ีสัมผสักบัพ้ืนดิน เป็นพืชท่ีเจริญเติบโตไดดี้ในท่ีช้ืนแฉะ เช่น 
ในบริเวณห้วย หนอง คลอง บึง หรือตามแอ่งน ้าต่าง ๆ ขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเพาะเมลด็
และการใชล้ าตน้ปักช า (เมลด็งอกยาก นิยมใชก่ิ้งปักช ามากกว่า) พรรณไมช้นิดน้ีเป็นพืช
ลม้ลุก พบไดท้ัว่ทุกภาคของประเทศไทย เพราะเกิดไดเ้องตามธรรมชาติ 

 
 
ใบผกัแพว มีใบเป็นใบเด่ียว ออกสลบั ลกัษณะของใบเป็นรูปหอกหรือรูปหอกแกมรูปไข่ 
ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5.5-8 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลมคลา้ยใบไผแ่ตบ่างกว่า ขอบใบเรียบ ฐานใบเป็นรูปล่ิม กา้นใบส้ันมีหู ใบ
ลกัษณะคลา้ยปลอกหุ้มรอบล าตน้อยูบ่ริเวณเหนือขอ้ของล าตน้ 

 
ดอกผกัแพว ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมีดอกยอ่ยขนาดเลก็สีขาวนวล 
ผลผกัแพว ผลมีขนาดเลก็มา 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก  
ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

 

ขั้นตอนการปลูก  
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ขั้นตอนการดูแลรักษา  
ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

 

ราคาขาย  
ผลผลิต/ไร่  
ต้นทุนการผลิต  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. ผกัแพว สรรพคุณและประโยชน์ของผกัแพว 34 ขอ้ ! (ผกัไผ)่ 4 สิงหาคม 2560 
https://medthai.com/ผกัแผว/ 

 

 

8.ฟังทอง 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ภาคกลางเรียกว่า ฟักทอง ภาคเหนือเรียกว่า ฟักเขียว มะฟักแกว้ น ้ าเตา้ เลย เรียกว่า มะน ้า
แกว้ อีสานเรียกว่า หมากฟักทอง หมากฮึ 

ช่ือภาษาอังกฤษ Pumpkin 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata  Duchesne   
ลักษณะพืช ฟักทอง เป็นพรรณไมล้ม้ลุก ท่ีมีล าตน้เป็นเถาเล้ือยไปตามพ้ืนดินและตอ้งการหลกัยึด ตาม

ล าเถาจะมีมือเอาไวเ้กาะ เถามีขนาดยาว ใหญ่ และมีขนสาก ๆ ปกคลุมอยู ่มีสีเขียว 

 
ใบฟักทอง ออกใบเด่ียว ตามล าเถา ใบของฟักทองเป็นแผน่ใหญ่สีเขียว แยกออกเป็น 5 
หยกัและมีขนสาก ๆ มือ ปกคลุมอยูท่ัว่ทั้งใบ 
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ดอกฟักทอง ออกดอกเด่ียวตามง่ามใบ และส่วนท่ียอดของเถา ลกัษณะของดอกเป็นรูป
กระด่ิงสีเหลือง ในดอกตวัเมียเม่ือบานเตม็ท่ีแลว้ จะมองเห็นผลเลก็ ๆ ติดอยูท่ี่ใตด้อก 

 
ผลฟักทอง มีขนาดใหญ่ ลกัษณะเป็นพูกลมจะมีทั้งทรงแบน และทรงสูง เปลือกของผลจะ
แขง็ มีทั้งสีเขียวหรือสีน ้าตาลแดงก็แลว้แต่ชนิดของฟักทองนั้น ๆ เน้ือในผลสีเหลือง
รับประทานได ้เม่ือทานเขา้ไปแลว้จะเปล่ียนเป็นวิตามินเอในร่างกาย   

 
 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.กองก๋อย ต.แม่คะตวน อ.สบเมย 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ฟักทองจะเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพดินท่ีมีค่า pH=5.5-6.8 จดัเป็นพืชผกัท่ีทนดินสภาพ
กรดไดร้ะดบัปานกลาง และสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนปนทรายท่ีมีการระบายน ้า
ท่ีดี 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสมคือช่วงปลายฤดูฝน - ช่วงฤดูหนาว กรกฎาคม-มกราคม เพราะท าให้มีดอก
ตวัเมียมากกว่าดอกตวัผู ้
ฤดูเก็บเก่ียว หลงัปลูกแลว้ 3 เดือน หรือ 100 วนั 

ขั้นตอนการปลูก 1. การเตรียมดินในการปลูกนั้นควรเตรียมดินโดยการขดุไถให้ลึกประมาณ 25-30 
เซนติเมตร และในการยอ่ยดินควรใส่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกัท่ีสลายตวัดีแลว้ลงไปดว้ยโดยใช้
อตัรา 2-4 ตนั / ไร่ ทั้งน้ีก็เพ่ือใหดิ้นนั้นร่วนซุยและท าให้ดินสามารถระบายน ้าไดดี้ อีกทั้ง
ยงัเป็นการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดิน ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกับางส่วนควรน ามาใส่รอง
กน้หลุมตอนปลูก และถา้หากดินนั้นเคยใชเ้พาะปลูกมานานควรใส่ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพ
ความเป็นกรดดว้ย 
2. การปลูกนั้นนิยมปลูกแบบหยอดเมลด็เป็นหลุมลงในแปลงปลูกเลย โดยหยอดหลุมละ 
3-5 เมลด็ ลึกลงในดินประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร แลว้กลบดว้ยปุ๋ ยคอก รดน ้าให้ชุ่ม คลุม
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ดว้ยฟาง เพ่ือรักษาความช้ืนของผวิหนา้ดิน เม่ือตน้ฟังทองงอกมีใบจริงแลว้ 2-3 ใบ ให้ท า
การถอนตน้ท่ีอ่อนแอทั้งไปใหเ้หลือหลุมละ 1 ตน้เท่านั้น 
3. ส่วนระยะห่างระหว่างตน้ในการปลูกนั้น ควรพิจารณาว่าเป็นฟักทองประเภทใด หาก
เป็นพวกเถาเล้ือยจะใชร้ะยะห่างประมาณ 1.5 เมตร โดยอาจปลูกบนร่องเป็นร่องละแถว 
หรือร่องละ 2 แถวก็ได ้ในพวกล าตน้เป็นพุ่ม ใชร้ะยะห่างประมาณ 0.75-1.5 เมตร ปลูก
ร่องละ 2 แถว หรือแถวเดียวก็ไดเ้ช่นกนั 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

1.การให้ปุ๋ ย ควรใหปุ้๋ ยคอกและปุ๋ ยหมกัในการเตรียมดินในอตัราท่ีสูง ในระยะแรกงของ
การเจริญเติบโตควรใหปุ้๋ ยไนโตรเจน เช่น ปุ๋ ยยเูรีย หรือแอมโมเนียมไนเตรด ในอตัรา
ประมาณ 10-15 กิโลกรัม / ไร่ โดยจะใส่เม่ือตน้ฟักทองอาย ุ10-14 วนัหลงัจากงอก ปุ๋ ยผสม
สูตร 14-14-21 ใส่ในแปลงปลูกในอตัรา 100-150 กิโลกรัม / ไร่ ควรแบ่งปุ๋ ยผสมน้ีใส่ 2 
คร้ัง โดยคร้ังแรกใส่เป็นปุ๋ ยรองพ้ืนคร่ึงหน่ึง และอีกคร่ึงหน่ึงท่ีเหลือให้ใส่ตอนท่ีฟังทองมี
อายไุด ้21-25 วนั โดยใส่ดว้ยการโรยขา้งแถวแลว้พรวนดินกลบ รดน ้าให้ชุ่ม 
2. การให้น ้า ฟักทองเป็นผกัท่ีไม่ชอบดินท่ีขงัน ้าแฉะ ดงันั้นควรให้น ้าแต่พอสมควร ใน
ระยะออกดอกและติดผลตอ้งระวงัมิใหข้าดน ้าได ้ระบบการให้น ้าท่ีดีคือ ให้น ้าเขา้ร่อง 
(Furrow system) เพราะใบฟักทองจะไม่เปียกน ้า และไม่ควรใชร้ะบบพ่นน ้าฝอย เพราะจะ
ท าให้ใบเป็นโรคเน่าไดง้่าย 
3. การพรวนดินและการจ ากดัวชัพืชนั้น ให้ท าในตอนท่ียงัตน้เลก็อยูแ่ละควรท าอยา่ง
สม ่าเสมอ และเม่ือฟังทองเร่ิมเล้ือยคลุมดินแลว้จะไม่มีวชัพืชขึ้น ซ่ึงก็ไม่จ าเป็นตอ้งพรวน
ดินอีกต่อไป 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

 

ราคาขาย ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย 

(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/กก. 

(B) ฟักทองพนัธ์ุเกษตรเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก. 

(C) ฟักทองพนัธ์ุลายเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก. 

(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.    

(E) ฟักทองทองอ าไพเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก. 

(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก. 

(G) ยอดฟักทอง 10.00 บาท/ก า 
 

ผลผลิต/ไร่ 15-20 ตนั / ไร่ 
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ต้นทุนการผลิต ต้นทุน / ปัจจัยการผลิต ( บาท ) ราคา ( บาท ) 

ค่าเมล็ดพนัธ์ุ 640 

ค่าปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยอนิทรีย์ จ านวน 
1,000 กก 

3,000 

ปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15 2,100 

ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-12-21 2,200 

ค่าฟางข้าวคลุมแปลง 500 

ค่าสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 1,000 

ปุ๋ ยทางใบ 500 

ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง 2,000 

รวม 11,940 
 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. วิธีปลูกฟักทอง (Pumkin) http://www.plookphak.com/how-to-plant-pumkin/ 
2. ปลูก " ฟักทองไม่ยากอยา่งท่ีคดิ ปลูกง่าย แถมไดลู้กดก " พร้อมเผยสูตรปุ๋ ยหมกัเร่งการ
เจริญเติบโต http://www.liekr.com/post_150893.html 
3. เกษตรกรแม่ฮ่องสอนครวญ ฟักทองราคาตก ขายไดต้ ่ากว่าทุน วอนรัฐช่วย 
26 มิถุนายน 2560 https://www.thairath.co.th/content/986532 
4. 28 มกราคม 2558 ฟักทอง พืชอายส้ัุน สร้างรายไดดี้ ท่ี ร้อยเอด็
https://www.sentangsedtee.com/news_detail.php?rich_id=1475 
5. 10 พฤศจิกายน 2560 https://www.msn.com/th-th/lifestyle/daily-roundup/ปลูกฟักทอง-
ลงทุน-3-พนัขาย-1-หม่ืนต่อไร่/ar-BBEMF7L?li=BBr91nk 
6. ( ไฟร์ PDF ) http://esc.agritech.doae.go.th/ebooks/download-pdf/Pumpkin.pdf 
7. ราคาฟักทอง 24 มีนาคม 2561 https://www.kasetprice.com/ราคา/ฟักทอง/วนัน้ี 
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9.มะระขีน้ก 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ผกัไห่ มะไห่ มะนอย มะห่วย ผกัไซ (เหนือ) สุพะซู สุพะเด (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) มะ
ร้อยรู (กลาง) ผกัเหย (สงขลา) ผกัไห (นครศรีธรรมราช) ระ (ใต)้ ผกัสะไล ผกัไส่ (อีสาน) 
โกควยเก๋ียะ โควกวย (จีน) มะระเลก็ มะระขี้นก (ทัว่ไป) 

ช่ือภาษาอังกฤษ Bitter gourd 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์  Momordica charantia L. 
ลักษณะพืช มะระขี้นก เป็นไมเ้ถา มีมือเกาะล าตน้ เล้ือยพาดพนัตามตน้ไม ้หรือตามร้าน อายเุพียง 1 ปี 

ล าตน้มีสีเขียว ขนาดเลก็ยาว ผิวมีขนขึ้นประปราย ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบักนั 
ลกัษณะใบหยกัเวา้ลึกเขา้ไปในตวัใบ 5-6 หยกั ปลายใบแหลม ใบมีสีเขียวอ่อน และมีขน
อ่อนนุ่มปกคลุมเลก็นอ้ย ใบกวา้ง 4.5-11.5 เซนติเมตร ยาว 3.5-10 เซนติเมตร ดอกเป็น
ดอกเด่ียวสีเหลือง ออกบริเวณง่ามใบ ดอกแยกเพศกนั แต่อยูบ่นตน้เดียวกนั ดอกตวัผูมี้
กลีบเล้ียงห่อหุ้มเอาไว ้กลีบดอกรูปขอบขนาน หรือรูปไข่ หรือพบทั้งสองแบ ผลมะระมี
รูปร่างคลา้ยกระสวย ผิวขรุขระ เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร 
เม่ือผลแก่จดัจะเห็นเป็นสีส้ม หรือแดงอมส้ม ผลคลา้ยมะระจีน แตมี่ขนาดใหญ่กว่า เมลด็
รูปไข่ตลบั ทุกส่วนท่ีอยูเ่หนือดิน ของพืชมีรสขม 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก มะระขี้นกขึ้นไดดี้ในดินแทบทุกชนิดแต่ดินจะตอ้งมีความช้ืนเพียงพอและตอ้งการ
แสงแดดเตม็ท่ีตลอดทั้งวนั อุณหภูมิท่ีพอเหมาะอยูท่ี่ 18-25 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิเยน็
จดั จะท าให้การเจริญเติบโตของตน้มะระชา้ลง ชาวสวนมกันิยมปลูกมะระหลงัจากเก็บ
เก่ียวขา้วแลว้ 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสมในฤดูปลายฝนตน้หนาว จะเจริญเติบโตไดดี้กว่า จะงอกงามเร็วกว่าปลูก
ในช่วงอื่น  
ฤดูเก็บเก่ียวอายกุารเก็บเก่ียวประมาณ 45 วนั 

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมแปลงปลูกนั้นสามารถท าไดโ้ดยการขดุไถดินให้ลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร 
เพราะมะระเป็นพืชท่ีมีระบบรากลึกปานกลาง หลงัจากนั้นปรับสภาพดินให้มีการระบาย
น ้าให้ดีโดยใส่ปุ๋ ยคอกและปนูขาว (กรณีดินเป็นกรด) ท าการยกร่องและหยอดเมลด็พนัธ์ุ
เป็นหลุมๆ โดยหยอดหลุมละ 3-4 เมลด็ แลว้ให้น ้าอยา่งสม ่าเสมอและเม่ือผา่นไป 
2  สัปดาห์ มะระจะเร่ิมงอกพร้อมทั้งมีจริง ก็ท าใหท้  าการถอนตน้ท่ีอ่อนแอทิ้งไปใหเ้หลือ 
2 ตน้ต่อหลุม ระยะปลูกระหว่างหลุมประมาณ 50-75 เซนติเมตร ระหว่างแถวประมาณ 1 
เมตร (การปลูกมะระนั้นไม่นิยมปลูกโดยการยา้ยกลา้ เพราะมีอายุส้ันและเมลด็พนัธ์ุมี
ขนาดใหญ่) โดยขนาดพ้ืนท่ี 1 ไร่ จะใชเ้มลด็พนัธ์ุประมาณ 2-4 ลิตร 

ขั้นตอนการดูแลรักษา 1.ในการดูแลมะระนั้นควรใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงออกดอกและติดผล
ตอ้งไม่ใหข้าดน ้า ส่วนการพรวนดินนั้นใหท้  าในระยะแรกหลงัจากมะระเร่ิมงอกและควร
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ท าบ่อยๆ พร้อมทั้งก าจดัวชัพืชไปดว้ย เพราะหากปล่อยวชัพืชขึ้นในระยะแรกน้ี จะท าให้
มะระขาดน ้าเพราะวชัพืชจะแยง่น ้าแยง่ปุ๋ ยและในการพรวนดินตอ้งระวงัไม่ให้
กระทบกระเทือนรากของมะระ 
2. เน่ืองจากมะระเป็นผกัท่ีตอ้งการผล ดงันั้นสัดส่วนของปุ๋ ยของ N:P:K = 1:1:1-1.5 เช่น 
ปุ๋ ยสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 ในอตัรา 50-100 กิโลกรัม / ไร่ ซ่ึงปุ๋ ยสูตรผสมน้ีควรให้
เม่ือมะระมีอายไุด ้1 เดือน ซ่ึงในระยะน้ีจะเป็นระยะท่ีท าคา้ง เม่ือมะระงอกได ้15 วนั ควร
ใส่ปุ๋ ยยเูรียหรือแอมโมเนียมซลัเฟต โดยใหใ้ส่ไปท่ีโคนหลุมประมาณ 1 ชอ้นแดงต่อหลุม
แลว้พรวนดินรอบๆ โดยจะใชปุ้๋ ยทั้งหมดประมาณ 20 กิโลกรัม / ไร่ 
3. เม่ือมะระเร่ิมเล้ือยเม่ืออายไุด ้15 วนั ควรท าการปักไมค้า้ง โดยสามารถท าการปักคา้งได ้
2 แบบ คือ ปักไมค้า้งยาวประมาณ 2-2.5 เมตร ทุกหลุมแลว้เอนปลายเขา้หากนั แลว้วางไม้
พาดตามแนวนอน 2 ช่วง อีกวิธีคือ ปักไมค้า้งยาว 2 เมตร ทุกๆ ระยะ 1.5-2 เมตร ขนาน
กบัแถวปลูกแลว้ใชเ้ชือกผกูขวางทุกระยะ 30 เซนติเมตร และผกูทะแยง 
 

ขั้นตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

ให้น ามะระขี้นก มาลา้งน ้าให้สะอาด สะเด็ดน ้าให้แหง้ เราจะมีวิธีเก็บรักษาให้สดนานๆ 
คือใหน้ ามาห่อดว้ยกระดาษหรือผา้ขาวบาง แลว้ใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก แลว้น าไปแช่
ตูเ้ยน็ จะเก็บไวไ้ดน้าน 

ราคาขาย ขายกิโลกรัมละ 5 บาท 
ผลผลิต/ไร่ ไร่หน่ึงจะไดผ้ลประมาณ 3,000 กิโลกรัม ไดไ้ร่ละ 15,000 บาท 
ต้นทุนการผลิต ตน้ทุน ค่าแรง ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ ย ค่าเตรียมดินไร่ละ 5,000 บาท  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล 1. https://sites.google.com/site/presenr22/mara-khink [สวนเกษตรพอเพียงของชั้นมอ
2/2]  
2. http://www.plookphak.com/how-to-plant-bitter-gourd/ 
3. https://www.thai-thaifood.com/th/มะระขี้นก/ [29 พฤศจิกายน 2016] 
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10.มะเขือเทศ 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช มะเขือเทศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ Tomato 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum Mill. 
ลักษณะพืช    มะเขือเทศ เป็นพืชผกัผลไมส้มุนไพร เป็นพืชลม้ลุก มีล าตน้เด่ียว ล าตน้ตั้งตรง ล าตน้

แขง็และเหนียว มีลกัษณะเป็นพุ่ม มีสีเขียว มีขนอ่อนๆ ปกคลุม มีอายเุพียงปีเดียว 
เจริญเติบโตไดง้่ายๆ มีความสูงประมาณ 1-2 ม.ใบเป็นใบประกอบ ดอกเป็นช่อหรือดอก
เด่ียว ออกบริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง มีกลีบเล้ียงสีเขียว ผลเป็นผลเด่ียว จะรับประทาน
เม่ือสุกมีสีแดง หรือสีส้มสุกเตม็ท่ี 
    ต้นมะเขือเทศ มีล าตน้เด่ียว ล าตน้มีลกัษณะกลมๆ ล าตน้ตั้งตรง ล าตน้แขง็และเหนียว มี
ลกัษณะเป็นพุ่ม แตกก่ิงตั้งแต่ระดบัล่างของล าตน้ มีขนอ่อนๆ ปกคลุม มีสีเขียว มีกล่ิน
เฉพาะตวั มีอายเุพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว ล าตน้มีความสูงประมาณ 1-2 ม.แตบ่างสายพนัธ์ุ 
มีลกัษณะล าตน้และก่ิงเล้ือยขึ้นท่ีสูง หรือเล้ือยตามดิน 
    ใบมะเขือเทศ เป็นใบประกอบ มีกา้นใบหลกัแต่ละกา้นใบ มีใบยอ่ยแตกออกดา้นขา้ง 
ออกสลบักนั ใบยอ่ยมีขนาดไม่เทา่กนั บางใบเลก็รียาว บางใบกลมใหญ่ ปลายใบแหลม 
ขอบใบเป็นหยกัลึก คลา้ยฟันเล่ือย ใบมีสีเขียวสด มีขนปกคลุมทัว่ใบ 
    รากมะเขือเทศ เป็นระบบรากแกว้ รากมีลกัษณะกลมเลก็ ๆ มีสีน ้าตาล มีรากแตกยอ่ย
ออกเป็นรากแขนง และแตกออกเป็นรากอ่อนในแต่ละปลายแขนง มีรากฝอยออกรอบ ๆ 
หากปลูกจากเมลด็จะมีรากแกว้ มีกล่ินเฉพาะตวั 
    ดอกมะเขือเทศ ดอกเป็นช่อ ออกบริเวณซอกใบ กา้นช่อดอกจะยาว แตกก่ิงช่อดอกตรง
ปลาย ดอกมะเขือเทศเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีทั้งเกสรตวัเมีย และเกสรตวัผูใ้นดอกเดียวกนั 
โดยออกดอกเป็นช่อ ช่อละประมาณ 3-5 ดอก แทงออกบริเวณขอ้ของก่ิง ดอกมีขนาดเลก็ 
มีสีเหลือง มีกลีบดอกและมีกลีบเล้ียงสีเขียว เม่ือดอกบาน กลีบเล้ียงและกลีบดอกจะโคง้
ลง ภายในประกอบดว้ยเกสรตวัผู ้5 อนั ลอ้มรอบเกสรตวัเมียท่ีอยูด่า้นใน 
    ผลมะเขือเทศ มีผลเป็นผลเด่ียว มีขนาดรูปร่างและสีต่างกนั มีรูปร่างแตกต่างกนัตาม
สายพนัธ์ุ รูปร่างมีทั้งกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิวนอกลีบเป็นมนั ทรงรี มีทั้งขนาดเลก็
จนถึงขนาดใหญ่ ผลอ่อนจะมีสีเขยีวอมขาว ผลดิบมีสีเขียว หรือเขียวอมเทา เม่ือสุกจะมีสี
เหลือง สีส้ม หรือสีแดง ขึ้นอยูก่บัสายพนัธ์ุ เน้ือภายในฉ ่าดว้ยน ้า มีรสเปร้ียว หวานกรอบ
ตามสายพนัธ์ุ ใชรั้บประทานเม่ือสุก 
     เมล็ดมะเขือเทศ เมลด็มีเป็นจ านวนมาก อยูภ่ายในผลจะมีหลายเมลด็ เมลด็มะเขือเทศมี
ลกัษณะแบน รูปไข่ สีเหลือง และมีขนาดเลก็ มีขนส้ันปกคลุมรอบนอก 

ต าบล และอ าเภอท่ีปลูก  อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก  มะเขือเทศเจริญเติบโตไดดี้ทั้งในดินร่วนเหนียวและดินร่วนทราย ความเป็นกรดด่าง (pH) 

ท่ีเหมาะสมประมาณ 5.5 - 7.0 และเป็นดินท่ีระบายน ้าดี มะเขือเทศไม่ชอบน ้าขงัแฉะ ถา้
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ฝนตกติดต่อกนั จะตอ้งเร่งระบายน ้าออกให้เร็วท่ีสุด นอกจากน้ีควรเป็นแหล่งท่ีไม่เคย
ปลูกมะเขือเทศมาก่อนในระยะ 1 - 2 ปี ท่ีผา่นมา เพราะจะมีโรคแมลงสะสมท าให้การ
ป้องกนัก าจดัท าไดย้าก 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

    ฤดูท่ีเหมาะสม ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจึงอยูใ่นช่วงฤดูหนาว โดยมีช่วงหยอดเมลด็
เพาะกลา้อยูร่ะหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม ซ่ึงนอกจากสภาพอากาศจะเหมาะสม
ต่อการติดผล ท าให้ไดผ้ลผลิตสูงแลว้ยงัมีศตัรูพืชรบกวนนอ้ย ตน้ทุนการผลิตจึงต ่ากว่า
การปลูกในฤดูอื่นดว้ย 
    ฤดูเก็บเกี่ยว ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจึงอยูใ่นช่วงฤดูหนาว โดยมีช่วงหยอดเมลด็เพาะ
กลา้อยูร่ะหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม ซ่ึงนอกจากสภาพอากาศจะเหมาะสมต่อการ
ติดผล ท าให้ไดผ้ลผลิตสูงแลว้ยงัมีศตัรูพืชรบกวนนอ้ย ตน้ทุนการผลิตจึงต ่ากว่าการปลูก
ในฤดูอื่นดว้ย 

ขั้นตอนการปลูก  การปลูกท าได ้2 วิธี 
1. เพาะกลา้แลว้ยา้ยปลูก  โดยเตรียมแปลงกลา้อยา่งประณีต ยกแปลงสูงประมาณ 1 คืบ 
น าปุ๋ ยคอก หรือ ปุ๋ ยหมกัมาคลุกเคลา้ประมาณ 1 - 2 บุง้ก๋ี ต่อ 1 ตารางเมตร ใชเ้มลด็
ประมาณ 30 - 40 กรัม หยอดลงบนแปลงยาว 10 เมตร กวา้ง 1 เมตร จะไดต้น้กลา้พอ
ส าหรับปลูกในพ้ืนท่ี 1 ไร่ การหยอดเมลด็ ควรหยอดเป็นแถวห่างกนัประมาณ 10 ซม. ลึก
ไม่เกิน 1 ซม. เม่ือหยอดเมลด็แลว้กลบดว้ยดินผสมปุ๋ ยหมกั และคลมุแปลงดว้ยฟางขา้ว 
หรือ หญา้แหง้บาง ๆ ในช่วง 3 วนัแรก รดน ้าสม ่าเสมออยา่ให้ผิวหนา้ดินแห้ง และถา้แดด
จดัหรือฝนตกหนกัตอ้งคลุมแปลงดว้ยผา้ไนล่อนหรือผา้พลาสติก เพื่อป้องกนัเมด็ฝน
กระแทกล าตน้หรือใบเป็นรอยซ ้า ซ่ึงเป็นสาเหตขุองการเกิดโรคต่าง ๆ ไดง้่าย โรคท่ีส าคญั
ในแปลงกลา้ คือ โรคโคนเน่า โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือฝนตกติดตอ่กนั ความช้ืนในอากาศ
และท่ีผิวดินสูง ป้องกนัโดยน าเศษฟางหรือหญา้ท่ีใชค้ลุมแปลงออกให้หมด เพื่อให้แปลง
กลา้โปร่งและการระบายอากาศดี แลว้ฉีดพ่นดว้ยยากนัรา ในช่วงท่ีกลา้มะเขือเทศอายุ
ประมาณ 17 - 22 วนั ควรลดปริมาณน ้าท่ีให้ลง และให้กลา้ไดรั้บแสงแดดอยา่งเตม็ท่ี ตน้
กลา้จะแขง้แรง เหนียว ไม่อวบฉ ่าน ้า ซ่ึงมีผลให้กลา้รอดตายมาก หลงัจากยา้ยกลา้ 
โดยทัว่ไปการยา้ยกลา้ลงแปลงปลูกมกัจะใชก้ลา้อายปุระมาณ 21 - 25 วนั หลงัจากหยอด
เมลด็หรือเม่ือกลา้มีใบจริง 3 - 4 ใบ 
2. หยอดเมลด็ลงแปลงปลูกโดยตรง ใชใ้นกรณีท่ีสามารถให้น ้าไดง้า่ย แต่จะเสียเวลาและ
แรงงาน ในการดูแลรักษามากกว่า อีกทั้งตอ้งใชเ้มลด็พนัธ์ุมากขึ้นเป็น 80 - 100 กรัม ต่อ
ไร่   ส าหรับระยะปลูกท่ีเหมาะสม ควรใชร้ะยะระหว่างแถว 1 เมตร ระยะระหว่างตน้ 25 - 
50 ซม. ปลูก 1 ตน้ ต่อ หลุม ถา้ใชร้ะยะปลูกแคบจะไดผ้ลผลิตต่อ พ้ืนท่ีมากขึ้น แต่การ
ควบคุมโรคและการปฏิบติังานอ่ืน จะยุง่ยากขึ้นดว้ย ในฤดูแลง้ควรปลูกถ่ี ส่วนในฤดูฝน
ควรใชร้ะยะปลูกห่าง เน่ืองจากมะเขือเทศเจริญเติบโตดี มีทรงพุ่มสูงใหญ่กว่าฤดูอื่น ๆ 

ขั้นตอนการดูแลรักษา มะเขือเทศเป็นพืชท่ีชอบน ้า ตอ้งระบายน ้าดี น ้าไม่ขงั ชอบแดด ตอ้งดูแลรดน ้าเสมอ และ
โดนแดดไดต้ลอดวนั ตอ้งหมัน่รดน ้าให้ชุ่ม โดยรดน ้าเชา้เยน็ ระยะแรกตอ้งใหน้ ้าทุกวนั 
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ขณะท่ีช่วงติดดอกติดผล ถา้ขาดน ้าจะท าให้เป็นโรคกน้เน่า และผลร่วงได ้หลงัจากผลเร่ิม
แก่ ค่อยลดปริมาณการให้น ้าลง ตอ้งท าการการปลิดใบ และการตดัแต่งก่ิง เพ่ือใหผ้ลมี
ขนาดใหญ ่

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

การเก็บผลมะเขือเทศประเภทรับประทานสดเพ่ือส่งตลาดตอ้งเก็บในขณะท่ีผลยงัไม่แก่จดั 
ผลเร่ิมเปล่ียนเป็นสีชมพูเร่ือ ๆ เม่ือมะเขือเทศถึงตลาดก็จะเร่ิมสุกพอดี ส่วนการเก็บผลเพ่ือ
ส่งโรงงานตอ้งเก็บในขณะท่ีผลสุกเป็นสีแดงหรือสีส้มแลว้แต่พนัธ์ุและเก็บไม่ให้มีขั้วผล
ติดมาดว้ย 

ราคาขาย ราคาขายเฉล่ีย 2.50 บาท/กก 
ผลผลิต/ไร่ มี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือก  

  กลุ่มท่ี 1   13,000 (กก./ไร่) 
  กลุ่มท่ี 2   8,000  (กก./ไร่)   

ต้นทุนการผลิต 

หมายเหตุ: ขอ้มูลท่ีนา้เสนอเป็นคา่เฉล่ีย จาก n1=10 คน n2=10 คน 
* ราคาขายเฉล่ีย 2.50 บาท/กก 

รายการ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 

ต้นทุนต่อไร่ (บาท) 19,600 15,630 
   ค่าเมลด็พนัธ์ุ 700 700 
   ค่าเตรียมดิน 150 150 
   ค่าปุ๋ ยคอก 1,850 1,800 
   ค่าสารเคมี (ปุ๋ ยเคมี/ฮอร์โมนพืช/ค่ายาฆ่า
แมลง) 

3,900 3,980 

   ค่าแรงงานปลูกและการให้น ้า 9,000 9,000 
ค่าแรงขึ้นคา้ง 1,800 - 
ค่าไมข้ึ้นคา้ง 1,600 - 

ค่าเชือกฟางขึ้นคา้ง 600 - 
รายได้จากการขาย*(บาท) 32,500 20,000 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล มะเขือเทศ | Thai Food.(25 สิงหาคม 2559). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.thai-
thaifood.com/th/มะเขือเทศ/.( สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
การปลูกมะเขือเทศ ตอนท่ี1. (30 พฤศจิกายน 2549). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.ku.ac.th/e-magazine/nov49/agri/lycopersicon.htm. (สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 

 

 

https://www.thai-thaifood.com/th/มะเขือเทศ/
https://www.thai-thaifood.com/th/มะเขือเทศ/
http://www.ku.ac.th/e-magazine/nov49/agri/lycopersicon.htm
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11.กระหล าปี 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช กะหล ่าปลี 
ช่ือภาษาอังกฤษ Cabbage 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea var. capitata L. 
ลักษณะพืช      ราก และล าต้น กะหล ่าปลี เป็นพืชลม้ลุกอายฤุดูเดียว ล าตน้มีลกัษณะทรงกลม สูง

ประมาณ สูงประมาณ 25-45 เซนติเมตร เปลือกล าตน้มีสีขาว มีลกัษณะเป็นขอ้ๆท่ีเกิดจาก
รอยแผลใบ ส่วนระบบรากกะหล ่าปลีประกอบดว้ยรากแกว้ และมีรากแขนงแตกออก
ดา้นขา้ง และรากฝอยบริเวณปลายราก รากแขนงสามารถหยัง่ลึกไดม้ากกว่าถึง 30 
เซนติเมตร มีลกัษณะแตกออกดา้นขา้ง 
     ใบกะหล ่าปลีมีหลายสีขึ้นอยูก่บัสายพนัธ์ุ เป็นส่วนท่ีน ามาบริโภค ใบจะแตกออก
ดา้นขา้งล าตน้ เรียงวนรอบล าตน้ ผิวใบมีลกัษณะเรียบ แต่เป็นลูกคล่ืน ขอบใบยน่ ใบโคง้
งอเขา้ตรงกลาง หุ้มซอ้นกนัแน่น เรียกว่า หวักะหล ่าปลี ท่ีมีลกัษณะกลม ค่อนขา้งแบน 
กะหล ่าปลี 1 ตน้ จะมีใบห่อหุ้มประมาณ 20-40 ใบ หรือมากกว่า ขึ้นอยูก่บัขนาดหวั ใบจะ
หุ้มล าตน้อดักนัแน่น แต่ละหวัหนกัประมาณ 0.8-2 กิโลกรัม 
     ดอก กะหล ่าปลีออกดอกเป็นช่อ เป็นดอกสมบูรณ์เพศท่ีมีเกสรตวัผู ้และเกสรตวัเมียใน
ดอกเดียวกนั ช่อดอกแทงออกตรงกลางของหวั มีกา้นดอกชูยาว 30-80 ซม. ประกอบดว้ย
กลีบรองดอกสีเขียว 4 อนั ถดัมาดา้นในเป็นกลีบดอก มีสีเหลืองสด จ านวน 4 กลีบ ดา้นใน
สุดมีเกสรตวัผู ้6 อนั ประกอบดว้ยเกสรชั้นใน 4 อนั และชั้นนอก 2 อนั และตรงกลางมียอด
เกสรตวัเมียท่ีเป็นลกัษณะพู 2 อนั ซ่ึงเช่ือมมายงัรังไข่ ซ่ึงอยูด่า้นในสุดของฐานดอก ทั้งน้ี 
ดอกกะหล ่าปลีจะทยอยบานจากดา้นล่างขึ้นดา้นบน 
     ผลและเมล็ด ผลกะหล ่าปลี เรียกว่า ฝัก มีลกัษณะเรียวยาว ปลายฝักแหลม เปลือกฝักมี
ร่องเป็นรอยตะเขบ็สองขา้ง ซ่ึงจะปริแตกออกเม่ือฝักแห้ง ดา้นในประกอบดว้ยเมลด็ขนาด
เลก็เรียงซอ้นกนัเป็นแถว 
     เมล็ด มีลกัษณะกลม เมลด็อ่อนมีสีเขียว และแก่เปล่ียนเป็นสีน ้าตาลเขม้ และแก่เตม็ท่ีมีสี
ด า เปลือกเมลด็บาง ขนาดเมลด็ประมาณ 1.6 มิลลิเมตร ฝักหน่ึงจะมีเมลด็ประมาณ 10-20 
เมลด็ 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต าบลแม่เหาะ 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก 1. เตรียมทางระบายน ้าในแปลงปลูก การปลูกกะหล ่าปลีจ่าเป็นตอ้งมีระบบการระบายน ้าท่ี
ดี ถา้เป็นพ้ืนราบลุ่ม และระดบัน ้าใตดิ้นต้ืนจ าเป็นตอ้งยกแปลงให้สูงจากระดบัน ้าท าคนั
ป้องกนัน ้า ท่วม 
2. ไถหรือขดุแปลง ถา้เป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่นิยมใชร้ถแทรกเตอร์ในการเตรียมแปลง 
เน่ืองจากประหยดัเวลา และค่าแรงงาน แต่ถา้เป็นพ้ืนท่ีขนาดเลก็ และพ้ืนท่ีราบไหล่เขานิยม
ใชแ้รงงานคนขดุดว้ยจอบเพื่อเตรียมแปลงปลูก 
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3. พรวนดิน เป็นวิธีการยอ่ยกอ้นดินให้มีขนาดเลก็ลง เพื่อให้เหมาะกบัการเพาะปลูกและ
ยา้ยตน้กลา้ ช่วยให้ง่ายต่อการเตรียมแถว และท าให้อินทรียวตัถุคลกุเคลา้กบัดินไดดี้ขึ้น
โดยการเตรียมดินในแปลงเพาะ กลา้ และแปลงปลูกจะด าเนินการต่างกนั 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ส่วนมากปลูกในฤดูหนาว  
ฤดูเก็บเกี่ยว อายกุารเก็บเก่ียวของกะหล ่าปลีตั้งแตป่ลูกจนถึงวนัเก็บเก่ียวขึ้นอยูก่บัลกัษณะ
ของแต่ละพนัธ์ุ ส าหรับพนัธ์ุเบาท่ีนิยมปลูก จะมีอาย ุประมาณ 50-60 วนั แต่พนัธ์ุหนกัมี
อายถึุง 120 วนั การเก็บควรเลือกหวัท่ีห่อหวัแน่นและมีขนาดพอเหมาะ กะหล ่าปลี 1หวั มี
น ้าหนกั ประมาณ 2-3 กิโลกรัม หากปล่อยไวน้านหวัจะหลวมลง ท าให้คุณภาพของหวั
กะหล ่าปลีลดลง การเก็บควรใชมี้ดตดัให้ใบนอกท่ีหุ้มหวั ติดมาดว้ย เพราะจะท าให้
สามารถเก็บรักษาไดต้ลอดวนั เม่ือตดัและขนออกนอกแปลงแลว้ ให้ตดัแตง่ใบนอกออก
เหลือเพียง 2-3 ใบ เพื่อป้องกนัความเสียหายเน่ืองจากการบรรจุและขนส่ง จากนั้นคดัแยก
ขนาด แลว้บรรจุถุง 

ขั้นตอนการปลูก 1. แบบแถวเดี่ยว เป็นการวางแถวท่ีนิยมท าในพ้ืนท่ีไร่ขนาดใหญ่ มีการให้น ้าแบบบวัรด
ดว้ยสายยาง หรือ แบบสปริงเกอร์ 
2. แบบแถวคู่ เป็นการวางแถวท่ีนิยมใชก้บัพ้ืนท่ีขนาดเลก็ เช่นสวนหลงับา้น มีการเตรียม
ดินดว้ยแรงงานคน มีการให้น ้าแบบบวัตกัรด 
การปลูกกะหล ่าปลีในประเทศไทย ส่วนมากนิยมปลูกจากตน้กลา้ท่ีมีการเวน้ระยะห่างของ
แถว และล าตน้ เน่ืองจากเกษตรมกัมีพ้ืนท่ีไม่ใหญ่มาก และตอ้งการลดตน้ทนุเมลด็พนัธ์ุ 
รวมถึงผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
– พนัธ์ุท่ีมีอายกุารเก็บเก่ียวส้ัน มีทรงพุ่ม และการห่อหวัมีขนาดเลก็ ระยะห่างประมาณ 
50× 50 เซนติเมตร 
– พนัธ์ุท่ีมีอายกุารเก็บเก่ียวปานกลาง ระยะห่างประมาณ 70× 70 เซนติเมตร 
– พนัธ์ุท่ีมีอายกุารเก็บเก่ียวนาน ระยะห่างประมาณ 90× 90 เซนติเมต 

ขั้นตอนการดูแลรักษา การให้น ้า กะหล ่าปลีเป็นพืชรากต้ืน จึงตอ้งท าใหห้นา้ดินชุ่มอยูเ่สมอ จึงจ าเป็นตอ้งให้น ้า
วนัละ 1-2 คร้ัง โดยเฉพาะหลงัการปลูกท่ีตอ้งให้ถ่ีกว่าทุกระยะจนกว่าใบจะแผค่ลุมหนา้ดิน
หมด เวลาการให้น ้าท่ีเหมาะสมควรเป็นเวลาเชา้หรือบ่ายไม่เกิน 15.00 น. เพื่อไม่ให้ตน้ 
และใบเปียกช้ืนเกินไป ซ่ึงเป็นสาเหตขุองโรครากเน่าในกะหล ่าปลี 
การใส่ปุ๋ ย กะหล ่าปลีเป็นพืชท่ีมีอายกุารเก็บเก่ียวส้ัน ดงันั้น การใส่ปุ๋ ยจะตอ้งมีช่วงห่างท่ี
เหมาะสม และเป็นไปตามระยะของการเติบโต การใส่ปุ๋ ยแบ่งออกเป็น 2 คร้ัง คือ 
– การใส่ปุ๋ ยคร้ังท่ี 1 เป็นการใส่รองกน้หลุมท่ีใส่ในขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก 
ประกอบดว้ยปุ๋ ยคอก อตัรา 2-4 ตนั/ไร่ และปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปุ๋ ยคอก อตัรา 15-20 
กิโลกรัม/ไร่ หลงัจากหว่านโรยแลว้ให้คลุกผสมดินใหเ้ขา้กนั 
– การใส่ปุ๋ ยคร้ังท่ี 2 ใส่หลงัยา้ยกลา้ปลูกประมาณ 14-20 วนั โดยใชปุ้๋ ยคอก และปุ๋ ยเคมี
ตามท่ีใส่ขณะเตรียมแปลง 
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– การใส่ปุ๋ ยคร้ังท่ี 3ใส่หลงัยา้ยกลา้ปลูกประมาณ 35-45 วนั หลงัปลูก หรือก่อนระยะการ
ห่อใบ โดยใส่ปุ๋ ยสูตร 12-12-6 ในอตัราเดียวกนั 
    ทั้งน้ี การใส่ปุ๋ ยอาจใส่เพียง 2 คร้ัง คร้ังแรกในระยะการเตรียมแปลง และคร้ังท่ี 2 ใน
ระยะก่อนใบห่อ 
การก าจัดวัชพืช การก าจดัวชัพืชมกัใชแ้รงงานคนดว้ยการใชจ้อบหรือเสียมถากดายหญา้
ออก โดยให้ท าเป็นประจ าหลงัการปลูกจนถึงระยะก่อนท่ีใบจะแผก่วา้งคลุมแปลง 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

จะน าหวักะหล ่าปลี แลว้เราจะมีวิธีเก็บรักษาให้สดนาน ๆ คือน ามาห่อดว้ยกระดาษหรือผา้
ขาวบาง แลว้ใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก แลว้น าไปแช่ตูเ้ยน็ จะเก็บไวใ้ชไ้ดน้าน 

ราคาขาย ราคาเฉล่ียวนัน้ี (19/03/2561):  9.00 บาท/กก. 
ผลผลิต/ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 3017.67 กก.ต่อไร่ (ปี2555) 
ต้นทุนการผลิต 

 

ตน้ทุน / ปัจจยัการผลิต 
ชนิด/จ านวน ราคา 

ประมาณการค านวณตน้ทุนในพ้ืนท่ี 1 ไร่ 
-ค่าเมลด็พนัธ์ 
-ค่าเตรียมดิน 
-ค่าปัจจยัการผลิต 
1.ปุ๋ ยคอก 
2.ปุ๋ ยหมกั 
3.สารป้องกนัก าจดัสัตรู 
รวม 

 
480 
1200 

 
2000 
1000 
2253 
6933 

ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล กะหล ่าปลี | Thai Food.(28 กนัยายน 2559). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.thai-
thaifood.com/th/กะหล ่าปลี /. ( สืบคน้ 25 มีนาคม 2561.) 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร.(2555) . 
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://maehson.old.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp. (สืบคน้ 25 
มีนาคม 2561.) 
กะหล ่าปลี Cabbage การปลูกกะหล ่าปลี.(20 สิงหาคม 2550). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B
9%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5/. (สืบคน้ 25 มีนาคม 
2561.) 

 

 

https://www.thai-thaifood.com/th/กะหล่ำปลี%20/
https://www.thai-thaifood.com/th/กะหล่ำปลี%20/
http://maehson.old.nso.go.th/nso/project/search_option/search_result.jsp
http://vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5/
http://vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5/
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12. ช่ือผักกาดฮ่องเต้  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ผกักาดฮ่องเต ้
ช่ือภาษาอังกฤษ Pak Tsai 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Brassica chinensis var. chinensis 
ลักษณะพืช ผกักาดฮ่องเตจ้ดั เป็นพืชตระกูล Brassicaceae (Crucifereae - Mustard family) มีถ่ินก าเนิด

ใน ประเทศจีน ญ่ีปุ่ นและเอเชียกลาง น าเขา้มาปลูกในไทยเป็นระยะเวลานาน เป็นพืช 2 ฤดู 
แต่ปลูกเป็นพืชฤดู เดียว กา้นใบมีสีเขียวอ่อน ลกัษณะแบน ส่วนโคนกา้นใบจะขยายกวา้ง
มาก และหนา เน้ือกรอบ ปลายใบมน ไม่ห่อหวั เป็นผกัท่ีมีรสหวาน และกรอบ ตาม
ภตัตาคารนิยมน ามาผดัน ้ามนัหอย ตม้ หรือตุ๋น มีผลผลิตตลอด ทั้งปี 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต าบลห้วยห้อม  อ าเภอแม่ลานอ้ย 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

ร่วนปนทราย (Sandy loam) ระบายน ้าดี 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ตลอดปี 
ฤดูเก็บเก่ียว ก่อนผกัจะออกดอก (อาย ุ40-50 วนั) ไม่ควรปล่อยให้แก่เกินไป ใชมี้ดตดัตน้
ระดบัเหนือดินเลก็นอ้ย เด็ดใบเสียหรือใบเหลืองทิ้งก่อนบรรจุขนส่ง ไม่ควรลา้งผกั ภาชนะ
บรรจคุวรเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสีย 

ขั้นตอนการปลูก -  ใส่ปุ๋ ยคอกอตัรา 1 กก./ ตร. ม.   และปุ๋ ย 15 – 15 – 15 อตัรา 30 กรัม / ตร.ม. ลงในดิน 
พรวนดินให้ละเอียด ขึ้นแปลงกวา้ง 100 – 120 ซม. ให้ร่องห่าง 50 ซม. ปรับหนา้แปลงให้
เรียบ 
-  หากใชวิ้ธีหยอดเมด็โดยตรง ให้ใชน้ิ้วกดหลุมลึก 0.5 ซม. หยอดเมลด็ 5 เมลด็ต่อหลุม 
ระยะปลูกแลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละฤดู กลบเมลด็ รดน ้าใหชุ้ม ฉีดพ่น เซฟวิน 85 
ป้องกนัมดเขา้ท าลาย 
-  หากยา้ยปลูกระยะปลูก: ฤดูฝนและฤดูหนาว 25 x 20 ซม.ฤดูร้อน 20 x 20 ซม. 
ขอ้ควรระวงั  1. หากใชวิ้ธีการหยอดเมลด็อยา่ใชใ้นปริมาณท่ีมากเกินไป 2. ฉีดพ่นธาตุ
อาการเสริมให้สม ่าเสมอ 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

ปลูกซ่อม 10-14 วนัหลงัยา้ยปลูก ก าจดัวชัพืช 15-20 วนั หลงัยา้ยปลูก หรือหลงัเมลด็งอก 
และท าการถอนแยกถา้ใชวิ้ธีหยอดเมลด็โดยตรง ขดีเส้นลึก 2 ซม. ระหว่างแถวปลูก โรยปุ๋ ย 
46-0-0 ลงไป กลบดิน แลว้รดน ้า อาจเพ่ิม ปุ๋ ย โดยใช ้15-15-15 อตัรา 15-30 กรัม/ตร.ม. ฉีด
พ่นสารเคมีป้องกนัโรค และศตัรูพืชตามท่ีจ าเป็น ถา้ตน้ไม่สมบูรณ์ ฉีดพ่นธาตุอาหารทาง
ใบเสริม ให้รดน ้าสม ่าเสมอ 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

ให้เกษตรกรก าจดัเศษซากพืชทิ้งเสียเพ่ือป้องกนัเช้ือโรคหลงเหลือในแปลง 

ราคาขาย 3.50-5.00 บาท/กก. 
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ผลผลิต/ไร่ ประมาณ 300-400 กก.ต่อ 100 ตร.ม.เป็นกรด A ถึง 80-90% 
ต้นทุนการผลิต 

              
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล ผกักาดฮ่องเต(้Pak Tsai). (2 สิงหาคม 2556). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thaikasetsart.com/ผกักาดฮ่องเตp้ak-tsai/.( สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
ผกักาดฮ่องเตเ้ลก็: องคค์วามรู้เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีสูง. (12 มกราคม 2559). [ออนไลน์]. 
เขา้ถึงไดจ้าก 
https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/41.( สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 

 

 
13. ช่ือฟักทองญี่ปุ่ น  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ฟักทองญ่ีปุ่ น 
ช่ือภาษาอังกฤษ Japanese Pumpkin 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata 
ลักษณะพืช ล าตน้เป็นเถาเล้ือย ตามพ้ืนดิน ยาว 20-30 ฟุต ลกัษณะล าตน้แขง็ เป็นเหล่ียม มีร่องยาว ใบ

เป็นรูปห้าเหล่ียม ขนาดใหญ่ ขอบใบหยกัลึก มีขนปกคลุม เน้ือใบหยาบ กา้นใบและดอกมี
ขนาดเลก็ ผลมีสีเขียว รูปทรงกลมค่อนขา้งแบน เน้ือแน่นแขง็ ฟักทองอ่อนเน้ือสีเหลือง เม่ือ
แก่เน้ือจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองเขม้ รสเขม้ เมลด็แบนรี สีขาวนวล 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

ดิน ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกฟักทองญ่ีปุ่ น ควรเป็นดินร่วนซุย มีความสมบูรณ์ หนา้ดินลึก 
และระบายน ้าไดดี้ 

http://www.thaikasetsart.com/ผักกาดฮ่องเต้pak-tsai/
https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/41
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ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม  ตลออดปี 
ฤดูเก็บเก่ียว  เม่ืออาย ุ105-120 วนั 

ขั้นตอนการปลูก เตรียมดินขึ้นแปลง สูง 25-30 ซม. กวา้ง 3 เมตร ขดุหลุมกวา้ง 80 และลึก 30 ซม. ห่างกนั
หลุมละ 100 ซม. ระยะห่างระหว่างแถว 3 เมตร คลุกปุ๋ ยคอกอตัรา 1 กก./ตน้ ปุ๋ ย 12-24-12 
อตัรา 30 กรัม/ตน้ กลบัดินให้เขา้กนั กลบดินเตม็หลุม รดน ้าในหลุมให้ชุ่ม และควรปลูกใน
เวลาเยน็ 
ขอ้ควรระวงั อยา่ยา้ยกลา้เม่ืออายตุน้แกเกินไป (ไมเ่กิน 10 วนั) 
การท าคา้ง ควรท าในช่วงฤดูฝน เพ่ือลดการเกิดโรคจากเช้ือรา และป้องกนัหนูกดักินผล โดย
การท าคา้งสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1-1.50 เมตร 
การตดัแต่งผล ให้เหลือไว ้1 ลูก/ก่ิง เพ่ือให้ไดผ้ลท่ีสมบูรณ์และขนาดตามท่ีตลาดตอ้งการ 
ในการเก็บผลไว ้ควรตรวจดูให้ละเอียด ว่ามีรอยแผลแมลงเจาะวางไข่ ไวห้รือไม่ ตั้งแต่ผล
เลก็ จากนั้นใชก้ระดาษหนงัสือพิมพหุ์้มผลไวเ้พื่อป้องกนัแมลงเจาะวางไข่ 
กรณีปลูกแบบเล้ือย ควรใชก้ระดาษหนงัสือพิมพ ์รองผลและห่อผลเพ่ือป้องกนัแมลงวนั
ทองและสีผิวเสีย 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

การให้น ้า ให้น ้าฟักทองญ่ีปุ่ นตามความเหมาะสม ในช่องแรกให้รดน ้าโดยการใชส้ปริง
เกอร์ 
การให้ปุ๋ ย ระยะแรกใส่ปุ๋ ย 46-0-0 และ 15-0-0 อตัรา 30-35 กรัม/ตน้และ 20 กรัม/ตน้ 
ตามล าดบั คร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ ย 15-15-15 อตัรา 40 กรัม/ตน้ คร้ังท่ี 3 ใส่ปุ๋ ย 13-13-21 อตัรา 80 
กรัม/ตน้ 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

เก็บเก่ียวเม่ือผิวฟักทองเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนวลและผลแขง็ ใช้มีดตดัท่ีขั้ว เก็บ
เก่ียวช่วงใดของวนัก็ได ้เกบ็ใส่เขง่ไมไ้ผ ่สามารถเก็บเก่ียวไดน้านถึง 4 สัปดาห์ ถา้ดูแล
รักษาดี 

ราคาขาย 7-9 บาท/กก. (ราคาขายเกษตรกร) 
ผลผลิต/ไร่ ฤดูหนาว 100-120 กก. ฤดูร้อน 60-70 กก. ฤดูฝน 70-80 กก. (ถา้ปลูกแบบท าคา้ง อาจไดถึ้ง 

90-100 กก.) 
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ต้นทุนการผลิต 

         
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล ฟักทองญ่ีปุ่ น ( Japanese Pumpkin ). (27 สิงหาคม 2551). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://vegetweb.com/ฟักทองญ่ีปุ่ นjapanese-pumpkin/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
ฟักทองญ่ีปุ่ น(Japanese Pumpkin). (5 สิงหาคม 2556). 
 [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.thaikasetsart.com/ฟักทองญ่ีปุ่ นjapanese-pumpkin/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 

 
 
14. ช่ือฟักทองสีส้ม  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช ฟักทองสีส้ม 
ช่ือภาษาอังกฤษ Orange Pumpkin 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Cucurbita maxima 
ลักษณะพืช ล าตน้ เป็นพืชลม้ลุก มีอายส้ัุนมี อายเุพียงปีเดียว หรือฤดูเดียว มีล าตน้เด่ียว ล าตน้มีลกัษณะ

กลมๆ ล าตน้อวบน ้า เป็นไมเ้ถาเล้ือย เถาแขง็และเหนียว เถาจะเล้ือยไปตามพ้ืนดิน มีมือ
เกาะท่ีขอ้ไวส้ าหรับยดึเกาะ มีสีเขยีว มีขนอ่อนปกคลุม 
ราก มีระบบรากแกว้ มีลกัษณะกลมเลก็ ๆ แทงลึกลงดิน มีรากแขนงรากฝอยเลก็ ๆ มีสี
น ้าตาล 
ใบ เป็นใบเด่ียว ใบลกัษณะรูปห้าเหล่ียมยาว ปลายใบแหลม ใบมีขนหยาบ มีสีเขียว มีกา้น
ใบรองรับ 
ดอก เป็นดอกเด่ียว เป็นดอกมีสองเพศ มีลกัษณะรูปกระด่ิง มีกา้นดอกออกตามซอกใบ 
กา้นยาวรองรับ ดอกจะมีสีเหลือง กลีบเล้ียงสีเขียว ดอกเพศเมีย มีลูกเลก็ ๆ ติดมาดว้ย ดอก
ตวัผู ้ไม่มีลูกเลก็ ๆ ติดท่ีโคนดอก 

http://vegetweb.com/ฟักทองญี่ปุ่นjapanese-pumpkin/
http://www.thaikasetsart.com/ฟักทองญี่ปุ่นjapanese-pumpkin/
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ผล มีลกัษณะทรงกลม มีเปลือกแขง็ผิวเรียบ ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีส้ม สีเหลืองอมส้ม 
ขา้งในผลมีเน้ือสีเหลืองส้ม เน้ือแน่นฉ ่าน ้า มีไส้ตรงกลาง จะมีเมลด็สีขาวนวลแทรกอยู ่มี
รสชาติหวานมนั 
เมลด็ อยูภ่ายในผล มีไส้ตรงกลาง มีเมลด็แทรกอยู ่มีเมลด็เรียงกนัอยู ่เมลด็มีลกัษณะแบนรี 
มีสีขาวนวล 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง 

ลกัษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

ฟักทองญ่ีปุ่ นสีส้มสามารถ ปลูกไดใ้นดินทุกชนิด ในดินร่วนปนทราย ดินท่ีมีความชุ่มช้ืน
พอเหมาะ น ้าไม่ขงั สามารถปลูกไดท้ัว่ทุกภูมิภาค และปลูกไดทุ้กฤดูในประเทศไทย 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ตลอดปี 
ฤดูเก็บเก่ียว ฟักทองญ่ีปุ่ นสีส้ม มีอายุไดป้ระมาณ 3-4 เดือน หลงัปลูกลงแปลง 

ขั้นตอนการปลูก การปลูกการใชเ้มลด็พนัธ์ุ ปลูกลงในแปลงดินท่ีเตรียมไว ้โดยน าเมลด็พนัธ์ุประมาณ 3-4 
เมลด็ ใส่ลงในลงหลุมปลูก พร้อมกลบดินให้แน่นพอประมาณ ให้มีระยะห่างประมาณ 
1.5× 1 เมตร เม่ือตน้กลา้มีอายไุดป้ระมาณ 10 วนั ให้ถอนตน้กลา้ท่ีไม่สมบูรณ์ออก ให้เหลือ
แค่สองตน้ เม่ือตน้กลา้มีอายไุดป้ระมาณ 20 วนัหลงัจากปลูก หรือเร่ิมมีใบจริง 4-5 ใบ แลว้
จะเร่ิมทอดยอดหรือเล้ือยตามพ้ืน 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

ฟักทองญ่ีปุ่ นสีส้มเป็นพืช ท่ีตอ้งการระบายน ้าดี น ้าไม่ขงั โดยให้รดน ้าทุกวนั ตอ้งดูแลรด
น ้าเสมอ ให้โดนแดดได ้จะเจริญเติบโตไดดี้ คอยดูแลจดัเถาให้เล้ือย ให้ตน้ไม่ทบัซอ้นกนั 
จดัเถาให้ไปในทางเดียวกนั เม่ือลูกโตขึ้นประมาณก ามือ ให้เอาฟางรองใตผ้ลไวไ้ม่ให้
สัมผสัดิน พยายามให้ผลสัมผสัแสงแดดใหท้ัว่ถึง ก่อนเก็บผล 15 วนัให้หยดุใหน้ ้า 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

จะตดัผลฟักทองญ่ีปุ่ นสีส้ม แลว้เราจะน ามาวางในท่ีแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก แลว้สามารถ
เก็บไวไ้ดน้าน 

ราคาขาย 7-9 บาท/กก. (ราคาขายเกษตรกร) 
ผลผลิต/ไร่ ฤดูหนาว 100-120 กก. ฤดูร้อน 60-70 กก. ฤดูฝน 70-80 กก. (ถา้ปลูกแบบท าคา้ง อาจไดถึ้ง 

90-100 กก.) 
ต้นทุนการผลิต 
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ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล สืบคน้ขอ้มูล จาก https://www.thai-thaifood.com/th/ฟักทองญ่ีปุ่ นสีส้ม/  
ขอ้มูล (ราคาขาย,ผลผลิต/ไร่,ตน้ทุนการผลิต) ขา้งตน้ อา้งอิงจากฟักทองญ่ีปุ่ น   
 
ฟักทองญ่ีปุ่ นสีส้ม | Thai Food. (1 มีนาคม 2560). [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://www.thai-thaifood.com/th/ฟักทองญ่ีปุ่ นสีส้ม/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
ฟักทองญ่ีปุ่ น(Japanese Pumpkin). (5 สิงหาคม 2556). 
 [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://www.thaikasetsart.com/ฟักทองญ่ีปุ่ นjapanese-pumpkin/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 
2561.) *อา้งองิ ราคาขาย,ผลผลิต/ไร่,ตน้ทุนการผลิต  

 
 
15. ช่ือกะหล ่าปลีรูปหัวใจ  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช กะหล ่าปลีรูปหวัใจ 
ช่ือภาษาอังกฤษ Pointed Cabbage 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Brassica oleraceae var. capitata 
ลักษณะพืช กะหล ่าปลีรูปหวัใจ เป็นพืชขา้มฤดู แต่นิยมปลูกฤดูเดียว มีถ่ินก าเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียน

ของทวีปยโุรปจนถึงประเทศองักฤษ ลกัษณะล าตน้ท่ีเรียกว่า core มีขนาดส้ันมาก ใบเด่ียว
เรียงตวัห่อ ซอ้นๆ กนัหลายชั้น เกาะกนัแน่น เป็นรูปโคนคว ่า หรือหวัใจ ความแน่นของหวั
ขึ้นอยูก่บัการจดัเรียงตวัของใบ ใบหนา กรอบ ใบนอกมีสีเขียว ส่วนใบดา้นในมีสีเขียวอ่อน
กว่าหรือขาว ให้ผลผลิตดีในช่วงฤดูหนาว 

ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ห้วยหอม 

ลักษณะดิน/พืชท่ีปลูก ดิน ท่ีเหมาะสมต่อการปลูก ควรโปร่ง ร่วนซุย การระบายน ้า อากาศดี และมีค่าความเป็น
กรด-ด่าง อยูใ่นช่วง 6.0-6.5 ควรให้อยา่งพอเพียง เน่ืองจากกะหล ่าปลี เป็นพืชท่ีตอ้งการ
ความช้ืน ในดินมาก หากความช้ืนในดินต ่า จะท าใหผ้ลผลิต ลดลงกว่าปกติ 20-30 
เปอร์เซ็นต ์ระยะท่ีกะหล ่าปลี ตอ้งการน ้ามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระยะเร่ิมห่อปลี และระยะการ
เจริญ เติบโตท่ี 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลติ 

ฤดูท่ีเหมาะสม ปลูกตลอดปี 
ฤดูเก็บเก่ียว จะไดผ้ลผลิตดีในช่วงฤดูหนาว 

ขั้นตอนการปลูก ขึ้นแปลงกวา้ง 1 – 1.2 เมตร ส าหรับฤดูฝนควรยกแปลงให้สูงกว่าปกติ 30 – 50 เซนติเมตร 
เพ่ือการระบายน ้า ควรรองพ้ืนก่อนปลูกดว้ยปุ๋ ย 12 – 24 – 12 อตัรา 30 กรัม/ ตร.ม. ใส่ปุ๋ ย

https://www.thai-thaifood.com/th/ฟักทองญี่ปุ่นสีส้ม/
https://www.thai-thaifood.com/th/ฟักทองญี่ปุ่นสีส้ม/
http://www.thaikasetsart.com/ฟักทองญี่ปุ่นjapanese-pumpkin/
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หมกั ปุ๋ ยคอก อตัรา 2 – 4  ตนั/ไร่ (2 กก./ตร.ม.) ขอ้ควรระวงั หากปลูกในฤดูร้อน ควรให้
น ้าสม ่าเสมอ หากขาดน ้าจะเขา้ ปลีหลวม 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

การให้น ้า ควรใหน้ ้าอยา่งสม ่าเสมอตลอดฤดูกาลปลูก ถา้ขาดน ้าจะท าให้พืชชะงกัการ
เจริญเติบโต และมีผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
การให้ปุ๋ ย ประมาณ  5 – 7  วนั ควรมีการปลูกซ่อมกลา้ท่ีตาย หลงัยา้ยปลูก 7 – 10 วนั ใส่
ปุ๋ ย  15 – 15 – 15  หรือ 46 – 0 – 0  อตัรา 20 – 25 กรัม/ตร.ม. หลงัจากนั้น 7 – 10 วนั ใส่ปุ๋ ย
คร้ังท่ี 2  ส่วนการใส่ปุ๋ ยคร้ังท่ี 3 ช่วงการเขา้ปลี ใชปุ้๋ ย 13 – 13 – 21 และควรฉีดพ่นสารเคมี
ป้องกนัศตัรูพืช ป้องกนัหนอนเจาะกะหล ่า และแมลงศตัรูอืน่ ๆ 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

เก็บเก่ียวเม่ืออายแุละขนาดเหมาะสม ควรมีใบห่อหุ้มไม่เกิน 3 ใบ คดัเลือกหวัท่ีมีต าหนิทิ้ง 
ทาดว้ยปูนแดงท่ีรอยตดัและผึ่งให้แห้ง บรรจใุนตะกร้าพลาสติกโดยมีกระดาษกรุรองทั้ง
ตระกร้า 

ราคาขาย - 
ผลผลิต/ไร่ - 
ต้นทุนการผลิต 

                  
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล กะหล ่าปลีรูปหวัใจ: องคค์วามรู้เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีสูง.(12 มกราคม 2559 ). [ออนไลน์]. 
เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/35. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
กะหล ่าปลีรูปหวัใจ (Pointed Cabbage). (22 พฤศจิกายน 2551). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://vegetweb.com/กะหล ่าปลีรูปหวัใจ-pointed-cabbage/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 

 
  
 
 
 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/35
http://vegetweb.com/กะหล่ำปลีรูปหัวใจ-pointed-cabbage/
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16. ช่ือกะหล ่าปลีแดง  

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือพืช กะหล ่าปลีแดง 
ช่ือภาษาอังกฤษ Red Cabbage 
ช่ือทางวิทยาศาสตร์ Brassica oleraceae var. rubra 
ลักษณะพืช ลกัษณะล าตน้ส้ันมาก ใบเด่ียวสีแดง หนา และมีนวล ใบเรียงตวั สลบัซอ้นกนัแน่นหลาย

ชั้น เรียงแน่น หวักลมหรือค่อนขา้งกลม ขึ้นอยูก่บัสายพนัธ์ุ 
ต าบล และอ าเภอที่
ปลูก  

ต.ป่าแป๋ 

ลักษณะดิน/พืชท่ี
ปลูก 

ดิน กะหล ่าปลีแดงสามารถขึ้นไดใ้นดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะดินท่ีมีลกัษณะโป่ง และ
ร่วน 

ฤดูของการปลูก/
ผลผลิต 

ฤดูท่ีเหมาะสม ตลอดปี บริเวณท่ีสูงกว่า 1000 เมตร 
ฤดูเก็บเก่ียว อาย ุ90-100 วนั ตามฤดูกาล และสายพนัธ์ุ 

ขั้นตอนการปลูก การเตรียมกลา้ เพาะกลา้แบบประณีตในถาดหลุม หรือเพาะในแปลงก็ได ้อายกุลา้ไม่ควร
เกิน 25 วนั หากเพาะในแปลง ควรมีตาข่าย กนัฝนกระแทก และควรใชไ้ตรโครเดอร์มา 
คลุกวสัดุเพาะเพื่อป้องกนัโรคโคนเน่า หากไม่ไดเ้พาะในวสัดุปลูกส าเร็จรูป และฉีดพน่ 
เซฟวิน ปัองกนัมด แมลง ท าลายเมลด็พนัธ์ุ 
การเตรียมดิน ขดุดินตากแดด อยา่งนอ้ย 14 วนั โรยปนูขาวอตัรา 0-100 กรัม/ตร.ม. 
การปลูก ขึ้นแปลงกวา้ง 1-1.5 เมตร ส าหรับฤดูฝนให้แปลงสูงกว่าปกติ 30-35 ซม. เพื่อการ
ระบายน ้า รองพ้ืนดว้ยปุ๋ ยเคมี 12-24-12 อตัรา 30 กรัม/ตร.ม. ใส่ปุ๋ ยหมกัและปุ๋ ยคอก อตัรา 
2-4 กิโลกรัม/ตร.ม. ระยะปลูก ฤดูฝน และฤดูหนาว 40× 40 ซม. ฤดูแลง้ 40× 30 ซม. 
ขอ้ควรระวงั 
กะหล ่าปลีแดง เป็นพืชท่ีมีความตอ้งการปุ๋ ยปริมาณมาก โดยเฉพาะปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก 
ควรรองพ้ืนก่อนปลูกดว้ยโบแรกซ์ 

ขั้นตอนการดูแล
รักษา 

การให้น ้า ใชส้ปริงเกอร์ 
การให้ปุ๋ ย ประมาณ 5-7 วนั ควรมีการปลูกซ่อมกลา้ท่ีตาย เม่ือยา้ยปลูกได ้7-10 วนั ใส่ปุ๋ ย 
15-15-15 และ 21-0-0 อยา่งละ 20-25 กรัม/ตร.ม. และใส่ปุ๋ ยคร้ังท่ี 2 เม่ืออายไุด ้25-30 วนั 
และใส่ปุ๋ ยคร้ังท่ี 3 เม่ือเร่ิมเขา้หวั มีอาย ุ45-50 วนั พร้อมก าจดั วชัพืช แลว้พ่นสารเคมี
ป้องกนัศตัรูพืช ถา้มีพบการเขา้ท าลายของศตัรูพืช 
ขอ้ควรระวงั 
ควรหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีฝนตกชุก และมีน ้าขงั แสงแดดนอ้ย 
เป็นพืชท้่ีตอ้งการปุ๋ ยในปริมาณท่ีมาก หากปุ๋ ยไม่เุพีียงพอจะท าให้อายกุารเจริญเติบโต
ยาวนานมากขึ้น 

ขึน้ตอนหลังการเก็บ
เกี่ยว 

ตดัหวัท่ีห่อตวัดีก่อน ใชมี้ดตดัตรงโคนตน้ เหลือใบนอกไว ้2-3 ใบ เพื่อป้องกนัการเสียหาย
เวลาขนส่ง ห้ามลา้งผกั ท าการเกบ็เก่ียวในวนัท่ีจะขนส่ง 
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ราคาขาย ฤดูหนาว 5-6 บาท ฤดูร้อน 6-8 บาท (แมคุ้ณภาพจะต ่า และฤดูฝน 8-12 บาท (ราคาขายของ
เกษตรกร) 

ผลผลิต/ไร่ ฤดูหนาว 70-90 กก. เป็นเกรด A ถึง 50-60% ฤดูร้อน 30-40 กก. เป็นเกรด B ทั้ง 100% ฤดู
ฝน 90-110 กก. เป็นเกรด A ราว 60-70% ผลผลิตฤดูร้อนคุณภาพต ่า เน่ืองจากพืชขาดแคลน
น้ี ท าให้ออกดอกเร็ว และมีปัญหาแมลงเขา้ท าลายและแพร่เช้ือโรค 

ต้นทุนการผลิต 

            
ความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล กะหล ่าปลีรูปหวัใจ: องคค์วามรู้เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีสูง.(12 มกราคม 2559 ). [ออนไลน์]. 
เขา้ถึงไดจ้าก 
 https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/35. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
กะหล ่าปลีรูปหวัใจ (Pointed Cabbage). (22 พฤศจิกายน 2551). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://vegetweb.com/กะหล ่าปลีรูปหวัใจ-pointed-cabbage/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
กะหล ่าปลีแดง (Red Cabbage). (24สิงหาคม 2551). [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://vegetweb.com/กะหล ่าปลีแดง/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 
กะหล ่าปลีแดง(Red Cabbage). (2 สิงหาคม 2556). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thaikasetsart.com/กะหล ่าปลีแดงred-cabbage/. (สืบคน้ 26 มีนาคม 2561.) 

 

 

 
 
 

https://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/35
http://vegetweb.com/กะหล่ำปลีรูปหัวใจ-pointed-cabbage/
http://vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/
http://www.thaikasetsart.com/กะหล่ำปลีแดงred-cabbage/



