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คํานํา
การทํางานสงเสริมการเกษตร เปนการทํางานทีม่ งุ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ และความ
เปนอยูของเกษตรกร โดยเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เปนผูนําความรูและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมถายทอดสูเ กษตรกรกลุม เปาหมาย
ป 2556 กรมสงเสริมการเกษตรไดจดั ทํา “คูม อื ปฏิบตั งิ านเจาหนาทีส่ ง เสริม
การเกษตร” เพือ่ เปนองคความรูใ หเจาหนาทีส่ ง เสริมการเกษตร ไดใชเปนแนวทางการปฏิบตั งิ าน
สงเสริมการเกษตรในพืน้ ที่ โดยไดรวบรวมและเรียบเรียงเนือ้ หาตามหลักวิชาการทีถ่ กู ตอง
สามารถอางอิงได และถอดบทเรียนจากหลักปฏิบตั จิ ริง สามารถประยุกตใชกบั งานสงเสริม
การเกษตรในแตละพื้นที่ จํานวน 24 รายการ แบงเปนเนื้อหาดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ ดานเคหกิจเกษตร และการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และดานเทคนิค
การทํางานสงเสริมการเกษตร
คูม อื ปฏิบตั งิ านเจาหนาทีส่ ง เสริมการเกษตร เรือ่ ง “องคความรูเ พิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต... สูก ารเปน smart oﬃcer : พืชไร ธัญพืช” เลมนีป้ ระกอบดวยเนือ้ หาเกีย่ วกับ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชไรและธัญพืชชนิดตางๆ ทีส่ าํ คัญ ซึง่ เจาหนาทีส่ ง เสริมการเกษตร
สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะการทํางาน ตามบทบาทและหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
และหวังใหเกิดแนวคิด การพัฒนาทักษะในการทํางานสงเสริมการเกาตรเพือ่ ประโยชนของ
เกษตรกรตอไป
กรมสงเสริมการเกษตร ขอขอบคุณในความรวมมือยางดียิ่งจากหนวยงาน
และเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของ ในการใหขอ มูลและภาพประกอบสําหรับการจัดทําหนังสือเลมนี้
และหากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ขอไดโปรดแจงมายัง
กรมสงเสริมการเกษตรใหทราบดวย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปรับปรุงสําหรับการใชงาน
ครั้งตอไป

(นางพรรณพิมล ชัญญานุวตั ร)
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
สิงหาคม 2556

บทนํา
พืชไร - ธัญพืช เปนกลุมสินคาเกษตรที่มีความสําคัญที่เปนทั้งพืชอาหารและพืช
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องคความรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... สูการเปน smart oﬃcer : พืชไร ธัญพืช
เปนเอกสารที่รวบรวมองคความรู ขอควรปฏิบัติที่สําคัญในแตละชวงเวลาของการผลิตพืช
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คุณภาพเหมาะสม จากการผลิตภายในประเทศตอไป
สวนสงเสริมการผลิตพืชไร
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การทํานาหวาน

1. เมล็ดพันธุขาวปลูกที่ดี
มีลักษณะดังนี้
- เมล็ดพันธุบริสุทธิ์ ไมนอย
กวา 98%
- สิ่งเจือปนสูงสุดไมเกิน 2%
- ความงอกไมต่ํากวา 80%
- ความชื้นไมเกิน 14%
2. แหลงพันธุขาวปลูก
- ศูนยเมล็ดพันธุขาว
- ศูนยขา วชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ
- หนวยงานราชการและ
ภาคเอกชนที่ผานการรับรอง
คุณภาพ

การเตรียมพันธุ

การเตรียมดิน
แบงไดเปน 2 ขั้นตอน คือ
1. การไถดะ และไถแปร
2. การคราด หรือใชลูกทุบ

การทํานาดํา/นาโยน

การเตรียมการ

ขาว

เพาะเมล็ดสําหรับนาหวานน้ําตม

ระยะแตกกอ

นับเปนวันแรกของการออกดอก
2. หลังจากขาวออกดอก 21 วัน
ควรระบายน้ําออกจากแปลง
3. หลังขาวออกดอกประมาณ
28 - 30 วัน ดวยระยะเวลาเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสมหลังการเก็บเกี่ยว
หลังการเก็บเกี่ยว
1. ไมเผาฟางขาว
2. ควรไถกลบตอซังเพื่อกําจัดวัชพืช
และตากดิน
3. เพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
โดยใสปุยคอก ปุยหมัก หรือปลูก
พืชปุยสด

การปฏิบัติ
กอนและหลังการเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว

กอนการเก็บเกี่ยว
1. สํารวจแปลงนาหากขาวออกรวง
ประมาณ 80 % ของขาวที่ปลูก ให

ศัตรูพืชที่สําคัญ

1. วิธีเขตกรรม เชน การไถดะ
ไถแปร และไถพรวน เพื่อกําจัด
วัชพืช และพลิกดินตาก
2. สารกําจัดวัชพืช ประเภท
กอนและหลังวัชพืชงอก เชน
เพรททิลาคลอร, บิวทาคลอร,
ควินคลอแรก, ไซฮาโลอบบิวทิล,
บีสไพริแบก-โซเดียม, ฟนอกซา
พรอป-พี-เอทิล, โพรพานิล เปนตน
สารเคมีใดๆ ก็ตาม ที่นํามาใชเพื่อ
ฆาทําลายหรือยับยั้งการเจริญ
เติบโตของวัชพืช ไมวาจะเปนใน
ขณะที่วัชพืชงอกขึ้นมาแลวหรือยัง
เปนเมล็ดอยู ตลอดจนชิ้นสวนตางๆ
ของวัชพืชที่ขยายพันธุไดที่อยูในดิน
หรืออยูบนดิน

ระยะเก็บเกี่ยว

91 - 120 วัน

ระยะน้ํานมและขาวสุก

ออกดอก

การกําจัดวัชพืช
มี 2 วิธี คือ

61 - 90 วัน
การใหน้ํา

ระยะตั้งทองออกดอก

1. ขาววัชพืช เชน ขาวดีด ขาวเดง ขาวนก ขาวลาย เปนตน
2. โรค เชน โรคไหม โรคใบขีดโปรงแสง โรคใบสีสม โรคถอดฝกดาบ โรคขอบใบแหง
เปนตน
3. แมลงศัตรู เชน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เปนตน
4. สัตวศัตรู เชน นกกระติ๊ดขี้หมู และปูนา

การใหน้ํา

1) ระยะขาวงอก
ควรรักษาระดับ 2.5
เซนติเมตร
2) ระยะปกดํา ถึงขาว
แตกกอ ควรรักษา
ระดับ 8 เซนติเมตร
3) ระยะแตกกอสูงสุด
ควรรักษาระดับ 10
เซนติเมตร
4) หลังขาวออกดอก
21 วัน ระบายน้ําออก
จากแปลง

เพาะกลาสําหรับนาโยน

การใสปุยมี 2 ปจจัย ที่ตอง
คํานึงถึง คือ พันธุขาวและดิน
ในพื้นที่ปลูกขาว
1. พันธุขาว ที่ไวตอชวงแสง
จะตอบสนองตอปุยต่ํา ควร
ใสปุย 2 ครั้ง เนื่องจากปลูก
ไดปละครั้ง สวนพันธุขาว
ไมไวตอชวงแสง จะตอบสนอง
ตอปุยสูง ควรใสปุย 3 ครั้ง
เนื่องจากใหผลิตสูงและปลูก
ขาวไดตลอดป
2. ดินที่ปลูก นา ดินเหนียว
ดินรวน ดินทราย การใสปุย
ก็จะแตกตางกันไปตามชนิด
ของดิน

การใสปุย

เริ่มตั้งทอง

26 - 60 วัน
ใสปุยครั้งที่ 2 ใสปุยครั้งที่ 3

เพาะกลาสําหรับปกดํา

1. นาดํา เปนวิธีการทํา
นาที่มีการนําเมล็ดขาวไป
เพาะ ในแปลงที่เตรียม
ไว (แปลงกลา) ใหงอก
เปนตนกลา แลวถอนตน
กลาไปปกดํา
2. นาหวานน้ําตม
เปนการปลูกขาวโดยการ
หวานเมล็ดลงไปในนาที่
เตรียมพื้นที่ไวแลวโดยตรง
3. นาโยน เปนการทํานา
โดยเพาะกลาขาวลงถาด
หลุม พอขาวอายุ 15 วัน
ถอนตนขาวไปโยนลงใน
แปลงนา

การปลูกขาว
มี 3 วิธี

ตกกลา

1 - 25 วัน
ใสปุยครั้งที่ 1

ระยะกลา

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขาว (ขาวไวตอชวงแสง และขาวไมไวตอชวงแสง)

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาขาว
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน สําหรับการทํานาแยก
ไดเปน 2 ขั้นตอน คือ
1. การไถดะ และไถแปร
การไถดะเป น การไถครั้ ง แรก
พลิกดินขึ้นมาแลวเวนชวงใหเมล็ดวัชพืชงอก
แลวไถครั้งที่ 2 หรือไถแปรฝงกลบตนวัชพืชลงในดิน
จะชวยลดปริมาณวัชพืชไดมาก ชวงเวลาระหวาง
ไถครั้งแรกกับครั้งที่ 2 ขึ้นกับปจจัยในการงอก
ของเมล็ดวัชพืชโดยเฉพาะความชื้น ถามีความชื้น
พอเหมาะจะทําใหงอกไดดี และใชเวลาไมนาน
โดยทั่วไปประมาณ 7 วัน
2.

การคราด หรือใชลูกทุบ
โดยการใชลูกทุบ หรือเครื่องไถพรวนจอบหมุน ปรับพื้นที่ใหเรียบ และ
ทําเปนเทือกพรอมที่จะปกดํา เปนการทําตอจากขั้นตอนที่ 1
1.2 การเตรียมพันธุ
เลือกใชเมล็ดพันธุดีมีลักษณะ ดังนี้
1. เมล็ดพันธุบริสุทธิ์ไมนอยกวา 98 เปอรเซ็นต
2. สิ่งเจือปนสูงสุดไมเกิน 2 เปอรเซ็นต มีเมล็ดพันธุอ น่ื (พันธุป น) สูงสุดไม
เกิน 20 เมล็ดตอจํานวนเมล็ด 500 กรัม ขาวแดงปน สูงสุดไมเกิน 10 เมล็ดตอจํานวนเมล็ด
500 กรัม
3. ความงอกไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต
4. ความชื้นไมเกิน 14 เปอรเซ็นต
1.3 การเตรียมตนพันธุขาวปลูก
1. นาหวาน : การนําเมล็ดพันธุขาวมาแชในน้ํานานประมาณ 1 วัน และ
นําเมล็ดมาผึ่งในที่รม และมีอากาศถายเทดี นํากระสอบปานชุบน้ําจนชุมมาหุมเมล็ดพันธุ
โดยรอบ รดน้ําทุกเชาและเย็น เพื่อรักษาความชุมชื้นหุมเมล็ดพันธุไวนานประมาณ 2 วัน
กอนที่จะนําไปหวาน
2. นาดํา : การนําเมล็ดขาวมาเพาะปลูกในแปลงเพาะกลา จนไดตนกลา
มีอายุประมาณ 25 - 30 วัน แลวจึงถอนเพื่อเอาไปปกดํา หากใชเครื่องปกดําจะโรยเมล็ด
ขาวในถาดเพาะกลาจนอายุประมาณ 8-10 วัน นําไปปกดํา
3. นาโยน : นําเมล็ดขาวมาเพาะในถาดเพาะกลา ดูแลตนกลาจนมีอายุ
ประมาณ 10-15 วัน ตนกลาสูงประมาณ 3 – 5 นิ้ว แลวนําไปโยนลงในแปลง
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2. วิธีการปลูกขาว
วิธีการปลูกขาวมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับความพรอมและความตองการของเกษตรกร
ไดแก การทํานาดํา นาหวาน และนาโยน
1. การทํานาดํา
การทํานาดํานิยมในพื้นที่ที่มีแรงงาน
เพียงพอ เปนวิธกี ารทํานาทีม่ กี ารนําเมล็ดขาวไปเพาะ
ในแปลงที่เตรียมไว (แปลงกลา) ใหงอกเปนตนกลา
แล ว ถอนต น กล า ไปป ก ดํ า ในกระทงนาที่ เ ตรี ย มไว
และมีการดูแลรักษาจนใหผลผลิต ซึ่งในปจจุบันเริ่ม
มี ก ารนํ า เครื่ อ งจั ก รป ก ดํ า มาใช ใ นพื้ น ที่ น ามากขึ้ น
เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน อัตราเมล็ดพันธุที่ใช
เพาะกลาที่แนะนํา 5 กิโลกรัมตอไร
1.1 พันธุข า วไมไวตอชวงแสงหรือ
ขาวนาปรัง เชน พันธุสุพรรณบุรี1 ชัยนาท1
พิษณุโลก 2 สันปาตอง1 ควรใชระยะปกดําระหวาง
แถวและระหวางกอ 20 x 20 เซนติเมตร หรือ
20 x 25 เซนติเมตร
1.2 พั น ธุ ข า วไวต อ ช ว งแสงหรื อ
ขาวนาปี เชน เหลืองประทิว123 ขาวดอกมะลิ105 กข15 กข6 ปทุมธานี60 ควรใชระยะ
ปกดํา 25 x 25 เซนติเมตร
1.3 ปกดําจับละ 3-5 ตน ปกดําลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร จะทําใหขาว
แตกกอใหมไดเต็มที่ การปกดําลึกจะทําใหขาวตั้งตัวไดชา และแตกกอไดนอย
2. การทํานาหวาน
การทํานาหวาน เปนการปลูกขาวโดยการหวานเมล็ดลงไปในนาที่เตรียม
พื้นที่ไวแลวโดยตรง เปนวิธีการที่นิยมมากในปจจุบัน เนื่องจากประหยัดแรงงานและเวลา
อัตราเมล็ดพันธุที่แนะนํา ไรละ 12 - 15 กิโลกรัมตอไร
การทํานาหวาน แบงเปน 2 วิธี คือ
2.1 นาหวานขาวแหง เปนการหวานเมล็ดขาวเพื่อคอยฝน และมีชื่อเรียก
ปลีกยอยไปตามวิธีปฏิบัติ คือ
- การหวานสํารวย เปนการหวานเมล็ดขาวแหงในสภาพดินแหง
เนื่องจากฝนยังไมตก โดยหลังจากการไถแปรครั้งสุดทายแลวหวานเมล็ดขาวลงไปโดยไม
ตองคราดกลบ เมล็ดจะตกลงไปอยูในระหวาง กอนดิน เมื่อฝนตกลงมาเมล็ดขาวจะงอก
ขึ้นมา ในบางพื้นที่หลังจากการหวานขาวแหงแลวมีการคราดกลบ หรือไถกลบ
- การหวานหลังขีไ้ ถ เปนการหวานในสภาพทีม่ ฝี นตกลงมา และน้าํ
เริ่มจะขังในกระทงนา เมื่อไถแปรแลวก็หวานเมล็ดพันธุขาวตามหลัง แลวคราดกลบทันที
2.2 นาหวานขาวงอก หรือนาหวานน้าํ ตม โดยการนําเมล็ดพันธุข า วทีถ่ กู
เพาะใหงอกมีตุมตา (มีรากงอกประมาณ 1-2 มิลลิเมตร) ไปหวานลงในกระทงนา ซึ่งมี
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การเตรียมดินจนเปนเทือก แยกเปน
- การหวานหนีน้ํา ทําในนาน้ําฝน เนื่องจากการหวานขาวแหงหรือ
ทําการตกกลาไมทัน เมื่อฝนมามาก หลังจากเตรียมดินเปนเทือกดีแลว ก็หวานขาวที่เพาะ
จนงอก ลงไปในกระทงนาที่มีน้ําขังอยูมากจึงเรียกวา นาหวานน้ําตม
- นาชลประทาน หรือนาในเขตที่มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ การทํา
นาในสภาพนี้มักจะใหผลผลิตสูง หลังจากเตรียมดินเปนเทือกดีแลวระบายน้ําออกหรือให
เหลือน้ําขังบนผืนนานอยที่สุด นําเมล็ดพันธุขาวที่งอก “ตุมตา” หวานลงไป แลวคอยดูแล
ควบคุมการใหน้ํา มักจะเรียกการทํานาแบบนี้วา “การทํานาน้ําตมแผนใหม”
3. การทํานาโยน การทํานาโยน เปนการทํานาที่สามารถควบคุม ปองกันขาววัชพืชได
ผลดี และตนทุนการผลิตตํ่ากวา เมื่อเปรียบเทียบการปลูกขาวแบบตางๆ เชน การปกดํา
ดวยคน หรือดวยเครื่องปกดํา เพราะการทํานาโยน ใชเมล็ดพันธุ 2–4 กิโลกรัม/ไร
จากเดิม 15-20 กิโลกรัม/ไร ประหยัดเมล็ดพันธุไดถึง 80–85%
การโยนกลา ใหมีน้ําในแปลงประมาณ 1 ซม. นําถาดกลาขาวที่มีอายุ
10-15 วัน ไปวางรายในแปลงที่เตรียมไวใหกระจายสม่ําเสมอ อัตรา 60-70 กระบะตอไร
จากนั้นคนที่จะโยนกลาจะนําถาดกลามาวางพาดบนแขน แลวใชมือดึงกลาขาวออกจาก
ถาดโยนในแปลง โดยโยนใหสูงกวาศรีษะ ตนกลาจะพุงลงโดยใชสวนรากที่มีดินติดอยูลง
ดินกอน การโยนกลา 1 คน สามารถโยนไดวันละ 4- 5 ไร
4. การดูแลรักษา
4.1 การใสปุย
ป จ จั ย ที่ เ กษตรกรควรคํ า นึ ง ถึ ง
การใสปยุ ในนาขาวใหมปี ระสิทธิภาพ มี 2 ปจจัย
ดังนี้
1.
พันธุขาวที่เกษตรกร
ตองการปลูกเปนพันธุขาวชนิดใด เปนพันธุ
ที่ไวตอชวงแสง หรือพันธุที่ไมไวตอชวงแสง
ซึ่งขาวแตละชนิดมีการตอบสนองปุย และให
ผลผลิตสูงแตกตางกัน
1.1 ข า วไวต อ ช ว งแสง
จะตอบสนองตอปุยต่ํา ใหผลผลิตปานกลาง
และปลู ก ได เ พี ย งป ล ะครั้ ง เฉพาะในฤดู ฝ น
เทานั้น ระยะเวลาที่ใสปุยควรใส ๒ ครั้ง คือ
นาดําใสระยะแรกในชวงปกดํา และระยะที่ขาว
กําเนิดชอดอก สวนในนาหวานใสระยะหลัง
ขาวงอกแลว ๑๕-๒๐ วัน และระยะที่ขาว
กําเนิดชอดอก
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ภาพแสดงระยะการใสปุยเคมีที่แนะนําสําหรับขาวไวตอชวงแสง
หวานขาว ระยะกลา แตกกอ

สรางรวงออน ออกดอก

20-25 วัน

30 วัน

เก็บเกี่ยว
30 วัน

ตั้งทอง
ใสปุยครั้งที่ 2
(N)
บํารุงชอดอก
และเมล็ดขาว

ใสปุยครั้งที่ 1
(N P K)
สรางใบ ราก
และลําตน

1.2 ขาวไมไวตอชวงแสง จะตอบสนองตอปุย สูง ใหผลผลิตสูง และ
ปลูกไดตลอดปี ระยะเวลาที่ควรใสปุยควรใส ๓ ระยะ คือ นาดํา ใสระยะแรก ที่มีการปก
ดํา ระยะที่ขาวแตกกอสูงสุด และระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก สวนในนาหวานใสครั้งแรก
หลังขาวงอกแลว ๑๕-๒๐ วัน ระยะที่ขาวแตกกอสูงสุด และระยะที่ขาวกําเนิดชอดอก

ภาพแสดงระยะการใสปุยเคมีที่แนะนําสําหรับขาวไม ไวตอชวงแสง
หวานขาว ระยะกลา แตกกอ
20 วัน

15-20 วัน

สรางรวงออน ออกดอก
15-20 วัน

30 วัน

เก็บเกี่ยว
30 วัน

ตั้งทอง
ใสปุยครั้งที่ 1
(N P K)
สรางใบ ราก
และลําตน

ใสปุยครั้งที่ 2
(N)
เรงการแตก
กอของขาว

ใสปุยครั้งที่ 3
(N)
บํารุงชอดอก
และเมล็ดขาว

2. พื้นที่ปลูกขาวเปนดินลักษณะอยางไร เชน ดินเหนียว ดินรวน
ดินทราย หรือดินรวนปนทราย เนื่องจากการใสปุยจะแตกตางกันไปในดินนาแตละชนิด
4.2 การใหน้ํา
น้ํามีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของขาว รวมทั้งเปนประโยชนตอการ
ควบคุมวัชพืชอีกดวย หากขาวไดรับน้ํามากหรือนอยเกินไปก็มีผลกระทบตอการเจริญ
เติบโตใหผลผลิต ปริมาณน้ําที่เหมาะสม มีดังนี้
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- ระยะขาวงอก ควรรักษาระดับ 2.5 เซนติเมตร
- ระยะปกดําถึงขาวแตกกอ ควรรักษาระดับ 8 เซนติเมตร
- ระยะแตกกอสูงสุด ควรรักษาระดับ 10 เซนติเมตร
- กอนหวานปุยทุกครั้งควรมีน้ําอยูในระดับ 5-10 เซนติเมตร
- ควรระบายน้ําออกจากแปลงหลังขาวออกดอกประมาณ 15
ในกรณีที่เปนดินเหนียว หรือประมาณ 20 วันกรณีที่เปนดินทราย

วัน

5. ศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
5.1 ขาววัชพืช เปนปญหาที่สําคัญของเกษตรกรในเขตชลประทานภาคกลาง
และภาคเหนือ มีลักษณะเหมือนตนขาวจนแยกไมออกในระยะตนกลา มีชื่อเรียกตางกัน
ตามลักษณะที่ปรากฏ เชน ขาวหาง ขาวนก ขาวดีด ขาวเดง ขาวลาย หรือขาวแดง
การปองกันกําจัด มี 2 วิธี คือ
1. วิธีเขตกรรม เชน การไถดะ ไถแปร และไถพรวน เพื่อกําจัดวัชพืช
และพลิกดินตาก
2. สารกําจัดวัชพืช ประเภทกอนและหลังวัชพืชงอก เชน เพรททิลาคลอร,
บิวทาคลอร, ควินคลอแรก,ไซฮาโลอบ-บิวทิล, บีสไพริแบก-โซเดียม, ฟนอกซาพรอป-พีเอทิล, โพรพานิล เปนตน
5.2 โรคขาวที่สําคัญ และการปองกันกําจัด
5.2.1 โรคไหม
เกิดจาก เชื้อรา พบมากในนาน้ําฝน ขาวพันธุพื้นเมืองไวตอชวงแสง
พบสวนใหญใน ภาคเหนือ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต
อาการ ใบมีแผล จุดสีน้ําตาลคลายรูปตา
มีสีเทาอยูตรงกลางแผล
การแพรระบาด พบโรคในแปลงที่ตนขาว
หนาแนน หากมีการใสปุยในปริมาณมาก ประกอบกับมี
สภาพแหงในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ําคาง
ยาวนานถึงตอนสาย หรืออากาศคอนขางเย็น อุณหภูมิประมาณ
22-25 องศาเซลเซียส ลมแรงจะชวยใหโรคแพรกระจายไดดี
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทานโรค
5.2.2 โรคใบขีดโปรงแสง
เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย
พบมาก ในนาน้ําฝน และ นาชลประทาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และ ภาคใต
อาการ โรคนี้เปนไดตั้งแตระยะขาวแตกกอจนถึงฺออกรวง อาการ
ปรากฏที่ใบ เริ่มแรกเห็นเปนขีดช้ํายาวไปตามเสนใบ ตอมาคอยๆ เปลี่ยนเปนสีเหลือง
การแพรระบาด ขาวที่เปนโรค มักถูกหนอนกระทู หนอนมวนใบ และ

6

แมลงดําหนามเขาทําลายซ้ําเดิม ในสภาพที่มีฝนตก ลมพัดแรงจะชวยใหโรคแพรระบาด
อยางกวางขวางรวดเร็ว
การปองกันกําจัด ในดินที่อุดมสมบูรณไมควรใสปุยไนโตรเจนมาก
และไมควรปลูกขาวแนนเกินไปและอยาใหระดับน้ําในนาสูงเกินควร
5.2.3 โรคใบสีสม เกิดจากเชื้อไวรัส
พบมาก ในนาชลประทาน ภาคกลาง
อาการ ตนขาวเปนโรคได ทั้งระยะกลา แตกกอ ตั้งทอง หากขาวไดรับ
เชื้อในระยะกลาถึงระยะแตกกอ ขาวจะเสียหายมากกวาไดรับเชื้อในระยะตั้งทองถึงระยะ
ออกรวง ขาวเริ่มแสดงอาการหลังจากไดรับเชื้อ 15-20 วัน อาการเริ่มตนใบขาวจะเริ่มมี
สีเหลืองสลับเขียว ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง
การแพรระบาด เชื้อไวรัสสาเหตุโรคถายทอดไดโดยแมลงพาหะ คือ
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
การปองกันกําจัด ใชพันธุขาวตานทานแมลงเพลี้ยจักจั่นสีเขียว และ
สารกําจัดวัชพืชตามเอกสารคําแนะนํา
5.2.4 โรคถอดฝกดาบ
เกิดจาก เชื้อรา พบมากนาน้ําฝน ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาการ พบโรคในระยะกลา ตนกลาจะแหงตายหลังจากปลูกไดไมเกิน
7 วัน แตมักพบกับขาวอายุเกิน 15 วัน ระยะเริ่มแตกกอ ขาวเปนโรคจะตนผอมสูงเดนกว
ากลาขาวโดยทั่วๆไป ตนขาวผอมมีสีเขียวออนซีด มักยางปลอง
การแพรระบาด เชื้อราจะติดไปกับเมล็ด สามารถมีชีวิตในซาก
ตนขาวและในดินไดเปนเวลาหลายเดือน พบวา
หญาชันกาด เปนพืชอาศัยของโรค
การปองกันกําจัด หลีกเลี่ยง
การนําเมล็ดพันธุจากแหลงที่เคยเปนโรคระบาด
มาปลูก และคลุกเมล็ดพันธุขาวดวยสารปองกัน
กําจัดเชื้อรา
5.2.5 โรคขอบใบแหง
เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย
พบมาก
ในนาน้ําฝน
นาชลประทาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และ ภาคใต
อาการ
โรคนี้เปนไดตั้งแต
ระยะกลา แตกกอ จนถึงฺ ออกรวง ตนกลากอนนํา
ไปปกดําจะมีจดุ เล็กๆ ลักษณะช้าํ ทีข่ อบใบของใบลาง
การแพรระบาด เชือ้ สาเหตุ
โรคสามารถแพรไปกับน้าํ ในสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง
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การปองกันกําจัด ใชพันธุขาวที่ตานทาน และไมควรใสปุยไนโตรเจน

มากเกินไป
5.3 แมลงศัตรูขาวที่สําคัญ และการปองกันกําจัด
5.3.1 เพลี้ยไฟ เปนแมลงจําพวกปากดูด ขนาดเล็กลําตัวยาวประมาณ
1 - 2 มิลลิเมตร มีทงั้ ชนิดมีปก และไมมปี ก
ตัวเต็มวัยมีสีดํา ตัวออนสีเหลืองออน
ลักษณะการทําลายและการระบาด เพลีย้ ไฟ
ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยจะทําลายขาว
โดยการดูดกินนํา้ เลีย้ ง จากใบขาวทีย่ งั ออน
โดยอาศัยอยูต ามซอกใบ ระบาดในระยะกลา
เมือ่ ใบขาวโตขึน้ ใบทีถ่ กู ทําลายปลายใบจะ
เหีย่ วขอบใบจะมวนเขาหากลางใบและ อาศัย
อยูใ นใบทีม่ ว นนัน้ พบทําลายขาวในระยะ
กลาหรือหลังปกดํา 2-3 สัปดาห การปองกัน
กําจัด ดูแลแปลงขาวระยะกลาหรือหลังหวาน
7 วัน อยาใหขาดนํา้ และ ไขนํา้ ทวมยอดขาว
ทิง้ ไว 1-2 วัน เมือ่ ตรวจพบเพลีย้ ไฟตัวเต็ม
วัย 1-3 ตัวตอตน ในขาวอายุ 6-7 วันหลัง
หวาน รวมทั้งใชสารเคมีกําจัดแมลงตาม
เอกสารคําแนะนํา
5.3.2 เพลีย้ กระโดดหลังขาว เปนแมลงจําพวกปากดูด ตัวเต็มวัยคลายกับ
เพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล แตปก มีจดุ ดําทีก่ ลางและปลายปก
ลักษณะการทําลาย เพลี้ยกระโดดหลังขาวตัวเต็มวัยเขามาในแปลง
ขาวชวง 30 วันแรกหลังจากเปนตนกลา โดยจะอาศัยอยูบริเวณโคนตนขาว และชอบดูด
กินน้ําเลี้ยงบนขาวตนออน และขยายพันธุเปนพวกปกยาว
การปองกันกําจัด ปลูกขาวพันธุตานทาน โดยปลูกสลับกันอยาง
นอย 2 พันธุ เพื่อปองกันไมใหเพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทําลายขาวพันธุตานทาน
ไดเร็ว หรือถาปลูกขาวพันธุเดียว ไมควรปลูกติดตอกันเกิน 4 ฤดูปลูก
5.3.3 เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เปนแมลงจําพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลําตัวสี
น้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนดํา มีรูปราง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปกยาว และชนิดปกสั้น ชนิดมีปก
ยาวสามารถเคลื่อนยายและอพยพไปในระยะทางใกลและไกล โดยอาศัยกระแสลมชวย
ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไขเปนกลุม สวนใหญวางไขที่กาบใบขาว หรือเสนกลางใบ
ลักษณะการทําลาย และการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลทั้งตัว
ออนและตัวเต็มวัย ทําลายขาวโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากเซลลทอน้ํา ทออาหาร บริเวณ
โคนตนขาวระดับเหนือผิวน้าํ ทําใหตน ขาวมีอาการใบเหลืองแหงลักษณะคลายถูกน้าํ รอนลวก
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แหงตายเปนหยอมๆ เรียก “อาการไหม” ปจจัยทีม่ ผี ลตอการระบาด ไดแก
1. วิธกี ารปลูกขาว การปลูกขาวแบบนาหวานนํา้ ตมมีปญ
 หาการระบาด
มากกวานาดําเพราะนาหวานมีจํานวนตนขาวหนาแนนทําใหอุณหภูมิและความชื้นใน
แปลงนาเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาล
2. การใชปยุ การใชปยุ อัตราสูง โดยเฉพาะปุย ไนโตรเจน ทําใหเพิม่ จํานวน
เพลีย้ กระโดดสีนาํ้ ตาลในนาขาว และ
3. การควบคุมนํ้าในนาขาว สภาพนาขาวที่มีนํ้าขังในนาตลอดเวลา
ทําใหเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลสามารถเพิ่ม จํานวนไดมากกวาสภาพที่มีการระบายนํ้าในนา
ออกเปนครั้งคราว เพราะมีความชื้นเหมาะแกการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
และใชสารฆาแมลงตามคําแนะนํา
5.4. สัตวศัตรูขาวที่สําคัญ และการปองกันกําจัด
5.4.1 นกกระติ๊ดขี้หมู พบทั่วประเทศ เปนศัตรูสําคัญของขาว ลงกินขาว
พรอมกันเปนฝูงตั้งแตระยะขาวเปนน้ํานม ไปจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเจาะขบเปลือกกิน
เฉพาะน้ํานมหรือเมล็ดขาวออน ขณะเดียวกันทําใหคอรวงขาวหักงาย นกชนิดนี้นิยมใช
ปลอยในงานบุญ จึงมีปริมาณมาก พืชอาหาร ไดแก ขาว ขาวปา ขาวฟาง
การปองกันและกําจัด ควรใชหลายวิธีรวมกัน
1. กําจัดแหลงอาศัยของนกกระติ๊ด เชน พุมไมหรือตนไมใหญ
ใกลที่ปลูกขาว
2. ทําลายรังนก ไข เพื่อลดจํานวนนกลง
3. การไลโดยคน ในชวงที่นกจะลงกินขาว ถามีแรงงานมากพอ จะ
ไดผลดี
4. ใชตาขายคลุมทั้งแปลงถาเปนแปลงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพันธุขาว
หรือใชวัสดุสะทอนแสงแขวนทั่วแปลง เพื่อทําใหนกตกใจ
5.4.2 ปูนา เปนปูน้ําจืด ทั่วประเทศพบ 10 ชนิด เปนศัตรูสําคัญในนาขาว
กัดทําลายขาวในระยะตนกลา โดยกัดกินเฉพาะสวนที่ออนและอวบน้ํา ไดตลอดทั้งวัน
ยกเวนชวงมีแดดจัด พืชอาหารไดแก ขาว ซากพืชและซากสัตวในน้ํา
การปองกันและกําจัด ควรใชหลายวิธีรวมกัน
1. ดักจับแลวทําลายหรือใชเปนอาหารหรือเหยื่อดักหนู โดยใชลอบ
ดักทางน้ําไหล หรือขุดหลุมฝงไหหรือปป ใสกะปหรือเศษปลาเพื่อลอปูลงไห
2. ใชตนกลาขาวที่แข็งแรงอายุประมาณ 30 วัน มาปลูกแทน
3. ระบายน้ําออกทันทีเมื่อกลาขาวตั้งตัวได
4. ถาระบาดมากใชสารฆาปู ตามคําแนะนํา
5.4.3 หนูนาใหญ ตัวเต็มวัยมีน้ําหนัก 100 – 250 กรัม หางสั้นกวาหรือ
เทากับความยาวหัวและลําตัวรวมกัน ขนดานทองมีสีเงินออกขาว เพศเมียมีนม 6 คู
(3 คูที่สวนอก และ 3 คูที่สวนทองดานลาง) ตาและใบหูเล็ก ขุดรูอาศัยตามคันนา หรือคัน
คูคลอง มีกองขุยดินที่ปากรู
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ความสําคัญและลักษณะการทําลาย
เปนศัตรูของขาวและพืชไรอื่น ๆ ที่ปลูกหลังนาแถบภาคกลาง ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภาคใต และยังเปนพาหะหรือนําโรคติดตอสําคัญสูคนและสัตวเลี้ยง
เชน กาฬโรค เลปโตสไปโรซีส สครับไทฟส ฯลฯ กัดแทะทําลายขาวและพืชไรตั้งแตระยะ
ปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากหนูกัดแทะเปนอาหาร พืชอาหาร
ไดแก ขาว พืชไรตาง ๆ กระเจี๊ยบ โกโก ปูนา หอยเชอรี่ ปลา
การปองกันและกําจัด ควรใชหลายวิธีรวมกัน
1. ขุด ดักจับ ไฟฟาซอต หรือลอมตี
2. ใชสารกําจัดหนูตามคําแนะนํา
5.4.4 หอยเชอรรี่ เปนหอยทากนํา้ จืดชนิดหนึง่ มีลกั ษณะคลายหอยโขง
แตเปลือกมีสอี อ นกวาคือมีสเี ขียวเขมปนดําผสมกับแถบสีจางๆพาดตามความยาวเปลือก
บางตัวมีสีเขียวเขมปนดํา บางตัวมีสีเหลืองปนนํ้าตาล ตัวเต็มวัยนาน 3 เดือน สามารถ
ผสมพันธุและวางไขได เพศเมียวางไขในที่แหงเหนือระดับนํ้า สามารถวางไขไดตลอดป
โดยเฉพาะฤดูฝนวางไขได 10-14 ครั้งตอเดือน ไขมีสีชมพูเกาะติดกันเปนกลุม กลุมละ
388-3,000 ฟอง ขึ้นกับขนาดของหอยเพศเมีย ระยะไข 7-12 วัน ลูกหอยตัวเล็กๆ กิน
สิง่ ออนนิม่ เชน สาหรายเปนอาหาร และเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เมือ่ มีขนาด 1.6 เซนติเมตร
ก็เริ่มกัดกินตนขาวได
ลักษณะการทําลาย
หอยเชอรี่เปนศัตรูสําคัญของ
ขาวในระยะหลังหวานชอบกัดกินตนขาวออนๆ
ระยะกล า จนถึ ง แตกกอในช ว งเช า และเย็ น โดย
จะกั ด กิ น ลํ า ต น ข า วใต ผิ ว น้ํ า สู ง เหนื อ ระดั บ โคน
ตน 0.5-1 นิ้ว และกินสวนใบที่ลอยน้ําตอไปจน
หมดตน พบระบาดมากในนาขาวทั่วประเทศ โดย
เฉพาะนาขาวที่มีน้ําขัง พืชอาหาร ไดแก ขาว พืชน้ําตาง ๆ เชน สาหรายหางกระรอก บัว
ฯลฯ
การปองกันและกําจัด
1. ใชวัสดุกั้น ทุกทางที่น้ําเขาไดดวยเฝอกและตาขาย
2. เก็บตัวหอยและไขดวยกระชอนที่มีดามยาวและที่แซะไขแลวนําไป
ทําลายทุกสัปดาห ตลอด 6 สัปดาหหลังปลอยน้ําเขาแปลงนา
3. ปลอยใหเปดกินหลังเกี่ยวขาว
4. ใชสารกําจัดหอย ตามเอกสารคําแนะนํา
6. การเก็บเกี่ยวขาว
กอนการเก็บเกี่ยว
1. ตรวจแปลงนาระยะขาวเริ่มออกรวง
80% ของแปลง กําหนดเปนวันออกดอก
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หากพบรวงโผลพนจากใบธงประมาณ

2. ประมาณ 21 วันหลังวันออกดอก ระบายน้ําออกจากแปลงนา
3. ประมาณ 28-30 วัน หลังวันออกดอก กําหนดเปนวันเก็บเกี่ยว ในระยะนี้
ทําใหไดขาวที่มีคุณภาพการสีดี ถาเก็บเกี่ยวเร็วหรือชาเกินไปมีผลตอคุณภาพเมล็ด ดังนี้
วิธีการเก็บเกี่ยว
1. เก็บเกี่ยวโดยแรงงานคน :ใชเวลาในการเก็บเกี่ยวนาน ขาดแคลนแรงงาน และ
คาจางสูง
2. เก็บเกี่ยวโดยเครื่องเกี่ยวนวด : ใชเวลาเก็บเกี่ยวเร็ว แตขาวมีความชื้นสูง
ประมาณ 25-30%
3. ถาเก็บเกี่ยวเร็วหรือชาเกินไปมีผลตอคุณภาพเมล็ด คือ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวเร็วเกินไป ทําใหเกิดผลดังนี้
1. เมล็ดขาวน้ําหนักเบา การสะสมแปงไมเต็มที่
2. ขาวมีความชื้นสูง ถาลดความชื้นลาชา ทําใหขาวเสื่อมคุณภาพ มีจุลินทรีย
เขาทําลาย
3. คุณภาพการสีต่ําไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวต่ํา เมล็ดยังเขียว ออน มีขาวหัก
และปน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวชาเกินไป ทําใหเกิดผลดังนี้
1. สูญเสียผลผลิตขาว เพราะขาวแหงกรอบ รวงหลนในนา
2. นก หนู และแมลง เขาทําลาย
3. คุณภาพการสีต่ํา ไดขาวเต็มเมล็ดและตนขาวต่ํา เพราะเมล็ดกรอบและมีรอย
แตกราว
4. กรณีรวงขาวแชน้ํา ทําใหเกิดเมล็ดงอก
การเก็บรักษา
1. การเก็บในสภาพปกติ หมายถึง การเก็บขาวไวในโรงเก็บปกติทไ่ี มมกี ารควบคุม
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธภายในโรงเก็บ
2. การเก็บในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิเพียงอยางเดียว เชน การเก็บขาวไว
ในตูแช ตูเย็น หรือในไซโลเก็บขาวที่มีการเปาลมเย็น เปนตน
3. การเก็บในสภาพที่มีการควบคุมความชื้นสัมพัทธของอากาศ ไดแก การเก็บ
ขาวไวในภาชนะเก็บที่มิดชิด สามารถปองกันการเคลื่อนที่ผานเขาออกของอากาศได เชน
การเก็บเมล็ดพันธุไวในปบสังกะสี
4. การเก็บในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ
วิธนี เี้ ปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถปองกันและลดความเสียหายของขาวไดดี
เก็บรักษาขาวใหคงคุณภาพดี ไดเปนเวลานาน แตมกี ารลงทุน และเสียคาใชจา ยในการดูแลสูง
เชน การเก็บอนุรกั ษเชือ้ พันธุข า วในธนาคารเชือ้ พันธุ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. การกําจัดวัชพืช โดยวิธีเขตกรรม เชน ไถดะ ไถแปร ไถพรวน และการคราด
2. การไถกลบตอซังขาว เพื่อกําจัดวัชพืชไปพรอมๆ กัน
3. การปรับปรุงบํารุงดิน โดยใชปุยมูลสัตว และปุยคอก
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- ขึ้นไดในดินเกือบทุกชนิดยกเวนดินทราย

- 50 - 75 เซนติเมตร
- 5.0 - 6.5
- มีปริมาณอินทรียวัตถุไมนอยกวา5 %

- ความลึกของหนาดิน
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ

ขาวสามารถปลูกไดในพื้นที่ ที่มีความสูงตั้งแต
1-1,500 เมตร
- ที่ดอน มากกวา 1,500 เมตร
- ที่ลุม 1 - 5 เมตร
- ความลาดเอียงของพื้นที่ไมเกิน 5 %

- ประเทศไทยอุณหภูมิในชวงฤดูการทํานาอยูใน
เกณฑสูง 30 ํ เซลเซียส ทําใหขาวสุกแกเร็ว
- อุณหภูมิที่เหมาะสมตามชวงระยะการเจริญ
เติบโต
- ชวงระยะการเจริญเติบโตอุณหภูมิที่เหมาะสม
เมล็ดงอก 18-40 ํC
ตนออน 25-30 ํC
ราก
25-28 ํC
ใบขยายตัว 31 ํC
ผสมพันธุ 30-33 ํC
เมล็ดสุกแก 20-29 ํC
- ขาวไวตอชวงแสงจะออกดอกเมื่อชวงแสงเวลา
กลางวันสั้นกวา 12 ชั่วโมง
- ขาวตองการน้ําตั้งแตเตรียมดินถึงกอนการเก็บ
เกี่ยว ประมาณ 1,400-1,600 มิลลิเมตร

ความเหมาะสม

3. สภาพดิน
- ลักษณะของดิน

2. สภาพพื้นที่

- ปริมาณน้ําฝน

- ความยาวของชวงแสง

สภาพแวดลอม

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ (เซลเซียส)

ดินแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนดินทราย และรวนปนทราย ตองปรับปรุงเนื้อดิน โดยปลูกพืชปุยสด
ใสปุยคอก และไถกลบตอซังขาว

สามารถเจริญเติบโตไดทั้งในที่ดอน และที่ลุมที่ระดับน้ําแตกตางกัน

- พื้นที่ ที่มีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 900 ม.ม.และมีการกระจายของฝนไมดี ไมเหมาะสมสําหรับ
การปลูกขาว

- ถาออกดอกในฤดูปลูกที่รอนจัด ขาวจะติดเมล็ดนอย
- หากอุณหภูมิต่ํากวา 10 ํC และ สูงกวา 45 ํC เมล็ด ขาวจะงอกนอยผิดปกติ
- หากอุณหภูมิต่ํากวา 15 ํC ขาวจะชะงักการเจริญเติบโตใหผลผลิตต่ํา

ขอจํากัด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาว
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ความเหมาะสม

ขอจํากัด

5. ความตองการน้ํา
- ระดับน้ําในแปลงนา

- ขาวไมไวตอชวงแสง

ความตองการน้ําของขาว 1,400-1,600
มิลลิเมตร
- ขาวงอกรักษาระดับ 2-3 เซนติเมตร
- ปกดําถึงแตกกอรักษาระดับ 8 เซนติเมตร
- แตกกอสูงสุดรักษาระดับ 10 เซนติเมตร
- กอนหวานปุยทุกครั้งควรมีน้ําอยูในระดับ 5-10
เซนติเมตร
- ควรระบายน้ําออกจากแปลงหลังขาวออกดอก
ประมาณ 15 วัน ในกรณีที่เปนดินเหนียว หรือ
ประมาณ 20 วัน กรณีที่เปนดินทราย

- ถาขาดน้ําชวงระยะเจริญเติบโต 30 วันหลัง ขาวงอก วัชพืชจะเกิดมาก
- ถาขาวขาดน้ําในชวงระยะการผสมเกสร (ตั้งแตเริ่มตั้งทอง
จนออกรวง) เมล็ดขาวจะลีบมาก
- นาที่น้ําทวม และการระเหยน้ําไมดีจะตองระบาย น้ําใหเกิดการถายเทน้ํา เพื่อเพิ่มออกซิเจนให กับ ดิน
และลดสารพิษในดินดวย

- พันธุขาวไมไวตอชวงแสง จะ ตอบสนองตอปุยสูง
- ดินเหนียวใหธาตุ N และ P อัตรา 12 และ
ระยะเวลาที่ควรใสปุยควรใส ๓ ระยะ คือ
6 กิโลกรัมตอไร
นาดํา ใสหลังปกดํา ระยะขาวแตกกอสูงสุด และระยะขาวตั้งทอง
- ดินทรายและดินรวนปนทรายใหธาตุ N, P และ
นาหวาน ใสเมื่อ ๑๕-๒๐ วันหลังขาวงอก ระยะขาวแตกกอสูงสุด และระยะขาวตั้งทอง
K อัตรา 16-6-4 กิโลกรัมตอไร

4. ความตองการธาตุอาหารพืช
- พันธุขาวไวตอชวงแสง จะตอบสนองตอปุยต่ํา
- ขาวไวตอชวงแสง
- ดินเหนียวใหธาตุ N และ P อัตรา 6 และ 4
ระยะเวลาที่ใสปุยควรใส ๒ ครั้งคือ
กิโลกรัมตอไร
นาดํา ใสหลังปกดํา และระยะขาวตั้งทอง
- ดินทรายและดินรวนปนทรายใหธาตุ N, P และ
นาหวาน ใสเมื่อ ๑๕-๒๐ วันหลังขาวงอก และระยะขาวตั้งทอง (60-90 วัน)
K อัตรา 6-4-4 กิโลกรัมตอไร

สภาพแวดลอม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาว (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบขอคนมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเพิ่มผลผลิตขาวตอไร
1. ปรับพื้นที่ปลูกขาวใหเหมาะสมกับการใชเครื่องจักร
2. ใชเมล็ดพันธุดี ที่ปลูกไมเกิน 3 ฤดู
3. ปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ หากดินเปรีย้ วแกไขโดยใชปนู ขาว และปูนมารล
4. ใชปุยเคมีถูกตองตามชนิด ปริมาณ และในชวงเวลาใสปุยที่เหมาะสม
5. กําจัดวัชพืช และปองกันกําจัดโรคแมลงโดยวิธผี สมผสาน หลีกเลีย่ งการใชสารเคมี
6. จัดการน้ําใหเหมาะสมตามระยะการเจริญเติบโตของขาว
7. เก็บเกี่ยวขาวเหมาะสม คือ ระยะพลับพลึง หรือ 25 วัน หลังขาวออกดอก
การลดตนทุนการผลิต
1. ใชอัตราเมล็ดพันธุที่เหมาะสม นาดําไมเกินไรละ 5 กิโลกรัม นาหวานไมเกินไรละ
15 กิโลกรัม
2. ใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี ตามคาวิเคราะหดิน
3. ใชสารชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี
การพัฒนาคุณภาพขาว
1. เลือกพันธุปลูกที่เหมาะสม ตรงความตองการของตลาด
2. ใสปุยเคมีถูกตองตามชนิด ปริมาณ และในชวงเวลาที่เหมาะสม
3. หมั่นสํารวจแปลงปลูกเพื่อปองกันการระบาดของโรคและแมลง
4. เกี่ยวขาวระยะพลับพลึง และลดความชื้นขาวเปลือกใหเหลือไมเกิน 14%
5. เก็บรักษาขาวในยุงฉาง ไมปลอยตากแดดตากฝน หรือโดนความชื้น นกหนูหรือ
แมลงไมเขาทําลาย
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมการขาว. 2551.เอกสารคําแนะนํา การปลูกขาวดวยวิธีโยนกลา. กรุงเทพฯ
กรมการขาว. 2554. พันธุขาวไมไวตอชวงแสง. สํานักวิจัยและพัฒนาขาว. กรุงเทพฯ
กรมการขาว. 2555. เอกสารคําแนะนําที่ 1 การปลูกขาวใหไดผลผลิตสูงและคุณภาพดี.
กรุงเทพฯ
กรมการขาว. 2556. www.ricethailand.go.th
กรมพัฒนาที่ดิน. 2555. www.ldd.go.th
กรมวิชาการเกษตร. 2556. www.doa.go.th
กรมสงเสริมการเกษตร. 2554. คูม อื นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ขาว ขาวโพดเลีย้ งสัตว
มันสําปะหลัง.กรุงเทพฯ
กรมสงเสริมการเกษตร. 2555. เอกสารวิชาการ ศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ ISBN : 978974-403-870-5
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90 วัน

150 วัน

180 วัน

210 วัน

การใสปุย
1.ดินรวนปนทราย ใสปุยสูตร
15-15-15 หรือ 13-13-21 ครัง้ ที่ 1
รองพื้นพรอมปลูกอัตรา 20 กก./
ไร ครัง้ ที่ 2 เมือ่ อายุ 2-3 เดือนอัตรา
60 กก./ไร
2.ดินรวนหรือดินเหนียว ใสปุย
สูตร 16-8-8 ครั้งที่ 1 หลังปลูก
1 เดือน อัตรา 35 กก./ไร ครั้งที่
2 เมื่ออายุ 2-3 เดือนอัตรา 40
กก./ไร

120 วัน

270 วัน

300 วัน

การใหน้ํา
1. ระยะเริม่ ปลูกถึงยางปลอง
ควรใหน้ําตามรองทันที
2. ระยะเจริญเติบโต อายุ
1-6 เดือนตองไมใหออยขาด
น้าํ ติดตอกันนานกวา 20 วัน
3. ระยะการสะสมน้ําตาล
อายุ 6-10 เดือน ตองไมให
ออยขาดน้ําติดตอกันนาน
กวา 30 วัน

240 วัน

360 วัน

390 วัน

420 วัน

การเก็บเกี่ยว
1. เก็บเกี่ยวที่อายุ 10-14
เดือนหลังปลูก
2. น้ําออยมีความหวาน
มากกวา 10 ซีซีเอส
3. ควรตัดออยตอเขา
โรงงานกอนออยปลูก
4. ตองตัดตอออยใหชิด
ดินทันทีหลังเก็บเกี่ยว ไม
เผาใบออย

การกําจัดวัชพืช
1. การกําจัดวัชพืชเปนสิ่งจําเปนในชวง
3 – 4 เดือนแรก การกําจัดวัชพืช
อาจใชแรงงานคน หรือเครื่องทุนแรง
หรือใชสารเคมีตามคําแนะนํา
2. ออยตอ หลังตัดแตงตอออย ใชใบ
และยอดออยคลุมดิน

330 วัน

ศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
1. โรคใบขาว ปองกันกําจัดโดย หมั่นตรวจแปลง และขุดทําลายตนที่เปนโรค ใชทอนพันธุสะอาด
2. หนอนกอลายจุดใหญ หนอนกอลายจุดเล็ก ปองกันกําจัดโดยใชพันธุทนทาน ใชศัตรูธรรมชาติ
3. แมลงนูนหลวง ปองกันกําจัดโดย ไถพรวนดินหลายๆครั้ง ใชเชื้อราขาว ทําลายหนอนดักแดในดิน ปลูกพืชอาศัยอื่นหลอแมลงนูนหลวง

1. พันธุที่ปลอดโรคและ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ชนิดดิน
2. พันธุท ใ่ี หผลผลิตสูง ความ
หวานมากกวา 12 ซีซีเอส
3. ทอนพันธุที่มีอายุ 8 – 10
เดือน

การเตรียมพันธุ

60 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาออยโรงงาน

การปลูกมี 2 แบบคือ
1.การปลูกดวยแรงงานคน
1.1 ยกรองปลูกระยะหาง
ระหวางรอง 1.0-1.5 เมตร
1.2 วางทอนพันธุเปนแถวคู
สลับโคน-ปลาย ระยะในแถวคู
30-50 เซนติเมตร
2.การปลูกโดยใชเครื่องจักร
ไมตองยกรอง เครื่องจะเปด
รองใสปุยวางทอนพันธุและ
กลบดินโดยอัตโนมัติ

30 วัน

การเตรียมดิน
1. ปรับระดับพื้นที่เพื่อ
ปองกันน้ําทวม
2. ปรับปรุงบํารุงดินดวยปุย
หมัก ปุยคอก ปุยพืชสด
2. ไถผานสาม 1-2 ครั้ง ลึก
30-50 เซนติเมตร ตากดิน
7-10 วัน
2. ไถพรวน 1 ครั้ง เก็บเศษ
ซาก

การเตรียมการ

ออยโรงงาน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาออยโรงงาน
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ถาในกรณีที่เปนพื้นที่ปลูกออยเดิมและลมตอปลูกออยใหมถามีชั้น
ดินดาน หรือ ความหนาแนนรวมของดินที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร มีคามากกวา 1.6
กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตองไถระเบิดดินดานใหลึก 50 – 75 เซนติเมตร
1.1.2 ถาดินมีคาอินทรียวัตถุต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต ใหปฏิบัติอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี้
1) หวานพืชบํารุงดินอยางใดอยางหนึ่ง เชน ปอเทือง โสนอัฟริกัน
อัตรา 3 กิโลกรัมตอไร ถั่วพุม ถั่วมะแฮะ อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบในระยะเริ่ม
ติดฝก หรือ ระยะออกดอก 50 เปอรเซ็นต
2) หวานปุยอินทรียหรือปุยคอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 1,000 –
2,000 กิโลกรัมตอไร
3) ใสกากตะกอนหมอกรองหรือฟลเตอรเคก อัตรา 5,000 – 8,000
กิโลกรัมน้ําหนักแหงตอไร ยกเวน ในดินที่มีคาความเปนกรดดางมากกวา 7.5 ไมควรใส
กากตะกอนหมอกรอง
4) ใสชานออยแหงหรือบากาส อัตรา 2,000 กิโลกรัมน้ําหนักแหง
ตอไร เพื่อชวยใหโครงสรางดินดีขึ้น
1.1.3 ไถดวยผานสาม 1-2 ครั้ง ลึก 30 – 50 เซนติเมตร ตากดิน 7 – 10 วัน
ถาปลูกตนฝน ใหพรวน 1 ครั้ง ถาปลูกปลายฤดูฝนตองพรวนเพิ่มอีก 2 – 3 ครั้ง จนหนา
ดินรวนซุย และคราดเก็บซาก ราก เหงา หัวและไหลของวัชพืชออกจากแปลง
1.1.4 พื้นที่ราบหรือพื้นที่มีการใหน้ําชลประทาน ควรปรับระดับพื้นที่ใหมี
ความลาดเอียงประมาณ 1 เปอรเซ็นต
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 มี ค วามทนทานต อ โรค
และแมลง เหมาะสมกับพื้นที่ ชนิดดิน
1.2.2 ผลผลิ ต ต อ ไร แ ละความ
หวานสูง ผลผลิตควรมากกวาไรละ 10 ตัน
และความหวานเฉลี่ย 12 ซี.ซี.เอส.
1.2.3 ท อ น พั น ธุ ที่ ป ลู ก ค ว ร
มีอายุ 8 – 10 เดือน
1.2.4 มีความสามารถในการไว
ตอไดไมต่ํากวา 2 ตอ
2. การปลูก
2.1 ฤดูปลูก แบงเปน 2 ฤดู คือ
2.1.1 ตนฤดูฝน เขตชลประทาน
ระหวางเดือนกุมภาพันธ-เมษายน
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2.1.2 ปลายฤดูฝน เปนการปลูกออยขามแลง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
ในพื้นที่ที่เปนดินรวนปนทราย
2.2 วิธีปลูก มี 2 แบบคือ
2.2.1 แรงงานคนกับเครื่องปลูก
1. ยกรองปลูกใหมีระยะระหวางรอง 1.0 – 1.5 เมตร ถาปลูกปลาย
ฤดูฝนยกรองแลวตองปลูกทันทีเพื่อรักษาความชื้นในดิน
2. วางทอนพันธุเปนแถวคูสลับโคน-ปลาย ระยะในแถวคู 3050 เซนติเมตร ใชมีดคมสับเปนทอนทอนละ 2-3 ตา ถาปลูกตนฝนกลบดินหนา 3-5
เซนติเมตร ปลูกปลายฤดูฝนกลบดินใหแนนและหนา 15-20 เซนติเมตร
3. ในบางพื้นที่ถามีแหลงน้ํา กอนปลูกออยควรปลอยน้ําเขาตามรอง
เมื่อดินหมาด วางทอนพันธุและกลบดินใหแนนพอประมาณ หนา 10-15 เซนติเมตร
2.2.2 การปลูกโดยใชเครื่องจักร
1. ไมตองยกรอง เครื่องจะเปดรอง ใสปุย วางทอนพันธุ และกลบ
ดินอัตโนมัติ
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
3.1.1 ใสปุยเคมีหลังปลูก หรือหลังแตงตอออย 2 ครั้ง
ดินรวนปนทราย ใหปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21
ครั้งแรก รองกนรองพรอมปลูก หรือทันทีหลังแตงตอ อัตรา 20
กิโลกรัมตอไร
ครัง้ ทีส่ อง เมือ่ อายุ 2-3 เดือน อัตรา 60 กิโลกรัมตอไร ถาเปนออยตอ
เพิ่มปุย สูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัม
ตอไร
ดินรวนหรือดินรวนเหนียว ใหปุยสูตร 16-8-8
ครั้งแรก หลังปลูกหรือหลังจากการแตงตอ 1 เดือน อัตรา 35
กิโลกรัมตอไร
ครั้งที่สอง เมื่ออายุ 3-4 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร
3.1.2 ออยปลูกและออยตอในเขตชลประทาน การใสปุยครั้งที่สอง ใหเพิ่ม
ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร
3.1.3 การใสปุยทุกครั้ง ในออยปลูกและออยตอ ควรใสขณะดินมีความชื้น
โดยโรยขางแถว หางจากตนประมาณ 10 เซนติเมตร แลวพรวนกลบ
3.2 การใหน้ํา
สําหรับในแปลงที่มีน้ําชลประทานหรือแหลงน้ําตามธรรมชาติ
3.2.1 ควรใหน้ําตามรองทันทีหลังปลูก ประมาณเศษหนึ่งสวนสองของรอง
โดยไมตองระบายออก
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ฝอย

3.2.2 กรณีที่ไมสามารถปรับพื้นที่ใหมีความลาดเอียงได ควรใหน้ําแบบพน

3.2.3 ตองไมใหออยขาดน้ําติดตอกันนานกวา 20 วัน ชวงอายุ 1-6 เดือน
ซึ่งเปนระยะการเจริญเติบโต และนานกวา 30 วัน ชวงอายุ 6-10 เดือน ซึ่งเปนระยะการ
สะสมน้ําตาล
3.2.4 งดใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว 2 เดือน ซึ่งเปนระยะสุกแก ถาฝนตกหนักตอง
ระบายน้ําออกทันที
3.2.5 ใหน้ําทันทีหลังตัดแตงตอออย
3.3 การตรวจแปลง
3.3.1 เพื่อใหไดพันธุออยที่บริสุทธิ์ โดยกําจัดออยที่มีลักษณะไมตรงตาม
พันธุ โดยถอนหรือขุดตนที่เปนโรคนําออกจากแปลง และเผาทําลายเพื่อปองกันการ
ระบาดของโรค ควรทําการตรวจแปลง 3 ครั้ง ตลอดฤดูปลูก
ครั้งที่ 1 ออยอายุ 1 เดือน ตรวจเปอรเซ็นตความงอก ในกรณีที่ออย
ไมงอกใหทําการปลูกซอม และตรวจดูวามีตอออยเกาหลงเหลืออยูหรือไม หากพบให
กําจัดทิ้ง
ครั้งที่ 2 ออยอายุ 3-4 เดือนหลังการใสปุย ครั้งที่ 2 ระยะออยกําลัง
ยางปลอง ตรวจดูลักษณะประจําพันธุ เชน ใบ ทรงกอ หูใบ คอใบ ลํา ฯลฯ หากพบพันธุ
ปนใหกําจัดทิ้ง
ครั้งที่ 3 ออยอายุ 7-8 เดือนหลังปลูก หรือกอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน
ทําการสํารวจโรคและแมลงและตรวจดูความสมบูรณของออย
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1. การจัดการวัชพืช
การกําจัดวัชพืชเปนสิ่งจําเปนในชวง 3 – 4 เดือนแรก ถามีวัชพืชขึ้นมากจะ
ทําใหผลผลิตลดลง การกําจัดวัชพืชอาจใชแรงงานคน แรงงานสัตว หรือเครื่องทุนแรงหรือ
ใชสารเคมีตามคําแนะนํา ในกรณีออยตอหลังตัดแตงตอออย ใชใบและยอดออยคลุมดิน
4.2 โรคที่สําคัญ และการปองกันกําจัด
4.2.1 โรคใบขาวและโรคกอตะไครสาเหตุเกิดจากเชือ้ ไฟโตพลาสมา ระบาด
รุนแรงในฤดูฝนโดยเฉพาะอยางยิ่งในแหลงปลูกที่เปนดินรวนปนทราย การปองกันกําจัด
หมั่นตรวจแปลงและขุดทําลายตนที่เปนโรค ใชทอนพันธุสะอาด
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4.2.2 โรคเหี่ยวเนาแดงและโรค
แสดํา เกิดจากเชื้อรา ระบาดรุนแรงในชวง
ฤดูฝน การปองกันกําจัดใชพันธุตานทาน
และทอนพันธุจากแหลงที่ไมมีโรคระบาด
4.3 แมลงศั ต รู ที่ สํ า คั ญ และการ
ปองกันกําจัด
4.3.1 หนอนกอลายจุดใหญหรือ
หนอนเจาะลําตนออย เขาทําลายตั้งแตระยะ
ยางปลอง หรืออายุประมาณ 5 เดือน จนถึง
ระยะเก็บเกี่ยว ปองกันกําจัดโดยตัดลําออยที่
ถูกทําลายแลวผาลําออยทําลายหนอนกอที่อยู
ภายใน ใชวิธีผสมผสานตามคําแนะนํา หรือ
ปองกันโดยชีววิธี คือการใชแมลงศัตรูธรรมชาติ
เชน แตนเบียน โดยปลอยในอัตรา 20,000 ตัว
ตอไรตอเดือน แมลงหางหนีบ โดยปลอย 200 –
300 ตัว ตอไรตอเดือน
4.3.2 แมลงนูนหลวง ระบาด
ตลอดทั้ ง ป โ ดยเฉพาะในดิ น ร ว นปนทราย
ปองกันกําจัด โดยทําลายตัวเต็มวัย ไถพรวนดิน
หลายครั้งทําลายไขและหนอนในดินกอนปลูก
หรือพนสารกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนํา
4.3.3 ปลวก ปองกันกําจัดโดย
ไถ 1 - 2 ครัง้ ตากดิน 7 - 10 วัน แลวพรวน
2 - 3 ครัง้ พนสารปองกันกําจัดแมลงศัตรูพชื ตาม
คําแนะนํา
4.4 สัตวศัตรูที่สําคัญและ
การปองกันกําจัด
4.4.1 หนู ปองกันกําจัดโดยใชวิธีกลรวมกับสารเคมีตามคําแนะนํา
5. การเก็บเกี่ยว
5.1. ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
5.1.1 เก็บเกี่ยวออยที่อายุ 10 – 14 เดือนหลังปลูก สังเกตจากยอดออย
จะมีขอถี่กวาปกติ
5.1.2 น้ําออยมีความหวานมากกวา 10 ซีซีเอส หรือมีคาบริกซของสวน
กลางและปลายลําออย แตกตางกันนอยกวา 2 องศาบริกซ
5.1.3 ควรตัดออยตอเขาโรงงานกอนออยปลูก
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5.2 วิธีการเก็บเกี่ยว
5.2.1 ใชแรงงาน
1) ใชมีดลิดใบและกาบใบออกทั้ง 2 ดาน แลวตัดออยใหชิดดิน
5.2.2 ใชเครื่องเก็บเกี่ยว
1) ใชเครื่องแบบตัดเปนทอน ตั้งใบมีดลางใหชิดดิน และใบมีดใหได
ระดับกับความสูงของออย
2) ควรตัดยอดออยต่ํากวาจุดคอใบประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร
ในออยที่ไมออกดอก และตัดต่ําจากใบธงประมาณ 100 – 150 เซนติเมตร ในออยที่
ออกดอก
6. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
6.1 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
6.1.1 ออยที่ใชแรงงานตัด ตองสงเขา โรงงานภายใน 1- 2 วัน
6.1.2 ออยที่ตัดโดยเครื่องเก็บเกี่ยว ตองสง เขาโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง
6.2 การขนสง
6.2.1 เตรียมยานพาหนะในการขนสงไว ลวงหนากอนการเก็บเกี่ยว
6.2.2 รถบรรทุกออยตองสะอาด ไมควรเปนรถที่ใชบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว
ปุยเคมี และสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เพราะอาจมีการปนเปอนได ตองไมมีดิน และหิน
ติดไปกับลําออย
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- ปริมาณธาตุอาหารที่ตองการปริมาณ N 10 กก./ไร P2O5 6 กก./ไร
K2O 6 กก./ไร

- ปริมาณธาตุอาหารที่ตองการปริมาณ N 8 กก./ไร P2O5 4 กก./ไร
K2O 4 กก./ไร

สูง

- ปริมาณธาตุอาหารที่ตองการปริมาณ N 12 กก./ไร P2O5 10 กก./ไร
K2O 10 กก./ไร

- ดินรวน ดินรวนเหนียว หรือดินรวนปนทราย
- ความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.5
เปอรเซ็นต ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
- การระบายน้ําและการถายเทอากาศดี
- คาความเปนกรดเปนดางระหวาง 5.5 – 7.0 และความเค็มของดิน
(คาEC) ไมเกิน 4.0 เดซิซีเมนตอเมตร

- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต 30 °c – 35 °c และความ
ตองการอุณหภูมิกลางคืน 18 °c– 20 °c ในชวงสุกแก หรือออยอายุ 10
– 11 เดือน
- ปริมาณน้ําฝน 1,200 – 1,500 มิลลิเมตรตอป
- มีแสงแดดจัด
- เปนที่ดอนหรือที่ลุมไมมีน้ําทวมขัง
- ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 1,500 เมตร ความลาดเอียงไมเกิน
3 เปอรเซ็นต
- หางไกลจากมลพิษ การคมนาคมสะดวก
อยูหางจากโรงงานน้ําตาลไมเกิน 60 กิโลเมตร

ความเหมาะสม

ปานกลาง

4. ความตองการธาตุอาหารพืช
- ระดับของคาวิเคราะหดิน
เปอรเซ็นตอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส
โพแทสเซี่ยม
ต่ํา

3. สภาพดิน

2. สภาพพื้นที่

1. สภาพภูมิอากาศ

สภาพแวดลอม

- ออยอายุเลย 5 เดือน แลวไมจําเปนตองใสปุยไนโตรเจน เพราะผลผลิตที่เพิ่ม
จะไมคุมกับคาปุย และอาจจะทําใหความหวานลดนอยลงไ

- ดินชั้นลางตองไมเปนดินลูกรังหรือหิน
- ดินที่ปลูกออยไมเปนกรดหรือดางมากเกินไปเพราะจะทําใหธาตุอาหารพืชใน
ดินจะอยูในรูปที่พืชไมสามารถนําไปใชประโยชนได

- พื้นที่ที่มีน้ําทวมขัง ตนออยขณะยังเล็กจะเจริญเติบโตไมดี

- ในชวงที่อุณหภูมิสูงออยจะคายน้ํามากความตองการน้ําจะมากตามไปดวย
จําเปนตองใหน้ําบอยขึ้น ในชวงที่มีฝนตกควรงดใหน้ํา และหาทางระบายน้ํา
แทน

ขอจํากัด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของออยโรงงาน
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ความเหมาะสม

5. ความตองการน้ํา
ปริมาณน้ําที่ตองการในแตละชวง - ระยะตั้งตัว (30 วัน) ตองการน้ํา 4 มิลลิเมตร/วัน รวมตองการน้ํา
120 มิลลิเมตร
ระยะของพืช
ปริมาณน้ําที่ตองการตอตนตอวัน - ระยะเติบโตทางลําตน (140 วัน) ตองการน้ํา 4.5 มิลลิเมตร/วัน
รวมการน้ํา 630 มิลลิเมตร
- ระยะสรางน้ําตาล (125 วัน) ตองการน้ํา 5 มิลลิเมตร/วัน รวม
ตองการน้ํา 625 มิลลิเมตร
- ระยะแก (35 วัน) ตองการน้ํา 4 มิลลิเมตร/วัน ตองการน้ํา 140
มิลลิเมตร
ปริมาณน้ําที่ตองการ ตลอด ฤดู - 1,515 มิลลิเมตร
- ในเขตน้ําฝน ควรมีฝนตก 1,200–1,500 มิลลิเมตร/ป
ปลูก
- มีการกระจายของฝนสม่ําเสมอในชวง 1-8 เดือน และมีชวงปลอด
ฝน 2 เดือน กอนเก็บเกี่ยว
- ตองเปนน้ําสะอาด ปราศจากสารอินทรียและ
สารอนินทรียที่มีพิษปนเปอน

สภาพแวดลอม

ออยตองการน้ําเพื่อใชในการเจริญเติบโตและสรางน้ําตาล ออยที่ขาดน้ําจะเจริญ
เติบโตชา ผลผลิตต่ํา และใหความหวานต่ํา
- ถาขาดน้ําใบจะหอในเวลากลางวัน เมื่อดินมีน้ํามากจะทําใหขาดออกซิเจนทําให
ออยชะงักการเจริญเติบโต

ขอจํากัด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของออยโรงงาน (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. สนับสนุนใหเกษตรกรมีการปรับปรุงบํารุงดิน
2. จัดทําแปลงพันธุสะอาดปลอดโรคใบขาว
3. ถามีชั้นดินดาน ใหไถระเบิดดินดาน
4. มีการจัดระบบน้ํา
5. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
5.1 ออยเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน้ําตาลจําเปนตองวางแผนการผลิตให
สอดคลองกับการ ดําเนินงาน ของโรงงาน ดังนี้
5.1.1 ผูปลูกตองติดตอขอโควตาสงออยเขาโรงงาน ที่อยูใกลไรออยมาก
ที่สุด เพื่อจัดการปจจัยการผลิตใหพอเพียงกับความตองการใชตลอดฤดูปลูก
5.1.2 จดทะเบียนเปนผูปลูกออย ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาล
ทราย พ.ศ. 2527
5.1.3 วางแผนการปลูกออย ใหมีอายุเก็บเกี่ยว สอดคลองกับชวงเปดหีบ
ออยโรงงาน คือ ระหวางเดือนธันวาคม-เมษายน
5.2 ทําการตัดแตงตอออยหลังจากตัดทันที หรือเสร็จภายใน 15 วัน ถาตัดออย
ชิดดิน ก็ไมตองตัดแตงตอออย ทําใหประหยัดเงินและเวลา
5.3 การเก็บเกี่ยวควรตัดชิดดิน ขอควรปฏิบัติในการตัดออย คือ การตัดออย
ตองตัดใหชิดดิน ชิดใบออกใหหมด ตัดยอดทิ้งแลวใชใบออยหรือเชือกปอมัดเปนมัดๆ
กอนขนขึ้นรถดวยแรงงานคน จะทําใหสามารถบรรจุออยไดมาก ไดน้ําหนัก สะอาด ความ
หวานสูง ขายไดราคาดี
5.4 ไมตองเผาใบหรือเศษเหลือในไรนอกจากมีโรคและแมลงระบาด
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
http://sfcrc.suphanburi.info/sp50_GAP.htm
กรมสงเสริมการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. 2554. เทคโนโลยีการผลิตออย. (เอกสาร
วิชาการพิมพครั้งที่ 1)
กรมสงเสริมการเกษตร. 2552. การปลูกออย. (พิมพครั้งที่ 4) โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ
กรมวิชาการเกษตร. คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ
กรมสงเสริมการเกษตร. การเพิ่มรายไดจากไรออย. (เอกสารเผยแพรพิมพครั้งที่ 1)
กรมสงเสริมการเกษตร. การปองกันกําจัดศัตรูออยโดยวิธีผสมผสาน.
(เอกสารเผยแพร)
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30 วัน

การเตรียมดิน
1. ไถดะ 1 ครั้ง
2. ไถพรวน 1 ครั้ง

การปลูก
ระยะปลูก
1. 75 x 25 ซม. 1
เมล็ด/หลุม
(8,533 ตน/ไร)
2. 65-75 x 20 - 25
ซม.
1 เมล็ด/หลุม (10,000
การเตรียมพันธุ
– 12,000 ตน/ไร
1. ใชพันธุขาวโพดลูกผสม 3. ใสปุยรองพื้น สูตร
ที่คลุกสารปองกันโรครา 15-15-15
น้ําคาง
หรือ 16-16-16 หรือ
2. ตรวจสอบความงอกของ 20-20 -0
เมล็ดพันธุ ความงอกตอง อัตรา 50 กก./ไร ตาม
ไมต่ํากวารอยละ 90
ชนิดดิน
4. พนสารคุมวัชพืช
ตามคําแนะนํา คลุมดิน
หลังหยอดเมล็ดกอนที่
ขาวโพดและวัชพืชงอก

การเตรียมการ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว

ศัตรูพืชที่สําคัญ
1. โรคราน้ําคาง ระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่มีอุณหภูมิ
ต่ําและความชื้นสูง ปองกันกําจัดโดยใชเมล็ดพันธุจาก
แหลงไมมีโรคระบาด คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวย
สาร เมตาแลกซิล (35% ดีเอส) อัตรา 7 กรัมตอเมล็ด
1 กิโลกรัม
2. โรคราสนิม ระบาดรุนแรงชวงปลายฤดูฝนตนฤดู
หนาวที่มีความชื้น ปองกันกําจัดโดย ใชพันธุตานทาน
หลีกเลี่ยงการปลูกขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน และ
ขาวโพดขาวเหนียว ซึ่งออนแอและเปนแหลงสะสมโรค
3. หนอนเจาะลําตน ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหง
แลง หรือฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ปองกันกําจัดโดยใช
สารเคมีตามคําแนะนํา
4. หนู เขาทําลายตั้งแตเริ่มงอกถึงเก็บเกี่ยว ปองกัน
กําจัดโดย ใชวิธีกลรวมกับสารเคมีตามคําแนะนํา

การใสปยุ แตงหนา
การใหน้ํา
สูตร 46-0-0 อัตรา 11
ครั้งแรกใหหลังจากปลูก
กก./ไร ตามชนิดดิน เมื่อ ครัง้ ตอไปขึ้นอยูกับ
ขาวโพดอายุ 30 วัน
ความชื้นของดินและ
สภาพภูมิอากาศ

60 วัน

การเก็บเกี่ยว
1. เก็บเกี่ยวเมื่อขาวโพดแก
จัดอายุ 110 – 120 วัน
2. ใชแรงงานคน หรือ ใช
เครือ่ งจักร
3. ไมเก็บเกี่ยวในวันที่ฝน
ตก

120 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1 กรณีเก็บเพื่อรอการจําหนาย ใหตากฝกขาวโพดบนลาน
ซีเมนตหรือแครที่แหงและสะอาด มีแสงแดดจัด
ประมาณ 2-3 วัน เพื่อลดความชื้นในเมล็ดใหต่ํากวา 23
เปอรเซ็นต และปลอดภัยจากการปนเปอนของอะฟลา
ทอกซินตามมาตรฐานกําหนด
2. ยุงฉางเก็บฝกขาวโพดตองยกสูงจากระดับพื้นดินพอ
สมควร มีหลังคาปองกันฝน และอากาศถายเทสะดวก

การกําจัดวัชพืช
ใชแรงงานคนหรือ
เครื่องจักรพรวนระหวาง
แถว หรือพนสารกําจัด
วัชพืช ตามคําแนะนําเมื่อ
ขาวโพดอายุ 20-25 วัน
กอนวัชพืชออกดอก

90 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขาวโพดเลี้ยงสัตว

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาขาวโพดเลี้ยงสัตว
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 วิเคราะหดินกอนปลูก
ถาดินมีคาความเปนกรดเปนดางต่ํากวา 5.5 กอนเตรียมดิน
- ดินทรายใหหวานปูนขาวอัตรา 100 กิโลกรัมตอไร
- ดินรวน ดินรวนเหนียว ดินเหนียวหวานปูนขาวอัตรา 200 - 400
กิโลกรัมตอไร
ถาดินมีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต ใหหวานปุยคอก
หรือปุยหมักที่ยอยสลายดีแลว
- ดินเหนียว ดินรวนเหนียว อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร
- ดินรวน ดินรวนทราย อัตรา 1000 กิโลกรัมตอไร
1.1.2 ไถดะดวยไถผาน 3 หรือไถผาน 4 ลึกประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร
ตากดิน 7 - 10 วัน เพื่อกําจัดวัชพืชโรคแมลง และ
สัตวศัตรูพืช
1.1.3 ไถพรวน ดวยไถผาน 7 เพื่อ
ยอยดินใหรว นซุย เก็บความชืน้ และปรับระดับดิน
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 ใชพันธุขาวโพดลูกผสมจาก
แหลงผลิตทีเ่ ชือ่ ถือได ใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีกับ
สภาพแวดลอม ตานทานโรคและแมลง ระบบราก
และลําตนแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ทนตอสภาพ
แหงแลงและน้ําทวมพอสมควร เชน พันธุของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมวิชาการเกษตร
หรือภาคเอกชนทีผ่ ลิตเมล็ดพันธุขา วโพดจําหนาย
1.2.2 เมล็ดพันธุมีเปอรเซ็นตความ
งอกไมต่ํากวารอยละ 90
2. การปลูก
2.1 ฤดูปลูก
2.1.1 ตนฤดูฝน กลางเดือนมีนาคม – กรกฎาคม
2.1.2 ปลายฝน กลางเดือนกรกฎาคม
2.1.3 ฤดูแลง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2.2 วิธีปลูก ใชแรงงานคน หรือปลูกดวยเครื่องปลูก
2.3 ระยะปลูกและอัตราปลูก
2.3.1 ระยะปลูกปกติ ใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระหวางตน 25
เซนติเมตร หยอด 1- 2 เมล็ดตอหลุม อัตราเมล็ดพันธุ 3 – 4 กิโลกรัมตอไร จะไดจํานวน
8,533 ตนตอไร
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2.3.2 กรณีดินมีความอุดมสมบูรณสูง ไมมีปญหาฝนแลงหรือน้ําทวม
ใชระยะระหวางแถว 65 - 75 เซนติเมตร ระหวางตน 20 – 25 เซนติเมตร หยอด 1 เมล็ด
ตอหลุม อัตราเมล็ดพันธุ 3 กิโลกรัมตอไร จะไดจํานวน 10,000 – 12,000 ตนตอไร
2.3.3 ใสปุยรองพื้น (ใสปุยครั้งที่ 1)พรอมปลูกตามลักษณะเนื้อดิน
ดินเหนียวสีดํา และดินรวนเหนียวสีน้ําตาล ใสสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัม
ตอไร
ดินเหนียวสีแดง และดินรวนเหนียว ใสสูตร 20-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร
ดินรวนปนทราย ใสสูตร 15-15-15 หรือ
16-16-16 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร
2.3.4 ใชสารคุมวัชพืช “อะลาคลอร”
48 % อีซี พนคลุมดินหลังหยอด ขณะพนดิน
ตองมีความชื้น
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุยครั้งที่ 2 ในดินเหนียวสีแดง ดินรวนเหนียว และดินรวนปน
ทราย ใหใสปุยยูเรีย (46-0-0)อัตรา 11 กิโลกรัมตอไร เมื่อขาวโพดอายุ 30 วัน โดยโรยขาง
แถวแลวพรวนกลบ ควรใสขณะดินมีความชื้น
3.2 การใหน้ํา ขาวโพดตองการน้ําตลอดฤดูประมาณ 450-600 มิลลิเมตร
การปลูกในฤดูแลงตองใหน้ําวิธีการโดยปลอยน้ําตามรองระหวางแถวครั้งแรกใหหลังจาก
ปลูก ทันที ครั้งตอไปพิจารณาตามความชื้นของดินและสภาพภูมิอากาศ หากขาดน้ําใน
ชวงออกดอก อายุประมาณ 50-55 วัน จะทําใหผลผลิตลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
4.1.1 วัชพืชฤดูเดียว เชน หญาตีนกา หญานกสีชมพู หญาขจรจบ เปนตน
4.1.2 วัชพืชขามป เชน หญาตีนติด หญาชันกาด สาบเสือ แหวหมู เปนตน
ปองกันกําจัดโดย เตรียมดินที่ดีกอนปลูก ไดแก ไถดะ 1 ครั้งตากดิน 7-10 วัน และ
ไถพรวน 1 ครั้ง คราดเศษซาก ราก เหงา หัวและไหลวัชพืชขามปออกจากแปลง หรือใช
แรงงานคน หรือเครื่องจักรกลพรวนระหวางแถว หรือใชสารกําจัดวัชพืช “พาราควอท“
27.6% เอสแอล พนระหวางแถวเมื่อขาวโพดอายุ 20-25 วันกอนใสปุยแตงหนา
หรือกอนวัชพืชออกดอก ขอควรระวังอยาใหละอองสารสัมผัสใบและลําตนขาวโพดโดยตรง
4.2 โรค
4.2.1 โรคราน้ําคางหรือโรคใบลาย : สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ระบาดรุนแรง
ตั้งแตระยะตนออนถึงอายุประมาณ 1 เดือน ลักษณะอาการ ขอถี่ ตนแคระแกรน
ใบเปนทางสีขาว เขียวออน หรือเหลืองออน ตามความยาวใบ ระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่
มีอุณหภูมิต่ําและความชื้นสูง ปองกันกําจัดโดย ไมใชเมล็ดพันธุจากแหลงและแปลงที่
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มีโรคระบาด กําจัดพืชอาศัย ในแหลงที่มีโรคระบาดควรหลีกเลี่ยงการปลูกขาวโพดหวาน
ขาวโพดขาวเหนียว และขาวโพดเทียน ถอนตนที่เปนโรคเผาทําลายนอกแปลง หรือคลุก
เมล็ดพันธุดวยสารเคมีตามคําแนะนํากอนปลูก
4.2.2 โรคราสนิม : สาเหตุเกิดจากเชื้อรา เกิดไดกับทุกสวนของขาวโพด
ลักษณะอาการเปนจุดนูน เล็กๆ สีน้ําตาลแดง แผลจะเกิดดานบนมากกวาดานลางของ
ใบ เมื่อแผลแตกจะเห็นเปนผงสนิม ทําใหใบแหงตาย ระบาดรุนแรงชวงปลายฤดูฝนถึงตน
ฤดูหนาวที่มีความชื้นในอากาศสูงและมีอุณหภูมิคอนขางเย็น ปองกันกําจัดโดย ใชพันธุ
ตานทาน หลีกเลี่ยงการปลูกขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน และขาวโพดขาวเหนียว
ซึ่งออนแอและเปนแหลงสะสมโรคถอนตนที่เปนโรคเผาทําลายนอกแปลง
4.3 แมลง
4.3.1 หนอนเจาะลําตนขาวโพด เริ่มทําลายตั้งแตขาวโพดอายุประมาณ
20 วันถึงระยะเก็บเกี่ยว ลักษณะอาการ ชะงักการเจริญเติบโต ตนหักลมงาย หากระบาด
รุนแรงจะเขาทําลายฝกดวย ระบาดมากในสภาพอากาศแหงแลง หรือฝนทิ้งชวงเปนเวลา
นาน ปองกันกําจัดโดย โดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.4 สัตวศัตรู
4.4.1 หนู เขาทําลายตั้งแตขาวโพดเริ่มงอก ติดฝกออน จนถึงชวงเก็บเกี่ยว
ปองกันกําจัดโดยใชวิธีกลรวมกับสารเคมีตามคําแนะนํา
5. การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวเมื่อขาวโพดแกจัด สังเกตไดจากลําตน เปลือกหุมฝก และใบแหงสนิท
หรืออายุ 110 – 120 วัน ขึ้นอยูกับชนิดพันธุ เมื่อแกะเมล็ดจะเห็นเนื้อเยื่อสีดําที่โคนเมล็ด
แสดงวาขาวโพดมีความสุกแกทางสรีระการสะสมน้ําหนักแหงจะสิ้นสุดลง เปนระยะที่
ขาวโพดมีน้ําหนักแหงสูงสุด ความชื้นของเมล็ดในชวงเก็บเกี่ยวประมาณ
23 - 25 เปอรเซ็นต ขอควรระวัง ไมควรเก็บเกี่ยวขณะฝนตก หรือหลังฝนตกทันที
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
หากตองการเก็บเพื่อรอราคาใหตากฝกขาวโพด
บนลานซีเมนตหรือแครมีแสงแดดจัด 2-3 วัน เพื่อลดความชื้นในเมล็ดใหต่ํากวา 23
เปอรเซ็นต ซึ่งจะปลอดภัยจากการปนเปอนของอะฟลาทอกซินตามมาตรฐานกําหนด
ยุงฉางที่เก็บตองมีหลังคาปองกันฝน และถายเทอากาศไดดี

27

28

- ความเปนกรด - ดาง

3. สภาพดิน
- ลักษณะเนื้อดิน

2. สภาพพื้นที่

- แสง

- ปริมาณฝน

สภาพแวดลอม

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

- ดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนทรายหรือดินเหนียว
- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร
- ความอุดมสมบูรณปานกลาง
- มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต
- มีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา
10 สวนในลานสวน
- มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา60 สวนในลานสวน
- 5.5 - 7.0

- หากปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา1,000 เมตร จะทําใหเกิดโรค
ทางฝกที่เกิดจากเชื้อราFusarium monoliforme
เนื่องจากมีน้ําคางแรงในเวลากลางคืน เหมาะสมกับการระบาดของเชื้อรา
ดังกลาวทําใหผลผลิตเสียหาย และคุณภาพผลผลิตไมดี

- ในชวงที่อุณหภูมิสูงออยจะคายน้ํามากความตองการน้ําจะมากตามไปดวย
จําเปนตองใหน้ําบอยขึ้น ในชวงที่มีฝนตกควรงดใหน้ํา และหาทางระบายน้ํา
แทน

- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต และสรางเมล็ด 25-35
องศาเซลเซียส
- การกระจายตัวของน้ําฝนสม่ําเสมอ 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร
ตอป
- แสงแดดจัด

- ความสูงจากระดับน้ําทะเล ไมเกิน 1,000 เมตร
- ความลาดเอียงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต

ขอจํากัด

ความเหมาะสม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว

29

สภาพแวดลอม

5. สภาพน้ํา

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

- สภาพดินที่ปลูกขาวโพดโดยทั่วไป ตองการน้ําประมาณ 450-600
มิลลิเมตร ตลอดฤดูปลูกโดยกระจายสม่ําเสมอเฉลี่ยประมาณ 4-5
มิลลิเมตรตอวัน
- ชวงออกดอกถึงชวงสะสมน้ําหนักแหง ตองการประมาณ 6-8
มิลลิเมตรตอวัน

- โพแทสเซียม (K , มก./กก.)
นอยกวา 60 ใสปุย K2O 10 กก./ไร
60-100
ใสปุย K2O 10-5 กก./ไร
มากกวา 100 ใสปุย K2O 0-5 กก./ไร

- ฟอสฟอรัส (P , มก./กก.)
นอยกวา 10 ใสปุย P2O5 10 กก./ไร
10-15
ใสปุย P2O5 5-10 กก./ไร
มากกวา 15 ใสปุย P2O5 0-5 กก./ไร

ความเหมาะสม

- อินทรียวัตถุ (OM , %)
นอยกวา 1 ใสปุย N 20 กก./ไร
1-2
ใสปุย N 10-15 กก./ไร
มากกวา 2 ใสปุย N 5-10 กก./ไร

- ชวงออกดอก อายุ 50-55 วัน เปนชวงวิกฤต หากขาดน้ําจะทําใหผลผลิตลด
ลงอยางมาก

ขอจํากัด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตตอหนวย
1. ใชเมล็ดพันธุลูกผสม เพราะมีลักษณะทางการเกษตรสม่ําเสมอ
2. ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังจากเก็บเกี่ยวขาวโพด
3. การใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
4. การไถระเบิดดินดานรวมกับการไถตามปกติ 3-5 ปตอครั้ง เพื่อฟนฟูโครงสราง
ดิน ทําลายชั้นดินดานดินเก็บความชื้นไดนานขึ้น ลดปริมาณวัชพืช ระบบรากแข็งแรง
สามารถดูดน้ําและธาตุอาหารจากดินไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สงเสริมการปลูกขาวโพดหลังการทํานา ผลผลิตดีมีคุณภาพ จําหนายไดราคา
ปลอดภัยจากสารอะฟลาทอกซิน
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร. 2544. เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําดับที่ 17
ISBN : 974-436-147-6
กรมวิชาการเกษตร. 2553. เอกสารคําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ ลําดับที่
001/2553 ISBN : 978-974-436-749-5
กรมวิชาการเกษตร. 2555. เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรระบบการปลูกพืช
ที่มีขาวเปนพืชหลัก.
กรมสงเสริมการเกษตร. 2546. การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ถูกสุขลักษณะที่ควบคุม
การปนเปอนของอะฟลาทอกซิน
กรมสงเสริมการเกษตร. 2551. คูมือนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ขาวโพด (ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน).
กรมสงเสริมการเกษตร 2554. คูม อื นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ขาว ขาวโพดเลีย้ งสัตว
มันสําปะหลัง.
ปริศนา สิริอาชา วีรวัฒน นิลรัตนคุณ และณรงค วุฒิวรรณ. อะฟลาทอกซินสารพิษ
อันตรายในขาวโพด.
ราเชนทร ถิรพร. 2539. ขาวโพด.
สรรเสริญ จําปาทอง. พันธุและสิ่งที่ควรรู. เอกสารอัดสําเนา.
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ระยะปลูก
1. ปลูกเปนแถว 60 x 8-10 ซม.
อัตราเมล็ดพันธุ 2 กก./ไร
2. ปลูกโดยการหวาน
อัตราเมล็ดพันธุ 1.5 กก./ไร
3. ใสปุยรองพื้น สูตร 16-20-0 หรือ
20-20-0 อัตรา 25 กก./ไร
4. พน “ อาทราซีน” เทานั้น คลุมดิน
กอนขาวฟางและวัชพืชงอก

การปลูก

30 วัน
การกําจัดวัชพืช
ใชแรงงานคนหรือเครือ่ งจักรทํารุน
หรือพนสารเคมี ตามคําแนะนํา
เมื่ออายุ 20-25 วัน

90 วัน

การเก็บเกี่ยว
1. เก็บเกี่ยวเมื่อขาวฟางแกจัด
อายุ 90 – 110 วัน
2. ใชแรงงานคน หรือ ใช
เครื่องจักร
3. ไมเก็บเกี่ยวในวันที่ฝนตก

110 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ตากชอขาวฟางบนลานซีเมนตหรือแครที่แหงและสะอาด มีแสงแดดจัด
2 - 3 วัน จากนั้นนวดดวยเครื่องนวด ทําความสะอาดดวยการเปาลมหรือ
ฝด ตากแดดอีก 1-2 วัน กอนจําหนาย

การใสปุย
ใสปุยแตงหนา สูตร (46-0-0)อัตรา
15-20 กก./ไร เมื่ออายุ 25-30 วัน

60 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขาวฟาง

ศัตรูพืชที่สําคัญ
1. โรคราบนเมล็ด ระบาดในชวงที่มีอากาศรอนชื้น ฝนตกชุก ปองกันโดยปลูกในชวงปลายฝน
2. โรคใบไหม , โรคราสนิม ปองกันโดยใชเมล็ดที่ไมมีโรค เผาทําลายตนที่เปนโรค กําจัด
วัชพืชและพืชอาศัย
3. หนอนแมลงวันเจาะยอดขาวฟาง ปองกันโดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา

การเตรียมพันธุ
ใชเมล็ดพันธุขาวฟาง
ลูกผสมหรือขาวฟาง
พันธุแทที่คลุกสาร
ปองกันโรคราน้ําคาง

การเตรียมดิน
1. ไถดะ 1 ครั้ง
2. ไถพรวน 1 ครั้ง

การเตรียมการ

ขาวฟาง

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาขาวฟาง

1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ไถดะ ดวยไถผาน 3 หรือ ไถผาน 4 ลึกประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร
ตากดินไวประมาณ 7 วัน เพื่อกําจัดวัชพืช โรค แมลง และสัตวศัตรูพืช
1.1.2 ไถพรวน ดวยไถผาน 7 เพื่อยอยดินใหรวนซุย เก็บความชื้น และปรับ
ระดับพื้นที่
1.2 การเตรียมพันธุ
ใชพันธุขาวฟางลูกผสม หรือพันธุแท จากแหลงผลิตที่เชื่อถือได เชน พันธุ
ของกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือภาคเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวฟางจําหนาย
2. การปลูก
2.1 ฤดูปลูก สามารถปลูกไดตลอดป ชวงที่เหมาะสม คือ ปลายเดือนกรกฎาคม
ถึงกลางสิงหาคม
2.2 วิธีปลูก ใชแรงงานคน หรือ ปลูกดวยเครื่องปลูก
2.3 ระยะปลูกและอัตราปลูก
2.3.1 ปลูกแบบเปนแถว การเจริญเติบโตสม่ําเสมอ ดูแลรักษางาย ให
ผลผลิตสูง ระยะระหวางแถว 60 เซนติเมตร ระหวางตน 8 - 10 เซนติเมตร อัตราเมล็ด
พันธุ 2 กิโลกรัมตอไร
2.3.2 ปลูกโดยการหวาน เปนวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ ลดตนทุน สะดวก
ประหยัดเวลาและแรงงาน อัตราเมล็ดพันธุ 1.5 กิโลกรัมตอไร ควรหวานขณะดินมี
ความชื้นแลวไถพรวนกลบทันที
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2.4 สารกําจัดวัชพืชใช “อาทราซีน” เทานั้น หามใช “อะลาคลอร” อัตรา 300
กรัมตอไร พนคลุมดินหลังหยอดเมล็ดกอนขาวฟางและวัชพืชงอก ขณะพนดินตองมี
ความชื้น
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
3.1.1 ปุยรองพื้น ใสพรอมปลูก สูตร 16-20-0 , 20-20-0 หรือ 15-15-15
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
3.1.2 ปุยแตงหนา ใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 15-20 กิโลกรัมตอไร
เมื่อขาวฟางอายุ 25-30 วันโดยโรยขางตนแลวพรวนกลบ
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช วัชพืชในไรขาวฟางมีทั้งวัชพืชฤดูเดียว
4.1.1 วัชพืชฤดูเดียว เชน หญาตีนกา หญานกสีชมพู และหญาขจรจบ
เปนตน
4.1.2 วัชพืชขามป เชน หญาตีนติด หญาชันกาด สาบเสือ และแหวหมู
เปนตน
การปองกันกําจัด การเตรียมดินที่ดีกอนปลูกโดยไถดะ 1 ครั้ง
ตากดิน 7 - 10 วัน ไถพรวน 1 ครั้ง คราดเศษซาก ราก เหงา หัวและไหลวัชพืชขามปออก
จากแปลง หรือใชแรงงานคน หรือเครื่องจักร
กลพรวนระหวางแถว หรือใชสารกําจัดวัชพืช
“พาราควอท” 27.6% เอสแอล พนระหวาง
แถวเมื่อขาวฟางอายุ 20 - 25 วัน กอนใสปุย
แตงหนา หรือกอนวัชพืชออกดอก
ข อ ควรระวั ง อย า ให ล ะอองสารกํ า จั ด วั ช พื ช
สัมผัสใบขาวฟางโดยตรง
4.2 โรค
4.2.1 โรคราบนเมล็ด สาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา
ระบาดในชวงที่อากาศมี
ความชื้นสูง ฝนตกชุก ปองกันกําจัดโดย ปลูก
ในชวงปลายฝน หรือใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3 แมลง
4.3.1 หนอนแมลงวันเจาะยอด
ขาวฟาง เขาทําลายระยะตนกลาถึงอายุ 3 สัปดาห ลักษณะอาการ ยอดเหี่ยว แตกหนอ
ทําใหผลผลิตลดลง ปองกันกําจัดโดย ใชพันธุตานทาน เชน สุพรรณบุรี 60 หรือปลูกแบบ
เปนแถว กําหนดวันปลูกใหใกลเคียงกัน ปลูกพืชหมุนเวียน เผาตนที่ถูกทําลาย หรือใช
สารเคมีตามคําแนะนํา
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5. การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวเมื่อขาวฟางแกจัด อายุประมาณ 90-110 วัน หรือหลังดอกบาน
30-35 วัน ขึ้นอยูกับชนิดพันธุ สังเกตไดจากเนื้อเยื่อที่อยูใตเปลือกเมล็ดบริเวณที่ติดกับ
ขั้วของฐานดอกเปลี่ยนเปนสีดํา แสดงวาขาวฟางมีความสุกแกทางสรีระ การสะสมน้ํา
หนักแหงจะสิ้นสุดลง เปนระยะที่ขาวฟางมีน้ําหนักแหงสูงสุด แตมีความชื้นประมาณ 23
- 25 เปอรเซ็นต ควรตาก 2-3 แดด แลวนวดดวยเครื่องนวด ทําความสะอาดดวยการเปา
ลมหรือฝด ตากแดดอีก 1-2 วัน กอนจําหนาย
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ในกรณีที่ตองการเก็บเปนเมล็ดพันธุ ตองเปน
ขาวฟางพันธุแทเทานั้น เชน พันธุสุพรรณบุรี 60 (สวนพันธุลูกผสมไมสามารถเก็บเปน
เมล็ดได) วิธีการโดยคัดเลือกชอที่ตรงตามพันธุ ไมมีโรคและแมลง ตากแดดลดความชื้น
นวดโดยเครื่องนวดที่ไมทําลายคุณภาพเมล็ด หลังจากนวดใหตากอีก 2-3 แดด ทดสอบ
ความงอกและความชื้น คลุกสารเคมีตามคําแนะเพื่อปองกันแมลง บรรจุกระสอบ
วางบนชั้นสูงจากพื้นพอสมควร และเก็บในหองที่มีอุณหภูมิต่ํา
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5. สภาพน้ํา

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

3. สภาพดิน
- ลักษณะเนื้อดิน
- ความเปนกรด - ดาง

2. สภาพพื้นที่

- ปริมาณฝน
- แสง

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

สภาพแวดลอม

- ไนโตรเจน (แอมโมเนียมซัลเฟต 25-30 กก./ไร)
- ฟอสฟอรัส (ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต 10-20 กก./ไร)
- ดินทรายเพิ่มโปแตสเซียม
(โปแตสเซียมคลอไรด 8 กก./ไร)
- ใสปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินรวมกับ
ปุยเคมี
- ตองการปริมาณน้ําตลอดฤดูปลูกประมาณ 320 – 500
มิลลิเมตร

- ดินรวนเหนียวที่มีการระบายน้ําดี
- 5.0-7.5

- ความสูงจากระดับน้ําทะเล ไมเกิน1,000 เมตร
- ความลาดเอียงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต

- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและสราง เมล็ด
ประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส
- 320 – 500 มิลลิเมตร ตลอดฤดูปลูก
- แสงแดดจัด

ความเหมาะสม

ขอจํากัด

- ในชวงที่กําลังตั้งทองถึงชวงออกดอกหากขาดน้ําจะมีผลกระทบตอผลผลิต
- ไมทนตอสภาพน้ําขังในชวงตนกลา

ถาอุณหภูมิสูงกวานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพในการสรางเมล็ด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวฟาง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตตอหนวย
1. ใชเมล็ดพันธุขาวฟางลูกผสม หรือขาวฟางพันธุแท
2. ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับขาวฟาง
3. การใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
4. การปลูกแบบเปนแถว ดูแลรักษางาย และใหผลผลิตสูงกวา การปลูกแบบหวาน
5. หามใช อะลาคลอร คุมวัชพืชในแปลงขาวฟาง ใหใช อาทราซีน เทานั้น
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี. 2549. คูมือเกษตรกรการปลูกขาวฟาง
สีขาว.
กรมวิชาการเกษตร ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี. 2549. คูมือเกษตรกรการปลูกขาวฟาง
สีแดง.
กรมสงเสริมการเกษตร. 2547. คูมือพืชเศรษฐกิจ.
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การเตรียมพันธุ
1. ใชพันธุที่ผลิต
เปนการคา เชน เดือย
ขาวเจา
และเดือยขาวเหนียว
2. กอนปลูกตองแช
เมล็ดดวยน้ํารอน
อุณหภูมิ 60-70 องศา
เซลเซียส ประมาณ 1015 นาที ทําลายการพัก
ตัวของเมล็ด

การเตรียมดิน
1. ไถดะ 1 ครั้ง
2. ไถพรวน 1 ครั้ง

การเตรียมการ

เดือย
60 วัน
การใสปุย
ครั้งที่ 1 สูตร 16-20-0
อัตรา 50 กก./ไร
ครั้งที่ 2 ใสปุยยูเรีย
(46-0-0) เมือ่ เดือยอายุ 30 วัน
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
โดยโรยขางตนแลวพรวน
กลบ ควรใสขณะที่ดินมี
ความชื้น

90 วัน

210 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. เมล็ดเดือยที่นวดออกจากชอแลวตาก 2-3
แดด กอนบรรจุใสกระสอบ
2. การเก็บเมล็ดเดือยที่สีเอาเปลือกออกแลว
ควรเก็บในภาชนะที่ปองกันความชื้นในอากาศ
และเก็บรักษาในที่ที่อากาศถายเทไดดี

การเก็บเกี่ยว
1. เก็บเกี่ยวเมื่อเดือยแกจัด หรือ
อายุประมาณ 7 เดือน
2. ใชมีดหรือเคียวตัดทั้งตนแลววาง
รายบนตอซังเหมือนเกี่ยวขาว
3. นวดดวยเครื่องนวด
4. ตากแดด 2-3 แดด
5. บรรจุกระสอบวางบนตะแกรง
ไมสูงจากพื้นดินพอสมควร

150 180 วัน

การกําจัดวัชพืช
1. ชนิดวัชพืช
- วัชพืชฤดูเดียว เชน หญาตีนกา
ผักโขม กกทราย
- วัชพืชขามป เชน หญาแพรก
สาปเสือ แหวหมู
2. การปองกันกําจัด
- ใชแรงงานคน เมื่ออายุ
20-25 วัน กอนใสปุยครั้งที่ 2

120 วัน

ศัตรูพืชที่สําคัญ
1. โรคราเขมาดํา (Smut) เกิดจากเชื้อรา เปนโรคที่ทําความเสียหายแกเดือยเปนอยางมาก
ทําลายทุกระยะของการเจริญเติบโต ปองกันกําจัดโดย แชเมล็ดพันธุในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 6070 องศาเซลเซียส ประมาณ 10-15 นาที กอนปลูก
2. หนอนเจาะลําตนขาวโพด หนอนกอลายจุดเล็ก ปลวก ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา
3. หนู เขาทําลายตั้งแตระยะตนออน และชวงติดเมล็ด ปองกันกําจัดโดย ใชวิธีกลรวมกับสาร
เคมีตามคําแนะนํา

การปลูก
1. ปลูก กลางเดือน พ.ค.-มิ.ย.
2. ระยะระหวางแถว 75 ซม.ระหวางตน
25 ซม. 3-4 เมล็ด/หลุม อายุ 30 วัน
ถอนแยกใหเหลือ 2 ตน/หลุม
3. ใสปุยรองพื้น สูตร 15-15-15
16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร
4. พนสารเคมี (ยาคุม) ตามคําแนะนํา
คลุมดินกอนเดือยและวัชพืชงอก

30 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาเดือย

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาเดือย
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ไถดะ ดวยไถผาน 3 หรือ ไถผาน 4 ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร
ตากดินไว 7-10 วัน เพื่อกําจัดวัชพืช โรค แมลง และสัตวศัตรูพืช
1.1.2 ไถพรวน ดวยไถผาน 7 เพื่อยอยดินใหรวนซุย เก็บความชื้น
และปรับระดับดิน
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 ใชพันธุที่เหมาะสมเพื่อผลิตเปนการคา
- เดือยขาวเจา ตนสูงประมาณ 4 เมตร ลําตนสีเขียวนวลขนาดใหญ
เปลือกสีน้ําตาลแกมีความหนาและแข็ง
เมล็ดทั้งเปลือกคอนขางยาวและมีขนาดเล็ก
เนื้อแปงคอนขางแข็ง เมล็ดไวไดนาน เมื่อนําเมล็ดไปตมจะไมเปนเมือก
- เดือยขาวเหนียว ตนเตีย้ กวาพันธุข า วเจา ลําตนสีคอ นขางเหลือง
เปลือกสีเทาออนบางและกรอบบีบแตกงาย เมล็ดทัง้ เปลือกกลม สัน้ และโตกวาพันธุข า วเจา
มีน้ําหนักเบา เนื้อแปงคอนขางออน เมื่อนําเมล็ดไปตมจะนุมเปนเมือกคลายขาวเหนียว
1.2.2 การทําลายการพักตัวของเมล็ด
- คัดเลือกเมล็ดที่ดี ลางน้ําใหสะอาด
- แชในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส ประมาณ 10-15
นาที แลวนําไปปลูกทันที
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2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
2.1.1 ใชแรงงานคน
2.2.2 ฤดูปลูก เดือยเปนพืชไวแสงจะออกดอกตนเดือนตุลาคม ชวงปลูก
ที่เหมาะสมกลางเดือนพฤษภาคม – กลางมิถุนายน หากปลูกเลยกลางเดือนกรกฎาคม
จะทําใหผลผลิตต่ํา
2.2.3 ระยะปลูกระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระหวางตน 25 เซนติเมตร
ปลูก 3 - 4 เมล็ดตอหลุม อายุ 30 วัน ถอนแยกใหเหลือหลุมละ 2 ตน
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
ครั้งที่ 1 ปุยรองพื้น ใสพรอมปลูก
- ดินรวน และดินรวนเหนียวปนทราย สูตร 16-20-0 อัตรา
50 กิโลกรัมตอไร
- ดินรวนปนทราย สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร
ครั้งที่ 2 ใสปุยยูเรีย (46-0-0) เมื่อเดือยอายุ 20 - 25 วัน อัตรา 25 กิโลกรัม
ตอไร โดยโรยขางตนแลวพรวนกลบ ควรใสขณะที่ดินมีความชื้น
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
4.1.1 วัชพืชฤดูเดียว เชน หญาตีนกา หญานกสีชมพู หญาขจรจบ ผักโขม
และผักบุงยาง เปนตน
4.1.2 วัชพืชขามป เชน หญาตีนติด หญาชันกาด สาบเสือ และแหวหมู
เปนตน
การปองกันกําจัด
- การเตรียมดินที่ดี ไถดะ 1 ครั้งตากดิน 7 - 10 วัน ไถพรวน 1 ครั้ง
คราดเศษซาก ราก เหงา หัวและไหลวัชพืชขามปออกจากแปลง
- ใชแรงงานคน ครั้งแรกเมื่อเดือยอายุ 20 - 25 วัน หากมีวัชพืชขึ้นมาก
ใหกําจัดอีกครั้งกอนวัชพืชออกดอก
- ใชสารเคมีตามคําแนะนําพนคลุมดินหลังปลูกทันที กอนเดือยและ
วัชพืชงอก ขณะพนดินตองมีความชื้น
4.2 โรค
4.2.1 โรคราเขมาดํา (Smut) สาเหตุ : เชื้อรา เปนโรคที่ทําความเสียหาย
แกเดือยเปนอยางมากทําลายทุกระยะของการเจริญเติบโต ลักษณะอาการ ดอกจะมีสี
เขียวแกมมวงและเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ปมมีลักษณะคลายรูปกรวย ภายในปมมีสปอร
สีดํา ปองกันกําจัดโดย แชเมล็ดพันธุในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส ประมาณ
10 - 15 นาที กอนปลูก
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4.3 แมลง
4.3.1 หนอนเจาะลําตนขาวโพด (Corn borer) ทําลายเมื่อเดือยอายุ
ประมาณ 45 วัน ซึ่งเปนระยะแตกแขนง และอายุประมาณ 3-4 เดือน ระยะที่เริ่มออกดอก
และติดเมล็ด ลักษณะอาการ ชะงักการเจริญเติบโตตนหักลมงาย หากระบาดรุนแรงจะ
เขาทําลายเมล็ดเดือยโดยตรงทําใหเมล็ดลีบ หรือไมติดเมล็ด ปองกันกําจัดโดย โดยใช
สารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.2 หนอนกอลายจุดเล็ก (Early shoot borer) เขาทําลายเดือยตั้งแต
อายุประมาณ 45 วัน ลักษณะอาการ ตนหักลมงาย เมล็ดลีบ ปองกันกําจัดโดย ใชสาร
เคมีตามคําแนะนํา
4.3.4 ปลวก (termite) เขาทําลายชวงเริ่มออกดอก โดยกัดกินบริเวณ
โคนตน ลักษณะอาการ ชอดอกแหง ไมติดเมล็ด และตนแหงตาย ปองกันกําจัดโดยใช
สารเคมีตามคําแนะนํา
4.4 สัตวศัตรู
4.4.1 หนู เขาทําลายตั้งแตระยะตนออน และชวงติดเมล็ด ระบาดรุนแรง
ชวงฝนทิ้งชวง ปองกันกําจัดโดย ใชวิธีกลรวมกับสารเคมีตามคําแนะนํา
5. การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวเมื่อเดือยแกจัด หรืออายุประมาณ 7 เดือน สังเกตไดจากลําตนและใบ
แหงสนิท เปลือกแหงและแข็งโดยใชมีดตัดหรือใชเคียวเกี่ยว มัดรวมกันเปนฟอน วางราย
บนตอซังเหมือนขาว ตาก 2 - 3 แดด นวดดวยเครื่องนวด และตากบนลานซีเมนตอีก
2 - 3 แดด เพื่อลดความชื้น บรรจุกระสอบวางบนตะแกรง หรือแครยกสูงจากพื้นดินที่มี
การระบายอากาศไดดี เพื่อรอการจําหนาย
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อนวดเมล็ดเดือยออกจากชอแลวใหตากแดดลด
ความชื้น เพื่อใหปลอดภัยจากอะฟลาทอกซินกอนบรรจุกระสอบ ขอจํากัดของการเก็บ
เมล็ดเดือยที่ผานการสีเอาเปลือกออกแลว เมล็ดจะเสื่อมเร็วเนื่องจากเมล็ดไวตอแสงและ
ความชื้นมาก ควรเก็บในภาชนะที่ปองกันความชื้น
ในอากาศ และเก็บรักษาในที่ที่อากาศถายเทไดดี
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5. สภาพน้ํา
-ปริมาณน้ําฝน อาศัยน้ําฝนตามฤดูกาล

- ดินมีความอุดมสมบูรณพอสมควร ระบายน้ํา และถายเทอากาศ
ไดดี

3. สภาพดิน

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

- พื้นที่ปลูกเดือยสวนใหญจะอยูบนเนินเขาและที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมี
ความลาดเอียงตั้งแต 3 - 45 องศา

- คอนขางเย็น

ความเหมาะสม

2. สภาพพื้นที่

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

สภาพแวดลอม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเดือย
ขอจํากัด

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. ศึกษาและปรับปรุงพันธุ เพื่อใหไดพันธุดีตานทานโรคราเขมาดํา
2. เดือยเปนพืชไวแสง ตองปลูกในชวงเวลาที่เหมาะสม
3. สงเสริมการแปรรูปในลักษณะตาง ๆ
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมสงเสริมการเกษตร. 2530. คําแนะนําที่ 121 การปลูกเดือย.
กรมวิชาการเกษตร. 2549. เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับเดือย ลําดับที่ 32
ISBN : 974-436-560-9
กรมวิชาการเกษตร. 2553. เอกสารคําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ
ลําดับที่ 001/2553 ISBN : 978-974-436-749-5
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การปลูก

ระยะปลูก
- ระหวางแถว/ระหวางตน
- เวอรจิเนีย ปลูกแถวเดี่ยว
120 ซม.x 60 ซม.
2,200-2,500 ตน/ไร
- เบอรเลย ปลูกแถวเดี่ยว90
ซม. x 60 ซม.
2,800-3,000 ตน/ไร
- เตอรกีส ปลูกแถวคู
15-20 ซม. x 40 ซม. x 10
ซม. 20,000-30,000 ตน/ไร

1-30 วัน

2. โรคที่เกิดในแปลงปลูก
โรคใบหด ปองกันกําจัดโดย ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
โรคไสเดือนฝอยรากปม ปองกันโดยใชชีวภัณฑ หรือใชสารเคมีตามคําแนะนํา

- เวอรจิเนีย ใชวิธีบมไอน้ํา
- เบอรเลย ใชวิธีบมอากาศ
- เตอรกีส ใชวิธีบมแดด

การกําจัดวัชพืช
ทําพรอมใสปุยทั้ง 3 ครั้ง

- หลังจากปลูก 3- 5 วัน
ใหน้ําเพียงเล็กนอย
- อายุ 25-30 วัน เริ่ม
ใหน้ํา
ครั้งแรก หรือหลังจาก
ใหปุย
ครั้งที่ 2 หลังจากนั้นให
ทุก 10-15 วัน

การใหน้ํา

61-90 วัน

การปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว

สูตร 6-18-24+4 (MgO) 120 กก./ไร
- เบอรเลย
ครั้งที่ 1 ตนฤดู สูตร 6-12-24 +4MgO+0.5B 50 กก./ไร
กลางและปลายฤดู 100 กก./ไร
ครั้งที่ 2 ตนฤดู สูตร 6-12-24 +4MgO+0.5B 20 กก./
ไร และ 27-0-0 30 กก./ไร กลางและปลายฤดู สูตร
27-0-0 50 กก./ไร
ครั้งที่ 3 ตนฤดู สูตร 6-12-24 +4MgO+0.5B 30 กก./
ไร และ 27-0-0 20 กก./ไรกลางและปลายฤดู สูตร
27-0-020 20 กก./ไร

- เวอรจิเนีย สูตร 4-16-24+4 (MgO) 150 กก./ไร หรือ

การใสปุย

31-60 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษายาสูบ

1. โรคในแปลงเพาะกลา
โรคโคนเนา ปองกันกําจัดโดย ใชชีวภัณฑไตรโคเดอรมา หรือใชสารเคมีตามคําแนะนํา
โรคแอนแทรกโนส ปองกันกําจัดโดย ใชชีวภัณฑบาซิลลัส ซับทิลีส หรือใชสารเคมีตามคํา
แนะนํา

ศัตรูที่สําคัญ

เพาะกลา
1. เมล็ดพันธุความงอกไม
ต่ํากวารอยละ 90
2. เพาะในแปลง
3 เพาะระบบ Float beds

การเตรียมพันธุ

1. ไถดะ 1 ครั้ง
2. ไถพรวน 2 ครั้ง
3. ยกแปลง

การเตรียมดิน

การเตรียมการ

ยาสูบ

- เวอรจิเนีย เก็บครั้งแรกเมื่ออายุ 70-75 วัน โดย
สังเกตุเมื่อปลายใบและขอบใบเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียว
เปนเหลือง เสนกลางใบมีสีขาว ผิวใบหยาบ ขรุขระ
และเก็บครั้งสุดทายอายุประมาณ 120 วัน
- เบอรเลย เก็บครั้งแรกเมื่ออายุ 70-75 วัน โดย
สังเกตุที่ปลายใบลางสุดมีสีน้ําตาล และใบยาบนเริ่ม
เหลืองและเก็บครั้งสุดทายอายุประมาณ 110-120 วัน
- เตอรกีส เก็บครั้งแรกเมื่อปลายใบ และขอบใบ
เปลี่ยนเปนสีเหลือง

การเก็บเกี่ยว

การตอนยอดและกําจัดแขนง

ตอนยอดและกําจัดแขนงเมื่อยาสูบอายุ 65-75 วัน
หรือดอกบานทั้งแปลง 2 ใน 3
- เวอรจิเนีย ตนที่สมบูรณ ใหเหลือ16-18 ใบ/ตนตน
ไมสมบูรณเหลือ 12 ใบ/ตน
- เบอรเลย ตนที่สมบูรณใหเหลือ 20-24 ใบ/ตน
- เตอรกีส ไมนิยมตอนยอดตนไมสมบูรณเหลือ 1416ใบ/ตน หลังจากตอนยอดแลวใชสารเคมีตามแนะนํา
หยอดที่ยอดเพื่อควบคุมการแตกแขนง

91-120 วัน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษายาสูบ
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ไถดะ 1 ครั้ง ดวยไถผาน
3 หรือ ไถผาน 4 ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร
ตากดินไวอยางนอย 2 สัปดาห เพื่อกําจัด
วัชพืช โรค แมลง และสัตวศัตรูพืช
1.1.2 ไถพรวน 2 ครั้ง ดวย
ไถผาน 7 เพือ่ ยอยดินใหรว นซุย มีความสมํา่ เสมอ
และเพื่อเก็บความชื้น
1.1.3 ยกแปลงปลูกแบบรองคู
หรือรองเดี่ยว
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 เมล็ ด พั น ธุ ต อ งมี ค วาม
งอกไมต่ํากวารอยละ 90
1.2.1 การเพาะกลา มี 2 ระบบ
- ระบบแปลงเพาะ ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 30
เซนติเมตร วิธีการโดยใชผาขาวบางหรือผาดิบหุมเมล็ดพันธุแชน้ําใหชุม แลวยกออก
ปลอยทิ้งไวประมาณ 3-5 วัน เมื่อเมล็ดเริ่มเจริญทางสรีระ ใหผสมกับน้ําอัตรา 1 - 2 กรัม
ตอน้ํา 7 ลิตร พรอมผสมสารเคมีตามคําแนะนําปองกันโรค ใสบัวรดน้ํานําไปหวาน
ในแปลงที่เตรียมไว คลุมดวยมุงไนลอนเพื่อปองกันแสงแดดจัด วิธีนี้จะไดกลายาสูบ
ประมาณ 10,000 – 20,000 ตน และยายปลูกเมื่ออายุกลาอายุประมาณ 40 - 45 วัน
หรือยายกลาอายุ 3 สัปดาหใสในถุงชําเพื่อใหมีความแข็งแรงหลังจากชําถุงประมาณ
15 - 25 วัน นําไปปลูกในแปลงตอไป
- ระบบ Float beds การเพาะในถาดเปนวิธีที่นิยมปฏิบัติ ขอดี
คือ ลดตนทุนในการผลิตตนกลาทําไดรวดเร็ว ประหยัดเวลา ตนกลามีความสม่ําเสมอ
ปลูกไดทั้งแรงงานคนหรือใชเครื่องปลูก วิธีการ คือ เพาะเมล็ดในถาดเพาะ เมื่อกลาอายุ
ประมาณ 20 วัน ยายไปชําในถาดชําประมาณ 15 - 25 วัน จึงนําไปปลูก
2. การปลูก
2.1 ฤดูปลูก
2.2.1 เริ่มเพาะกลาประมาณเดือนตุลาคม
2.2.2 เริ่มปลูกตนเดือนพฤศจิกายน
2.2 วิธีปลูก ใชแรงงานคน
2.3 ระยะปลูก
2.3.1 ยาสูบเวอรจิเนีย ระยะระหวางแถว 120 เซนติเมตร ระหวางตน
60 เซนติเมตร จะได 2,200 – 2,500 ตนตอไร
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2.3.2 ยาสูบเบอรเลย ระยะระหวางแถว 90 เซนติเมตร ระหวางตน
60 เซนติเมตร จะไดจํานวนตน 2,800 – 3,000 ตนตอไร
2.1.4 ยาสูบเตอรกิช ปลูกแถวคู ระยะระหวางแถว 15 - 20 เซนติเมตร
ระหวางแถวคู 40 เซนติเมตร และระหวางตน 10 เซนติเมตร จะไดจํานวนตน 20,000 –
30,000 ตนตอไร
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
3.1.1 ยาสูบเวอรจิเนีย ใชปุย
ผสมสูตร 4-16-24+4 (MgO) อัตรา 150
กิโลกรัมตอไร หรือ 6-18-24+4 (MgO) อัตรา
120 กิโลกรัมตอไร โดยแบงใส 2 ครั้ง เมื่ออายุ
ได 7 - 10 และ 30 วัน หลังยายปลูก โดย
ใสปุยขางตน แลวพรวนกลบ
3.1.2 ยาสูบเบอรเลย
ครั้งที่ 1 หลังจากยายปลูกประมาณ 7 - 10 วัน
- ปลูกตนฤดู ใชสูตร 6-12-24 + 4MgO + 0.5B อัตรา 50 กิโลกรัม
ตอไร
- ปลูกกลางฤดูและปลายฤดูใชสูตร 6-12-24 + 4MgO + 0.5B
อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร
ครั้งที่ 2 หลังจากยายปลูกประมาณ 21 - 25 วัน
- ปลูกตนฤดู ใชสูตร 6-12-24 + 4MgO + 0.5B อัตรา 20 กิโลกรัม
ตอไรและสูตร 27-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร
- รุนปลูกกลางฤดูและปลายฤดู ใชสูตร 27-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม
ตอไร
ครั้งที่ 3 หลังจากยายปลูกประมาณ 40 - 45 วัน โดยฝงรอบโคนตน
ใหหางจากโคนตนในแนวรัศมีปลายใบ หรือแนวกลางแปลงปลูก
- ปลูกตนฤดู ใชสูตร 6-12-24 + 4MgO + 0.5B อัตรา 30 กก.ตอไร
และสูตร 27-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร
- ปลูกกลางฤดูและปลายฤดู ใสเฉพาะกรณีที่ตนยาสูบแสดงอาการ
ขาดปุยและใหใชสูตร27-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หรือ สูตร 13-0-46 อัตรา
15 กิโลกรัมตอไร
3.1.3 ยาสูบเตอรกิช สูตรปุยที่ใชคือ 3-10-8 อัตรา 70 - 80 กิโลกรัมตอ
ไร ใสกอนปลูก 2 - 3 วันไมนิยมใสหลังปลูกเพราะใชระยะปลูกคอนขางถี่ ในกรณีที่เปนดิน
ทรายจัดและมีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต ควรหวานปุยคอกอัตรา 3 ตันตอไร
หลังการไถแลวไถแปรกลบอีก 2 ครั้งหลังหวาน เพื่อใหปุยคอกสลายตัวควรหวานกอน
ปลูก 3- 4 เดือน
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3.2 การใหน้ํา
หลังจากปลูกยาสูบ 3- 5 วัน ใหนาํ้ เพียงเล็กนอยเพือ่ ใหตงั้ ตัว เมือ่ อายุ
25-30 วัน เริม่ ใหนาํ้ ครัง้ แรก หรือ หลังจากใหปยุ ครัง้ ที่ 2 หลังจากนัน้ ใหทกุ 10 - 15 วัน ขึน้
อยูกับสภาพดิน การใหนํ้าอยางถูกวิธีจะชวยใหตนยาสูบเจริญเติบโต ลดความ
เสียหายทีเ่ กิดกับรากจากโรคแขงดําหรือไสเดือนฝอย ผลผลิตเพิม่ ขึน้ ประมาณ 15 เปอรเซ็นต
ใบยามีคณ
ุ ภาพดี ระยะสุกแกสมํา่ เสมอ เผาไหมดี ขอควรระวังอยาใหนาํ้ ทวมแปลง หรือให
นํา้ ขังนานเกินไป และนํา้ ทีใ่ ชไมควรมีคลอไรดในนํา้ เกิน 25 ppm.
3.3 การตอนยอดและกําจัดแขนง
การตอนยอด หมายถึงการเด็ดชอดอกและใบขนาดเล็กทีย่ อดทิง้ ไป
สวนการกําจัดแขนงหมายถึงการกําจัดกิง่ แขนงทีเ่ กิดขึน้ หลังการเด็ดยอด เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลิต และปริมาณนิโคติน กระตุนใหเกิดราก ทําใหรากดูดนํ้า และอาหารไดมากขึ้น
ลดการหักลม ความเสียหายจากโรคและแมลง วิธกี ารโดยใชแรงงานคน ในการตอนยอด
และใชสารเคมีตามคําแนะนําในการควบคุมการแตกแขนงยาสูบเวอรจเิ นียควรทําในระยะที่
ดอกบาน 1 ดอกในแตละชอ หรืออายุ 65 - 75 วัน จํานวนใบทีต่ ดั ทิง้ ขึน้ กับความสมบูรณ
ของตน ถาตนแข็งแรงเหลือใบไว 16 - 18 ใบ ถาไมสมบูรณควรเหลือใบประมาณ 12 ใบ ยาสูบ
เบอรเลยทาํ เมือ่ อายุประมาณ 65 - 75 วัน หรือดอกทัง้ แปลงบานประมาณ 2 ใน 3 รุน ที่
ปลูกพรอมกันควรตอนใหเสร็จในคราวเดียวกัน ตนสมบูรณเต็มทีใ่ หเหลือ 20 - 24 ใบ สมบูรณ
ปานกลางเหลือ 17 - 19 ใบ และตนทีไ่ มสมบูรณใหเหลือ 14 - 16 ใบ สวนพันธุเ ตอรกชิ
ไมนยิ มตอนยอดและกําจัดแขนง เนือ่ งจากจะทําใหความหอมลดลง
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช กําจัดโดยใชแรงงานคน
4.2 โรค
โรคในแปลงเพาะกลา
4.2.1 โรคโคนเนา เกิดจากเชื้อรา
ปองกันโดยใชชีวภัณฑไตรโคเดอรมา
(ยูนิกรีน
ยูเอ็น-1) 550 กรัม โรงใหทั่วแปลงเพาะ หรือใชสาร
เคมีตามคําแนะนํา
4.2.2 โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชือ้ รา
การปองกันใชเชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ซับทีลิส
30-50 กรัม ฉีดพนทุกสัปดาห หรือใชสารเคมีตาม
คําแนะนํา ควรเปดผาคลุมแปลงเพาะใหตนกลาได
รับแสงแดดอยูเสมอ ในเวลาเชา และเย็น เพื่อลด
ความชื้นในดิน
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โรคที่เกิดในแปลงปลูก
4.2.3 โรคใบหด เกิดจากเชื้อไวรัส
โดยมีแมลงหวี่ขาว เปนพาหะนําโรค ระบาดมาก
ในชวงตนฝนถึงปลายฝน ปองกันโดยปลูกพืชชนิด
อื่นหมุนเวียนสลับกับยาสูบ หรือใชสารเคมีตามคํา
แนะนํา
4.2.4 โรคไสเดือนฝอยรากปม เกิดจากพยาธิตัวกลม ปองกันโดยปลูกพืช
ชนิดอื่นหมุนเวียนสลับกับยาสูบ หรือใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3 แมลง
4.3.1 เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน หนอนกระทูกินยอด หนอนกระทูกินใบ
หนอนเจาะลําตน ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา
5. การเก็บเกี่ยว
5.1 ยาสูบเวอรจิเนีย
เก็บครั้งแรกเมื่อ 70-75 วันหลังยายปลูกโดยใชแรงงานคน สังเกตุไดจากเมื่อ
ดอกบาน 50% ของจํานวนตนทั้งหมด หรือเมื่อปลายและขอบใบเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียว
เปนเหลือง เสนกลางใบมีสีขาว ผิวใบหยาบ ขรุขระ มีจุดตกกระบางๆ ริมใบบางสวนมี
รอยยน ปลายใบตก เนื้อใบยืดหยุน ไมหักงาย มียางนอย กานใบทํามุมกับลําตนกวางขึ้น
เปราะและหักจากลําตนไดงาย ครั้งตอๆ ไปเก็บทุก 5 - 7 วัน ครั้งละ 2 - 3 ใบ แตละ
ตนเก็บใบได 7 - 8 ครั้ง ครั้งสุดทายเมื่ออายุประมาณ 120 วัน ในกรณีที่ใบยาแกเร็วอาจ
ตองเก็บ 7 - 10 ใบตอตนตอสัปดาห แตถาใบยาแกชาเพราะเกิดความแหงแลงหรือไดรับ
ปุยไนโตรเจนมากเกินไป อาจงดเก็บบางสัปดาห ควรเก็บตอนเชา เพราะถาแดดจัดใบจะ
สรางสารเหนียว ไมสะดวกในการเก็บ ไมควรเก็บขณะฝนตกกอนหรือกอน 3 วันหลัง
ฝนตก เพราะเมื่อนําไปบมจะไดใบยาคุณภาพต่ํา ควรปลิดใบออกทางดานขาง ไมปลิดลง
เพราะจะทําใหเปลือกลําตนลอกติดมาดวย รีบนําใบยาเขาที่รมทันทีดวยภาชนะปากกวาง
ไมควรทิ้งไวกลางแดด หลังจากเก็บใบยาหมดแลวใหขุดตนนําไปเผาทําลาย
5.2 ยาสูบเบอรเลย
เก็บครั้งแรกเมื่ออายุ 70 - 75 วัน หลังยายปลูกโดยใชแรงงานคน สังเกตุ
ไดจากปลายใบยาลางสุดมีสีน้ําตาล และใบยาบนเริ่มเหลือง วิธีเก็บจับที่โคนใบแลวปลิด
ออกดานขาง เก็บครั้งละ 2 - 3 ใบ ใบยาตีนและใบยากลางเวนระยะเก็บทุก 7 - 10 วัน
ใบยายอดเวนระยะเก็บทุก 10 - 15 วัน และการเก็บครั้งสุดทายเมื่ออายุประมาณ
110 - 120 วัน ควรเก็บในชวงเชา เพราะถาแดดจัดจะเกิดสารเรซิน มีลักษณะเหนียว
ทําใหเก็บไมสะดวก ไมควรเก็บขณะฝนตกหรือหลังฝนตกใหม เมื่อเก็บแลวใหรีบนําเขา
ในที่รมเพื่อทําการบม หลังจากเก็บใบยาหมดแลวใหขุดตนนําไปเผาทําลาย
5.3 ยาสูบเตอรกิช
เก็บเมื่อปลายใบเปลี่ยนเปนสีเหลืองประมาณ 2.5 เซนติเมตร ขอบใบ
เริม่ เหลืองเมือ่ เด็ดจากลําตนจะมีเสียงดัง ใบหลุดไดโดยงาย ลักษณะออนตัวนํามาพันมวนได
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ขอควรระวังในการเก็บใบยาสูบเตอรกิช
ไมควรเก็บเมือ่ ใบเหลืองเกินไป เพราะเมือ่ บมแลวใบยาจะเบา ไมมเี นือ้ เปราะและสีคลํา้
วิธเี ก็บจะเก็บใบยาทีละใบ ครัง้ ละ 3-5 ใบ ประมาณ 5-6 ครัง้ เก็บทุก 7 วัน ใบยาทีอ่ ยูล า ง
สุด 2-3 ใบแรกควรเด็ดทิง้ เนือ่ งจากคุณภาพตํา่ ใบยายอดจะมีคณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ มีกลิน่ หอมจัด
ควรเก็บในชวงเชา ไมควรเก็บในขณะแดดจัด และฝนตก หลังจากเก็บใบยาหมดแลวใหขดุ ตน
นําไปเผาทําลาย
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (การบม)
ยาสูบเวอรจเิ นีย ใชวธิ บี ม ดวยไอรอน โรงบมตองควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ ได
ในระยะเริ่มบม คือระยะทําสี ตองเพิ่มอุณหภูมิทีละนอยและรักษาความชื้นไว เพื่อไมให
ใบตาตายและมีสีตามตองการ จากนั้นตรึงสีโดยเปดชองระบายอากาศ และเพิ่มอุณหภูมิ
ใหสูง ตามดวยการเพิ่มความรอนระบายความชื้นออกทางชองระบายดานบน เปดชอง
ระบายดานลางและบนทั้งหมด เพื่อทําใหใบยาและกานแหง
ยาสูบเบอรเลย ใชวิธีบมอากาศ โรงบมตองควบคุมความชื้นและถายเทอากาศ
ไดดี ขนาดโรงบมมาตรฐาน กวาง 4 เมตร ยาว 5.5 เมตร ระยะเวลาการบมแบงเปน
3 ระยะ คือ ระยะทําใหใบยาเปนสีเหลืองใชเวลา 4 - 5 วัน สีน้ําตาล 10 - 12 วัน และ
ระยะทํากานแหง 10 - 12 วัน ขึ้นอยูกับขนาดของใบยา การนําใบยาแหงออกจากโรงบม
ใบและกานตองแหงสนิท เขียนปายบอกหมู น้ําหนัก วันที่กองใบยาแหง นําไปเก็บใน
โรงเก็บที่ปูพื้นดวยกระสอบหรือผาที่สะอาด คัดมัดกําใบยาแหง คัดหมู สี ขนาด ตําหนิ
ใหอยูในระดับเดียวกันแลวนํามาเรียงใหหัวกานเสมอกัน รอการอัด การอัดใบยาแหง
นําใบยาหมูเดียวกันอัดลงในลังอัดใบยาขนาด2 x 3 x 1.5 ฟุต น้ําหนักตอหอประมาณ
65 - 70 กิโลกรัม โดยใชกระสอบที่สะอาด 2 ผืนตอใบยา 1 หอ แลวใชเชือกกระสอบ
เย็บใหหางกันชวงละ 8 - 10 เซนติเมตร
ยาสูบเตอรกิช ใชวิธีบมแดด นําใบยาสูบแขวนไวในที่อุณหภูมิ 21 - 27 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธประมาณ 85 เปอรเซ็นต 1 - 3 วัน เพื่อลดความชื้น นําไปบม
โดยใชแสงแดดอีกประมาณ 48 ชั่วโมง จากนั้นนําไปแขวนในที่รม อากาศถายเทสะดวก
เมื่อใบเปลี่ยนเปนสีเหลืองใหนําใบยาออกตากแดดเฉพาะกลางวัน และใหนําเขารมเพื่อ
หลีกเลี่ยงน้ําคาง ประมาณ 15 - 20 วัน
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สภาพแวดลอม

- ความเปนกรด - ดาง

3. สภาพดิน
- ลักษณะเนื้อดิน

2. สภาพพื้นที่

- แสง

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

- ดินรวน ดินรวนเหนียว ดินรวนทรายหรือดินเหนียว
- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร
- ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต
มีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา 10 สวนในลานสวน และมี
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา 60 สวน ในลานสวน
- 5.5 - 7.0

- ความสูงจากระดับน้ําทะเล ไมเกิน 1,000 เมตร
- ความลาดเอียงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต

- ชวงกลางวัน 29-32 องศาเซลเซียส
- ชวงกลางคืน 18-21 องศาเซลเซียส

- 21-26 องศาเซลเซียส

ความเหมาะสม

ขอจํากัด

- หากปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเลมากกวา 1,000 เมตร จะทําใหเกิดโรค
ทางฝกที่เกิดจากเชื้อราFusarium monoliforme เนื่องจากมีน้ําคางแรงในเวลา
กลางคืน เหมาะสมกับการระบาดของเชื้อราดังกลาว ทําใหผลผลิตเสียหาย
และมีคุณภาพไมดี

- ในสภาพที่อุณหภูมิต่ํากวา 9 และสูงกวา 40 องศาเซลเซียส ขาวโพดจะไม
เจริญหรือหยุดชะงักกระบวนการตาง ๆ

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยาสูบ
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ความเหมาะสม

5. สภาพน้ํา

- สภาพดินที่ปลูกขาวโพดโดยทั่วไป ตองการน้ําประมาณ 450-600
มิลลิเมตร กระจายสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูก เฉลี่ยประมาณ 4-5
มิลลิเมตรตอวัน
- ชวงออกดอกถึงชวงขาวโพดสะสมน้ําหนักแหง ตองการประมาณ
6-8 มิลลิเมตรตอวัน

- โพแทสเซียม (K , มก./กก.)
มากกวา 60
ใสปุย K2O 10 กก./ไร
60-100
ใสปุย K2O 10-5 กก./ไร
มากกวา 100
ใสปุย K2O 5-0 กก./ไร

- ฟอสฟอรัส (P , มก./กก.)
นอยกวา 10
ใสปุย P2O5 10 กก./ไร
10-15
ใสปุย P2O5 10-5 กก./ไร
นอยกวา 15
ใสปุย P2O5 5-0 กก./ไร

4. ความตองการธาตุอาหารพืช - อินทรียวัตถุ (OM , %)
นอยกวา 1 %
ใสปุย 20 กก./ไร
1-2
ใสปุย 10-15 กก./ไร
มากกวา 2
ใสปุย 5-10 กก./ไร

สภาพแวดลอม

- ชวงวิกฤตของขาวโพด คือ กอนออกดอก 2 สัปดาห และหลังออกดอก 2 สัปดาห
หากขาดน้ําอยางรุนแรงจะทําใหผลผลิตลดลงอยางมาก

ขอจํากัด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของยาสูบ (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ.2548. ยาสูบพืชเศรษฐกิจของไทย.สถาบันวิจัยพืชไร.
กรมวิชาการเกษตร.
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง. 2546. คูมือการเพาะปลูกยาสูบเบอรเลย
ใบยาตัวเติมปรับปรุง (Filler Plus)
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การปลูก

40 วัน

120 วัน

- เก็บเกี่ยวตามอายุของ
พันธุหรือเมื่อสีฝกเปลี่ยน
เปนสีน้ําตาล 95%
- ใชเคียว หรือเครื่องเกี่ยว
มัดเปนฟอนวางบนแครไม
ยกพื้นสูง 50 ซม.

การเก็บเกี่ยว

140 วัน

- โรคราสนิม ใบจุด ราน้ําคาง โคนเนา แอน
แทรกโนส ปองกันคลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกัน
ปลูกพืชหมุนเวียน พนสารเคมี
- มวนเขียวขาว หนอนแมลงวันเจาะลําตนถั่ว
หนอนเจาะฝกถั่ว ปองกันตามคําแนะนํา
ปลูกพันธุตานทาน

ศัตรูที่สําคัญและการปองกัน

- สภาพไร อาศัยน้ําฝน ตองไม
ใหขาดน้ําชวงติดฝกและเมล็ด
60 วันหลังปลูก
- สภาพนา ใหน้ําทุก 7-15 วัน
ตองไมใหขาดน้ําชวงติดฝกและ
เมล็ด 60 วันหลังปลูก

การใหน้ํา

100 วัน

- นวด เมื่อความชื้นลดลงเหลือ 15-17 %
- ตากเมล็ด1-3 แดด ใหความชื้นเหลือ 13%
- บรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในกระสอบปานเย็บปาก
กระสอบใหเรียบรอย วางในที่รมบนพื้นที่มีไมรอง

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

กําจัดวัชพืชโดยวิธีกลหลังถั่วงอก 1520 วัน หากไมไดผลใหใชสารเคมีตาม
คําแนะนํา

การกําจัดวัชพืช

การใสปุย

80 วัน

สภาพไร เมื่อถั่วเหลืองอายุ 20 วัน ให
ใสปุยตามลักษณะดิน โดยโรยขางแถว
ดังนี้
- ดินรวน หรือดินเหนียวปนทราย ใสปุย
สูตร 12-24-12 อัตรา 20กก./ไร
- ดินเหนียว ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา
30 กก./ไร

60 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาถั่วเหลือง

-หยอดเปนหลุม 50 x 20 ซม.หยอด
4-5 เมล็ด/หลุม
-โรยเปนแถวระยะระหวางแถว 50 ซม.
จํานวน 20-25 ตน/แถว
-หยอดเปนหลุม ระยะปลูก ตามชนิด
พันธุ หลุมละ 4-5 เมล็ด
-การใสปุย หากชวงปลูกขาวใสปุย 1616-8 หรือ 16-20-0 แลว ใหใสปุย 0-460 อัตรา 10 กก./ไร พรอมปลูกหากชวง
ปลูกขาวไมไดใสปุย 16-16-8 หรือ 1620-0 ใหใสปุย 0-46-0 อัตรา 20 กก./ไร
พรอมปลูก
3. ใชสารเคมี กําจัดวัชพืชกอนงอก หลัง
ปลูกทันที
4. ใหฟางคลุมหลังปลูกทันทีเพื่อปองกัน
วัชพืช

20 วัน

1. ความงอกไมต่ํากวา 75%
2. คลุกปุยชีวภาพไรโซเบียม อัตรา
200 กรัม/เมล็ดพันธุ 15 กก.

การเตรียมพันธุ

สภาพไร
- ไถผาน 3 ลึก 15-20 ซม. ตาก
ดิน 7-10 วัน
- ไถผาน 7 แลวคราด เอาเศษ
วัชพืชขามปออก ปรับดินให
สม่ําเสมอ
- ใสปุย 16-16-8 อัตรา 30 กก./ไร
สภาพนา
- ตัดตอซังทิ้งในนาไมตองไถหรือ
พรวนดิน
- ขุดรองระบายน้ํารอบกระทงนา
- ใหน้ําแบบทวมแปลงจนดินอิ่ม
ตัวแลวระบายออกกอนปลูก

การเตรียมดิน

การเตรียมการ

ถั่วเหลือง

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาถั่วเหลือง
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ในสภาพไร เปนการปลูก
ในฤดูฝนไถดวยผานสาม 1 ครั้ง ลึก 15 - 20
เซนติเมตร ตากดิน 7 - 10 วัน พรวนดวยผาน
เจ็ด 1 ครั้ง แลวคราดเก็บซาก ราก เหงา หัว
และไหลของวัชพืชขามปออกจากแปลง แลว
ปรับดินใหสม่ําเสมอ
1.1.2 ในสภาพนา เปนการปลูกในฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยวขาว
- ตัดตอซังทิ้งเศษฟางไวในแปลงนา โดยไมตองไถหรือพรวนดิน
- ขุดรองน้ํารอบและผานแปลงนากวาง 30 เซนติเมตร ลึก 20
เซนติเมตร ระยะระหวางรองน้ํา 3-5 เมตร เพื่อสะดวกตอการใหน้ําและระบายน้ําออก
- ใหน้ํากอนปลูก โดยใหน้ําแบบทวมแปลงครึ่งวัน หรือจนกระทั่ง
ดินอิ่มตัว แลวระบายน้ําออก ตากดิน 1 - 2 วัน ใหดินหมาดไมมีน้ําขังแลวจึงหยอดเมล็ด
ถั่วเหลือง
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 ใชเมล็ดพันธุที่มีความสมบูรณปราศจากโรคแมลงมีความงอกไมนอย
กวารอยละ 75
1.2.2 ใชเมล็ดพันธุ 15 กิโลกรัมตอไร คลุกกับปุยชีวภาพไรโซเบียม 1 ถุง
(200 กรัม)
1.2.3 คลุกสารเคมีปองกันโรคราน้ําคาง (แหลงที่มีโรค)
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
2.1.1 ในสภาพไร
1) หยอดเปนหลุม ใชไมแหลมทําหลุมกวาง 2 - 3 เซนติเมตร ลึก
3 - 4 เซนติเมตร ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร หยอด 4 - 5 เมล็ดตอหลุม ไดประมาณ
64,000 ตนตอไร
2) โรยเปนแถว โดยใชแรงงานคนหรือ เครื่องปลูกโรยเปนแถว ระยะ
ระหวางแถว 50 เซนติเมตร จํานวน 20 - 25 ตนตอแถว ยาว 1 เมตร จะไดประมาณ
64,000 - 80,000 ตนตอไร
2.1.2 ในสภาพนา
1) ใชไมแหลมทําหลุมกวาง 2 - 3 เซนติเมตร ลึก 3 - 4 เซนติเมตร
หยอด 4 - 5 เมล็ดตอหลุม
2) ระยะปลูกและจํานวนตนที่เหมาะสม
- พันธุอายุสั้น เชน นครสวรรค1 เชียงใหม2 ศรีสําโรง1 ระยะ
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ปลูก 25 x 25 เซนติเมตร จะได ประมาณ 100,000 ตนตอไร
- พันธุอายุปานกลาง เชน สจ.5 เชียงใหม60 ขอนแกน เชียงใหม6
ระยะปลูก 40 x 20 เซนติเมตร จะไดประมาณ 80,000 ตนตอไร
- พันธุอายุยาว เชน พันธุจักรพันธ1 ระยะปลูก 50 x 20
เซนติเมตร จะไดประมาณ 64,000 ตนตอไร
3) ใสปุยพรอมปลูก
- ในชวงการปลูกขาวถาใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 16-20-0
แลว ใหใสปุย 0-46-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร
- ในชวงการปลูกขาวไมไดใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 16-20-0 ใหใสปุย
0-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร
4) ใชสารเคมีกําจัดวัชพืชกอนงอก
5) คลุมฟางขาวหลังปลุกทันทีเพื่อปองกันวัชพืช
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
3.1.1 ในสภาพไร ใสปุยขางแถวเมื่อถั่วเหลืองอายุ 20 วัน ตามลักษณะดิน
ดังนี้
1) ดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทราย ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา
20 กิโลกรัมตอไร หรือหวานปุย เคมีสตู ร 16-16-8 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไรพรอมเตรียมดิน
2) ดินเหนียวหรือดินรวนเหนียวใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30
กิโลกรัมตอไร
3.2 การใหน้ํา
3.2.1 ในสภาพไร ปลูกโดยอาศัยน้ําฝน แตถาฝนทิ้งชวงนานตองใหน้ําเพิ่ม
โดยเฉพาะในชวงการเจริญเติบโตของฝกหรือเมล็ดหรือ ประมาณ 60 วันหลังปลูก
3.2.2 ในสภาพนา
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1) ใหน้ําทุก 7 - 15 วัน
2) ตองไมใหถั่วเหลืองขาดน้ําในชวงการเจริญเติบโตของของฝกหรือ
เมล็ดหรือ ประมาณ 60 วันหลังปลูก
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
4.1.1 วัชพืชฤดูเดียว เปนวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียวสวนมาก
ขยายพันธุดวยเมล็ด
1) ประเภทใบแคบ เชน หญานกสีชมพู หญาตีนนก หญาตีนกา
หญาตีนติด หญาปากควายและหญาดอกขาวเปนตน
2) ประเภทใบกวาง เชน ผักยาง ผักโขมหิน ผักปลาบ ผักตีนตุกแก
ปอวัชพืช ผักเบี้ยหิน สาบแรงสาบกา ผักคราดหัวแหวน ผักไผน้ํา หญากํามะหยี่ เทียนนา
กะเม็ง เปนตน
3) ประเภทกก เชน กกทราย เปนตน
4.1.2 วัชพืชขามป เปนวัชพืชที่ขยายพันธุดวย ตน ราก เหงา หัว และไหล
ไดดีกวาการขยายพันธุดวยเมล็ด
1) ประเภทใบแคบ เชน หญาแพรก และหญาชันอากาศ
2) ประเภทใบกวาง เชน ไมยราบเครือ สาบเสือ และเถาตอเชือก
3) ประเภทกก เชน แหวหมู และกกดอกตุม
การปองกันกําจัด
1) กําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคนหรือเครื่องจักรกลเมื่อถั่วเหลืองอายุ
15 - 20 วันหรือกอนถั่วเหลืองออกดอก
2) หากใชวิธีกลไมไดผลใหพนสารกําจัดวัชพืชตามคําแนะนํา
4.2 โรค
4.2.1 โรคราน้ําคาง เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการเปนแผลจุดสีเหลือง
แกมเขียวดานบนใบ ตอมาขยายใหญเปนสีน้ําตาลขนาดแผลไมแนนอน พบเสนใยสีเทา
ของเชื้อราบริเวณแผลใตใบ ชวงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงชวงปลายฤดูฝน ที่มีอากาศ
เย็นและความชื้นสูง
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน คลุกเมล็ดดวยสารเคมีตาม
คําแนะนํา
4.2.2 โรคราสนิม เกิดจากเชื้อรา เปนแผลจุดสีน้ําตาลขนาดเล็กใตใบ
ระยะแรกพบใบลางระบาดสูใบบน เห็นสปอรผงสีน้ําตาลคลายสนิมเหล็กบริเวณรอยแผล
ชวงเวลาระบาด ระบาดรุนแรงชวงปลายฤดูฝนที่มีอากาศเย็นและความชื้นสูง
การปองกันกําจัด เก็บซากพืชที่เปนโรค เผาทําลายนอกแปลง
ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
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4.2.3 โรคใบจุดนูน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะอาการเปนแผลจุด
สีเหลืองแกมเขียวดานใตใบตอมาขยายโตขึ้น กลางแผลจะแหงตกสะเก็ดเปนตุมเล็กๆ
สีน้ําตาลคลายโรคราสนิมแตมีวงสีเหลืองลอมรอบ ระบาดรุนแรงในชวงที่มีอากาศรอน
อบอาว
การปองกันกําจัด เก็บซากพืชที่เปนโรคเผาทําลายนอกแปลง ใชสาร
เคมีตามคําแนะนํา
4.2.4 โรคโคนเนาตนดํา เกิดจากเชื้อรา ตนถั่วจะเหี่ยว ใบเหลืองซีด
ตอมายืนตนตาย ที่โคนตนและรากเนาเปนสีดํา ระบาดเมื่อมีฝนตกหนักหลังภาวะฝน
ทิ้งชวงนาน 2-3 สัปดาห
การปองกันกําจัด ปลูกพืชหมุนเวียน เก็บซากพืชที่เปนโรคเผา
ทําลายนอกแปลง ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.2.5 โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการเสนใบมีแผล
ขนาดเล็กสีน้ําตาลแลวขยายสูแผนใบ ทําใหใบเหลืองไหม รวงกอนกําหนด บนกิ่งและ
ลําตนเปนแผลสีน้ําตาลดํา บนฝกและเมล็ดเปนจุดหรือตุมเล็กๆสีน้ําตาลดําเรียงเปนวง
ซอนกัน ระบาดรุนแรงเมื่อฝนตกในระยะที่ถั่วเหลืองใกลเก็บเกี่ยว
การปองกันกําจัด ไมใชเมล็ดพันธุจ ากแหลงและแปลงทีม่ โี รคระบาด
เก็บซากพืชทีเ่ ปนโรคเผาทําลายนอกแปลง ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3 แมลงศัตรู
4.3.1 หนอนแมลงวันเจาะลําตนถัว่ เปนแมลงวันขนาดเล็กสีเทาดํา ขนาด
ประมาณ 2 มิลลิเมตร ปกใส หนอนเจาะไชชอนเขาไปกัดกินทีไ่ สกลางลําตน และใตผวิ เปลือก
บริเวณโคนตนแลวเขาดักแด ระบาดรุนแรงในระยะกลา
การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดพันธุด ว ยสารเคมีตามคําแนะนํากอน
ปลูกหรือพนสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.2 หนอนเจาะตนฝกถั่ว เปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก วางไขเปนฟอง
เดี่ยวๆ ที่กลีบดอก บนฝกออนบริเวณฐานหรือลําตนใกลฝก หนอนจะเจาะเขาไปกินอยู
ภายในฝก ระบาดมากในระยะติดฝก เมื่ออากาศแหงแลงและอุณหภูมิสูง
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูตามคําแนะนํา
4.3.3 มวนเขียวขาว รูปรางคลายโลสีเขียว วางไขเปนกลุมหลายแถวเรียง
กันเปนระเบียบตามสวนตางๆ ของพืช ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ
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และฝกออน ทําใหฝกลีบ ระบาดรุนแรงในระยะออกดอกถึงเก็บเกี่ยวในสภาพอากาศมี
ความชื้นสูง
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
5. การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
5.1.1 เก็บเกี่ยวตามชวงอายุของพันธุที่ปลูก หรือ 95 เปอรเซ็นตของฝก
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
5.1.2 เมื่อเมล็ดถั่วเหลืองมีความชื้น 15 - 17 เปอรเซ็นต
5.2 วิธีการเก็บเกี่ยว
5.2.1 ใชเคียวเกี่ยวตนหรือใชเครื่องเกี่ยววางราย
5.2.2 ใชเชือกมัดเปนฟอน นําไปกองบนแครไมที่สะอาดยกพื้นสูง
50 เซนติเมตร
5.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
5.3.1 นวดดวยเครื่องขณะที่ถั่วเหลืองมีความชื้น 15-17 เปอรเซ็นต
5.3.2 นําเมล็ดที่นวดผึ่งแดด 1 - 3 แดด ลดความชื้นในเมล็ดเหลือ
13 เปอรเซ็นต
5.3.3 บรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในกระสอบปาน ที่ไมชํารุด สะอาดและเย็บ
ปดปากกระสอบใหเรียบรอย
5.3.4 วางกระสอบที่บรรจุเมล็ดถั่วเหลืองในที่รมบนพื้นที่มีไมรอง
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- 25-35 องศาเซลเซียส

- มีความสูงจากระดับน้ําทะแลไมเกิน 600 เมตร
- ไมเกิน 5 เปอรเซ็นต

- มีเนื้อดินเปนดินรวน รวนเหนียว หรือ รวน
- 20-25 เซนติเมตร
- 5.5-7.0
- ไมต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ําทะเล
- ความลาดเอียงของพื้นที่

3. สภาพดิน
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ความลึกของหนาดิน
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ

ความเหมาะสม

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ (เซลเซียส)

สภาพแวดลอม

ปนทราย

ขอจํากัด

- ดินที่ปลูกถั่วเหลืองมีการระบายน้ําดีเพราะถั่วเหลืองเปนพืชที่ไมทนตอสภาพ
น้ําขัง

- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปมีผลตอการเจริญเติบโต เชน อุณหภูมิต่ําจะทําให
ตนเติบโตชา อุณหภูมิ ต่ํากวา 9.9 องศาเซลเซียส จะทําใหเมล็ดไมงอก และ
หากอุณหภูมสิ งู จะทําใหดอกรวง การติดฝกนอย ผลผลิตต่าํ เมล็ด มีคณ
ุ ภาพต่าํ

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง
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สภาพแวดลอม

- ปริมาณน้ําที่ตองการ

5. สภาพน้ํา
- คุณภาพน้ํา

- ธาตุอาหารรอง/ธาตุอาหารเสริม

4. ความตองการธาตุอาหารพืช
- ธาตุอาหารหลัก

ขอจํากัด

1,000-1,500 มิลลิเมตรตอป

- สภาพน้ําทวมขัง ( water logging ) มีผลตอผลผลิตถั่วเหลืองโดย
เฉพาะหากเกิดสภาพน้ําทวมขังในชวงระยะสะสมน้ําหนักเมล็ด
(น้ําทวมขัง 7 วัน ผลผลิตลดลง 13% น้ําหนักเมล็ดลดลง 21 %)

ธาตุอาหารรอง
- กํามะถัน (S)
- แคลเซียม (Ca)
- แมกนีเซียม (Mg)
ธาตุอาหารเสริม
- เหล็ก (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- สังกะสี (Zn)
- ทองแดง (Cu)
- โบรอน (B)
- โมลิบดินั่ม (Mo)
- คลอรีน (Cl)

- ขาดน้ําในชวงการเจริญทางลําตนและใบผลผลิตลดลง รอยละ 12 ขาดน้ําใน
ชวงเริ่มออกดอก-ออกดอกเต็มที่ ผลผลิตลดลง รอยละ 24 ขาดน้ําในชวงเริ่ม
ติดฝกผลผลิตลดลง รอยละ 35 ขาดน้ําในชวงติดฝก ฝกแกผลผลิตลดลง
รอยละ 13

- พืชตองการนอยกวาธาตุอาหารหลัก/ธาตุอาหารรอง

- ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ถั่วเหลืองเปนพืชที่มีตองการไนโตรเจน - พืชตองการรองจากธาตุอาหารหลัก
สูงมากแตแหลงที่มาของไนโตรเจนนอกจากดินแลวยังไดมาจากไรโซ
เบียมดวย
- ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) มากกวา 12 ppm ไมตองใสปุย
- ธาตุอาหารโพแทสเซียม (K ) ที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา 50 ppm ไม
ตองใสปุยเพิ่มเติม

ความเหมาะสม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
1. เตรียมแปลงปลูกถั่วเหลือง
- ควรปรับสภาพดินใหหนาดินใหสม่ําเสมอ
- ขุดรองน้ํารอบแปลงเพื่อใหระบายน้ําออกจากแปลงใหสะดวก เพราะหากน้ํา
ทวมขังรากถั่วเหลือง อายุ 10-20 วันเปนเวลา 2 วัน จะทําใหผลผลิตลดลง 10 เปอรเซ็นต
- ในพื้นที่ที่มีฝนตกมากใหเลือกปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ที่มีความลาดชันเพื่อไมให
เกิดการกักเก็บน้ําจนเกิดปญหาน้ําทวมขังแปลง
2 ใชเมล็ดพันธุดีที่ใชปลูกไมเกิน 3 ฤดู คลุกเมล็ดพันธุดวยเชื้อไรโซเบียม 200 กรัม
ตอเมล็ดพันธุ 15 กก. หรือปลูก 1 ไร
3. ให น้ํ า แปลงถั่ ว เหลื อ งในปริ ม าณที่ เ หมาะสมและสม่ํ า เสมอตั้ ง แต ป ลู ก จนถึ ง
ออกดอกและติดฝก หามไมใหน้ําทวมขังรากและขาดน้ําในชวงออกดอกติดฝก
4. วัชพืชในแปลงถัว่ เหลืองเปนปญหาสําคัญทีท่ าํ ใหผลผลิตลดลงมากกวา 30 เปอรเซ็นต
และทําใหคณ
ุ ภาพเมล็ดสูญเสียมากกวารอยละ 12 โดยเฉพาะการเกิดเมล็ดเขียว เนือ่ งจาก
เกิดการแขงขันกันระหวางถัว่ เหลืองกับวัชพืชในการแกงแยงแสงแดด นํา้ แรธาตุอาหารและ
ปจจัยอืน่ ๆ ทีจ่ าํ เปนตอการเจริญเติบโต
5. ปุยฟอสฟอรัสมีความสําคัญในดินนาที่ไมคอยใสปุยมักขาดปุยฟอสฟอรัส ดังนั้น
5.1 ในดินนาชวงปลุกขาวถาเกษตรกรใสปุย 16-16-8 หรือ 16-20-0 ชวงปลูก
ถั่วเหลืองใหใสปุย 0-46-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร
5.2 ในดินนาชวงปลูกขาวไมไดใสปุย 16-16-8 หรือ 16-20-0 ชวงปลูกถั่วเหลือง
ใหใสปุย 0-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร จะใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร. 2547. เกษตรที่ดีเหมาะสมสําหรับถั่วเหลือง. พิมพครั้งที่ 2
โรงพิมพชุมชุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด กรุงเทพฯ 26 หนา
กรมวิชาการเกษตร. 2548. โรคถั่วเหลืองและการปองกันกําจัด. โรงพิมพจรัลธุรกิจ
เชียงใหม 57 หนา
กรมสงเสริมการเกษตร. 2555 การผลิตเมล็ดพันธุถั่วเหลือง. ฝายโรงพิมพ สํานักพัฒนา
การถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ 78 หนา
กรมสงเสริมการเกษตร. 2555. การปลูกถั่วเหลือง. ฝายโรงพิมพ สํานักพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ 30 หนา
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20 วัน

40 วัน

60 วัน

80 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาถั่วลิสง
100 วัน

120 วัน

140 วัน

การเตรียมดิน

- เก็บในรูปเมล็ดแหงไดประมาณ 2 เดือน
- ควรกะเทาะถั่วลิสงแหงภายใน 3 เดือน เพื่อคุณภาพการบริโภค

การเก็บเกี่ยว
การปลูก
การใสปุย
การใหน้ํา
- เก็บเกี่ยวตามอายุของ
1. สภาพไรน้ําฝน
1. ใชไมปลายแหลมทําหลุม พรวนดินเพื่อกําจัดวัชพืช
ใหน้ําทุก 7 วัน
พันธุหรือเมื่ออายุเก็บ
- วัชพืชนอยไมตอ งเตรียมดินใชไถเปดรองสําหรับหยอด
กวาง 5-8 ซม. หยอด 2-3
ในเดือนแรก หลัง
ขางแถวชวงออกดอก (30เมล็ด
เมล็ด/หลุม
40 วัน) ตามดวย โรยยิปซัม จากนั้นทุก 10 วัน เกี่ยวถั่วลิสง 85-120
วัน ขึ้นอยูกับชนิดพันธุสี
- วัชพืชหนาแนน ไถ 1 ครั้งลึก 10-20 ซม. ตากดิน 7-10 2. ใชระยะปลูก 50 x 20 ซม. บนตนถั่วลิสงอัตรา 50 กก./ หามขาดน้ําชวง
เปลือกฝกดานในเปลี่ยน
วัน พรวน 1 ครั้ง เก็บซากวัชพืชขามปออก
ลึก 10 ซม.
อายุ 30-60 วัน
ไร เพื่อลด% เมล็ดลีบและ
เปนสีน้ําตาลดํามากกวา
2. สภาพนาฤดูแลง
3. ดินที่มีธาตุอาหารต่ํา ใช
หลังงอก
เพิ่ม % กะเทาะ
60%
- ปลูกในนาอาศัยน้ําชลประทาน (ธ.ค-ม.ค) ไถ 1 ครั้งยก ปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25
- ใชถอนหรือใชจอบขุด
การกําจัดวัชพืช
รองปลูกสูง 20-25 ซม. เพื่อใหน้ําสะดวก
กก./ไร หรือสูตร 16-16-8
ขณะดินมีความชื้น
- ครั้งที่ 1 15 วัน หลังงอก
- ปลูกหลังนาอาศัยความชื้นในดิน (ต.ค.-พ.ย.) เตรียม
อัตรา 35 กก./ไรรองกนหลุม ครั้งที่ 2 30 วันหลังงอก
โรคและศัตรูที่สําคัญ
ดินใหละเอียด ไถดิน 2 ครั้งพรวน 1-2 ครั้ง
กอนปลูกหรือโรยขางแถว
- หากมีวัชพืชตกคางในแปลงควร - หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยออน เพลี้ย
3. ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1 % ใสปุยคอก ปุยหมัก
แลวพรวนดินกลบหลังงอก กําจัดอีกครัง้ เมื่ออายุ 60 วัน
จักจั่น เสี้ยนดิน ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
1,000-2,000 กก./ไร แลวพรวนดินกลบ
10-15 วัน
- โรคโคนเนา ลําตนเนา ยอดไหม ใบจุด
4. ใหน้ําทันทีหลังปลูก
ราสนิม ปองกันโดยเผาทําลาย ปลูกพืช
การเตรียมพันธุ
5. ฉีดยาคุมวัชพืชกอนงอก
หมุนเวียน พนสานเคมี ปลูกพันธุตานทาน
1. เตรียมเมล็ดพันธุ 20 กก./ไร ความงอกไมต่ํากวา 75%
2. คลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีปองกันเชื้อราและปุย
การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ชีวภาพไรโซเบียม
- ตากฝกถัว่ บนตะแกรง อยาใหสมั ผัสดิน ตากแดดจัด 3-5 วัน ความชืน้ ต่าํ กวา 9 %

การเตรียมการ

ถั่วลิสง

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาถั่วลิสง
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ในสภาพไร เปนการ
ปลูกในฤดูฝน
- พื้นที่มีวัชพืชนอย
ไมตองเตรียมดิน ใหไถเปดรอง แลวหยอด
เมล็ด
- พื้นที่มีวัชพืช
หนาแนน ใหเตรียมดินโดยไถ 1 ครั้ง ลึก 10 - 20 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1
ครั้ง แลวคราดเก็บเศษซาก ราก เหงา หัว และไหล ของวัชพืชขามปออกจากแปลง
1.1.2 ในสภาพนา เปนการปลูกในฤดูแลงในพื้นที่นาหลังเกี่ยวขาว
- โดยอาศัยน้ําชลประทาน ใหเตรียมดินปลูกโดยไถ 1 ครั้ง ลึก
10 - 20 เซนติเมตร ตากดิน 7 - 10 วัน พรวน 1 ครั้ง แลวคราดเก็บเศษซาก ราก เหงา
หัว และไหล ของวัชพืชขามปออกจากแปลง ยกรองปลูกสูง 20 - 25 เซนติเมตร เพื่อ
สะดวกในการใหน้ํา
- โดยอาศัยความชื้นในดิน ตองเตรียมดินใหละเอียดโดยไถดิน
2 ครั้ง และพรวน 1 - 2 ครั้ง
1.1.3 ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1 เปอรเซ็นตใหใสปุยคอกหรือปุยหมักที่
ยอยสลายดีแลว อัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไรในดินรวนเหนียวปนทราย และอัตรา 2000
กิโลกรัมตอไร ในดินรวนหรือดินรวนปนทรายแลวพรวนกลบ
1.1.4 ดินที่มีปริมาณแคลเซียมต่ํา ควรหวานปูนขาวอัตรา 100 - 200
กิโลกรัมตอไร แลวพรวนดินกอนปลูก
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 เมล็ดพันธุที่ใหมความงอกไมต่ํากวา 75 เปอรเซ็นต
1.2.2 คลุกเมล็ดดวย
- สารเคมีตามคําแนะนําเพื่อปองกันโรคโคนเนา โรคเนาขาดที่เกิด
จากเชื้อราที่ไมมีผลกระทบตอไรโซเบียม
- ปุยชีวภาพไรโซเบียม 200 กรัม (1 ถุง) กับเมล็ดพันธุปลูก 1 ไร
(15 - 20 กก.ฝกสด หรือ 20 - 25 กก. ฝกแหง)
1.2.3 ถั่วลิสงบางพันธุมีระยะการพักตัวเชนพันธุขอนแกน 60 – 3 (ถั่วลิสง
เมล็ดโต จัมโบ) จําเปนตองทําลายระยะพักตัวโดยใชสารอีเทรล ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต
ปริมาณ 9.5 มิลลิเมตรตอน้าํ 1 ลิตร พรมเมล็ดพันธุพ อหมาดปลอยทิง้ ไว 1 วัน กอนนําไปปลูก
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2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
- ใชแรงงานคน หยอดเปนหลุมระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร ลึก
5 - 8 เซนติเมตร จํานวน 2 - 3 เมล็ดตอหลุม ถาปลูกในฤดูแลงโดยอาศัยความชื้นในดิน
ควรปลูกใหลึก 10 เซนติเมตร
- ดินที่มีความอุดมสมบรูณต่ํา ใชปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมตอ
ไร หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 35 กิโลกรัมตอไร รองกนหลุมกอนปลูก หรือโรยขางแถว แลว
พรวนดินกลบหลังถั่วลิสงงอก 10 - 15 วัน
- ใชสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอกหลังปลูกถั่วทันที่ขณะที่ดินมีความชื้น หลัง
วัชพืชงอก เมื่อถั่วลิสงอายุ 15 - 20 วันหรือ 30 - 40 วัน กอนถั่วลิสงออกดอก ใชสาร
ปองกัน กําจัดวัชพืชใบแคบ และกําจัดวัชพืชประเภทใบกวาง ตามคําแนะนํา
2.2 อัตราเมล็ดพันธุที่ใช ประมาณ 20 - 25 กิโลกรัมฝกแหงตอไร หรือ 15 - 20
กิโลกรัมฝกสดตอไร
2.3 จํานวนตนตอไร 32,000 - 48,000 ตนตอไร
3. การปฏิบัติดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
3.1.1 พรวนดินขางแถวถั่วลิสงหลังออกดอกและกอนแทงเข็ม ชวงอายุ
30 - 40 วันหลังงอก แลวโรยยิปซัมบนตนถั่วลิสง อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เพื่อลด
เปอรเซ็นตเมล็ดลีบและเพิ่มเปอรเซ็นตการกะเทาะ พรอมปรับหนาดินใหเหมาะสมตอ
การแทงเข็มและสรางฝก
3.1.2 การพูนโคนไมควรพูนดินกลบกิ่งแรก ควรพูนโคนเตี้ย ๆ และใหแผ
กวางออกจากโคนตน เนื่องจากการติดฝกไมไดกระจายอยูบริเวณโคนแตจะแผกระจาย
ออกจากแนวโคนตนเล็กนอย
3.2 การใหน้ํา
- การปลูกในฤดูแลงใหน้ําตามรองทันที่หลังปลูกจนเต็มสันรอง เพื่อใหถั่ว
ลิสงงอกสม่ําเสมอ
- ควรใหนาํ้ ทุก 7 วัน
ในเดือนแรก หลังจากนัน้ ใหนาํ้ ทุก
10 วัน สูงถึงระดับเศษ 3 สวน 4 ของ
ความลึกรองนํา้ โดยไมตอ งระบาย
นํา้ ออก
- ตองไมใหถั่วลิสง
ขาดน้ําชวงอายุ 30 - 60 วันหลัง
งอก ซึ่งอยูในชวงแทงเข็มสรางฝก
และเมล็ด
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4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
- วัชพืชฤดูเดียว เปนวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียวสวนมากขยาย
พันธุดวยเมล็ด
- วัชพืชขามป เปนวัชพืชทีส่ ว นมากขยายพันธุด ว ยตน ราก เหงา หัวและไหล
การปองกันกําจัด
- ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน คราด เก็บเศษซาก ราก เหงา หัว และ
ไหล ของวัชพืช ขามปออกจากแปล
- ใชแรงงาน 1-2 คร้ั้ง เมื่ออายุตนถั่วลิสงอายุ 15 วัน และ 30 วัน หลังงอก
ตองระวังไมใหกระทบกระเทือนตอการลงเข็มของตนถั่วลิสง โดยทําพรอมกับการพรวน
ดินและพูนโคน
4.2 โรค
4.2.1 โรคโคนเนาขาด เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการตนเหี่ยวเหลือง
ยุบตัว โคนตนเปนแผลสีน้ําตาล พบกลุมสปอรสีดําปกคลุมบริเวณแผล เมื่อถอนสวน
ลําตนจะขาดออกจากราก ระบาดรุนแรงในระยะตนกลาอายุ 1 - 4 สัปดาห ในสภาพ
ดินทรายหรือดินรวนปนทราย อุณหภูมิของดินและอากาศสูง 30 - 35 องศาเซลเซียส
การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดดวยสารเคมีตามคําแนะนํา ถาพบโรค
ในระยะ 2 สัปดาหแรกหลังปลูก หากเสียหาย ไมเกินรอยละ 20 ใหปลูกซอม แตถาเสีย
หายมากกวารอยละ 50 ควรไถทิ้งแลวปลูกใหม
4.2.2 โรคยอดไหม เกิดจากไวรัส ลักษณะอาการในระยะ 2 สัปดาหแรก
หลังตนถั่วงอก ใบจะมีสีจุดซีด หรือเปนปนมีน้ําตาลบนใบที่เชื้อเขาทําลาย จากนั้นเสนใบ
ซีดหรือจุดกระสีซีดบนยอดใบ กานใบและกิ่งโคงงอ ถาเปนโรคในระยะกลาถั่วลิสงจะตาย
หรือแคระแกร็นไมติดฝก ถาเปนระยะตนโตทําใหการติดฝกลดลง ระบาดรุนแรงในฤดูแลง
การปองกันกําจัด ถอนตนที่แสดงอาการและนําไปทําลายทิ้งใหไกล
จากแปลงปลูก ทําลายพืชอาศัยของโรค กําจัดเพลี้ยไฟซึ่งเปนแมลงพาหะและใชพันธุ
ที่ทนทาน เชน ขอนแกน 5 ขอนแกน 60-1
4.2.3 โรคราสนิม เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการแผลเปนตุมสีน้ําตาล
ถึงน้ําตาลเขม ขนาดเทาหัวเข็มหมุดกระจายทั่วบนใบ ตอมาเมื่อแผลแตก พบสปอรของ
เชื้อราสีน้ําตาลคลายสนิมเหล็กจํานวนมาก มาคลุม บริเวณปากแผล สปอรปลิวไปตาม
ลมและน้ําแพรกระจายโดยนกและแมลงโดยทั่วไประบาดรวมกับโรคใบจุด ระบาดรุนแรง
ในชวงฤดูฝน
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทานตอโรค คือกาฬสินธุ 2 ทําลาย
เศษซากพืชที่เปนโรคหลังเก็บเกี่ยวใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.2.4 โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ แผลเปนจุดสีดําหรือ
สีน้ําตาล ขนาด 1-8 มิลลิเมตร ขอบแผลสีเหลืองลอมรอบ ในระยะแรกพบที่ใบลางตอมา
ลุกลามสูใบบน อาการรุนแรงทําใหใบเหลือง ขอบใบบิดเบี้ยว ไหมแหงดํา และรวงกอน
กําหนด ระบาดรุนแรงในฤดูฝน โดยเฉพาะในสภาพที่มีฝนติดตอกัน 6 - 7 วัน
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การปองกันกําจัด เผาทําลายซากพืชที่เปนโรคหลังเก็บเกี่ยว ใชสาร

เคมีตามคําแนะนํา
4.2.5 โรคโคนเนาขาว เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ ยอด กิ่ง และลําตน
เหี่ยวยุบเปนหยอมๆ พบแผลเนาที่สวนสัมผัสกับผิวดิน บริเวณที่ถูกทําลายมีเสนใยสีขาว
รวมทั้งเม็ดสเคลอเทียมของเชื้อราที่มีสีขาว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชแนนเกินไป
และปลูกซ้ําที่เดิม พบพืชเปนโรคในชวงหลังจากติดฝกถึงเก็บเกี่ยว ระบาดมากในฤดูฝน
สภาพที่มีความชื้นสูงหรือมีฝนตกชุก
การปองกันกําจัด ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไมใชพืชตระกูลถั่ว ถอนตน
ที่เปนโรคตั้งแตเริ่มแสดงอาการและนําไปทําลายทิ้งนอกแปลง ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3 แมลงศัตรู
4.3.1. หนอนชอนใบถั่วลิสง เปนผีเสื้อกลางคืนสีน้ําตาลยาวประมาณ 5
มิลลิเมตร หนอนฟกออกจากไขและชอนเขาไปกัดกินเนื้อเยื่อของใบเหลือไวแตผิวใบดาน
บนและดานลาง ตอมาใบจะแหงเปนสีขาว เมื่อหนอนโตมากขึ้น จะออกมาพับใบถั่วหรือ
ชักใยเอาใบมารวมกัน อาศัยกัดกินและเขาดักแดในใบนั้น ถาระบาดรุนแรงจะทําใหตนถั่ว
แคระแกร็น ใบรวงหลน ผลผลิตลดลง 50 เปอรเซนต ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหง
แลง ฝนทิ้งชวงเวลานานเกิน 15 วัน
การปองกันจํากัด หากพบพื้นที่ใบเสียหายเกินรอยละ 30 ใหใชสาร
เคมีตามคําแนะนําหรือในกรณีที่ระบาดไมรุนแรง ใชสารสกัดสะเดา
4.3.2 เพลี้ยออนถั่ว เปนแมลงขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร
เคลื่อนไหวชาหัวมีขนาดเล็กกวาสวนอก สวนทองโต ลักษณะอวนปอม ตัวออนและตัว
เต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงตามยอด ใบออน ดอก ทําใหยอดออนใบออนหงิกงอ ดอกรวง
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.3 เพลี้ยไฟ เปนแมลงขนาดเล็กยาวไมเกิน 2 มิลลิเมตร สีน้ําตาล
สีน้ําตาลดํา เคลื่อนไหววองไว ดูดกินน้ําเลี้ยงตามยอดออน ใบและดอก ทําใหใบหงิกงอ
บิดเบี้ยว ถาระบาดรุนแรงยอดไหมและตาย ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหงแลงฝนทิ้ง
ชวงนานเกิน 15 วัน
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.4 เพลี้ยจั๊กจั่น ลําตัวยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร สีเขียวออน ตาสีขาว
บินไดวองไว ตัวออนและตัวเต็มวัยจะดูดน้ําเลี้ยงบริเวณใตใบทําใหใบเหลือง ปลายใบ
เปนรูปตัววี ถาระบาดรุนแรงมากใบจะไหมเปนสีน้ําตาลและรวง ระบาดรุนแรงในสภาพ
อากาศแหงแลง ฝนทิ้งชวงเวลานานเกิน 15 วัน
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.3 เสี้ยนดิน (แมงแดง) เปนมดชนิดหนึ่งขนาดเทามดแดง ทําลายฝก
ถั่วลิสง โดยการเจาะเปลือกถั่วเปนรู แลวกัดกินเมล็ดในฝก หลังจากนั้นจะนําดินเขาไปไว
ในฝก การปองกันกําจัด ทุกพื้นที่ขนาด 2 ไรใหตรวจสอบการระบาดของเสี้ยนดิน
การตรวจสอบใชวัสดุลอ เชน ผลมะพราวหรือแตงโมผาซีกโดยวางในตําแหนงทุกมุม และ
จุดกึ่งกลางของแปลงปลูกรวม 5 จุด

65

การปองกันจํากัด ใชสารเคมีตามคําแนะนําเมื่อถั่วอายุ 30 - 35 วัน และ

60-65 วัน
4.4 สัตวศัตรู
หนู ขุดกินถั่วลิสงตั้งแตระยะฝกออน โดยกินทั้งฝก เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว
หนูจะกัดกินเฉพาะเมล็ดในและทิ้งซากเปลือกไว
การปองกันกําจัด ใชกรงดักหรือกับดักรวมกับการใชเหยือ่ พิษตามคําแนะนํา
5. การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 การเก็บเกี่ยว
5.1.1 การนับอายุภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ถั่วลิสงแตละพันธุ
ใช เวลาในการเจริ ญ เติ บ โตจนถึ ง ให ผ ลผลิ ต ค อ นข า งคงที่ โ ดยทั่ ว ไปถั่ ว ลิ ส งที่ ป ลู ก ใน
ประเทศไทยจะมีอายุการเก็บเกี่ยวฝกสด (เพื่อการบริโภคในรูปถั่วตม) ประมาณ 85 - 95
วัน และเก็บเกี่ยวฝกแหงที่อายุประมาณ 95 - 110 วัน
5.1.2 สังเกตสีของเปลือกฝกดานใน ทําการสุมถอนตนถั่วลิสงหลายๆ จุด
ในแปลง มาตรวจนับ หากมีเปอรเซ็นตของฝก ที่มีเปลือกฝกดานในเปลี่ยนสีเปนสีน้ําตาล
มากกวา 60 เปอรเซ็นต แสดงวาถึงอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
5.1.3 การถอนหรือขุดตนถัว่ ลิสง ในขณะทีด่ นิ มีความชืน้ จะถอนตนถัว่ ไดงา ย
ถาดินแหงตองใชจอบหรือเครื่องมือชวยขุด การใชเครื่องมือตองระมัดระวัง ไมใหฝกถั่ว
เกิดรอยแผลหรือเกิดนอยที่สุด
5.1.4 การปลิดฝกถั่ว
- ปลิดดวยมือ เลือกเฉพาะฝกที่สมบูรณ ไมเปนโรค ไมถูกแมลง
ทําลายและไมมีรอยแผลจากการเก็บเกี่ยว เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
- ใชเครื่องปลิด ตองปรับความเร็วเครื่องใหเหมาะสม อยาใหเกิด
ความเสียหายกับฝก และตองมีขั้นตอนการเลือกฝกเสีย ฝกเนา ฝกที่เปนแผลออก
5.1.5 การตาก ตากฝกถั่วบนตะแกรงตาขาย แคร หรือผาใบ โดยไมใหฝก
ถั่วสัมผัสพื้นดิน และใหมีความหนาของกอง ไมเกิน 5 เซนติเมตร พลิกกลับกองถั่ว 2 - 3
ครั้ง/วัน เพื่อใหถั่วแหงเร็วขึ้น และแหงสม่ําเสมอทั้งกอง ถาเปนชวงแดดจัดตาก 3 - 5 วัน
เพื่อลดความชื้นใหต่ํากวา 10 เปอรเซ็นต
5.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
5.2.1 ฝกถัว่ ทีจ่ ะนําไปเก็บตองผานการทําความสะอาดใหไมมฝี นุ เศษซากพืช
คัดฝกเนาและไมสมบูรณออกใหหมด
5.2.2 บรรจุฝกถั่วในกระสอบปานที่มีการถายเทอากาศไดดี
5.2.3 โรงเก็บที่เปนอาคารโปรง อากาศถายเทไดดี ปองกันความชื้นจาก
ละอองฝน ไมมีมอด หนู หรือสัตวเลี้ยงรบกวน มีวัสดุรองไมใหกระสอบถั่วสัมผัสพื้น
โดยตรง
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- ระดับหนาดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร
- คาความเปนกรดดางระหวาง 5.5-6.5 ไมเปนดินเค็ม
- ความอุดมสมบูรณ ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.5 %

- ความลึกของหนาดิน
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ

- ดินเหนียว ดินรวนเหนียวใสปุยที่มีธาตุอาหาร N-P-K อัตรา
0-6-0 หรือ 3-9-0 กก./ไร
- ดินรวน ดินรวนปนทราย ใสปุยที่มีธาตุอาหาร N-P-K อัตรา
3-6-3 หรือ 3-9-6 กก./ไร หรือ 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร

- ดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนทราย

3. สภาพดิน
- ลักษณะของเนื้อดิน

4. ปริมาณธาตุอาหารในดิน
- อาหารธาตุหลัก N P K

- ความสูงจากระดับน้ําทะเล ไมเกิน 800 เมตร
- ความลาดเอียงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต

- อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของถั่วลิสงระหวาง
กลางคืนกับกลางวันควรอยูระหวาง 25 – 35 องศาเซลเซียส
- มีแสงแดดจัด

ความเหมาะสม

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ําทะเล
- ความลาดเอียงของพื้นที่

- แสงแดด

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ (เซลเซียส)

สภาพแวดลอม

ขอจํากัด

- ดินเหนียวไมเหมาะสมกับการปลูกถั่วลิสง
- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี สามารถอุมน้ําไดดี

- ไมทนตอสภาพน้ําทวมขัง

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่วลิสง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. ในดินที่ปลูกถั่วลิสง มีปริมาณแคลเซียมต่ํากวา 120 สวนในลานสวน ใหหวาน
ปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนดินกอนปลูก หรือโรยยิปซั่มตรงโคนตน
ชวงถั่วลิสงออกดอก (30-40 วัน) อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เพื่อลดเปอรเซ็นตเมล็ดลีบ
และเพิ่มเปอรเซ็นตการกะเทาะ
2. ใชพันธุดีที่ปลูกไมเกิน 3 ฤดู และเลือกพันธุถั่วลิสง ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ดินฟาอากาศ และตรงความตองการตลาด เชน ดินที่มีความอุดมสมบรูณต่ํา ใหเลือกปลูก
ถั่วลิสงที่มีเมล็ดขนาดกลาง เชน พันธุไทนาน9 ขอนแกน4 ขอนแกน5 สภาพที่มีฝนทั้งชวง
และคอนขางแลงควรเลือกพันธุที่มีอายุสั้น เชน สข.38 ลําปาง ขอนแกน 60-2
3. การพรวนดิน กลบโคนถั่วลิสง ชวงอายุ 30 - 40 วันหลังงอก ซึ่งเปนชวงถั่วลิสง
หลังออกดอกกอนแทงเข็มใหพรวนดินขางแถวถั่วลิสงและพูนโคนออกจากโคนตนเตี้ยๆ
ไมพรวนดินกลบกิ่งแรก
4. ถั่วลิสงที่มีระยะพักตัว เชน พันธุขอนแกน 60 - 3 (ถั่วลิสงเมล็ดโตจัมโบ)
ตองทําลายระยะพักตัวโดยใชสาร อีเทรล ความเขมขน 3% ปริมาณ 9.5 มิลลิลิตรตอน้ํา
1 ลิตร พรมเมล็ดพันธุพอหมาดปลอยทิ้งไว 1 วันกอนปลูก
5. หลีกเลี่ยงการปนเปอนสารอะฟลาทอกซินซึ่งเกิดจากเชื้อราในเมล็ดถั่วลิสง
5.1 ไมปลูกถัว่ ลิสงตอเนือ่ งในพืน้ ทีเ่ ดิมทุกปควรปลูกสลับดวยขางฟาง ถัว่ เหลือง
หรือถั่วเขียว
5.2 ไมควรปลูกถั่วลิสงตามขาวโพดเลี้ยงสัตว
5.3 อยาใหถั่วลิสงขาดน้ําในชวงที่ออกดอก แทงเข็ม และพัฒนาเปนฝก ใหน้ํา
สม่ําเสมอ หากถั่วลิสงขาดน้ําจะทําใหถั่วลิสงออนแอตอการเขาทําลายของเชื้อรา
และผลผลิตลดลง
5.4 หลังกะเทาะเปลือก รีบคัดแยกเมล็ดที่ถูกแมลงศัตรูเขาทําลาย มีเชื้อรา
เมล็ดเสีย เมล็ดเนาออกทันที หามใชเมล็ดที่คัดทิ้งไปบริโภคหรือเลี้ยงสัตวอยางเด็ดขาด
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร 2547. เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับถั่วลิสง. โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
กรมสงเสริมการเกษตร 2545. คูมือประกอบการเรียนรูการปฏิบัติดูแลรักษาและ
จัดการศัตรูถั่วลิสงแบบผสมผสาน. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด
กรมสงเสริมการเกษตร 2551. คูมือนักวิชาการสงเสริมการเกษตร. ถั่วลิสง. ฝายโรงพิมพ
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร
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1. ความงอกไมต่ํากวา80%
2. ใชเมล็ดพันธุ 3-8 กก./ไรคลุก
เชื้อไรโซเบียม 200 กรัม

การเตรียมพันธุ

ไร/สภาพนาอาศัยน้ําชลประทาน
- ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน ไถ
พรวน1 ครั้ง คราดเก็บเศษซาก
วัชพืชออกจากแปลง
- สภาพนาอาศัยความชื้นใน
ดินไถดิน 1-2 ครั้ง ถาปลูก
แบบหวานใหหวานปุย12-2412หรือ15-15-15อัตรา 25 กก/
ไรตอนเตรียมดิน
- ดิน pH ต่ํากวา 7หวานปูนขาว
50 – 100 กก.
- ดินอินทรียวัตถุต่ํากวา1.5 %
หวานปุยคอก และปุยหมัก 5001,000 กก./ไร

การเตรียมดิน- สภาพ

การเตรียมการ

ถั่วเขียว

การปลูก

30 วัน

1. ปลูกแบบหยอดใสปุย
รองกนหลุมสูตร12-2412 หรือ15-15-15 อัตรา
25กก/ไร ระยะปลูก 50 x
20 ซม. หยอดเมล็ด 2-3
เมล็ด/หลุม
2. ปลูกแบบโรยเปนแถว
ระยะระหวางแถว 4050ซม. ระหวางตน 5-6 ซม
3. ปลูกแบบหวานให
หวานเมล็ดถั่วเขียว
กระจายพอดีแลวพรวน
กลบทันที
4. คลุมดินดวยฟางขาว
หลังปลูกทันที เพื่อปองกัน
วัชพืชขึ้น
5. ใหน้ําทันทีหลังปลูก

20 วัน

60 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ปุยทุกครั้ง หลังจากนั้นใหน้ําทุก 1014 วัน
- อยาใหถั่วเขียวขาดน้ําในชวงปลาย
ระยะออกดอกจนถึงติดฝก (35-40
วัน)
- ในกรณีที่มีน้ําจํากัด ควรใชวัสดุ เชน
ฟางขาว คลุมดิน เพื่อลดความรุนแรง

- ใหน้ําทันทีหลังปลูก และหลังการใส

การใหน้ํา

50 วัน

- กําจัดวัชพืชโดยวิธี
กล 1-2 ครั้งเมื่อถั่ว
เขียวมีอายุ 14 และ
28 วัน

การกําจัด
วัชพืช

70 วัน

ถั่วเขียวผิวมัน ใชมือ
ปลิดฝกแกที่เปลี่ยนเปน
สีดํา ถั่วเขียวผิวมันเปน
พืชที่มีการสุกแกของฝก
ไมพรอมกัน เก็บเกี่ยว 2
ครั้ง ครั้งแรกสุกแก 80
% ครั้งที่ 2 หลังจากเก็บ
เกี่ยวครั้งแรก 14 วัน
ถั่วเขียวผิวดําจะเก็บ
เกี่ยวเมื่อมีฝกสุกแก 90
% โดยใชเคียวเกี่ยวทั้งตน
แลวมัดรวมเปนกองๆไว

การเก็บเกี่ยว

80 วัน

- แมลงศัตรู หนอนแมลงวันเจาะลําตน หนอนกระทูผัก เพลี้ยไฟ หนอนเจาะสมอฝาย หนอนเจาะฝกมารูคา
- โรค ใบจุดสีน้ําตาล ราแปง โรครากเนาดํา โรครากปม ปองกันคลุกเมล็ดพันธุดวยสารปองกัน ปลูกพืชหมุนเวียน พนสาร
เคมี ปลูกพันธุตานทาน
- สัตวศัตรู หนูปองกันกําจัดโดยใชกับดักหรือเหยื่อพิษ

โรคและศัตรูที่สําคัญ

1. นําฝกถั่วไปผึ่งแดด เพื่อใหความชื้นฝกและเมล็ดลดลงเหลือ 11-13 %
2. นําเมล็ดที่นวดไดทําความสะอาดดวยวิธีรอนและฝด แลวนําไปผึ่งแดดเพื่อลดความชื้นให
เหลือประมาณ 11-12 % แลวบรรจุเมล็ดในกระสอบปานที่สะอาด

เปนแถวกําจัดวัชพืช
และถอนแยกใหเหลือ
จํานวนตน15-20 ตนตอ
เมตรแลวใสปุยเคมีสูตร
12-24-12 หรือ15-1515อัตรา 25 กก./ไรโดย
โรยขางแถวหลังถั่วเขียว

- การปลูกแบบโรย

การใสปุย

40 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาถั่วเขียว

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาถั่วเขียว
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
- ในสภาพไร ปลูกในฤดู
ฝนเตรียมดินโดยไถผานสาม 1 ครั้ง ลึก
ง20 - 30 เซนติเมตร ตากดิน 7 - 10
วัน พรวนดวยผานเจ็ด 1 ครั้ง แลวคราด
เก็บเศษซาก ราก เหงา หัว และไหล ของ
วัชพืชขามปออกจากแปลง
- ในสภาพนา การปลูกใน
ฤดูแลง มี 2 วิธี
- อาศัยน้ําชลประทาน ใหเตรียมดินปลูกเชนเดียวกับในฤดูฝน
- อาศัยความชื้นในดิน และไมมีการใหน้ําชลประทาน ตองเตรียมดินให
ละเอียด โดยไถดิน 1 - 2 ครั้ง ใหหวานปุยสูตร 12–24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 25
กิโลกรัมตอไร หวานเมล็ด แลวพรวนกลบ ในดินที่มีคา pH ต่ํากวา 7 ใหหวานปูนขาว
ประมาณ 50 - 100 กิโลกรัมตอไรกอนปลูก 15 วัน แลวไถกลบขณะเตรียมแปลงปลูก
ถาดินมีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต หลังจากไถพรวนดินใหหวานปุยคอกหรือปุย
หมักที่ยอยสลายแลวอัตรา 500 - 1,000 กิโลกรัมตอไร
1.2 การเตรียมพันธุ ปลูกดวยเมล็ดที่มีความงอกมากกวา 80 เปอรเซ็นต
จํานวน 3-8 กิโลกรัมตอไรขึ้นอยูกับวิธีการปลูก กอนปลูกนําเมล็ดพันธุคลุกดวยปุย
ชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเขียวอัตรา 200 กรัม (1 ถุงตอเมล็ดพันธุปลูก1ไร) โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วเขียวมากอน
2. การปลูก
2.1 ฤดูปลูก
2.1.1 ตนฤดูฝน ปลูกชวงตนเดือนเมษายน - กรกฎาคม
2.1.2 ปลายฤดูฝน ปลูกชวงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม
2.1.3 ฤดูแลง ปลูกในชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ เปนการปลูกในพื้นที่
นาหลังเกี่ยวขาว
2.2 วิธีปลูก
2.2.1 ปลูกวิธหี ยอด การปลูก
วิธนี ี้ ใหใสปยุ สูตร12–24-12 หรือ 15-15-15
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร โดยเปดรองลึก
6 - 8 นิว้ โรยปุย ทีเ่ ตรียมไวกน หลุมแลวกลบ
ดวยดิน แลวหยอดเมล็ดขางบนใหลกึ ใตผวิ
ดินประมาณ 1 - 2 นิว้ ใชดนิ กลบบางๆ โดย
ใชระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร ระยะ
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ระหวางหลุม 20 เซนติเมตร จํานวน 2 - 3 ตนตอหลุม ใชเมล็ดอัตรา 3-4 กิโลกรัมตอไร
2.2.2 ปลูกวิธีโรยเปนแถว ระยะระหวางแถว 40 - 50 เซนติเมตร ทํารองลึก
5 - 7 นิ้ว แลวโรยเมล็ดในรองใหเมล็ดหางกันประมาณ 5-6 เซนติเมตรใหไดจํานวนตน
15 - 20 ตนตอเมตร ใชเมล็ดพันธุ 5 - 6 กิโลกรัมตอไร
2.2.3 ปลูกแบบหวาน ใหหวานใหเมล็ดกระจายพอดีใชเมล็ดอัตรา 6 - 8
กิโลกรัมตอไร หลังหวานเมล็ด พรวนกลบทันที
การปลูกถั่วเขียวแบบหวานในฤดูฝนควรขุดรองระบายน้ําเพื่อกันน้ําทวม
แปลง
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
3.1.1 สูตรปุย สูตรที่เหมาะสม คือสูตร 3 - 9 - 6 กิโลกรัมตอไร ของ
N-P2O5-K2O หรือปุยสูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
การปลูกโดยวิธีโรยเปนแถว ใหใสปุยเมื่อถั่วเขียวงอก 10-14 วัน หลังกําจัดวัชพืชและถอน
แยกใหเหลือจํานวนตน 15-20 ตน/เมตร แลวโดยโรยปุยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ
โคนตน
3.2 การใหน้ํา
การปลูกในฤดูแลงโดยการใชน้ําชลประทานใหน้ําตลอดฤดูปลูกประมาณ
3-4 ครั้ง อยาใหน้ําทวมแปลงและดินแฉะเกินไป การใหน้ําแตละครั้งไมควรหางกันเกิน 14
วันตอครั้ง ไมควรปลอยใหดินแหงเกินไป และหยุดใหน้ําเมื่อถั่วเขียวเจริญเติบโตถึงระยะ
ฝกแรกเปลี่ยนเปนสีดํา
การปลูกในฤดูฝน หากมีฝนทิ้งชวงเกิน 10 - 14 วัน ควรมีการใหน้ํา โดย
เฉพาะอยางยิ่งในระยะออกดอกถึงระยะติดเมล็ด
ในกรณีที่มีน้ําจํากัด ควรใชวัสดุ เชน ฟางขาวคลุมดิน เพื่อลดความรุนแรง
ของการขาดน้ํา
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
4.1.1 วัชพืชฤดูเดียว เปนวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว สวนมาก
ขยายพันธุดวยเมล็ด
- ประเภทใบแคบ ไดแก หญานกสีชมพู หญาตีนนก หญาตีนกา
และหญาดอกขาว
- ประเภทใบกวาง ไดแก ผักยาง ผักโขม ปอวัชพืช ผักเบี้ยหิน สาบ
แรงสาบกา ผักคราดหัวแหวน หญากํามะหยี่ เทียนนา และกะเม็ง
4.1.2 วัชพืชขามป เปนวัชพืชที่สวนมากขยายพันธุดวยตน ราก เหงา หัว
และไหลไดดีกวาการขยายพันธุดวยเมล็ด
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เปนตน
เปนตน

- ประเภทใบแคบ เชน หญาแพรก หญาตีนติด และหญาชันกาด
- ประเภทใบกวาง เชน ไมยราบเครือ สาบเสือ และตดหมูตดหมา

- ประเภทกก เชน แหวหมู และกกดอกตุม
การปองกันกําจัด
- กําจัดวัชพืชโดยวิธีกลใชแรงงานหรือเครื่องจักรกล 1 - 2 ครั้ง เมื่อถั่ว
เขียวอายุ 10 - 14 วัน และ 28 - 30 วัน
- กรณีที่การปองกันกําจัดวัชพืชดวยวิธีดังกลาวขางตนไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ อาจเลือกใชวิธีพนสารกําจัดวัชพืช
4.2 โรค
4.2.1 โรคใบจุดสีน้ําตาล เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ พบแผลบนใบ
เปนจุดสีน้ําตาลคอนขางกลม ขอบ แผลไมสม่ําเสมอตรงกลางแผลมีสีเทา ขนาด 1 - 5
มิลลิเมตร ทําใหใบเหลืองแหงและรวงหลนไป ในชวงระยะออกดอกถึงเริ่มติดฝก ถั่วเขียว
เปนโรคใบจุดสีน้ําตาลมากและรุนแรงมากขึ้นในระยะกอนเก็บเกี่ยว
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทานเชน ชัยนาท36 กําแพงแสน1
ปลูกพืชหมุนเวียนใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.2.2 โรคราแปง เกิดจากเชื้อราลักษณะอาการ สวนที่ถูกทําลายจะมีจุด
แผลสีเทาบนใบ จุดแผลจะมีสีขาว คลายแปงในระยะตอมา สามารถพบไดตั้งแตเริ่มงอก
และรุนแรงเมื่อถั่วเขียวเริ่มออกดอกจนถึงระยะฝกแกถาเปนมากใบจะรวงผลผลิตลดลง
มากกวา 40 เปอรเซ็นต ชวงเวลาระบาดในชวงอากาศแหง-เย็น
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน เชน พันธุกําแพงแสน1
กําแพงแสน 2 ชัยนาท 60 ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.2.3 โรครากเนาดํา เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการรากและลําตนเนาดํา
พบเม็ดเล็กๆสีดําจํานวนมากอยูที่ ราก ตอมาใบเริ่มเหลืองแหงตาย อาการจะลามจาก
สวนลางขึ้นสูสวนบนของลําตน และตนพืชจะยืนแหงตาย เชื้อนี้สามารถติดไปกับเมล็ด
พบการระบาดของโรคเนาดําในทุกระยะการเจริญเติบโตและทุกสวนของถั่วเขียว ชวงการ
ระบาดพบระบาดมากในฤดูฝน โดยเฉพาะในสภาวะที่ฝนทิ้งชวงนาน 14 - 21 วัน
การปองกันกําจัด ใชเมล็ดพันธุปราศจากโรค คลุกเมล็ดดวยสารเคมี
กอนปลูก
4.2.3 โรครากปม เกิดจากไสเดือนฝอยรากปม ตนถั่วเขียวมีการเจริญ
เติบโตทางลําตนและใบนอยกวาตนปกติ ใบเหลืองซีดคลายอาการขาดธาตุอาหาร
รากของถั่ ว เขี ย วบวมพองโตเป น ปมทั้ ง ส ว นของรากฝอยและรากใหญ บ ริ เวณโคนต น
ระบาดมากในชวงฤดูฝน ในสภาพดินมีความชื้นสูง
การปองกันกําจัด ไถพรวนและตากดินกอนปลูก ใชสารปองกัน
กําจัดไสเดือนฝอย
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4.3 แมลงศัตรู
4.3.1 หนอนแมลงวันเจาะลําตน เปนแมลงสีดําปกใส ขนาดยาวไมเกิน
3 มิลลิเมตร จะวางไขบนโคนกาน ใบ ของถั่ว ไขฟกเปนตัวหนอนมีสีเหลืองออนที่อาจ
ชอนไชไปในลําตน สังเกตยากทําใหตนถั่วชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ชวงการ
ระบาดจะทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแตถั่วเขียวเริ่มมีใบจริงคูแรกและเปนอันตรายมาก
ที่สุดเมือถั่วเขียวอยูในระยะตนกลา
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.2 หนอนกระทูผัก
ตัวหนอนมีสีเขียวหรือน้ําตาลออนมีจุดสี
ดําหรือน้ําตาลไหมคาดตามขวางบนสัน
หลัง และสวนบนทองปลองที่ 7-8 หัวสี
ดํากวาตัว เขาทําลายถั่วเขียวโดยกัดกินใบ
ดอก และฝกออน ระยะที่เสียหายมากคือ
ระยะออกดอกและติดเมล็ด
การปองกันกําจัด
ตรวจแปลงอยางสม่ําเสมอ พบการ
ทํ า ลายของหนอนที่ เ พิ่ ง ฟ ก ออกจากไข
ระยะแรกอยูกันเปนกลุม ใหเก็บทําลาย
หรือใชศัตรูธรรมชาติเชนแตนเบียนหนอน
หรือใชไวรัส NPV ของหนอนกระทูผัก
อัตราตามคําแนะนํา
4.3.3 เพลี้ยไฟ ตัวออน
และตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากสวนออน
ตางๆ ของพืช ทําใหใบหงิกงอบิดเบี้ยว
แหง กรอบ ดอกรวง ติดฝกนอย ระบาด
มากในฤดูแลง หรือในฤดูฝนที่เกิดสภาวะฝนทิ้งชวง
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.4 หนอนเจาะสมอฝาย ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน วางไขเปนฟอง
เดี่ยวตามสวนตางๆของพืช ตัว หนอนมีสีตางกัน เขียว เหลือง เทา และน้ําตาลเขม มีขน
รอบตัวและมีแถบสีดําพาดยาวตามดานขางลําตัว ลักษณะการทําลายหนอนเขาทําลาย
ถั่วเขียวโดยกัดกินใบ ดอก เจาะฝกและกัดกินเมล็ดภายในฝก พบระบาดมากในฤดูแลง
การปองกันกําจัด ตรวจแปลงอยางสม่ําเสมอ ใชไวรัส NPV ของ
หนอนเจาะสมอฝาย อัตราตามคําแนะนํา ใชศัตรูธรรมชาติ ไดแก แตนเบียนไข แมลงชาง
ปกใส มวนตาโต มวนเพชฌฆาต และแมลงวันเบียนกนขน
4.3.4 หนอนเจาะฝกมารูคา ตัวเต็มวัยเปนผีเสือ้ กลางคืน จะวางไขทกี่ ลีบดอก
ตั ว หนอนมี สี ข าวและขาวเหลื อ ง มี จุ ด สี นํ้ า ตาลดํ า เป น คู  บ นส ว นหลั ง ของลํ า ตั ว
ทุกปลอง การทําลายเขาตัง้ แตระยะออกดอกจนถึงฝกแกโดยกัดกินเกสรดอก และเมล็ดในฝก
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การปองกันกําจัด เมื่อตนถั่วอยูในระยะติดดอกและติดฝกออน ควร
พนดวยสารเคมีตามคําแนะนํา ใชสารสกัดเมล็ดสะเดาเขมขน
4.4 สัตวศัตรู
หนู จะทําลายโดยขุดเมล็ดกินกอนงอก กัดตนออน และเจาะกินเฉพาะ
เมล็ดออนภายในฝก
หนูที่พบมีหลายชนิด ไดแก หนูพุกใหญ หนูพุกเล็ก หนูนาใหญ หนูนาเล็ก
หนูบานทองขาว หนูหริ่งนาหางยาว และหนูหริ่งนาหางสั้น เปนตน ระบาดรุนแรงในฤดู
แลงหลังการทํานา โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไมมีอาหารอื่น
การปองกันกําจัด ใชกรงหรือกับดักหรือเหยื่อพิษ
5. การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ถั่วเขียวเปนพืชที่มีการสุกแกของฝกไมพรอม
กัน อายุเก็บเกี่ยวของถั่วเขียว ขึ้นอยูกับพันธุ ความชื้นดินและสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไป
จะเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อถั่วเขียวมีฝกสุกแก 80 เปอรเซ็นต และครั้งที่ 2 หลังจาก
เก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ 14 วัน
5.2 วิธีการเก็บเกี่ยว ใชมือปลิดฝกแกที่เปลี่ยนเปนสีดํา
5.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว นําฝกถั่วเขียว ไปผึ่งแดดเพื่อใหความชื้นฝก
และเมล็ดลดลงเหลือประมาณ 11 - 13 เปอรเซ็นต การกะเทาะฝกถั่วเขียว บรรจุฝกในถุง
หรือกระสอบ ใชไมทุบ หรือกองฝกถั่วเขียวสูงประมาณ 25 เซนติเมตร ใชรถแทรคเตอร
เล็กที่ปลอยลมยางรถใหออน ย่ําบนลานนวด ใชความเร็วรอบของเครื่องต่ํา เพื่อลดการ
แตกหักของเมล็ด ทําความสะอาดเมล็ดดวยวิธีรอนและฝด แลวนําเมล็ดไปผึ่งแดดเพื่อลด
ความชื้นเหลือประมาณ 11 - 12 เปอรเซ็นต บรรจุเมล็ดในกระสอบปานที่สะอาด
เพื่อเก็บรักษาหรือสงจําหนาย
5.4 การเก็บรักษา โรงเก็บตองเปนอาคารโปรงอากาศถายเทไดดี ปองกันความ
เปยกชื้นจากฝนและน้ําทวมได ไมมีแมลง หนู สัตวเลื้อยคลาน หรือสัตวเลี้ยงเขารบกวน
ถาเปนพื้นซีเมนตใหหาวัสดุรองกระสอบปาน เชน ไมไผ หรือแคร ทําความสะอาดโรงเก็บ
กอนนําเมล็ดเขาเก็บรักษาทุกครั้ง และทําความสะอาดตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษาอยาง
สม่ําเสมอตรวจสอบปริมาณแมลงและเมล็ดเสียหายหากพบแมลงใหกําจัดตามคําแนะนํา
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สภาพแวดลอม

5. สภาพน้ํา
- คุณภาพน้ํา
- ปริมาณน้ําที่ตองการ

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

3. สภาพดิน
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ความลึกของหนาดิน
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ

2. สภาพพื้นที่
- ความลาดเอียงของพื้นที่

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ (เซลเซียส)

- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ 500-1,000 มิลลิเมตรตอป
- การปลูกในฤดูแลงโดยการใหน้ํา

-ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมากกวา 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
-โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

- ดินรวน ดินรวนเหนียว ดินเหนียว หรือดินรวนเหนียวปนทราย
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร
- คาความเปนกรดเปนดางระหวาง 5.5-7.0
- อินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.5 %

- เปนที่ดอนหรือที่ลุมที่มีการระบายน้ําดี น้ําไมทวมขัง และไม
แหงแลง
- มีความลาดเอียงของพื้นที่ไมเกิน รอยละ 3

- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
25-35 องศาเซลเซียส

ความเหมาะสม

ขอจํากัด

ผลกระทบจากการขาดน้ําที่มีตอผลผลิตขึ้นอยู กับชวงระยะเวลาของการเจริญ
เติบโตดังนี้
– ขาดน้ําในชวงการเจริญทางลําตน ผลผลิตลดลง รอยละ 25
– ขาดน้ําในชวงเริ่มออกดอกถึงออกดอกเต็มที่ ผลผลิตลดลง รอยละ 45
– ขาดน้ําในชวงเริ่มติดฝกผลผลิต ลดลง รอยละ 35 ขาดน้ําในชวงติดฝก ถึงฝกแก
ผลผลิตลดลง รอยละ 13

ปุยชีวภาพไรโซเบียมเปนเชื้อจุลินทรียที่อยูในปมรากของถั่วเขียวชวยตรึงไนโตรเจน
ในอากาศ ดังนั้นกอนปลูกถั่วเขียวควรคลุกเมล็ดพันธุดวยปุยชีวภาพไรโซเบียมกอน
ปลูก

ถั่วเขียวเปนพืชที่ไมทนตอสภาพน้ําขัง

อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปมีผลตอการเจริญเติบโต และ ขบวนการสรีระวิทยาของ
ถั่วเขียว เชน อุณหภูมิต่ําจะทําใหตนเติบโตชา ในชวงปลูก ถาอากาศมีอุณหภูมิ ต่ํา
กวา 9.9 องศาเซลเซียส จะทําใหเมล็ดไมงอก และหากอุณหภูมิสูงจะทําใหดอกรวง
การติดฝกนอย ผลผลิตต่ํา และเมล็ดมีคุณภาพต่ํา

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่วเขียว

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. การเลือกพื้นที่ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีระดับต่ํา ดินเหนียวจัดระบายน้ําไมดี เพราะ
จะทําใหตนถั่วมีการเจริญเติบโตไมดี ตนเตี้ยแคระแกร็น แสดงอาการใบเหลืองและให
ผลผลิตต่ํา
2. การเตรียมดินปลูกถั่วเขียวทั้งฤดูฝนและฤดูแลง
ควรวางแผนจัดระบบน้ําให
เหมาะสม
- ในสภาพดินไร อาศัยน้ําฝน ควรปรับระดับหนาดินใหสม่ําเสมอ และมีความ
ลาดเอียงเล็กนอย และตัดรองระบายน้ําเพื่อใชระบายน้ําที่มากเกินทิ้ง
- ในสภาพดินนา เขตชลประทาน ควรเตรียมดินแบบยกรองปลูก
3. การเตรียมดินปลูกถั่วเขียวตองเตรียมดินใหดีจะทําใหเมล็ดงอกงามไดเร็วและ
ชวยกําจัดวัชพืช ถาดินเปนกรดควรใสปูนขาวหรือหินฟอสเฟต 100 - 200 กิโลกรัมตอไร
โดยหวานพรอมกับการไถพรวนดินกอนปลูก 10 - 15 วัน
4. ถาดินมีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต หลังจากไถพรวนดินใหหวานปุยคอก
หรือปุยหมักที่ยอยสลายแลวอัตรา 500 - 1,000 กิโลกรัมตอไร
5. ถาในดินมีอินทรียวัตถุมากกวา 1.5 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
มากกวา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา 60 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม ไมจําเปนตองใสปุยเคมี
6. ถาในดินขาดธาตุเหล็ก สวนใหญพบในดินดางสีดํา เชน ดินชุดตาคลี อาการที่
พบคือ ใบยอดที่แตกออกมาใหมมีสีเหลืองซีดแตเสนกลางใบยังคงมีสีเขียว ถาขาดรุนแรง
ใบเปลี่ยนเปนสีเหลืองซีดจนเกือบขาว ตนแคระแกร็น ผลผลิตลดลง หรือไมไดผลผลิต ให
ใชพันธุทนทาน ไดแก พันธุชัยนาท36 และชัยนาท72 หรือพนเหล็กซัลเฟต (ความเขมขน
0.5%) อัตรา 3 กิโลกรัมตอไร พนเมื่อตนถั่วเขียวอายุ 20, 30 และ 40 วันหลังงอก
7. ใชเมล็ดพันธุดีที่ปลูกไมเกิน 3 ฤดู
8. คลุกเมล็ดพันธุถั่วเขียวดวยปุยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถั่วเขียวอัตรา 1 ถุง (200
กรัม) ตอเมล็ดพันธุปลูก 1 ไรกอนปลูก ในพื้นที่ที่ไมเคยปลูกถั่วเขียวมากอน
9. การปลูกถั่วเขียวในฤดูฝนนั้นควรปลูกเปนแถวจะดีกวาการหวาน เนื่องจากใน
ฤดูฝนมักมีปญหาเรื่องวัชพืชขึ้นมาก การหวานทําใหกําจัดวัชพืชในแปลงไดยาก
10. ในกรณีที่มีน้ําจํากัดควรใชวัสดุ เชน ฟางขาวคลุมดินเพื่อลดความรุนแรงของการ
ขาดน้ํา
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
นันทวรรณ สโรบล และปยะอิศรา ขอดวงกลาง 2545. เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว
ผิวมันคุณภาพดี. เอกสารเผยแพร กองสงเสริมพืชไรนา กรมสงเสริมการเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร 2551. คูมือนักวิชาการสงเสริมการเกษตรถั่วเขียว.
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
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การเตรียมพันธุ
- เมล็ดพันธุตองมีความงอก
ไมต่ํากวา 80 %อัตราเมล็ด
ปลูก 0.5-1.0 กก./ไร

การเตรียมดิน
1. ไถ 1 -2 ครั้ง ตากดิน
7-10 วัน พรวน 1 ครั้ง แลว
คราดเก็บเศษซาก ราก
เหงา หัว และไหลของวัชพืช
ขามปออกจากแปลง
2. ดินอินทรียวัตถุต่ําใสปุย
คอก หรือปุยหมัก อัตรา
1,000-1,500 กก./ไร แลว
พรวนกลบ
3. ดินที่มี pH ต่ํากวา 5.5
ใหหวานปูนขาว 100-200
กก./ไร แลวพรวนกลบกอน
ปลูก 10-15 วัน

การเตรียมการ

งา
60 วัน

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- ทําความสะอาดเมล็ด โดยการฝด เพื่อใหเศษสิ่ง
เจือปน และเมล็ดลีบรวงทิ้งไป
- ลดความชื้นของเมล็ด โดยการตากแดดจัด 4-5 แดด
เพื่อลดความชื้นของเมล็ดลง เหลือ 4-5 เปอรเซ็นต
แลวจึงบรรจุถุงเพื่อเก็บรักษา หรือจําหนาย
- บรรจุเมล็ดงาในกระสอบปานที่ไมชํารุด สะอาด ตัด
แตงปากกระสอบใหเรียบรอย และเย็บดวยเชือกฟาง

การใหน้ํา
การปลูกเดือน
ก.พ.ใหน้ําหลัง
งอกทุก 7-15
วัน จนถึงอายุ
45 วัน หลังปลูก

80 วัน

140 วัน

การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวตามอายุของพันธุ
หรือสังเกตฝกงาเปลี่ยนเปนสี
เหลืองประมาณ 80 % ของ
พื้นที่แลวตัดตนงาใตฝกลางสุด
แลวมัดรวมกันมัดละ 10-20
ตน นํามัดงามาพิงกันไวกลุมละ
3-4 มัดบนลานตากซึ่งอาจปู
ผาใบหรือผาใยพลาสติกรองรับ
เมล็ดที่จะรวงไว ตากแดด
ประมาณ 5-7 แดด

120 วัน

การกําจัดวัชพืช
1. กําจัดวัชพืชดวย
แรงงาน 2 ครั้ง เมื่อ
15 วัน และ 30-40 วัน
หลังงอก
2. ในกรณีกําจัดวัชพืช
ดวยแรงคน/เครื่องจักร
ไมมีประสิทธิภาพให
ใชสารพนกําจัดวัชพืช
กอนหรือหลังปลูกงา
ตามคําแนะนํา

100 วัน

ศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
โรคที่สําคัญ โรคเนาดํา โรคใบไหมและลําตนเนา โรคเหี่ยว
การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดดวยสารเคมีกอ นปลูก ใชพนั ธุต า นทาน ปลูกพืชหมุนเวียน
แมลงศัตรู หนอนหอใบงา หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก เพลี้ยจักจั่น มวนเขียวขาว
การปองกัน ใชพันธุตานทาน ใชสารเคมี

การใสปุย
- ดินทรายหรือดินรวนปนทราย ใช
ปุย สูตร 16-16-8 อัตรา 30-40 กก./ไร
- ดินเหนียวสีแดง ใชปยุ สูตร 16-20-0
หรือ 20-20-0 อัตรา 20-30 กก./ไร
- ดินเหนียวสีดําหรือดินรวนเหนียว
สีน้ําตาล ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา
20-30 กก./ไร

40 วัน

การปลูก
- การปลูกแบบโรย
เปนแถว ใชอัตราเมล็ด
ประมาณ 0.5 กก./ไร
- การปลูกโดยวิธีหวาน
หวานปุยตามดวย
เมล็ดพันธุอัตราเมล็ด
ประมาณ 1 กก./ไร แลว
คราดกลบ

20 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษางา

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษางา
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน การเตรียมดินที่รวนซุยดีจะชวยใหงางอกไดดีและสม่ําเสมอ
การไถพรวน จะ มากหรือนอยขึ้นกับ โครงสรางและชนิดของเนื้อดิน และปริมาณวัชพืช
- ไถ 1 - 2 ครั้ง ตากดิน 7 - 10 วัน พรวน 1 ครั้ง แลวคราดเก็บเศษซาก
ราก เหงา หัว และไหลของวัชพืชขามปออกจากแปลง
- ถาดินมีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต ใหหวานปุยคอกหรือปุยหมัก
ที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 1,000 - 1,500 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกลบ
- ถาดินมีคาความเปนกรดดางต่ํากวา 5.5 ใหหวานปูนขาว อัตรา
100 - 200 กิโลกรัมตอไร แลว พรวนกลบ กอนปลูก 10 - 15 วัน
1.2 การเตรียมพันธุ
- ใชเมล็ดพันธุจากแหลงและแปลงที่สะอาดปราศจากการทําลาย ของโรค
และแมลงศัตรู
- เมล็ดพันธุตองมีความงอกไมต่ํากวา 80% อัตราเมล็ดพันธุปลูก 0.5 - 1.0
กิโลกรัมตอไรขึ้นอยูกับวิธีการปลูก
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
- การปลูกแบบโรยเปนแถว ใชระยะแถว 30 ถึง 50 เซนติเมตร เปดรองลึก
ประมาณ 5 เซนติเมตร ใช อัตราเมล็ดพันธุประมาณ 0.5 กิโลกรัมตอไร โดยโรยเมล็ดใหมี
จํานวนตนประมาณ 10 - 20 ตนตอความยาวแถว 1 เมตร
- การปลูกโดยวิธีหวาน ใหหวานปุย (สูตรและอัตราตามขอ 3.1) กอนแลว
ตามดวยหวานเมล็ด ใชอัตราเมล็ดประมาณ 1 กิโลกรัมตอไร คราดกลบหลังหวาน
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3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
- ดินทรายหรือดินรวนปนทราย
ใชปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 30 - 40 กิโลกรัมตอไร
- ดินเหนียวสีแดง ใชปยุ สูตร 16-20-0
หรือ 20-20-0 อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมตอไร
- ดินเหนียวสีดําหรือดินรวนเหนียว
สีน้ําตาล ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20- 30 กิโลกรัม
ตอไร หรือ 46-0-0 อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมตอไร
3.2 วิธีการใส
- ปลูกเปนแถว โดยโรยปุยขางแถวงา
แลวพรวนดินกลบ เมื่องา อายุ 15 - 20 วัน
3.3 การใหน้ํา งาคอนขางทนแลง
ไมจําเปนตองใหน้ําถาดินมีความชื้นสม่ําเสมอ ตลอดฤดูปลูก การปลูกงาในชวงเดือน
กุมภาพันธถึงมีนาคมในเขตที่มีการใหน้ํา แบบยกแปลงปลูก กอนปลูกควรใหน้ําเพื่อดินมี
ความชื้นพอเพียง และใหน้ําหลังงอกทุก 7 - 15 วัน ไมควรใหงาขาดน้ําในชวงออกดอก
และติดฝก หรือประมาณ 30 - 45 วันหลังปลูก
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
วัชพืชใบแคบ ไดแก หญาเจาชู หญาปากควาย หญาตีนนก หญาตีนกา
หญาดอกขาว หญา ขจรจบดอกใหญ หญาขจรจบดอกเล็ก
วัชพืชใบกวาง ไดแก ผักโขมหนาม ผักโขมธรรมดา ผักเบี้ยหิน ผักปราบ
กระดุมใบ สาบเสือ
วัชพืชกก ไดแก กกทราย แหวหมู
หนวดปลาดุก
การปองกันกําจัด
- กําจัดวัชพืชดวยแรงงาน 1 - 2 ครั้ง
เมื่อ 15 วัน หรือ 30 - 40 วัน หลังจากงางอก
โดยใชจอบดาย ระหวางแถว และใชมอื ถอนระหวางตน
ตองระวังไมใหรากและตนของงากระทบกระเทือน
- หากการปองกันกําจัดวัชพืชโดยวิธี
กลไมไดผล ควรพนสาร กําจัดวัชพืช ตามคําแนะนํา
หลีกเลี่ยงการพนโดยตรงไปที่ตนงา
4.2 โรค
4.2.1 โรคเนาดํา เกิดจากเชื้อรา
ลักษณะอาการใบเริ่มเหลืองซีดลงกวาปกติ ตนงาจะ
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เหี่ยวยืนตน ตาย รากและลําตนเนาสีนํ้าตาลเปลือกติดแนนกับลําตน ฉีกดูภายในจะกลวง
แฟบ บริเวณแผลมีเมล็ดสีดํา คลายผงถานกระจายอยูทั่วไปโรคนี้ระบาดไดตั้งแตระยะ
กลาจนถึงเก็บเกี่ยว
การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดดวยสารเคมีตามคําแนะนํากอนปลูก
ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไมเปนโรคนี้สลับกับการปลูกงา เผาทําลายเศษซากพืชที่เปนโรค
4.2.2 โรคใบไหม เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ ใบไหมโดยเฉพาะเมื่อ
มีความชื้นสูงฝนตกชุก อาการไหมจะลุกลามสูกานใบ ลําตน ระยะการระบาด ทําความ
เสียหายกับงาในระยะเติบโตถึงเก็บเกี่ยว
การปองกันกําจัด ปลูกพันธุตานทาน ปลูกพืชหมุนเวียน ใชสารเคมี
ตามคําแนะนําคลุกเมล็ดกอนปลูก
4.2.3 โรคเหี่ยวแบคทีเรีย ลักษณะอาการ ยอดเหี่ยวมีรอยประสีขาวใส
เล็กๆ กระจายตามความยาวของลําตน เมื่อผาลําตนตามขวางดูจะมีสีนํ้าตาลบริเวณรอย
ตอของเปลือกกับแกน เมื่อบีบจะมีนํ้าเยิ้มสีขาวขุน ตนงาจะเหี่ยวและยืนตนตาย โดยที่
รากยังปกติอยู การระบาดทําความเสียหายกับงาในระยะเติบโตถึงเก็บเกี่ยว
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน
4.3.4. โรคยอดฝอย เกิดจากเชื้อไมโครพลาสมา โดยมีเพลี้ยจั๊กจั่นเปน
แมลงพาหะ งาที่เปนโรคจะชะงักการเจริญเติบโต ใบมีขนาดเล็กยอดแตกเปนพุมฝอย
ดอกเปลี่ยนเปนสีเขียวคลายใบ ไมติดฝก ระบาดกับงาในระยะตนกลาถึงระยะเจริญเติบโต
การปองกันกําจัด ถอนและเผาทําลายตนที่เปนโรค หลีกเลี่ยงการปลูกในชวงฤดูฝน
ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3 แมลงศัตรู
4.3.1 หนอนหอใบงา เปนแมลงศัตรูที่สําคัญที่สุดของงา จะเขาทําลายใน
ทุกสวนและในทุกระยะ การเจริญเติบโต
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.2 หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก เกษตรกรเรียกหนอนชนิดนี้วา “หนอนแกว”
ทําความเสียหายไดมาก และรวดเร็ว ทําลายตัง้ แตงาเริม่ แตกใบจริงจนกระทัง่ ติดดอกออกฝก
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.3 แมลงกินูนเล็ก แมลงชนิดนี้จะทํา ความเสียหายใหกับตนงาไดอยาง
รวดเร็ว การระบาดขึ้นอยู กับสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ มักทําลายตนงา
ในระยะติดฝกในเวลากลางคืน สวนกลางวันจะหลบอยูตามตนไมใหญรอบๆ แปลงปลูก
การปองกันกําจัด ถาพบแมลงกินูนระบาดจะดักจับมาเปนอาหาร
หรือจําหนาย ซึ่งเปนวิธีการกําจัดแมลงที่ไดผลดีวิธีหนึ่ง
4.3.4 เพลี้ยจักจั่น ตัวออนและตัวเต็มวัยจะอาศัยดูดกินน้ําเลี้ยง ตามใบ
และยอดออนของงา นอกจากนี้เพลี้ยจักจั่นยังเปนแมลงพาหะนํา โรคยอดฝอยมาสูงา
อีกดวย
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา ฉีดพนในระยะกอน
ออกดอก 1-2 ครั้ง หางกัน 7-10 วัน
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4.3.5 มวนเขียวขาว พบมีการระบาดทั่วไปในแหลงปลูกงา โดยเฉพาะ
การปลูกงาตามหลังขาว จะเกิดการระบาดอยางตอเนื่องและรุนแรง เพราะเปนแมลงศัตรู
ที่สําคัญของขาว ตัวออนฟกใหมๆ จะอยูรวมกลุมกันดูดกินนํ้าเลี้ยง งาบางตนจะมีสีดํา
ตลอดบริเวณยอด เนื่องจากตัวออนของมวนเขียวขาวรวมตัวกันดูดกินนํ้าเลี้ยง เมื่อตัวโต
ขึ้นจะเริ่มแยกไปดูดกินนํ้าเลี้ยงตามตนอื่นๆ ขณะที่งาเริ่มออกดอกและติดฝก
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.6. มวนฝน เปนแมลงปากดูดขนาดเล็ก ทําลายโดยการดูดกิน
นํ้าเลี้ยงจากยอด ใบออน ดอก และฝกออน ถาถูกทําลายมาก ๆ ตนงาจะแสดงอาการ
เหี่ยวเฉาได
การปองกันกําจัด ใชพันธุตานทาน ใชสารสกัดสะเดาเขมขน
ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
5. การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวตามอายุของพันธุที่ปลูก (85 - 120 วัน ตามชนิดพันธุ) โดยสังเกตจาก
ฝกงา 2 ใน 3 ของลําตน เปลี่ยนเปนสีเหลืองจํานวน 80 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูก ในงาดํา
และงาแดง สามารถสังเกตจากเมล็ดในฝกที่ 2 - 3 จากยอดเปลี่ยนเปน สีน้ําตาล
5.1 วิธีการเก็บเกี่ยว
ตัดตนงาใตฝกลางสุดแลวมัดรวมกันมัดละ 10 - 20 ตน นํามัดงามาพิงกันไว
กลุมละ 3 - 4 มัดบนลานตากที่ปูผาใบหรือผาใยพลาสติกรองรับเมล็ดที่จะรวงไว ตากแดด
ประมาณ 5 - 7 แดด
5.2 การกะเทาะ
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- นํางาที่ตากแหงแลวมาแคะเอาเมล็ดออกจากฝก หรือใชเครื่องนวดขาว
ที่ดัดแปลงมากะเทาะเมล็ดงา ออกจากฝก
- ทําความสะอาดเมล็ด โดยการฝดดวยกระดง เพื่อใหเศษสิ่งเจือปน
และเมล็ดลีบรวงทิ้งไป
- ลดความชื้นของเมล็ด โดยการตากแดดจัดประมาณ 4-5 แดด เพื่อลด
ความชื้นของเมล็ดลง เหลือประมาณ 4-5 เปอรเซ็นต แลวจึงบรรจุถุงเพื่อเก็บรักษา
หรือจําหนาย
- บรรจุเมล็ดงาในกระสอบปานที่ไมชํารุด สะอาด ปากกระสอบตัดแตง
ใหเรียบรอย และเย็บ ปากกระสอบดวยเชือกฟาง
5.3 ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- ควรวางกระสอบที่บรรจุเมล็ดงาในที่รม บนพื้นที่มีไมรอง
- ระหวางการขนสง ไมควรใหเมล็ดงาถูกความชื้น
- รถบรรทุกตองสะอาด หากขนสงเมล็ดงาในฤดูฝน ตองมีผาใบคลุม
เพื่อปองกัน เมล็ดงาถูกความชื้นและไดรับความเสียหาย

82

83

สภาพแวดลอม

4. สภาพน้ํา
- ปริมาณน้ําที่ตองการ

- ความลึกของหนาดิน
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ

3. สภาพดิน
- ลักษณะเนื้อดิน

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ําทะเล

- แสง

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ (เซลเซียส)

ถาปลูกในดินเหนียวควรยกรองปลูกเพื่อใหมีการระบายน้ําดี

- ไมทนตอสภาพน้ําขัง
- พื้นที่ที่ไมมีการระบาดของโรคในปที่ผานมา
- มีความทนตอปริมาณเกลือในดินต่ํามาก

ถาขาดน้ําชวงนี้จะมี

- ไมชอบอากาศหนาวเย็น
- เมล็ดจะไมงอกที่อุณหภูมิต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส
- ถาอุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียส จะทําใหเกสรติดยากและการสรางฝก
เปนไปไดชา
- ชวงแสง Photoperiod ที่มีผลตอการออกดอกงาประมาณ 11 ชั่วโมง

ขอจํากัด

- งาตองการปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอประมาณ 300 ชวงงาออกดอก (30-45 วัน) เปนชวงที่งาใชน้ํามากที่สุด
1,000 มิลลิเมตรตอป หรือประมาณ150-250 ลูกบาศกเมตรตอป ผลตอผลผลิตงา

- ดินรวน รวนทราย และรวนเหนียว ที่มีการะบายน้ําและการ
ถายเทอากาศดี
- ประมาณ 20-25 เซนติเมตร
- อยูระหวาง 5.5 - 6.5
- อินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต

-เปนที่ดอน ระบายน้ําดี
- สามารถขึ้นไดในระดับความสูง 1,200 -1,500 เมตร เหนือ
ระดับทะเลปานกลาง

- งาเปนพืชวันสั้นและไวตอชวงแสง

- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตอยูระหวาง 25 - 35
องศาเซลเซียส

ความเหมาะสม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของงา

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. การเตรียมดิน ปลูกงาตองเตรียมดินใหรวนซุยสามารถควบคุมวัชพืชในแปลง
ระยะแรก จะชวยให งางอก ไดดีและสม่ําเสมอ และปลอดจากวัชพืชขึ้นมาแกงแยง
ดินรวน รวนปนทราย ไถ 1-2 ครั้ง ดินรวนเหนียว ไถ 2-3 ครั้ง
2. ดินมีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต ใหหวานปุยคอกหรือปุยหมัก ที่ยอยสลาย
ดีแลว อัตรา 1,000 - 1,500 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกลบ ถาดินมีคาความเปนกรดดาง
ต่ํากวา 5.5 ใหหวานปูนขาว อัตรา 100 - 200 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกลบ กอนปลูก
10 - 15 วัน
3. การใสปุย สูตรปุยและอัตราที่ใสควรคํานึงชนิดของดิน ดังนี้
- ดินทรายหรือดินรวนปนทราย ใชปยุ สูตร 16-16-8 อัตรา 30 - 40 กิโลกรัมตอไร
- ดินเหนียวสีแดง ใชปยุ สูตร 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 20 - 30 กิโลกรัมตอไร
- ดินเหนียวสีดําหรือดินรวนเหนียวสีน้ําตาล ใชปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 20 - 30
กิโลกรัมตอไรหรือ 46-0-0 อัตรา 10 - 15 กิโลกรัมตอไร
4. ไมควรใหงาขาดน้ําในชวงออกดอกและติดฝก หรือประมาณ 30 - 45 วันหลัง
ปลูก แมวางาเปนพืช ทนแลงแตในชวงระยะออกดอกเปนชวงที่งาใชนํ้ามากที่สุด ดังนั้น
การขาดนํ้าในระยะนี้จะมีผลกระทบตอผลผลิตของงา
5. ควรกําจัดวัชพืชในแปลงตลอดฤดูปลูก เพราะในแปลงงาที่มีวัชพืชรบกวนมีผล
กระทบทําใหผล ผลิตลดลง 2 - 3 เทาตัว
6. การเก็บเกี่ยวงา ตองรีบเรงในการเก็บเกี่ยวเมื่องาแก หากเก็บชาฝกงาจะแตก
เมล็ดจะรวงทําให ผลผลิตไดรับลดลง
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th./data-agri/SESAMI/4tech/tec01.html
เตือนจิตต สัตยาวิรุทธ. 2535. เอกสารวิชาการแมลงและสัตวศัตรูที่สําคัญของพืช
เศรษฐกิจและการบริหาร. กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร.
สัตวศัตรูที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจและการบริหาร. กองกีฎและสัตววิทยา
กรมวิชาการเกษตร
ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี 2539. เอกสารวิชาเกษตร 152 หนา หจก.
อุบลกิจออฟเซทการพิมพ อุบลราชธานี
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การเตรียมดิน
1. สภาพไรไถดะลึก 30-35
ซม. ตากดิน 7 วัน ไถผาน
7 อีก1 ครั้ง คราดเก็บวัชพืช
ออกจากแปลง
2. สภาพนา ไถดะ 20-25
ซม. ตากดิน 7 วัน ไถผาน
7 อีก 1 ครั้ง เก็บวัชพืช
ออกจากแปลงยกรองกวาง
1.5 เมตร
3. ในดินทรายขาดโบรอน
ใหใสโบแร็กซ 2 กก./ไร
หวานใหทั่วแปลง

การเตรียมการ

ทานตะวัน
60 วัน

การเตรียมพันธุ
1. ควรเปนพันธุลูกผสมที่ติดเมล็ด
ไดดี ไมตองอาศัยแมลงชวย
2. อัตราการงอกไมต่ํากวา 80 %
3. อัตราเมล็ดพันธุ 0.8-1 กก./ไร

การใหน้ํา

100 วัน

- เริ่มใหน้ําเมื่อทานตะวัน
อายุ 10-15 วัน และหลัง
จากนั้นใหน้ําทุก 20 วัน จน
กระทั่งถึงระยะติดเมล็ด
(ทานตะวันอายุประมาณ 70
วัน) หยุดการใหน้ํา
- ควรใหน้ําพอดินชุมแตไม
แฉะขังและไมควรปลอยให
ดินแหงมาก

80 วัน

ศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
- ศัตรูที่สําคัญ หนอนเจาะสมอฝาย เพลี้ยจักจั่น
ปองกันโดยใชสารเคมีปองตามนําแนะนํา
- โรค โรคเมล็ดเนา ปองกันโดยจัดเวลาปลูกให
ออกดอกชวงหนาแลง
- สัตวศัตรู หนู นก

การใสปุย
- ดินรวนทราย หรือดินรวนปน
ทราย ใสปุยสูตร 15-15-15
อัตรา 25 กก./ไร และปุยสูตร
46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร
- ดินรวนสีน้ําตาล ใสปุยสูตร 2020-0 อัตรา 25 กก./ไร
- ดินเหนียวสีดํา ใสปุยสูตร 210-0 อัตรา 25 กก./ไร
- โดยโรยขางแถวแลวกลบ

40 วัน

การปลูก
- หลุมลึก 4-5 ซม.
ระยะปลูก 75x25 ซม.
อัตรา 2 เมล็ด/หลุม
- ใสปุยรองกนหลุมตาม
ชนิดของดิน อัตรา 25
กก./ไร
- ใหน้ําทันทีหลังปลูก
หรือหลังปลูกทันทีหลัง
ฝนตก

20 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาทานตะวัน

การเก็บเกีย่ ว
เก็บเกี่ยวตามอายุ
ของพันธุ หรือ
ดานหลังจานดอก
เปลี่ยนสีน้ําตาล
7-14 วัน ใชกรรไกร
ตัดจานดอก

140 วัน

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. นําจานดอกตากแดด 1-2 แดด
2. กะเทาะเมล็ดจากจานดอก โดยใช
ทอนไมทุบ หรือเครื่องนวด
3. นําเมล็ดที่กะเทาะแลวไปตากแดด
1-2 แดด ความชื้นไมเกิน 12-14 %

การกําจัดวัชพืช
- ครั้งที่ 1 ทานตะวัน
อายุ 10 วัน ทํา
รุนพรอมถอนแยก
ทานตะวันเหลือหลุมละ
1 ตน
- ครั้งที่ 2
เมื่อทานตะวันอายุ 2025 วัน พรอมกับใสปุย

120 วัน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาทานตะวัน

1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
- ในสภาพไร ไถดะลึก 30 - 35 เซนติเมตร ตากดินไว 7 วัน แลวไถพรวน
ดินดวยผาน 7 อีกครั้งหนึ่ง แลวคราดเก็บซากวัชพืชขามปออก
- ในสภาพนา ไถดะลึก 20 - 25 เซนติเมตร ตากดินไว 7 วัน แลวไถพรวน
ดินดวยผาน 7 อีกครั้ง คราดเก็บซากวัชพืชขามปออก ยกรองปลูกอาจเปนรองสําหรับ
ปลูกแถวเดียว หรือแถวคู โดยยกรองกวาง 1.5 เมตร
1.2 การเตรียมพันธุ
พั น ธุ ที่ ใช ป ลู ก ควรเป น พั น ธุ ท านตะวั น ลู ก ผสมที่ ติ ด เมล็ ด ได ดี โ ดยไม ต อ ง
อาศัยแมลงชวยผสมเกสรและมีอัตราการงอกไมต่ํากวา 80%
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก ใสปุย 15-15-15 หรือ 20-20-0 หรือ 21-0-0 ตามชนิดของดินอัตรา
25 กิโลกรัมตอไร รองกนหลุมแลวหยอดเมล็ด อัตรา 2 เมล็ดตอหลุม ลึก 4-5 เซนติเมตร
2.2 ระยะปลูก 75 x 25 เซนติเมตร
2.3 จํานวนตนตอไร มีประมาณ 8,533 ตนตอไร
2.4 ใหน้ําทันทีหลังปลูก
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
3.1.1 ชนิดปุยและอัตราที่ใชขึ้นอยูกับสภาพดินเมื่อทานตะวันอายุ
20 - 25 วันหลังงอก ดังนี้
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- ดินรวนทราย หรือดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุตํ่ากวา 1
เปอรเซ็นต ใหปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร และปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20
กิโลกรัมตอไร โดยโรยขางแถวแลวกลบ
- ดินรวนสีน้ําตาล ใหปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร
โดยโรยขางแถวแลวกลบ
- ดินเหนียวสีดํา ใสปุยสูตร 21-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
โดยโรยขางแถวแลวกลบ
- ดินเหนียวสีแดง ใหปุยสูตร20-20-0อัตรา 25 กิโลกรัม โรยขาง
แถวแลวกลบ
ในดินทรายและขาดธาตุโบรอน ควรใสผงโบแรกซ ประมาณ
2 กิโลกรัมตอไร หวานใหทั่วแปลงตอนเตรียมดิน จะทําใหเพิ่มผลผลิตไดมากและ
ทําใหคุณภาพของเมล็ดทานตะวันดีขึ้น
3.2 การใหน้ํา หากความชื้นในดินมีนอยจะทําใหผลผลิตลดลงดวย การใหน้ําที่
เหมาะสมแกทานตะวันจึงจะทําใหไดรับผลผลิตดีดวย ดังนั้นควรใหน้ํา ดังนี้
ระยะมีใบจริง 2 คู หรือประมาณ 10 - 15 วัน หลังงอก
ระยะเริ่มมีตาดอก หรือประมาณ 30 - 35 วัน หลังงอก
ระยะดอกเริ่มบาน หรือประมาณ 50 - 55 วัน หลังงอก
ระยะกําลังติดเมล็ด หรือประมาณ 60 - 70 วัน หลังงอก
ควรใหน้ําอยางเพียงพอใหดินชุม แตไมตองแฉะและขัง การใหน้ําควรคํานึง
ถึงความชุมชื้นในดินดวย ไมควรปลอยใหดินแหงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงแรกของการ
เจริญเติบโตจนถึงระยะติดเมล็ด
4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช
4.1 วัชพืช มีปญหาตอทานตะวัน ในชวงแรกของการเจริญเติบโต ในการแยง
อาหารและความชื้นในดินขณะตนยังเล็ก
การปองกันกําจัดวัชพืช
- เก็บเศษซากวัชพืชขามป ออกจากแปลง กอนปลูกทานตะวัน
- กําจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคน หรือเครื่องจักรกลอยางนอย 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อทานตะวันมีอายุ 10 วันหลังงอกหรือมีใบจริง 2 - 4 คู ทํารุน
ทําพรอมกับการถอนแยกตนพืชใหเหลือ 1 ตนตอหลุม และใสปุยและพูนโคน
ครั้งที่ 2 เมื่อทานตะวันอายุ 20 - 25 วันหรือ ทานตะวันมีใบจริง 6 - 7 คู
ในกรณีที่แปลงมีวัชพืชรบกวนมากหรือการกําจัดวัชพืชดวยวิธีดังกลาวขาง
ตนไมมีประสิทธิภาพเพียงพอใหใชสารกําจัดวัชพืชดวยตามคําแนะนํา
ขอควรระวังหามใชสารเคมีกาํ จัดวัชพืชอะทราซีนในทานตะวันโดยเด็ดขาด
4.2 โรค
4.2.1 โรคใบจุดหรือใบไหม เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ ใบจุดเล็ก
สีน้ําตาลมีวงสีเหลืองลอมรอบแผล จุดขยายใหญมีรูปรางไมแนนอน และทําใหเกิดใบไหม
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ตอมาแผลจุดจะแพรกระจาย ไปยังทุกสวนของตนทานตะวันที่อยูเหนือพื้นดิน ตั้งแต
ใบ กานใบ ลําตน กลีบเลี้ยง กลีบดอก และจานดอก เชื้อเขาทําลายสวนตาง ๆ ของตน
ทานตะวันแลวแพรกระจายขึ้นสูยอด ทําใหตนทานตะวันไหม แหง และแกกอนกําหนด
จานดอกเล็ก เมล็ดลีบ ผลผลิตต่ํา
การปองกันกําจัด กําจัดซากพืชที่เปนโรคดวยการเผาทําลาย หรือนํา
ออกจากแปลง
4.2.2 โรคเนาดําหรือชาโคลรอท เกิดจากเชือ้ รา ลักษณะอาการตนทานตะวัน
ที่มีการติดเชื้อจะมีขนาดเล็กกวาปกติ ใบเหี่ยวลูลงแหงติดคาตน ลําตนสวนที่ติดผิวดินเกิด
แผลสีนํ้าตาลดําลุกลามจากโคนตนไปตามสวนตาง ๆ ของลําตนและราก เมื่อผาดูภายใน
จะพบฝุน ผงเม็ดกลมเล็กสีดาํ หรือเทาดํากระจายอยูใ นเนือ้ เยือ่ พืชทัว่ ทุกสวนและปดกัน้ ขวาง
ทางลําเลียงนํ้าและอาหาร ทําใหตนทานตะวันเหี่ยวแหงตาย
การปองกันกําจัด ถอนและเผาทําลายตนทานตะวันทีเ่ ปนโรค ไมปลอย
ใหตนทานตะวันขาดนํ้ารุนแรงในชวงที่อากาศ รอนจัดและความชื้นในดินตํ่า
4.2.3 โรคใบหงิก เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมีแมลงหวี่ขาวเปนพาหะ ลักษณะ
อาการ ใบหงิกงอเปนรูปถวยหงายตั้งแตใบยอดลงมาจนถึงกลางตน ดานลางใบจะพบ
ลักษณะของเสนกลางใบและเสนแขนงโปงพองจนเห็นไดชัด บริเวณเนื้อใบจะมีเสนใบฝอย
สีเขียวเขมกระจายทั่วไป ทําใหใบหดยน ตนแคระแกร็นจนไมสามารถใหดอก ในกรณีที่ให
ดอก ดอกอาจมีรูปรางผิดปกติ
การปองกันกําจัด ถอนตนที่เปนโรคออกจากแปลงปลูกและนําไป
ทําลาย ควบคุมการแพรระบาดของแมลงปากดูด ไดแก แมลงหวี่ขาว
4.3 แมลงศัตรู
4.3.1 หนอนเจาะสมอฝาย กินเมล็ดและเจาะจานดอก ทําใหดอกเนาเสีย
หาย การทําลายรุนแรง ผลผลิตจะเสียหายมาก
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.3.2 เพลีย้ จัก๊ จัน่ ตัวออนและตัวเต็มวัยชอบดูดกินนํา้ เลีย้ งทีด่ า นใตใบ ทําให
ใบพืชหด หงิกงอ ขอบใบ มวนขึน้ ดานบน ถาระบาดรุนแรงจะทําใหขอบใบแหง หรือใบไหม
ผลผลิตลดลง
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.4 สัตวศัตรู
4.4.1 นก จะกินเมล็ดที่จานดอก
4.4.2 หนู กินเมล็ดพันธุที่ปลูกในดิน กัดกินตนออน และเมล็ดที่จานดอก
การปองกันกําจัด ใชกรงหรือกับดัก
5. การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวทานตะวันตามชวงอายุของพันธุที่ปลูก หรือเมื่ออายุประมาณ
90 - 120 วัน หรือสังเกตุหลังจากจานดอกเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแลวประมาณ
7 - 14 วัน โดยใชกรรไกรตัดจานดอก โดยเลือกเฉพาะดอกที่สมบูรณ
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5.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
- นําดอกที่เก็บเกี่ยวแลวตากแดด 1 - 2 แดด บนลานซีเมนต หรือตาก
บนผืนผาใบและคลุมกองดอกทานตะวันดวยผืนผาใบในเวลากลางคืน เพื่อปองกันน้ําคาง
- กะเทาะเมล็ดจากจานดอก โดยใสดอกในถุงผา หรือกระสอบแลว
ใชทอนไมทุบ หรือใชเครื่องนวดถั่วเหลืองที่ดัดแปลงแลวความเร็วรอบ 200 - 350 รอบ
ตอนาที
- นําเมล็ดที่กะเทาะแลวไปตากแดด 1 - 2 แดด เพื่อลดความชื้นในเมล็ด
ใหเหลือประมาณ 12 - 14 เปอรเซ็นต แลวทําความสะอาดเมล็ด
- บรรจุเมล็ดที่ไดในกระสอบปานที่ไมชํารุด สะอาด
- ตัดแตงปากกระสอบใหเรียบรอย และเย็บปากกระสอบดวยเชือกฟาง
- ควรวางกระสอบที่บรรจุเมล็ดทานตะวันในที่รม บนพื้นที่มีแผนไมรอง
5.3 การขนสง
- ระหวางการขนสง ไมควรใหเมล็ดทานตะวันถูกความชื้น
- รถบรรทุกตองสะอาด และเหมาะสมกับปริมาณเมล็ดทานตะวัน
- ไมควรเปนรถที่ใชบรรทุกดิน สัตว มูลสัตว ปุยเคมี หรือสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เพราะอาจมีการปนเปอน ยกเวนจะทําความสะอาดอยาง เหมาะสม กอนนํามา
บรรทุก
- กรณีมีการขนสงเมล็ดทานตะวันในชวงฤดูฝนตองมีผาใบคลุม
เพื่อปองกัน เมล็ดทานตะวันถูกความชื้น และไดรับความเสียหาย
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3. สภาพดิน
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ความลึกของหนาดิน
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ําทะเล
- ความลาดเอียงของพื้นที่

- ความชื้นสัมพัทธ (เปอรเซ็นต)

- แสงแดด

- อุณหภูมิ (เซลเซียส)

สภาพแวดลอม

1. สภาพภูมิอากาศ

ขอจํากัด

ทานตะวันเจริญเติบโตไดตั้งแตเขตเสนศูนยสูตรถึงบริเวณเสนรุงที่ 56 องศาเหนือ

- ดินรวน ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียว
- ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร อุมน้ําไดดี
- คาความเปนกรดดางระหวาง 6.0-7.5
- ความอุดมสมบูรณ ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา
1.5 %

พื้นที่ดอนหรือที่ลุมน้ําไมทวมขัง ระบายน้ําไดดี
- ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 500 เมตร
- ความลาดเอียงของพื้นที่ไมควรเกิน 5%

- ทนสภาพดินเกลือและเปนดางพอสมควรไมทนตอสภาพดินที่เปนกรดจัดและมี
น้ําขัง
- ดินที่ขาดโบรอนจะทําใหทานตะวันไมติดเมล็ดโดยเฉพาะดินทรายที่จาดโบรอน
ควรใสผงโบแร็ก 2 กิโลกรัมตอไร จะทําใหเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดทานตะวัน
ดีขึ้น

ทานตะวันไมทนตอสภาพน้ําทวมขัง

- อัตราสวนของอุณหภูมิต่ําสุด สูงสุดใน 24ชั่วโมงไมควรตางกัน1:2
- อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของ
ทานตะวันระหวางกลางคืนกับกลางวันควรอยูระหวาง 18 – - อุณหภูมิกลางวันสูงเกินกวา 30องศาเซลเซียสจะทําใหเปอรเซ็นตน้ํามันลดลง5
เปอรเซ็นต
35 องศาเซลเซียส
- ตนออนในชวงใบเลี้ยงมีชีวิตอยูที่อุณหภูมิ-5 องศาเซลเซียส และทนตอสภาพ
น้ําคางแข็ง
- ทานตะวันสะสมน้ําหนักแหงหรือ NAR (Net Assymilation Rate) ไดอัตราสูงสุด
- แสงแดดจัด
ที่ 28 องศาเซลเซียส
- ทนตอสภาพแหงแลงและรอนไดพอสมควร
- ความชื้นสัมพัทธต่ํากวา 14 เปอรเซ็นต ทําใหทานตะวันเริ่มเหี่ยวใบแหง
- ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสม 40-75 เปอรเซ็นต
- ความชื้นสัมพัทธต่ํากวา 40 เปอรเซ็นต ทานตะวันจะตองการน้ําปริมาณมาก

ความเหมาะสม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของทานตะวัน
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สภาพแวดลอม

5. ความตองการน้ํา
- คุณภาพน้ํา
- ปริมาณน้ําที่ตองการ

4. ความตองการธาตุอาหารพืช
- ธาตุอาหารหลัก
- อื่นๆ

- พันธุขาวไวตอชวงแสง จะตอบสนองตอปุยต่ํา
ระยะเวลาที่ใสปุยควรใส ๒ ครั้งคือ
นาดํา ใสหลังปกดํา และระยะขาวตั้งทอง
นาหวาน ใสเมื่อ ๑๕-๒๐ วันหลังขาวงอก และระยะขาวตั้งทอง (60-90 วัน)
- พันธุขาวไมไวตอชวงแสง จะ ตอบสนองตอปุยสูง
ระยะเวลาที่ควรใสปุยควรใส ๓ ระยะ คือ
นาดํา ใสหลังปกดํา ระยะขาวแตกกอสูงสุด และระยะขาวตั้งทอง
นาหวาน ใสเมื่อ ๑๕-๒๐ วันหลังขาวงอก ระยะขาวแตกกอสูงสุด และระยะ
ขาวตั้งทอง

ขอจํากัด

- การขาดน้ําในระยะติดเมล็ดทําใหผลผลิตลดลงมาก
- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ปริมาณน้ําฝน ประมาณ 800-1200 มิลลิเมตรตอป และ - การใหน้ําขึ้นอยูกับความชุมชื้นในดินไมควรใหจนน้ําทวมขังหรือปลอยดินจน
แหงมาก
มีการกระจายตัวดี
- ไมทนตอสภาพน้ําทวมขัง
- ควรมีแหลงน้ําสํารอง (ในกรณีที่ฝนทิ้งชวง)

- ไนโตรเจน โปแตสเซียมและฟอสฟอรัส
- ปุยคอก ปุยชีวภาพ

ความเหมาะสม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของทานตะวัน (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบขอคนมูลเพิ่มเติม
1. พืน้ ทีป่ ลูกทานตะวัน ตองเปนทีโ่ ลงแจงไมมตี น ไมใหญบงั เงาสูงเพราะถาทานตะวัน
ไดรับแสงไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ ผลผลิตลดลง
2. การปลูกทานตะวันในพื้นที่ ดินทรายและขาดธาตุโบรอน ตองใสผงโบแรกซ
ประมาณ 2 กิโลกรัมตอไรหวานใหทั่วแปลงกอนปลูก จะทําใหเพิ่มผลผลิตไดมาก
และทําใหคุณภาพของเมล็ดทานตะวันดีขึ้น
3. การเตรียมดินเพื่อปลูกทานตะวันควรไถดะใหลึกที่สุด เพราะทานตะวันเปนพืช
ที่มีระบบรากลึก
4. ใหน้ําแปลงทานตะวันในชวงแรกของการเจริญเติบโตจนถึงระยะติดเมล็ด ระยะ
วิกฤติของการขาดน้ําที่มีตอผลผลิตคือระหวาง 20 วันหลังออกดอก แตรุนแรงที่สุดคือ
ประมาณ 10 วันระหวางการผสมเกสร
5. การปลูกทานตะวัน ควรปลูกชวงปลายฝนหรือฤดูแลง ตั้งแตเดือนสิงหาคมถึง
มกราคม เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาเรื่องเมล็ดเนาเสีย เนื่องจากทานตะวันมีดอกใหญเมื่อเมล็ด
แกดอกจะหอยลง และดานหลังของดอกจะเปนแอง เมื่อฝนตกน้ําฝนจะขังทําใหดอกเนา
และเมล็ดเสียหาย
6. หามใชสารเคมีกําจัดวัชพืชอะทราซีนในทานตะวันโดยเด็ดขาด
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมสงเสริมการเกษตร .2545.ทานตะวัน คําแนะนําที่ 128
http://www.doa.go.th/pl_data/SUNFLW/1STAT/st01.html
www.doae.go.th/library/html/detail/sunﬂower/detail.htm
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การเตรียมพันธุ
1. คัดเลือกพันธุ อายุ 8-12
เดือนใหมและสด
2. ตัดทอนพันธุยาว 20-25
ซม.
3. แชทอนพันธุ ดวยสาร
เคมีเพื่อปองกันเพลี้ยแปง
และแมลงอื่น ๆ

การเตรียมดิน
1. ไถดะลึก 20 – 30
ซม.พรอมไถกลบเศษเหลือ
ของพืช
2. หวานปุยอินทรียอัตรา
500-1,000 กก./ไร
3. ไถพรวนดวยผาน 7
4. พื้นที่มีน้ําขังใหยกรอง
ปลูก

การเตรียมการ

มันสําปะหลัง
60 วัน

ศัตรูที่สําคัญ
โรคพืช
1. ใบไหม
2. โรครากเนาและหัวเนา

150 วัน

การกําจัดวัชพืช
1. ควรกําจัดวัชพืชในระยะ
1-4 เดือนแรกของการปลูก
2-3 ครั้ง หรือตามการเจริญ
เติบโตและปริมาณวัชพืช
2. การปองกันอาจใชสาร
เคมีฉีด คุมวัชพืช หรือใช
แรงงานคน และเครื่องจักร
ขนาดเล็ก

120 วัน

การใสปุย
1. ใสปุยเคมี 1 ครั้ง หลังจาก
ปลูก 1-2 เดือน
2. ปุยเคมีสูตรที่มี สัดสวน 1:1:1
หรือ 1:2:1 เชน สูตร
15-15-15 , 15-7-18 . อัตราการ
50 กก./ไร

90 วัน

แมลงศัตรูพืช
1. เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
2. ไรแดง
3. แมลงหวี่ขาว
การปองกันกําจัด
1 ตองแชทอนพันธุดวยสารเคมีเพื่อปองกันเพลี้ยแปง และเดินสํารวจแปลงในระหวางป หากพบ
เพลี้ยแปงสีชมพูตองรีบกําจัดและแจงเจาหนาที่ทราบ เพื่อปลอยแตนเบียนและแมลงชางปกใส

การปลูก
1. ปกทอนพันธุใหตั้งตรงลึก
10 – 15 ซม.
2. ควรปลูกในฤดูฝน หากมี
แหลงน้ํา ปลูกไดตลอดป
3. ระยะปลูก 1 X 1 เมตร
หรือ 1.20 X 0.80 เมตร
(1,600 ตน/ไร)

1-30 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษามันสําปะหลัง
240-360 วัน

การปฎิบตั หิ ลังการเก็บเกีย่ ว
1. ตองขนสงหัวมันสดเขาโรงงาน
แปรรูปทันทีที่เก็บเกี่ยว
2 ควรตัดเหงาออกและกําจัดดิน
ทรายที่ติดกับหัวมันใหมากที่สุด
3. กิ่งพันธุที่จะใชทําพันธตอ
สามารถเก็บรักษาไวไมเกิน 15 วัน
ดังนั้นจึงควรทําแปลงพันธุไว

การเก็บเกี่ยว
1. อายุการเก็บเกี่ยว 8-12 เดือน
2. หากไมสามารถเก็บเกี่ยวได อาจทิ้ง
ผลผลิตไวในดินไดถึงอายุไมเกิน 18
เดือน
3. วิธีการเก็บเกี่ยว ใชแรงงานคน/ใช
เครื่องจักรกล

180 วัน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษามันสําปะหลัง
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ไถดะ โดยผาน 3 ลึก 20 - 30 เซนติเมตร ตากดินไว 7 - 10 วัน เพื่อ
กําจัดวัชพืชและกลบเศษซากใบ ราก ลําตน และเหงา ลงไปในดิน
1.1.2 หวานปุยอินทรียอัตราไรละ 500 – 1000 กิโลกรัม ทั้งแปลง
1.1.3 ไถพรวน โดยผาน 7 พรวนยอยดินเพื่อใหดินรวนซุย และกลบปุย
อินทรียที่หวานไวลงในดิน ควรไถพรวนหลังฝนตกแลว 2 -3 วัน เพื่อเก็บความชื้นไวในดิน
ใหมันสําปะหลังเจริญเติบโตได
1.1.4 ไถยกรองปลูก ความสูงสันรอง 30 - 40 เซนติเมตร ระยะระหวาง
รอง 100 - 120 เซนติเมตร เพื่อระบายน้ํา สะดวกในการกําจัดวัชพืชและเก็บเกี่ยว ใน
บางพื้นที่ ไมมีน้ําทวมขังอาจไมตองยกรอง
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 ตนพันธุควรสด ใหม ไมบอบช้ําและปราศจากโรคและแมลง
โดยเฉพาะเพลี้ยแปงสีชมพู ควรใชจากแหลงที่เชื่อถือได
1.2.2 คัดเลือกพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่สภาพดินและปริมาณน้ําฝน
จากแหลงผลิตที่เชื่อถือได ทอนพันธุมีอายุ 8 - 12 เดือน ใหม สด ตัดไวไมเกิน 15 - 20 วัน
ไมบอบช้ํา ปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืช
1.2.3 การตัดทอนพันธุ ยาวประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร มีจํานวนไม
นอยกวา 5 ตา
1.2.4 การแชทอ นพันธุ ดวยสารเคมีเพือ่ ปองกันเพลีย้ แปง นาน 5 – 10 นาที
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
2.1.1 ปลูกแบบปกทอนพันธุตัดตรง ปกลึก 10 – 15 เซนติเมตร
2.1.2 ฤดูปลูก ตนฤดูฝน เดือนเมษายน – มิถุนายน ปลายฤดูฝน
เดือน กันยายน – พฤศจิกายน
2.2.3 ระยะปลูก
เลือกระยะปลูกใหเหมาะสมกับพันธุและสภาพพื้นที่
ในสภาพดินอุดมสมบูรณดี ใชระยะปลูกที่กวางกวาดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา หากใช
เครื่องจักรกล จะตองขยายระยะปลูก ระยะปลูกที่แนะนํา ดังนี้
1) ระยะปลูก 100 X 100 เซนติเมตร
2) ระยะปลูก 100 X 120 เซนติเมตร
3) ระยะปลูก 80 X 120 เซนติเมตร
2.3 จํานวนตนตอไร 1,600 – 2,400 ตนตอไร
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3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
3.1.1 ใชปุยเคมีที่มีอัตราสวน N:P:K 2:1:2 ในทางปฏิบัติแนะนําใหใช
ปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 หรือ 15-7-18 หรือใชสูตร 16-8-16 อัตรา 50-100
กิโลกรัม/ไร และเติมปุยเดี่ยว 0-0-60 ปริมาณ 8 กิโลกรัมตอไร
3.1.2 ใสเพียงครั้งเดียวเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 - 2 เดือนในขณะที่ดิน
มีความชื้นเพียงพอ โดยขุดหลุมใส 2 ขางตนระยะพุมใบแลวกลบดิน
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ :
4.1 โรคที่สําคัญ
4.1.1 โรคใบไหม (Cassava bacterial blight : CBB) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ระบาดมากในชวงฝนตกชุก มีอาการใบเหี่ยวคลายน้ํารอนลวก ยางไหล ยอดเหี่ยว และ
แหงตาย เปนโรคสําคัญที่ระบาดในตางประเทศมากอน เริ่มพบบางในประเทศไทย ซึ่งจะ
ตองระมัดระวังไมใหมีการระบาดไปในวงกวาง หากพบใหเก็บสวนที่เปนออกทําลายนอก
แปลงปลูก
4.2 แมลงที่สําคัญ
4.2.1 เพลี้ยแปงสีชมพู (Pink mealybug : Phenacoccus manihoti)
เปนแมลงศัตรูที่สําคัญที่สุดในประเทศไทย ตองดูแลและเฝาระวังอยางใกลชิดตลอดฤดู
ปลูกมันสําปะหลัง ดวยการแชทอนพันธุกอนปลูก หมั่นสํารวจแปลง หากพบตองรีบกําจัด
และปลอยแมลงศัตรูธรรมชาติ ไดแกแมลงชางปกใสและแตนเบียน
4.2.2 ไรแดง ทําความเสียหายจากการดูดกินนํา้ เลีย้ งตามใตใบทําใหใบเหลือง
ซีดเปนรอยขีด มวนงอและรวง มักจะระบาดในฤดูแลงหรืองฝนทิ้งชวงนาน อาการจะทุเลา
ลงเมื่อฝนตกและจะมีตัวหํ้าศัตรูธรรมชาติไดแก ดวงเตา คอยควบคุมปริมาณ
4.3 วัชพืช
วัชพืช เปนปจจัยทีม่ ผี ลตอผลผลิตมันสําปะหลังมาก เนือ่ งจากในชวง 4 เดือนแรก
มันสําปะหลังจะโตชากวาวัชพืช
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ดังนั้นหากกําจัดวัชพืชไมทันอาจทําใหผลผลิต
ลดลงถึงรอยละ 40 วัชพืชในมันสําปะหลังใน
ทั้งใบแคบและใบกวาง เชน หญาขจรจบ หญา
ตีนกา หญาตีนนก หญาตีนติด หญานกสีชมพู
ผักบุงยาง สาบแรงสาบกา ผักเบี้ยหิน ผักโขม
หิน ผักเบี้ยใหญ ผักปราบ ถั่วลิสงนา เปนตน
การกําจัด ควรกําจัดหลังปลูก 1 เดือนเปนตน
ไป จํานวนครั้งขึ้นอยูกับปริมาณวัชพืชและ
การเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง เมื่อทรงพุม
มันสําปะหลังคลุมแปลง ปริมาณวัชพืชจะลดลง
อาจมีการกําจัดอีก 1 ครั้ง วิธีการกําจัด อาจใช
แรงงานคนควบคูกับสารเคมีและเครื่องจักรกล
ขนาดเล็ก การใชสารเคมีควรใชอยางระมัดระวัง
ตามคําแนะนําการใช
5. การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
มันสําปะหลังเปนพืชที่ไมจํากัด
อายุการเก็บเกี่ยว แตควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ
ครบ 8 เดือนขึ้นไป อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะ
สมคือ 12 เดือน ไมควรเก็บเกี่ยวในชวงที่มี
ฝนชุกเพราะจะทําใหมีเปอรเซ็นตแปงต่ํา หาก
ไมสามารถเก็บเกี่ยวไดสามารถทิ้งไวในดินถึง
18 เดือน หากทิ้งไวนานกวานั้นปริมาณเสนใย
จะมากเกินไป โรงงานอาจปฏิเสธการรับซื้อ
5.2 วิธีการเก็บเกี่ยว
5.2.1 แรงงานคน
1) ใชมีดตัดตนเหนือระดับ
พื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร
2) ถอน ใชจอบขุด หรือ
เครื่องมือขุดหัวมันสําปะหลัง
3) สลัดดินทีต่ ดิ มากับหัวออกและตัดแยกสวนหัวมันสําปะหลังออกจาก
ตนหรือเหงา
5.2.2 เครื่องจักรกล
1) ใชมีดตัดตนเหนือระดับพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร
2) ใชรถแทรกเตอรที่มีอุปกรณขุดพวงทายขุดหัวมันสําปะหลัง
3) ใชแรงงานคนสลัดดินที่ติดมากับหัวออกและตัดแยกสวนหัวมัน

96

สําปะหลังออกจากตนหรือเหงา
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต(หัวสด) ควรรีบสงจําหนายทันทีไมควรทิ้งไว เพราะ
หัวมันสําปะหลังจะเนาเสียหาย การสงจําหนายไมควรมีสวนของลําตน เหงาและดินติด
ปนไปดวย อาจทําใหโรงงานแปรรูปตัดราคาผลผลิตได
6. การเก็บรักษา
ผลผลิตหัวสดไมสามารถเก็บรักษาได ตองนําสงโรงงานแปรรูปทันที ในที่นี้
จะหมายถึงการเก็บรักษากิ่งพันธุเพื่อใชปลูกตอในฤดูกาลตอไป
สวนที่ใชขยายพันธุของมันสําปะหลัง คือ สวนของลําตน การเก็บรักษาตนพันธุ
มีระยะเวลาจํากัดเนื่องจากความสมบูรณ ความแข็งแรง และความงอกจะลดลงตาม
ลําดับ ปจจัยที่มีผลตอระยะเวลาในการเก็บรักษาตนพันธุมีดังนี้
6.1 พันธุ ตนพันธุมันสําปะหลังในแตละพันธุสามารถเก็บไดนานตางกัน เชน
พันธุระยอง90 เก็บไวไดไมเกิน 15 วัน พันธุระยอง60 ระยอง5 และเกษตรศาสตร50
เก็บไวได 30 วัน
6.2 ฤดู ในฤดูฝนสภาพอากาศมีความชืน้ สูงสามารถเก็บรักษาตนพันธุไ ดยาวนาน
กวาในฤดูแลง
6.3 สภาพการเก็บ
- ในฤดูฝน เก็บไวในสภาพกลางแจงหรือในที่รมมีผลไมแตกตางกัน
- ในฤดูแลง เก็บในที่รมจะเก็บไวไดนานกวาเก็บในสภาพกลางแจง
6.4 วิธีการเก็บ ควรเก็บกองรวมวางตั้งบนพื้นดินที่มีการพรวนดิน ใหสวนโคน
ของทุก ๆ ตนสัมผัสพื้นดินแลวพรวนดินกลบรอบๆ กอง ถาเปนฤดูแลงตองมีการรดน้ํา
ชวยจะทําใหสามารถเก็บไวไดนานขึ้น วิธีการเก็บรักษาตนพันธุมันสําปะหลังไวทําพันธุ
ที่ดีที่สุดคือ การทําแปลงขยายพันธุไวเฉพาะ กลาวคือจะไมเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังหมด
ทั้งแปลงแตจะเหลือไวสวนหนึ่ง โดยเก็บไวในอัตราแปลงพันธุ : แปลงที่จะปลูกใหมใน
สัดสวนประมาณ 1 : 10
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สภาพแวดลอม

- ดินทราย ดินรวนปนทราย ดินรวน
- 30 – 40 เซนติเมตร
- 4.5 - 7
- 0.5 – 1 mmhos/cm
-1–4%

3. สภาพดิน
ลักษณะเนื้อดิน
ความลึกของหนาดิน
ความเปนกรดเปนดาง
ความเค็มของดิน
ปริมาณอินทรียวัตถุ

ดินที่มีสภาพน้ําขัง ทําใหหัวเนาเสีย

ในพื้นที่ที่ลาดชันสูงจะทําใหดินถูกชะลางสูงมาก

- ไมเกิน 2000 เมตร
- ปลูกไดในทุกสภาพพื้นที่

- อุณหภูมิ

2. สภาพพื้นที่
ความสูงจากระดับน้ําทะเล
ความลาดเอียงของพื้นที่

ขอจํากัด

- ความยาวของชวงแสงที่พืช ตองการ
- ความเขมของชวงแสง
- ปริมาณคารบอนไดออกไซด

ความเหมาะสม

- มันสําปะหลังปรับตัวเขากับสภาพภูมิอากาศที่ละติจูดระหวาง 30
เหนือและ30 ใต เปนพืชที่จัดวาปรับตัวกวางทั้งอุณหภูมิ ชวงแสง
ปริมาณแสง และปริมาณน้ําฝน ปลูกไดในพื้นที่ที่ปลูกพืชอื่นไมไดผล
เชนในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา พื้นที่ที่มีฝนตกนอยกวา 600
มม. ในเขตแหงแลง หรือในพื้นที่ที่มีฝนตกมากกวา 1500 มม. ในเขต
รอนชื้น
- อุณหภูมิต่ํากวา 16 องศา ทําใหการงอกชาลง อัตราการสรางใบชาลง การ
- อุณหภูมิมีผลตอการงอก ขนาดของใบ การฟอรมใบ การฟอรม
สะสมอาหารชาลง อุณหภูมิสูงกวา 37 องศามันสําปะหลังจะหยุดการเจริญ
รากสะสมอาหาร และการเจริญเติบโตของพืช พฤติกรรมของมัน
สําปะหลังภายใตอุณหภูมิหลาย ๆ ชวง โดยทั่วไปการเจริญเติบโต เติบโตอุณหภูมิสูงจะทําใหใบมีอายุสั้นลง เหลือประมาณ 120 วัน
ของมันสําปะหลังจะเจริญเติบโตไดดีในชวง 25-29 องศาเซลเซียส ที่
อุณหภูมิ 15-24 องศา การมีชีวิตของใบจะอยูไดนาน 200 วัน
- ตองมีชวงแสงวันละ 10 – 12 ชั่วโมง
- ตองการแสงแดดมาก
- 49-68 µ l/l

1. สภาพภูมิอากาศ

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง
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สภาพแวดลอม

5. สภาพน้ํา
ปริมาณน้ําที่ตองการตลอดฤดูปลูก

4. ความตองการธาตุอาหารพืช
ปริมาณธาตุอาหารที่ตองการ

- ไมควรนอยกวา 800 มม.หากนอยกวานั้นมันสําปะหลังจะชะงัก
การเจริญเติบโต

- ปริมาณ N 8 กก./ไร ปริมาณ P2O5 4 กก./ไร และ-K2O 8 กก./ไร

ความเหมาะสม

การขาดน้ําในชวงมันสําปะหลังอายุ 1 – 5 เดือนกวา 2 เดือนมีผลใหผลผลิต
ลดลงรอยละ 32 - 60

ขอจํากัด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเตรียมพันธุดี
1. ใชทอนพันธุอายุ 8 – 12 เดือน สดและใหมปราศจากโรคและแมลง
2. ทดสอบพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
การปรับปรุงบํารุงดิน
1. พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
 หาดินดาน ทําใหนาํ้ ทวมขังในฤดูฝน ซึง่ จะสงผลใหหวั มันสําปะหลัง
เนาเสียหาย ดังนัน้ การไถระเบิดดินดานจะทําใหดนิ มีการระบายนํา้ ดีขนึ้ ความชืน้ จากใตดนิ
จะระเหยจากใตดินขึ้นมาทําใหมันสําปะหลังทนทานไดดีขึ้นในฤดูแลง จากการทดสอบพบ
วาผลผลิตเพิ่มขึ้นไดรอยละ 16 – 20
2. ควรไถตากดินไวอยางนอย 14 วันเพื่อฆาเพลี้ยแปงและกําจัดวัชพืชไดบางสวน
3. ควรใชปุยอินทรีย (ปุยคอก ปุยพืชสด หรือปุยหมัก)รวมกับปุยเคมี สูตร
15-7-18 หรือ 13-13-21 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร
การกําจัดวัชพืช วัชพืชอาจทําใหผลผลิตลดลงไดถึงรอยละ 40 ควรตองมีการกําจัดใหทัน
เวลา
ควรเก็บเกี่ยวในชวงอายุ 10-12 เดือน
ควรแชทอนพันธุ ดวยสารเคมีกอนปลูก 5 – 10 นาที
สารเคมีแชทอนพันธุ
1. ไทอะมีโทรแซม 25 % WG อัตรา 4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
2. อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 4 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
3. ไดโนทีฟูแรน 10 % WT อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
4. คลอไทอะดีดิน 16% SG อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
5. อิมิดาโคลพริด 60 % FS อัตรา 5 ซีซี ตอน้ํา 20 การปลูก
6. ไทอะมีโทรแซม 35 % WS อัตรา 3 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร
ควรตรวจแปลงอยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมแมลงศัตรูธรรมชาติใหควบคุมแมลงศัตรูพืช
เชน การระบาดของเพลี้ยแปงสีชมพู
การจัดการอื่น ๆ
การจัดการระบบน้ํา อาจใชระบบน้ําหยดหรือ สปริงเกอร จะทําใหผลผลิตมัน
สําปะหลังเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 50 – 100 แตขอจํากัดคือตองมีแหลงน้ําตนทุน และการลงทุน
ในปแรกสูงมาก
การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน เพื่อลดตนทุนการใชปุยเคมี
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แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร. 2544. เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมันสําปะหลัง. เกษตรดีที่
เหมาะสม ลําดับที่ 13 ISBN 974-436-115-8
กรมวิชาการเกษตร 2547 เอกสารวิชาการมันสําปะหลัง. เอกสารวิชาการ ลําดับที่
7/2547 ISBN 974-436-359-2
กรมวิชาการเกษตร 2553 คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการลําดับที่
001/2553 ISBN 978-974-436-749-5
กรมสงเสริมการเกษตร 2551 คูมือนักวิชาการสงเสริมการเกษตรเกษตร มันสําปะหลัง.
ISBN 978-974-9562-60-4
กรมสงเสริมการเกษตร 2554. เอกสารวิชาการ เรื่อง การจัดการเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง.
กรมสงเสริมการเกษตร 2554 เอกสารวิชาการ การลดตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง.
กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร การเตรียมดินและการใหน้ําใน
การพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง. ภายใตโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพื้นที่
ปลูกมันสําปะหลัง
กรมสงเสริมการเกษตร 2555 เอกสารวิชาการ ศัตรูธรรมชาติที่สําคัญ. ISBN : 978-974403-870-5
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การเตรียมพันธุ
1. ใชเมล็ดพันธุดี ความงอก
ไมต่ํากวา 80 %
2.คลุกเมล็ดพันธุดวยสาร
เคมี ตามคําแนะนํา
3. อัตราเมล็ด 1 กก./ไร

การเตรียมดิน
1. ไถดะ 1 ครั้ง ลากดิน
1-2 สัปดาห
2. หวานปุยอินทรียที่ยอย
สลายแลว 500-1,000 กก./ไร
3. ไถพรวน 1 ครั้ง

การเตรียมการ

ฝาย
40 วัน

70 วัน

100 วัน

160 วัน

การเก็บเกี่ยว
- เก็บปุยครั้งแรกเมื่อฝายอายุ 110
วัน หรือสมอฝายชุดแรกแตกปุยเต็มที่
จนถึง 160 วัน
- ควรเก็บชวงเวลาที่แดดออก ไมมี
น้ําคางเกาะ เพราะจะทําใหปุยฝาย
สกปรก

110 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. หีบฝายและการอัดเบล (Ginning and Bailing) นําปุยฝาย
ทั้งหมดมาหีบดวยเครื่องจักรเพื่อแยกเอาเมล็ดฝายและเสนใย
หรือปุยฝายออกจากกัน และนําสวนของเสนใยอัดเบล สงขาย
พอคาฝาย และโรงงานปนดาย
2. เมล็ดแยกนําไปทําน้ํามันพืช
3. นําเมล็ดพันธุเก็บเปนเมล็ดพันธุ

การกําจัดวัชพืช
ทํา 2-4 ครั้งโดยใชแรงงาน
ครั้งแรกหลังจากปลูก 3 สัปดาห
ครั้งที่ 2. อายุ 40-60 วัน
ครั้งที่ 3 อายุ 60 – 70 วัน กอนฝายแตก
สมอ หลังจากนั้นหากมีวัชพืชมากจึงกําจัด
อีกครั้ง

80 วัน

ศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
โรค โรคเนาคอดิน โรคเหี่ยว โรคใบไหม ใบจุดเหลี่ยม กานดําหรือ
สมอเนา แมลงศัตรู เพลี้ยจักจั่นฝาย เพลี้ยฝายออน แมลงหวี่ขาว
หนอนเจาะสมอฝาย การปองกันกําจัดใชสารเคมีตามคําแนะนํา

การใสปุย
การปลูก
ใสสูตร 15-151. วิธีการ หยอดหลุม
2. ระยะปลูก ระหวางแถว x 15 หรือ12-24-12
ระหวางหลุม 100-125 x 50 อัตรา 50 กก./ไร
เมื่ออายุ 4 สัปดาห
ซม. หรือ 50-80 x 25 ซม.
3. อัตรา 3-5 เมล็ด/หลุม
4. . รองกนหลุม สูตร 21-0-0
หรือ 46-0-0 อัตรา 30 -40
กก/ไร พรอมหยอดเมล็ด

30 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาฝาย

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาฝาย
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ไถดะ ดวยไถผาน 3 หรือ ไถผาน 4 ลึกประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร
ตากดินไว 2 - 3 สัปดาห เพื่อกําจัดวัชพืช โรค แมลง และสัตวศัตรูพืช
1.1.2 หวานปุยอินทรียที่ยอยสลายแลว อัตรา 500 – 1000 กิโลกรัมตอไร
1.1.3 ไถพรวน ดวยไถผาน 7 เพื่อยอยดินใหรวนซุย เก็บความชื้น
ปรับระดับดิน และกลบปุยอินทรียที่หวาน
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 ใชฝายพันธุดี มีความงอกไมต่ํากวา 80% จากแหลงผลิตที่เชื่อถือได
ใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอม เชน พันธุนครสวรรค1 ศรีสําโรง2 ศรีสําโรง60
1.2.2 คลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีตามคําแนะกอนปลูก
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
2.1.1 ใชแรงงานคน หยอดหลุมละ 3 - 5 เมล็ด กลบดินหนาประมาณ
3 - 5 เซนติเมตรขึ้นความชื้นของดิน
- ปลูกเปนพืชแรก ระหวางเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ระยะ
ระหวางแถว 125 - 150 เซนติเมตร ระหวางหลุม 50 เซนติเมตร
- ปลูกเปนพืชที่สอง ปลายเดือนกรกฎาคม - กลางสิงหาคม ระยะ
ระหวางแถว 50 - 80 เซนติเมตร ระหวางหลุม 25 เซนติเมตร
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2.1.2 อายุ 3 สัปดาห ถอนแยกใหเหลือ 2 ตนตอหลุม อายุ 4 สัปดาห
ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม
2.1.3 ถาไมมีปญหาการทําลายของโรคใบหงิก อายุ 3 สัปดาห ถอนแยก
ใหเหลือ 1 ตนตอหลุม
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย แบงใส 2 ครั้งๆ ละครึ่งอัตรา ครั้งแรกรองกนหลุมพรอมปลูก
ครั้งที่สองเมื่อฝายอายุประมาณ 4 สัปดาห โรยขางแถว แลวพรวนดินกลบ ขณะใสดินตอง
มีความชื้น
3.1.1 ดินเหนียวสีดํา เปนดินที่มีโพแทสเซียมพอเพียงตอการเจริญเติบโต
ของฝาย ถามีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมต่ํากวา 10 สวนในลานสวน ใสปุยสูตร 21-0-0
อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมตอไร แตถามีฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชนต่ํากวา10 สวนในลานสวน ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร
3.1.2 ดินเหนียวสีแดง ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร
หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 70 กิโลกรัมตอไร
3.1.3 ดินทรายหรือดินรวนทราย ใสปุยสูตร สูตร 20-10-10 อัตรา
60 กิโลกรัมตอไรหรือสูตร 15-15-15 อัตรา 70 กิโลกรัมตอไร
3.1.4 ดินรวนเหนียวสีน้ําตาล ถามีโพแทสเซียมมากกวา 40 สวนในลาน
สวน ใสปุยสูตร 20-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร แตถามีโพแทสเซียมต่ํากวา 40 สวนใน
ลานสวน ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร
3.2 การจัดการวัชพืช
3.2.1 ใชแรงงานหรือเครื่องจักรกล 1 - 2 ครั้ง เมื่อฝายอายุประมาณ 3 - 4
สัปดาห และกอนฝายแตกสมอ อายุประมาณ 60 - 70 วัน ถายังมีวัชพืชควรกําจัดวัชพืช
อีกครั้ง เพื่อปองกันเศษใบและดอกของวัชพืชปะปนไปกับปุยฝาย
3.2.2 ในกรณีที่กําจัดดวยแรงงานหรือเครื่องจักรกลไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ควรพนสารเคมีตามคําแนะนํา กําจัดวัชพืช
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 โรคที่สําดัญ
4.1.1 โรคใบหงิก เกิดจากเชื้อไวรัส .มีเพลี้ยออนฝายเปนพาหะ ลักษณะ
อาการใบมีขนาดเล็ก ใบออนมีเสนใบสีเขียวออนกวาปกติ ใบยอดหงิกมวนหรืองุมลง
ชวงขอตอของลําตนสั้น ระบาดทุกระยะของการเจริญเติบโต ถาเปนโรคตั้งแตระยะกลา
ตนจะแคระแกร็น ไมใหผลผลิต ถาเกิดโรคกับตนฝายที่มีอายุมาก ใบยอดจะเปนพุม
เปราะและกรอบ มีจํานวนสมอนอยลง ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.1.2 โรคเนาคอดิน เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ เมล็ดที่กําลังงอก
ถูกทําลายเปนแผลสีน้ําตาลปนดํา หากเกิดกับตนกลาที่งอกโผลพนดินแลว แผลจะเกิด
ขึ้นที่โคนตนบริเวณระดับดินมีลักษณะฉ่ําน้ําสีน้ําตาล ตนกลาจะลมพาดอยูบนดิน ระยะ
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แรกใบเลี้ยงยังเขียวดี และจะหี่ยวตายในที่สุด ปองกันกําจัดโดย การคลุกเมล็ดพันธุดวย
สารเคมีตามที่แนะนํากอนปลูก
4.1.3 โรคใบไหม ใบจุดเหลีย่ ม กานดํา หรือสมอเนา เกิดจากเชือ้ รา ลักษณะ
อาการ แผลมีลกั ษณะเปนจุดฉํา่ นํา้ สีของแผลจะคอยๆเปลีย่ นเปนสีนาํ้ ตาล เกิดไดกบั ทุกสวน
ของตนฝายและทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแตระยะกลาทําใหใบเลี้ยงแสดงอาการไหม
ลามไปถึงยอดและตากําเนิดใบ ในฝายที่มีอายุมาก แผลจะขยายไปตามเสนใบ ติดตอไป
ถึงกานใบและเขาสูลําตน แผลจะมีสีนํ้าตาลดํา ถาเกิดกับสมอแผลจะเปนจุดฉํ่านํ้าขยาย
กวางไมมีขอบเขต ตรงกลางแผลยุบสีนํ้าตาลดํา เมื่อมีเชื้อราชนิดอื่นเขาทําลายซํ้า สมอจะ
เนา ปองกันกําจัดโดยการคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีตามคําแนะนํากอนปลูก ในแหลงที่
พบการระบาดของโรคเปนประจํา
4.2 แมลงที่สําคัญ
4.2.1 เพลี้ยจักจั่น ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบและยอด
ทําใหตนออนแคระแกร็นหรือตาย ขอบใบเปนสีนํ้าตาลถึงแดง ใบกรอบแหงและงุมลง
ตอมาใบดอกและสมอจะรวง ควรใชสาร อิมดิ าโคลพริด คลุกเมล็ดพันธุก อ นปลูกและฉีดพน
4.2.2 เพลี้ยออน เปนพาหะนําโรคใบหงิก อาศัยดูดกินนํ้าเลี้ยงบริเวณ
ใตใบออน ทําใหยอดชะงักการเจริญเติบโต ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.2.3 เพลี้ยไฟ ตัวออนและตัวเต็มวัยเจาะเยื่อใบฝายและดูดกินนํ้าเลี้ยง
ทําใหบริเวณผิวใบดานลางมีสีเงินหรือสีบรอนซ หลังจากนั้นใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล
เหี่ยวและรวง ถาเพลี้ยไฟเขาทําลายฝายในระยะตนออนอยางรุนแรง อาจทําใหฝายชะงัก
การเจริญเติบโตหรือตาย ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกและพน
ตามคําแนะนํา
4.2.4 แมลงหวี่ขาว ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากใบฝายและ
ถายมูลทําใหเกิดราดํา ใบฝายรวงเร็วกวาที่ควรและทําใหเสนใยฝายสกปรก ปองกันกําจัด
โดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4.2.5 หนอนเจาะสมฝาย กัดกินใบ ดอก และสมอฝายทุกขนาด ทําใหดอก
รวง หนอนเจาะฐานของสมอเขาไปกินภายใน ถายมูลไวบนสมอและริ้วประดับดอก ทําให
เกิดความเสียหายอยางรุนแรง ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา

105

5. การเก็บเกี่ยว
5.1 เก็บปุยครั้งแรกเมื่อฝายอายุ 110 วัน หรือสมอฝายชุดแรกแตกปุยเต็มที่
ตอมาเก็บทุก 7 - 10 วัน จนถึงอายุ 160 วัน
5.2 ควรเก็บระยะที่แดดออกหรือไมมีน้ําคางเกาะบนปุยฝาย เพื่อปองกัน
ปุยฝายปนเปอนจากสิ่งสกปรก
5.3 เลือกเก็บเฉพาะสมอที่แตกปุยเต็มที่และแหงสนิท
5.4 เก็บปุยฝายที่ขาวสะอาด ไมใหมีสิ่งเจือปน เชน เศษใบ ริ้วประดับ
หรือวัชพืชติดมากับปุยฝาย
5.5 แยกปุยฝายระหวางสวนโคน กลาง และยอด โดยทั่วไปปุยฝายจาก
สวนกลางของลําตนจะมีคุณภาพดีกวาจากสวนอื่นๆ
5.6 ปุยฝายที่เก็บจากสมอที่แตก ไมสมบูรณ ควรแยกบรรจุถุง
5.7 ใหใชถุงผาดิบเก็บปุยฝาย
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5. ความตองการน้ํา
5.1 ปริมาณน้ํา

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

3.2 ความลึกของหนาดิน
3.3 ความเปนกรดดางของดิน
3.4 ปริมาณอินทรียวัตถุ

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน

2. สภาพพื้นที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ําทะเล

1.4 ลม

1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ
1.2 ฝน
1.3 ความเขมของแสง

สภาพแวดลอม

- ปริมาณน้ําฝน 800-1,000 มิลลิเมตร/ป และกระจายสม่ําเสมอ

- ดินรวนปนทราย ดินเหนียว ดินรวนทราย หรือดินทราย จนถึงดิน
ตะกอน
- ตองการระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 30 เซนติเมตร
- pH 5.5-6.5
- ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.0 %

- การปลูกฝายพบแพรกระจายอยูระหวางละติจุด 37 องศาเหนือ ถึง 32
องศาใต
ระดับความสูงกวาน้ําทะเลไมเกิน 1,000 เมตร

- ลมพัดไมแรงเกินไป

- เจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิในชวง15-35 องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้ําฝน 800-1,000 มิลลิเมตรตอป และกระจายสม่ําเสมอ
- ฝายตองการแสงแดดจัดและไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพรมเงาได
ฝายพวกที่มีอายุหลายปมักจะตอบสนองตอชวงแสงในลักษณะเปนพืชวัน
สั้น พวกที่มีอายุปเดียวสวนใหญจะไมตอบสนองตอชวงแสง(Day neutral)

ความเหมาะสม

ขอจํากัด

กอนทําการปลูกฝายควรมีการวิเคราะหดินหาปริมาณธาตุอาหารในดินเพื่อ
ชวยลดตนทุนการใสปุย

- ปลูกไมไดในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของฝาย

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบขอคนมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. การสุมตรวจการระบาดของโรคและแมลงอยางสม่ําเสมอทุกสัปดาห
รวมกับการใชสารฃีวภัณฑเพื่อปองกันและกําจัดกอนแพรระบาด หากพบศัตรูพืชเกิน
ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจใหใชสารเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
2. ใชฝายพันธุตานทานแมลงศัตรูเชน พันธุนครสวรรค 1 ศรีสําโรง 2 ศรีสําโรง
60 และเปนพันธุพื้นเมือง เชน พวงมะไฟ
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2533. เปาหมายการผลิตสินคาเกษตรกรรมที่สําคัญป
2533; เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 18/2533. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ : 96-103
สถาบันวิจัยพืชไร.2536. เอกสารวิชาการเรื่องฝาย. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ. กรุงเทพฯ. 168 หนา (06-170)
ศูนยสถิติการเกษตร. 2536. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก 2535/36.
เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ 445. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
Pursglobe.J.w.1977.Tropical Crops : Dicotyledon Vol. 1& 2. Longman.Singapore:
กรมวิชาการเกษตร ระบบขอมูลทางวิชาการ it.doa.g.th/vichakan/news.php?news
กรมสงเสริมการเกษตร 2535. เอกสารวิชาการที่ 53 เรื่องการปองกันกําจัดศัตรูฝาย
โดยวิธีผสมผสาน : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ.
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ศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด
1. โรคโคนเนา รากปม ใบไหม
2. เพลี้ยจักจั่น
3. หนอนคืบ

การเตรียมพันธุ
1. ใชเมล็ดพันธุดีมี ความ
งอกสูงไมต่ํากวา 80 %
2 คลุกเมล็ดดวยสารปองกัน
เชื้อราตามคําแนะนํา

60 วัน
การใสปุย
1. การปุยเคมี
สูตร 15-15-15 หรือ
8-8-8 อายุ 1-2 เดือน
2. อัตรา 50 กก./ไร

80 วัน
การกําจัด
วัชพืช
ใชสารเคมีฉีดพนกอน
วัชพืช และปองอก

100 วัน

160 วัน

การเก็บเกี่ยว
1. ระยะเก็บเกี่ยวเมื่อปอ
ออกดอก 50 % ของแปลง
2. ตัดที่โคนติดดิน
3. มัดตนปอเขาดวยกัน

140 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1. เก็บตนที่สมบูรณไมเปนโรคโดยเก็บในระยะหลังจากปอออกดอกแลวประมาณ 45 วัน
2. แชฟอก แบงออก เปน2 แบบ ไดแก การแชทั้งตน และการแชกลีบสด
3. ตากปอในแดดจัดประมาณ 2-3 วัน
4. มัดปอที่แหงดีแลววางสลับโคนและปลายใหเปนระเบียบ ขนาด 70-130 กก.
5. การเก็บเมล็ดควรตัดทั้งตนนํามาสุมเปนกระโจมเมื่อแหงสนิทแลวเขยาหรือนวดใหเมล็ดรวงหลุดจากกระเปาะกวาดรวม
กันแลวฝดทําความสะอาดเก็บไวในภาชนะแหงที่ปดมิดชิดไดดีเพื่อดันความชื้นและแมลงเก็บไวเปนพันธุปลูกตอไป
6. ควรเก็บในกระสอบปาน ถุงพลาสติก และกระปอง ในสภาพอุณหภูมิทั่วๆไป เก็บไวนานประมาณ 13 เดือน

การปลูก

40 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาปอแกว

วิธีปลูก 3 วิธี
1.หวาน ใชเมล็ดพันธ 3 – 4 กก./ไร
2. หยอดหลุม ใชเมล็ดพันธุ 2 – 3 กก./ไร
3. โรยเปนแถว ใชเมล็ดพันธุ 2 – 3 กก./ไร
ฤดูปลูก
ตนฤดูฝน ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน

20 วัน

การเตรียมดิน
1. ไถดะ 1 ครั้ง ลึก 20 – 30 ซม.
2. หวานปุยคอกและ
3. พรวน 1 ครั้ง เพื่อไถกลบเศษ
ซากวัชพืช

การเตรียมการ

ปอแกว

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาปอแกว

1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน ควรมีการกําจัดวัชพืชและทําใหดินรวนซุยเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช โดยการไถดิน 1 ครัง้ ไถพรวน 1 ครัง้ ในขณะทีด่ นิ มีความชืน้ ทีเ่ หมาะสม
ไมแหงหรือแฉะเกินไป
1.2 การเตรียมพันธุ เมล็ดพันธุท จ่ี ะใชปลูกควรมีเปอรเซ็นตความงอกสูงไมตาํ่ กวา
80% ปราศจากเมล็ดวัชพืชปะปน กอนการปลูกควรนําเมล็ดคลุกสารกําจัดเชือ้ ราเบนเลท
หรือไดโฟราแทน ประมาณ 1 - 2 ชอนชาตอเมล็ด 1 กิโลกรัม เมล็ดพันธุที่ใชประมาณ 3
กิโลกรัมตอไร
2. การปลูก ทําได 3 วิธี ดังนี้
2.1 การหวาน ใชเมล็ดพันธุ 3 - 4 กก.ตอไร
2.2 การหยอดหลุม ระยะปลูก 30 - 50 x 5 - 10 หลอดหลุมละ 4 - 5 เมล็ด ใช
เมล็ดพันธุ 2 - 3 กิโลกรัมตอไร
2.3 โรยเปนแถว ระยะระหวางแถว 30 - 50 เซนติเมตร แลวถอนใหเหลือ ระยะ
ระหวางตน 5 - 10 เซนติเมตร เมือ่ ปอแกวอายุประมาณ 1 เดือน ใชเมล็ดพันธุ 2 - 3 กิโลกรัม
ตอไร
3. การดูแลรักษา
การใสปุย ใสปุยสูตร 8-8-8 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เมื่อ
ปอแกวมีอายุประมาณ 1 - 2 เดือน หรือหลังการกําจัดวัชพืชครัง้ แรก สําหรับพืน้ ทีป่ ลูกปอแกว
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ของไทยสวนใหญมีความอุดมสมบรูณตํ่า ตลอดจนมีความสูญเสียธาตุอาหารโดยการ
ชะลางสูง จึงแนะนําใหมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินโดยการใสปุยคอก ปุยพืชสด
เชน ถั่วเขียว ปอเทือง แลวไถกลบ หรือปลูกพืชหมุนเวียน
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช มีทั้งวัชพืชใบแคบและใบกวาง การปองกันและกําจัดทําไดดังนี้
4.1.1 ใชสารเคมี อัตราตามคําแนะนําพนคุมดินหลังปลูก กอนปอแกว
และวัชพืชงอกขณะพนตองมีความชื้น
4.1.2 หากไมใชสารเคมี ใช
แรงงานคนกําจัดเมื่อปอแกวอายุ 2 เดือน
4.2 โรคที่สําคัญ
4.2.1 โรคเนาคอดิน สาเหตุ
จากเชื้อรา เขาทําลายตนออน โดยจะมีรอย
แผลฉ่ําสีน้ําตาลบริเวณโคนตน ทําใหตนลม
หรือยืนตนเหี่ยวแหงตาย เชื้อราทั้ง 2 ชนิด
สามารถระบาดและตกคางในดินไดนาน
โรคนี้จึงจัดวาเปนโรคระบาดทางดิน ปองกัน
กํ า จั ด โดยใช ส ารเคมี ต ามคํ า แนะนํ า คลุ ก
เมล็ดพันธุกอนปลูก ใชพันธุทนทานตอโรค
หากพบตนที่เปนโรคถอนและเผาทําลาย
4.2.2 โรคโคนเนา สาเหตุ
จากเชื้อรา เชื้อโรคจะเขาทําลายรากและ
บริเวณโคนตน ทําใหเกินเปนแผลสีน้ําตาล
เขมแลวลุกลามเขาไปตามลําตน ทําใหตน
ปอแกวแสดงอาการใบเหี่ยวอยางชัดเจนนอกจากนี้เชื้อโรคยังสามารถเขาทําลายสวน
อื่นๆ เชน ใบ หรือยอด ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคําแนะนําคลุกเมล็ดพันธุกอน
ปลูก ใชพันธุทนทานตอโรค หากพบตนที่เปนโรคถอนและเผาทําลาย
4.2.3 โรคใบไหมหรือยอดเนา สาเหตุจากเชื้อรา เชื้อโรคมักระบาดในชวง
ฝนชุกหรืออากาศมีความชื้นสูง เขาทําลายสวนใบทําใหเหี่ยวและรวง และอาจลุกลามลง
ไปที่สวนยอดและลําตนทําใหยอดเนาและลําตนแหงตาย แตถาระบาดไมมากนัก
สวนโคนตนก็จะสามารถแตกแขนงใหม ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคําแนะนําคลุก
เมล็ดพันธุกอนปลูก ใชพันธุทนทานตอโรค พบตนที่เปนโรคถอนและเผาทําลาย
4.2.4 โรครากปม สาเหตุจากไสเดือนฝอย ทําใหตนแคระแกรน ใบเหลือง
ซีดและใบลางรวง รากเจริญผิดปรกติและเปนปุมปม ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี
ตามคําแนะนํา คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูก ใชพันธุทนทานตอโรค พบตนที่เปนโรคถอนและ
เผาทําลาย
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4.3 แมลงศัตรูที่สําคัญ
4.3.1 เพลี้ยจักจั่น ดูดกินนํ้าเลี้ยงตามใบ ทําใหใบหงิกงอ ตนแคระแกร็น
กําจัดโดยใชสารเคมีประเภทดูดซึมตามคําแนะนํา
4.3.2 หนอนเจาะลําตน เจาะกินลําตนทําใหตน ปอเหีย่ วเฉา ปองกันกําจัด
โดยใชสารเคมีประเภทดูดซึมตามคําแนะนํา
5. การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 การเก็บเกี่ยว เมื่อดอกบานได 50% ของทั้งแปลง หรือเมื่ออายุเก็บเกี่ยว
140 - 160 วัน ความสูงของตน ประมาณ 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
5.2 ใชมีดตัดที่โคนตนชิดดิน แลวนํามาเลือกขนาดตน และความยาวที่เทาๆ
กัน มัดรวมกันใหมีขนาดมันประมาณ เสนผาศูนยกลาง 20 - 25 เซนติเมตร ปลอยทิ้งไว
ใหใบรวง 2 - 3 วัน แลวจึงนําไปแชฟอก
5.3 การแชฟอก (Retting) โดยนํามัดตนปอที่ตากใหใบรวงแลวไปแชน้ําใน
บอ หรือหนอง โดยการวางซอนกันไมเกิน 3 ชั้น กดใหจมอยูใตผิวน้ําประมาณ 10 - 15
เซนติเมตร และใชทอนไมทับไว ระยะเวลา ประมาณ 10 - 21 วัน
5.4 ลอกเสนใยออกจากแกนลําตน โดยนําไปลอกในน้ําที่ลึกประมาณเอว
แยกเอาแกนลําตน (ไสปอ) ออกจากสวนเปลือกนอก แลวใชมือจับสวนโคนของเปลือก
นอกฟาดหรือแกวงในน้ําเพื่อลางสวนลําตน ตลอดจนเปลือกสวนอื่นๆ ที่ติดอยูใหหลุด
เหลือแตสวนของเสนใย ลางใหสะอาด ตากแดดทันที บนราวไมไผ 2 - 3 แดด เมื่อปอ
แหงสนิท ใหทําความสะอาดอีกครั้ง
5.5 จัดเรียงสวนโคนของเสนใยใหอยูระดับเดียวกัน แลวมัดเปนทอนใหญ
ขนาดน้ําหนัก 70 - 130 กิโลกรัม เสนใยที่ไดเรียกวาเสนใยปอฟอก (retting ﬁber) การ
ลอกเสนใยปอเปนการใชแรงงานและเวลาคอนขางมาก โดยปกติคน 1 คน จะสามารถ
ลอกเสนใยแหงไดประมาณ 4 – 5 กิโลกรัมตอวัน
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สภาพแวดลอม

ปอแกวตองการธาตุอาหารหลัก
- ไนโตรเจน: ฟอสฟอรัส ;โพแทสเซียม
- ในอัตรา 1:1:1
- ปอแกวตองการน้ํานอย แตตองการน้ําสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา
ของการเจริญเติบโต

5. ความตองการน้ํา

- ควรเปนดินทราย ดินรวนปนทราย หรือดินเหนียวที่มีการระบาย
น้ําไดดี

- ปอแกวชอบดินทรายรวน ที่ดอน

- เจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิอยูระหวาง 15.5 -26.6 องศาเซลเซียส
และอุณหภูมิกลางคืนไมควรต่ํากวา 13 องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้ําฝนอยูในชวง 500-600 มิลลิเมตรตอป
- ปอแกวเปนพืชที่ตอบสนองตอชวงแสง โดยจะออกดอกเมื่อชวงวัน
สั้นกวา 12 ชั่วโมง

ความเหมาะสม

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน

2. สภาพพื้นที่

1.2 ฝน
1.3 ความเขมของแสง

1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

ขอจํากัด

- หากขาดน้ํา ปอแกวจะชะงักการเจริญเติบโตและเสนใยจะมีคุณภาพต่ํา
- หากน้ํามากเกินไปตนปอแกวจะเปนโรคโคนเนาไดงาย

- ไมควรปลูกในดินที่มีชั้นดินดานอยูใกลผิวดินมากเกินไป เพราะรากลง
ไปจะไมเจริญเติบโตเทาที่ควรและผลผลิตของเสนใยต่ํา

- ไมทนตองน้ําทวมขัง

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปอแกว

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
1. การใหน้ํา ปอแกวจัดวาเปนพืชทนแลง มีความตองการน้ํานอย แตก็ตองการ
น้ําสม่ําเสมอตลอดระยะของการเจริญเติบโตหากขาดน้ํา ปอแกวจะชะงักการเจริญเติบโต
และเสนใยจะมีคุณภาพต่ํา แตถาน้ํามากเกินไปตนปอแกวก็จะเปนโรคเนาไดงาย สําหรับ
การปลูกในประเทศไทยซึ่งอาศัยน้ําฝนเพียงอยางเดียว ดังนั้นในปที่ฝนมีการกระจายตัว
สม่ําเสมอตลอดฤดูไมมีฝนทิ้งชวงและไมมีสภาพน้ําทวม การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ปอแกวมักจะสูง
2. โรคและแมลงมีผลตอผลผลิตมาก จึงตองมีการจัดการดังนี้
2.1 ใชสารปองกันเชื้อราคลุกเมล็ด เชน เบนเลท หรือไดโฟลาแทน
ในอัตรา 5-10 กรัม ตอ เมล็ด 1 กก.
2.2 เลือกปลูกปอแกวในที่ซึ่งไมมีน้ําขัง และไมมีรมเงาของตนไมใหญ
หรือที่ซึ่งไมเคยมีโรคระบาดรุนแรง
2.3 เมื่อพบตนที่เปนโรคใหถอนและเผาทําลาย
2.4 สําหรับแหลงที่เปนโรคนี้ ควรปลูกพันธุที่คอนขางทนทานตอโรค เชน
THS2 , THS12 และ THS 22
2.5 ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการสะสมของโรคใหนอยลง
2.6 ปองกันเพลี้ยจักจั่นและหนอนเจาะลําตน โดยการฉีดสารกําจัดแมลง
ประเภทดูดซึม เชน อโซดริน ไดเมทโธเอท หรือไซกอน
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 2536 . รายงานประจําป 2535. สถาบันวิจัยพืชไร กรมสงเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ศูนยสถิติการเกษตร. 2536 . สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปเพาะปลูก2535/36.
เอกสาร สถิติการเกษตรเลขที่ 445. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ. กรุงเทพฯ.
ศูนยสถิติการเกษตร. 2537 ก. รายงานผลการสํารวจปอ ปเพาะปลูก 2532/332536/37. เอกสารสถิติการเกษตรเลขที่ 454. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ
ศูนยสถิติการเกษตร. 2537 ข. ขอมูลการผลิตและการตลาดปอ. เอกสารสถิติการเกษตร
เลขที่ 454. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ
Kirbu, R.H. 1963. Vegetable Fibers; Botany, Cultivation and Utilization. Leonard
Hill Book Ltd. Interscience Pubisher Inc. New York.
สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร . เอกสารคําแนะนําการปลูกปอ.2544
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1. การคัดขนาดหนอ
แตละแปลงใหปลูกดวย
หนอขนาดเดียวกัน
2 ชุบหนอพันธุหรือ
จุกกอนปลูก ดวยสาร
ปองกันโรคเนาหรือตน
เนา

การเตรียมพันธุ

1. ไถสับใบและตนทิ้งไว
2-3 เดือน เพื่อใหเศษซาก
ยอยสลาย
2. ไถ 1 ครัง้ ตากดิน 7-10
วัน
3. ไถพรวน 1-2 ครั้งยก
แปลงสูง 15 ซม.

การเตรียมดิน

การเตรียมการ

สับปะรด

การใสปุย

120 วัน

ศัตรูที่สําคัญและการปองกัน
กําจัด

การกําจัดวัชพืช

180 วัน

1. หลังการไถพรวนใหคราดเก็บเศษ
ซากวัชพืชออกจากแปลง
2. หลังปลูก 1-2 เดือน ควรกําจัด
วัชพืชออก
3. พนสารกําจัดวัชพืช ตามคํา
แนะนํา GAP
4. หลีกเลี่ยงการพนสารกําจัดวัชพืช
ไปที่ยอดสับปะรด และหามพนหลัง
บังคับดอก

150 วัน

(แอมโร 0.73%)

1. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว คัดทิ้งผลแกน ถูกแดดเผา หรือ
จุกผิดปกติ คัดขนาดของผลตามมาตรฐานของโรงงานหรือผูรับ ดับบลิวพี อัตราการใช 20-40 กรัม/น้ํา20 ลิตร
หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80 % ดับบลิวพี
ซื้อ
2. การเก็บรักษาผลผลิตและการบรรจุ สับปะรดสําหรับบริโภค 80-100 กรัม/น้ํา20 ลิตร
สดลางทําความสะอาดและตัดกานผลใหเหลือประมาณ 2 ซม. 2. ผลแกน ใหปุยครบสูตร ลดปริมาณการใช
ไนโตรเจน
จุมผลในสารผสมไขเคลือบผิว บรรจุกลอง
3. โรคเหี่ยวเกิดจากเชื้อไวรัสมีมดและเพลี้ยแปง
3. การขน สงเขาโรงงานภายใน 1-2 วันจัดเรียงใหดานจุกลง
ขางลางเพื่อใหไดรับน้ําหนักและปองกันการผลช้ํา
เปนพาหะ ใชเหยื่อพิษกําจัดมดไฮดราเมทิลนอน

1. โรครากเนาหรือตนเนา ใชเมตาแลกซิล 25%

1. ใหปุยสัดสวน 3:1:4 ที่กาบใบลาง2
ครั้ง
- ครั้งแรกหลังจากปลูก 1-3 เดือน
- ครั้งที่ 2 หางกัน 2-3 เดือน
2. ถาใบเหลืองซีดจางใหปุยทางใบ 230-30 3 ครั้ง
- กอนบังคับดอก 30 วัน และ 5 วัน
- หลังบังคับดอก 20 วัน

90 วัน

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

1. ปลูกดวยหนอ ที่มีขนาด
เดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
บังคับออกดอก
2. ปลูกดวยจุกที่มีขนาด
ตั้งแต 180 กรัม
3. ระยะปลูก 30 x 50 x
(80-90) ซม.จํานวน 7,5008,500 ตน/ไร
4. ใสปุยรองพื้น
สูตร 16-20-0

การปลูก

30 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาสับปะรด

การเก็บเกี่ยว

360 วัน

1. ระยะเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม
- สับปะรดสงโรงงาน
เก็บเกี่ยวผลที่สุก
แกตามมาตรฐานที่
กําหนด
- สับปะรดบริโภคสด
การใหน้ํา
เก็บเกีย่ วเมือ่ ตาสับปะรด
1. ใหน้ําชวงแลง สัปดาห เริ่มเปด 2-3 ตา หรือผิว
ละ 1-2 ลิตร/ตน
เปลื อ กเปลี่ ย นเป น สี
2. ควรใหน้ํากอนและหลัง เหลือง 10 เปอรเซนต
การออกดอก
สับปะรดโรงงานใชมอื หัก
3. หยุดใหน้ํากอนเก็บ
ผลออกจากตนโดยไมตอ ง
เกี่ยว 15-30 วัน
เหลือกานและหักจุกออก
สับปะรดกินสดใชมีด
ตัดใหเหลือกานยาว
ติดผลประมาณ 10
ซม.ไมตองหักจุกออก

1. บังคับดอกเมื่อตนมี
น้ําหนัก 2.5-2.8 กก.
2. ใชสารเอทธิฟอน ฉีด
พน 2 ครัง้ (หางกัน 4-7 วัน)
3. ควรทําชวงเย็นหรือ
กลางคืน

การบังคับดอก

240 วัน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาสับปะรด
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
พื้ น ที่ เ ค ย ป ลู ก
สับปะรด
ใหไถสับใบและตน
ทิ้งไวประมาณ 2-3 เดือน แลว
ไถกลบ ไถดะ 1 ครั้ง ตากดิน 7
– 10 วัน พรวน 1 – 2 ครั้ง ยก
แปลงสูง 15 เซนติเมตร แลวทํา
แนวปลูกสับปะรด ถาพื้นที่ลาด
เอียงมากกวา 3 เปอรเซ็นต ตอง
ทํารองระบายน้ํารอบแปลงปลูก
เพื่ อ ป อ งกั น การชะล า งหน า ดิ น
วิเคราะหดินกอนปลูกและปฏิบัติ
ตามคํ า แนะนํ า ในแต ล ะแหล ง
ปลูก โดยเฉพาะการจัดการ
อินทรียวัตถุในดิน
1.2 การเตรียมพันธุ
ควรคัดขนาดหนอ
พันธุ ใหมีขนาดเดียวกันทั้งแปลง
เพื่อใหเจริญเติบโตเทากันซึ่งจะ
สะดวกในการบังคับการออกดอก
2. วิธีการปลูก
2.1 การปลูกดวยหนอ
- คัดหนอใหมีขนาดเดียวกันสําหรับปลูกในแตละแปลง เพื่อสามารถ
เก็บเกี่ยวไดพรอมกัน
- หนอที่ใชปลูกมี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (300-500 กรัม) ขนาดกลาง
(500 - 700 กรัม) ขนาดใหญ (700 - 900 กรัม)
- ไมควรใชหนอพันธุที่หักจากตนแลวเก็บไวนานเกินไป
- สามารถบังคับดอกไดเมื่ออายุปลูก 8 - 12 เดือน ซึ่งขึ้นอยูกับขนาด
ของหนอที่ใชปลูก
2.2 การปลูกดวยจุก
- ปลูกดวยจุกที่มีขนาดตั้งแต 180 กรัม
- สามารถบังคับดอกไดเมือ่ อายุปลูก 10 – 14 เดือน ขึน้ อยูก บั ชวงเวลาปลูก
2.3 การปลูกและระยะปลูก
- ชุบหนอพันธุหรือจุกกอนปลูก ดวยสารปองกันโรคเนาหรือตนเนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกชวงกลางฤดูฝน
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- ปลูกแถวคู ระยะปลูก 30 x 50 x (80 - 90) เซนติเมตร ปลูกไดประมาณ
7,500 – 8,500 ตนตอไร
3. การดูแลรักษา
3.1 การใหปุย
- สับปะรดตองการธาตุอาหารหลัก (N,P และK) ในแตฤดูกาลผลิต
- ไนโตรเจน 6 -9 กรัม N ตอตน หรือยูเรีย อัตรา 116 -169 กิโลกรัมตอไร
- ฟอสฟอรัส 2 – 4 กรัม P2O5 หรือทริพเปลซูเปอรฟอสเฟต อัตรา 38-76
กิโลกรัมตอไร
- โพแทสเซียม 8 -12 กรัม K2O ตอตน หรือโพแทสเซียมคลอไรด 113-170
กิโลกรัมตอไร
3.2 วิธีการใหปุย
3.2.1 การใหปุยทางกาบใบ
- ใหปุยรองพื้นสูตร 16-20-0 และใหปุยบริเวณกาบใบลางของตน
ดวยปุยเคมีสัดสวน 2:1:3 หรือ 3:1:4 เชน สูตร 12-6-15 หรือ 12-4-18 หรือ 15-5-20
หรือ 13-13-21 ให 2 ครั้ง ครั้งละ 10 - 15 กรัมตอตน ครั้งแรกหลังปลูก 1 - 3 เดือน ครั้ง
ตอมาหางกัน 2 - 3 เดือน หากไมไดใหปุยรองพื้น จะใหปุยทางกาบใบลางของตนก็ได แต
เพิ่มจํานวนเปน 3 ครั้ง
- เมื่อสับปะรดมีใบสีเขียวซีดจาง เนื่องจากไดรับธาตุอาหาร
ไมเพียงพอ ใหพนปุยทางใบเสริมดวยปุยเคมีสูตร 23-0-30 ผสมน้ําเขมขน 5 เปอรเซ็นต
อัตรา 75 มิลลิลิตรตอตน จํานวน 3 ครั้ง คือ ระยะกอนบังคับดอก 30 วัน 5 วัน และหลัง
บังคับดอก 20 วัน
3.2..2 การใหปุยทางดินรวมกับการพนทางใบ
- ใหปุยรองพื้นและ/หรือใหปุยบริเวณกาบใบลางของตน 1 ครั้ง
อัตรา 10 - 15 กรัมตอตน หลังปลูก 1 - 3 เดือน ตามขอ 3.2.1
- พนทางใบเดือนละ 1 ครั้ง จนตนไดขนาดที่จะบังคับดอก ดวย
ปุยเคมี ประกอบดวย
- แอมโมเนียซัลเฟต 30 กิโลกรัม
- เหล็กซัลเฟต 3 กิโลกรัม
- โพแทสเซียมคลอไรด 10 กิโลกรัม
- สังกะสีซัลเฟต 0.5 กิโลกรัม
- แมกนีเซียมซัลเฟต 1 กิโลกรัม
- บอแร็กซ 0.1 กิโลกรัม
ผสมน้ํา 1,000 ลิตร พนในพื้นที่ 1 ไร
3.3 การใหน้ํา
ไมจําเปนตองใหน้ํา ถามีปริมาณน้ําฝนสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูก ในฤดูแลง
หรือฝนทิ้งชวง ควรใหน้ําตนสับปะรดที่กําลังเจริญเติบโต สัปดาหละ 1-2 ลิตรตอตน
หลังใสปุยครั้งสุดทาย ถาไมมีฝนตองใหน้ํา เพื่อใหตนสับปะรดใชปุยใหหมด ควรใหน้ํา
กอนและหลังการออกดอก หยุดใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว 15 - 30 วัน
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3.4 การบังคับดอก
- ในแปลงเดียวกัน ควรบังคับดอกพรอมกัน
- บังคับดอกหลังการใหปุยทางกาบใบแลว 2 เดือน หรือหลังการพนปุยทาง
ใบ 1 เดือน
- บังดับดอกเมื่อตนสับปะรดมีนํ้าหนักตนปลูกประมาณ 2.5 - 2.8 กิโลกรัม
และนํ้าหนักตนตอประมาณ 1.8 - 2.0 กิโลกรัม ดวยสารผสมของเอทธิฟอน (39%)
อัตรา 8 มิลลิกรัม กับปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม และนํ้า 20 ลิตร อัตรา 60 - 75
มิลลิลิตรตอตน หรือใสถานแกส อัตรา 1 - 2 กรัมตอตน ในขณะมีนํ้าอยูในยอดทั้ง 2 วิธี
บังคับ 2 ครั้ง หางกัน 4 - 7 วัน
- ทําการบังคับดอกในชวงเย็นหรือกลางคืน หากมีฝนตกภายใน 2 ชั่วโมง
หลังหยอดสารบังคับดอก ควรหยอดซ้ําภายใน 2 - 3 วัน
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืชที่สําคัญ
หลังปลูก 1 – 2 เดือน ควรกําจัดวัชพืชดวยแรงงานกอนที่วัชพืชจะออกดอก
โดยใชจอบดายระหวางแถว และถอนดวยมือระหวางตน ตองระวังไมใหรากและตนของ
สับปะรดกระทบกระเทือน ในกรณีการกําจัดวัชพืชดวยแรงงานไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ควรพนสารกําจัดวัชพืช หลีกเลี่ยงการพนสารกําจัดวัชพืชไปที่ยอดสับปะรด และหามพน
สารกําจัดวัชพืชทุกชนิดหลังการบังคับการออกดอก
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4.2 โรคที่สําคัญ
4.2.1 โรครากเนาหรือตนเนา สาเหตุเชื้อรา ลักษณะอาการสวนยอดของ
สับปะรดจะเปลี่ยนเปนสีแดง สีเหลืองซีด ใบยอดลมพับและหลุดงาย บริเวณฐานใบมีรอย
เนาช้ําสีเหลืองออน ขอบแผลสีนําตาลเขมจนถึงดํา เกิดอาการเนาและมีกลิ่นเฉพาะตัว
ชวงเวลาระบาดระบาดรุนแรงในฤดูฝน โดยเฉพาะในพื้นที่มีสภาพเปนดาง
การปองกันกําจัด ปรับพื้นที่แปลงปลูกใหมีการระบายน้ําไดดี
ปรับสภาพความเปนกรดดางของดินใหต่ํากวา 5.5 โดยใชกํามะถันผง หลีกเลี่ยงการใช
หนอหรือจุกสับปะรดจากแหลงและแปลงที่มีโรคระบาด จุมหนอหรือจุกกอนปลูก และพน
ดวยสารปองกันกําจัดโรคพืชทุก 2 เดือน ตามคําแนะนํา เก็บตนที่เปนโรคเผาทําลาย แลว
พนตนสับปะรดบริเวณใกลเคียง ดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช ตาม
4.2.2 โรคผลแกน สาเหตุเกิดจากปฏิกิริยารวมระหวางเชื้อแบคทีเรีย
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติลักษณะอาการเชื้อแบคทีเรียเขาไปในผล
ตั้งแตระยะดอกบาน และแสดงอาการเมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม คือ ผลสับปะรดที่เริ่ม
แกจะมีน้ํามากขึ้น บริเวณตาและเนื้อผลที่ถูกเชื้อเขาทําลาย เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขมและ
แข็งกระดาง ไมยืดหยุนเหมือนเนื้อสับปะรดปกติชวงเวลาระบาดจะระบาดรุนแรงในระยะ
7 - 10 วัน กอนที่ผลสับปะรดจะเก็บเกี่ยวได
การปองกันกําจัด เพิม่ จํานวนตนตอไรใหมากขึน้ ใหใชปยุ โพแทสเซียม
คลอไรด ตามคําแนะนํา
4.3 แมลงศัตรูที่สําคัญ
เพลี้ยแปง มีลักษณะเปนรูปไขคอนขางกลม ลําตัวยาวประมาณ 2.3-3.0
มิลลิเมตร ผนังลําตัวปกคลุมดวยไขแปงสีขาว ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจาก
ราก ตน ใบ และผลสับปะรดชวงเวลาระบาระบาดรุนแรงหลังการบังคับดอกแลว
การปองกันกําจัด ในแหลงที่เคยพบการทําลายเพลี้ยแปง ใหปองกันกําจัด
มด ซึ่งเปนตัวแพรกระจายเพลี้ยแปงดวยวิธีการทางเขตกรรม
5. การเก็บเกี่ยว
ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม สับปะรดจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดหลังจากการใชสาร
บังคับดอก 150-160 วัน ซึ่งอาจเร็วกวานี้หรือชาออกไปเล็กนอยขึ้นกับฤดูกาล ในชวง
ฤดูหนาวการแกของผลสับปะรดจะลาชาออกไปเล็กนอย สวนในฤดูฝนสับปะรดจะสุกแก
เร็วขึ้น อาจจะอยูที่ 140-150 วัน ฉะนั้นเพื่อความแมนยําในการพิจารณาการสุกของผล
สับปะรดดวยการนับอายุ
- สับปะรดสําหรับสงโรงงานใหใชมือหักผลออกจากตนโดยไมตองเหลือกาน แลว
หักจุกออก เก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่มีความสุกแกตามมาตรฐาน หามใชสารเคมีทุกชนิดเรง
ใหสับปะรดสุกกอนกําหนด
- สําหรับสับปะรดบริโภคสด ใชมดี ตัดใหเหลือกานยาวติดผลประมาณ 10 เซนติเมตร
ไมตองหักจุกออกเก็บเกี่ยวเมื่อตาสับปะรดเริ่มเปด 2 – 3 ตา หรือผิวเปลือกเปลี่ยนเปน
สีเหลืองประมาณ 10 เปอรเซ็นต

119

6. การจัดการตนตอ
เมื่อเก็บเกี่ยวสับปะรดตนปลูกหมดแลว ตองดําเนินการจัดการตนตอโดยเร็ว
การไดตนตอที่สมบูรณจะไดผลผลิตสูงในฤดูตอไป เปนการลดตนทุนการผลิต ตนสับปะรด
สามารถเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ไดผลสับปะรดตามขนาดที่โรงงานและผูบริโภค
ตองการ สับปะรดสามารถไวตอได 1 – 2 ครั้ง การปฏิบัติรักษาตนตอสับปะรดมีขั้นตอน
ดังนี้
1) หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตตนปลูกแลว ถาแปลงตนปลูกมีโรคเหี่ยวระบาด
ตองถอนตนที่แสดงอาการ ของโรคเหี่ยวออกไปทําลายนอกแปลง และปองกันกําจัดมด
และเพลี้ยแปง ตามคําแนะนํา
2) หักหนอที่เกิดระหวางการใหผลผลิตในรุนกอนออกใหหมด เพื่อใหหนอที่จะ
เกิดใหมมีความสม่ําเสมอ งายตอการดูแลรักษา
3) ใชมีดตัดตนสับปะรดระดับเหนือดิน 20 –30 เซนติเมตร และตัดใบใหเหลือ
ประมาณ 10 เซนติเมตร
4) ใชตนและใบสับปะรดคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น และปองกันการงอกของ
วัชพืช
5) การใหปุยตนตอ
- หลังเก็บเกี่ยวใหใชมีดตัดตนและใบ แลวเรงการเจริญเติบโตของหนอดวย
การใหปุยเคมีสูตร 46-0-0 หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต บริเวณกาบใบลางของตนตอเดิม
อัตรา 7-15 กรัมตอตน
- ใหปุยทางกาบใบดวยปุยเคมีสูตร 12-6-15 หรือ 13-13-21 อัตรา
15 กรัมตอตน จํานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังจากเลือกหนอที่จะไวตอแลว และครั้งตอมา
อีก 4 เดือน
- เมื่อสับปะรดมีใบสีเขียวซีดจาง เนื่องจากไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอให
หยอดหรือพนดวยปุยเคมีจํานวน 3 ครั้ง เชนเดียวกับการใหปุยตนปลูก
6) หักหนออากาศ หรือหนอที่เกิดจากตนไปใชขยายพันธุเหลือเฉพาะหนอดิน
ที่แข็งแรง 1 - 2 หนอไวเปนตนตอ
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5. ความตองการน้ํา
5.1 ปริมาณน้ํา

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน
3.2 ความลึกของหนาดิน
3.3 ความเปนกรดดางของดิน
3.4 ปริมาณอินทรียวัตถุ

2.2 ความลาดชันของพื้นที่

2. สภาพพื้นที่
2.1 ความสูงจากระดับน้ําทะเล

1.5 ลม

1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ
1.2 ความชื้นสัมพัทธ
1.3 ฝน
1.4 ความเขมของแสง

สภาพแวดลอม

- ปริมาณน้ําที่สับปะรดตองการประมาณ 300 มิลลิลิตร/ตน/สัปดาห

- สับปะรดตองการธาตุอาหารหลักในแตละฤดูการผลิต ดังนี้
• ไนโตรเจน 6-9 กรัมตอตน
• ฟอสฟอรัส 2-4 กรัมตอตน
โพแทสเซียม 8-12 กรัมตอตน

- ควรเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายที่ระบายน้ําไดดี
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 50 เซนติเมตร
- คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) ประมาณ 4.5 – 6.0
- อินทรียวัตถุพอควรไมต่ํากวา 1.5

การปลูกสับปะรดเพื่อเปนการคาและอุตสาหกรรมอยูประมาณเสนรุงที่
30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต
- พื้นที่ราบหรือที่ดอนความลาดเอียงพื้นที่ไมเกิน 3%

-

- เจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิในชวง 24-30 องศาเซลเซียส
- มากกวา 35%
- ปริมาณน้ําฝนในชวง 1,000-1,500 มิลลิเมตรตอป
- สับปะรดชอบแสงแดดจัด จะมีการสังเคราะหแสงไดสูงสุดเมื่อไดรับ
ปริมาณแสง 1,000 ฟุต-เทียน หรือประมาณ 10,736 ลักซ
- ลมพัดไมแรงเกินไป

ความเหมาะสม

ขอจํากัด

- ไมจําเปนตองใหน้ํา ถามีประมาณน้ําฝนสม่ําเสมอตลอดฤดูปลูก
- หยุดใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว 15-30 วัน

- กอนทําการปลูกสับปะรดควรมีการวิเคราะหดินหาปริมาณธาตุอาหารใน
ดินเพื่อชวยลดตนทุนการใสปุย

- พื้นที่ที่มีลมแรงจัดอาจทําใหตนสับปะรดเสียหาย จึงควรปลูกตนไมบังลม
เชน สน ยูคาลิปตัส หรือไผรอบๆ แปลงปลูก

- หากอากาศรอนจัดและไมมีลดพัด ผลสับปะรดอาจถูกแดดเผา จึงควรหา
วัสดุคลุมหรือพรางแสง เชน ฟาง ใบไม ฯลฯ

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสับปะรด

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบขอคนมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การคัดขนาดหนอทีป่ ลูกใหมขี นาดใกลเคียงกัน จะทําใหสะดวกตอดูแลรักษาตัง้ แต
การใสปุย การบังคับการออกดอก และการเก็บเกี่ยว
การใหนาํ้ ในพืน้ ทีท่ ม่ี แี หลงน้าํ จะชวยใหการเก็บเกีย่ วผลผลิตกระจายตัว ซึง่ จะเปน
การชวยใหการจัดการผลผลิตออกสูตลาดในเวลาที่มีราคาสูงได ทําใหเกษตรกรมีผลตอบ
แทนที่ดี
การปฏิบัติตามคําแนะนํา GAP (เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด) โดยเริ่ม
ตั้งแตการเตรียมดิน การเตรียมดิน การเตรียมทอนพันธุ การปลูก การใหน้ํา การปองกัน
และกําจัดวัชพืช การปองกันและกําจัดโรคแมลง การบังคับดอก การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว จะชวยใหผลผลิตมีคุณภาพดี ผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงขึ้น
และเปนการลดตนทุนการผลิตลง
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร. 2542. การผลิตสับปะรดอยางถูกตองและเหมาะสม. สถาบันวิจัย
พืชสวน. กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 17 น.
กรมสงเสริมการเกษตร. 2512. รายงานการสํารวจสภาพการทําไรสับปะรดในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ. เอกสารทางวิชาการที่ 2. กรมสงเสริมการเกษตร.
กรุงเทพฯ. 30 น.
สมาน ศิริภัทร. 2528 . การปลูกสับปะรดเพื่อการอุตสาหกรรม. เอกสารทางวิชาการ
ฉบับที่ 3 ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ สํานักสงเสริมและฝกอบรม,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนนครปฐม.
กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด. กรมวิชาการเกษตร.
กรุงเทพฯ 30 น.
จินดารัฐ วีระวุฒิ. 2541. สับปะรดและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด. สํานัก
พิมพมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร
กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด. โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด
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การเตรียมดิน
1. ไถดะ 1 ครั้ง
2. หวานปุยอินทรียที่ยอย
สลาย อัตรา 500 - 1,000
กก./ไร
3. ไถพรวน 1 ครั้ง
4. ยกรอง
การเตรียมพันธุ
1. ใชพันธุขาวโพดลูกผสม
ที่คลุกสารปองกันโรครา
น้ําคาง
2. ตรวจสอบความงอกของ
เมล็ดพันธุ ความงอกตอง
ไมต่ํากวารอยละ 90

การเตรียมการ

ขาวโพดหวาน
60 วัน

การใสปุย
อายุ 20-25 วัน ใสปุยยูเรีย
(46-0-0) อัตรา 10-25 กก./ไร
หรือ 21-0-0 อัตรา 20-30 กก./
ไร ตามชนิดดิน

เก็บเกี่ยวในชวง 18-20 วัน หรือ
หลังออกไหม 50 เปอรเซ็นต

การเก็บเกี่ยว

75 วัน

ศัตรูพืชที่สําคัญ
1. โรคราน้ําคาง ระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่มีอุณหภูมิต่ําและความชื้นสูง ปองกันกําจัดโดยใชเมล็ดพันธุจากแหลงไมมีโรคระบาด คลุกเมล็ด
พันธุกอนปลูกดวย เมตาแลกซิล (35% ดีเอส) อัตรา 7 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม
2. โรคใบไหมแผลเล็ก ระบาดรุนแรงในฤดูฝน การปองกันกําจัด ไมใชเมล็ดพันธุจากแหลงและแปลงที่มีโรคระบาด ถอนตนที่เปนโรคเผา
ทําลายนอกแปลง หรือพนชีวินทรีย บาซิลลัส ซับทิลีส ตามคําแนะนํา
3. หนอนเจาะลําตน ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหงแลง หรือฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา
4. หนู เขาทําลายตั้งแตติดฝกออนถึงเก็บเกี่ยว ปองกันกําจัดโดยใชวิธีกลรวมกับสารเคมีตามคําแนะนํา

การใหน้ํา
การกําจัดวัชพืช
ครั้งแรกใหหลังจากปลูก ใชแรงงานคนหรือ
ระยะปลูก
ครั้งตอไปตามลักษณะดิน เครือ่ งจักรพรวนระหวาง
1. ปลูกแถวเดี่ยว 75 x 25 ซม. 1 เมล็ด/หลุม
2. ปลูกแถวคู 120 x 30 x 25-30 ซม. 1 เมล็ด/หลุม และสภาพแวดลอม
แถว หรือพนสารกําจัด
3. ปลูกบนรองสวน 50 x 50 ซม. 2 เมล็ด/หลุม
วัชพืช ตามคําแนะนํา
4. ใสปุยรองพื้น สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8
เมื่อขาวโพดอายุ 20-25
หรือ 16-20-0 หรือ 20-20-0 อัตรา 25-50 กก./ไร
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ตามชนิดดิน
หลังเก็บเกี่ยวใหรีบนําฝกขาวโพดหวานเขารมทันที
5. พนสารกําจัดวัชพืชตามคําแนะนํา คลุมดิน
และขนสงใหถึงปลายทางภายใน 24 ชั่วโมง
หลังหยอดเมล็ดกอนที่ขาวโพดและวัชพืชงอก
หากเกินกวานี้จะทําใหความหวานลดลง

การปลูก

30 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขาวโพดหวาน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาขาวโพดหวาน
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ไถดะ ดวยไถ
ผาน 3 หรือ ไถผาน 4 ลึกประมาณ
20 - 30 เซนติเมตร ตากดินไว
7 - 10 วัน เพื่อกําจัดวัชพืช
โรค แมลง และสัตวศัตรูพืช
1.1.2 หวานปุย
อินทรียที่ยอยสลายแลว อัตรา
500 - 1,000 กิโลกรัมตอไร
1.1.3 ห า ก ค ว า ม
เปนกรด - ดาง ต่ํากวา 5.5 หวานปูนขาว 100 - 200 กิโลกรัมตอไร
1.1.4 ไถพรวน ดวยไถผาน 7 เพื่อยอยดินใหรวนซุย ปรับระดับดิน
กลบปุยอินทรียเและปูนขาว
1.1.5 ยกรอง
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 ใชพันธุขาวโพดหวานลูกผสมจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได เชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือภาคเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานจําหนาย
1.2.2 เมล็ดพันธุตองคลุกสารเคมีปองกันโรคและแมลง
และไมมีรอย
ทําลายจากแมลง เชื้อราและสัตวศัตรูพืช
1.2.3 ฉลากตองระบุชื่อแหลงที่ผลิต สถานที่ผลิตวัน เดือน ปที่ผลิต และมี
ความงอกไมต่ํากวารอยละ 90
1.2.4 ถุงและกลองบรรจุเมล็ดพันธุ ตองอยูในสภาพดี
2. การปลูก
2.1 ฤดูปลูก
2.2.1 ปลูกไดตลอดปในแหลงที่มีน้ําเพียงพอ
2.2.2 ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม
2.2.3 ฤดูหนาวระหวางเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
2.2 วิธีปลูก ใชแรงงานคน หรือ ปลูกดวยเครื่องปลูก
2.3 ระยะปลูกและอัตราปลูก
2.3.1 ระยะปลูก
- ปลูกบนพื้นที่ราบ แถวเดี่ยวใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร
ระหวางตน 25 เซนติเมตร 1 เมล็ดตอหลุม แถวคูระยะระหวางรอง 120 เซนติเมตร
ระหวางแถว 30 เซนติเมตร ระหวางตน 25 - 30 เซนติเมตร 1 เมล็ดตอหลุม
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- ปลูกบนรองสวน ขนาดของรองสวนกวาง 4 - 5 เมตร ใชระยะ
ปลูก 50 x 50 เซนติเมตร 2 เมล็ดตอหลุม
2.3.2 อัตราเมล็ดพันธุ 1 - 1.5 กิโลกรัมตอไร
2.3.3 อัตราการปลูกที่เหมาะสมสําหรับการบริโภคฝกสดประมาณ 8,500
ตนตอไร และอัตราปลูกสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปประมาณ 8,500 - 11,000 ตนตอไร
2.3.4 ใสปุยรองพื้นพรอมปลูก ดินที่มีอินทรียตํ่ากวา 1.8 เปอรเซ็นต
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่ากวา 10 สวนในลานสวน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
นอยกวา 40 สวนในลานสวน ใหใสดังนี้ ดินรวน หรือดินรวนเหนียวปนทราย ใสสูตร
16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ดินรวนปนทราย ใสสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม
ตอไร
2.3.5 ใชสารกําจัดวัชพืช “อะลาคลอร” 48 % อีซี พนคลุมดินหลังหยอด
เมล็ด ขณะพนดินตองมีความชื้น
3. การดูแลรักษา
3.1 ใสปุยครั้งที่ 2 ใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หรือ สูตร
21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร เมื่อขาวโพดหวานอายุ 20 - 25 วัน โดยโรยขางแถวแลว
พรวนดินกลบ
3.2 ใสปุยครั้งที่ 3 ใหพิจารณาความสมบูรณของตนขาวโพด และการระบายน้ํา
เปนสําคัญ หากตองการใส ใหใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร ใสเมื่ออายุ
40-45 วัน
3.3 การใหน้ํา ใหทันทีหลัง
ปลูกและหลังการใสปุยทุกครั้ง จากนั้น
ใหทุก 7- 10 วัน ขึ้นอยูกับความชื้นของ
ดินและสภาพอากาศ วิธีการโดยปลอย
ตามรอง หรือ แบบพนฝอย หากขาด
น้ํ า ในช ว งออกดอกหรื อ ผสมเกสรจะ
ทําใหผลผลิตลดลงและขาดคุณภาพ ไม
ควรใหน้ําขังในรองแปลงเกิน 24 ชั่วโมง
เพราะอาจทําใหขาวโพดชะงักการเจริญ
เติบโต และหยุดใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว
2 - 3 วัน
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
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4.1.1 วัชพืชฤดูเดียว เชน หญาตีนกา หญานกสีชมพู และหญาขจรจบ
4.1.2 วัชพืชขามป เชน หญาตีนติด หญาชันกาด สาบเสือ และแหวหมู
ปองกันกําจัดโดย เตรียมดินที่ดีกอนปลูก ไดแก ไถดะ 1 ครั้งตากดิน 7 - 10 วัน ไถพรวน
1 ครั้ง คราดเศษซาก ราก เหงา หัวและไหลวัชพืชขามปออกจากแปลง หรือใชแรงงาน
คน หรือเครื่องจักรกลพรวนระหวางแถว หรือใชสารกําจัดวัชพืช “พาราควอท” (27.6%
เอสแอล) พนระหวางแถวเมื่อขาวโพดอายุ 40-45 วัน หรือกอนวัชพืชออกดอก ขอควร
ระวังอยาใหละอองสารสัมผัสใบและตนขาวโพดหวานโดยตรง
4.2 โรค
4.2.1 โรครานํ้าคางหรือโรคใบลาย : สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ระบาดตั้งแต
ระยะตนออนถึงอายุประมาณ 1 เดือน ลักษณะอาการ ขอถี่ ตนแคระแกรน ใบเปนทาง
สีขาว เขียวออน หรือเหลืองออนตามความยาวใบ ระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่มีอุณหภูมิตํ่า
และความชื้นสูง ปองกันกําจัดโดย ไมใชเมล็ดพันธุจากแหลงและแปลงที่มีโรคระบาด
คลุกเมล็ดพันธุด ว ยสารเคมีตามคําแนะนํากอนปลูก ถอนตนทีเ่ ปนโรคเผาทําลายนอกแปลง
ทําลายพืชอาศัย หรือคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีตามคําแนะนํากอนปลูก
4.2.2 โรคใบไหมแผลเล็ก สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ ระยะ
แรกเกิดจุดเล็ก ๆ สีเขียวออนฉํ่านํ้า และขยายไปตามเสนใบเกิดเปนแผลไหม บริเวณกลาง
แผลมีสีเทา ขอบแผลสีนํ้าตาล ขนาดของแผลไมแนนอน ระบาดรุนแรงในฤดูฝน
การปองกันกําจัด ไมใชเมล็ดพันธุจากแหลงและแปลงที่มีโรคระบาดถอนตนที่เปนโรค
เผาทําลายนอกแปลง หรือพนชีวินทรีย บาซิลลัส ซับทิลีส อัตราตามคําแนะนํา
4.2.3 โรคราสนิม สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ เกิดไดแทบทุก
สวนของขาวโพดหวาน ระยะแรกพบเปนแผลจุดนูนสีน้ําตาลแดงขนาด 0.2-1.3 มิลลิเมตร
ตอมาแผลจะแตกเห็นเปนผงสีสนิม ถาระบาดรุนแรงจะทําใหใบแหงตาย ระบาดรุนแรง
ในฤดูฝนจนถึงตนฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ํา การปองกันกําจัดโดย ถอนตนที่เปนโรคเผา
ทําลายนอกแปลง หรือพนสารกําจัดตามคําแนะนํา
4.3 แมลง
4.3.1 หนอนเจาะลําตนขาวโพด เริ่มทําลายตั้งแตขาวโพดอายุ 20 วัน
ถึงระยะเก็บเกี่ยว ลักษณะอาการ ชะงักการเจริญเติบโต ตนหักลมงาย หากระบาดรุนแรง
จะเขาทําลายฝกดวย ระบาดมากในสภาพอากาศแหงแลง หรือฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน
ปองกันกําจัดโดย พนสารกําจัดตามคําแนะนํา
4.3.2 หนอนเจาะสมอฝาย ลักษณะและการทําลาย ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อ
กลางคืนขนาดกลาง วางไขฟองเดี่ยว ๆ ที่ชอดอกตัวผูและเสนไหมบริเวณปลายฝก
โดยจะกัดกินเสนไหมและเจาะเขาไปกัดกินที่ปลายฝก ทําใหคุณภาพฝกเสียหาย ระบาด
รุนแรงในสภาพอากาศรอนชืน้ การปองกันกําจัดโดย หากปลูกในพืน้ ทีข่ นาดเล็กใหใชแรงงาน
คนจับทําลาย
4.4 สัตวศัตรู
4.4.1 หนู เขาทําลายตั้งแตเริ่มเปนฝกออนถึงเก็บเกี่ยว ปองกันกําจัดโดย
ใชวิธีกลรวมกับสารเคมีตามคําแนะนํา
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5. การเก็บเกี่ยว
ชวงเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเมื่ออายุประมาณ 18-20 วันหรือหลังออกไหม 50
เปอรเซ็นต (หากเก็บเกี่ยวในชวงฤดูหนาวจะชาออกไปอีก 3 - 5 วัน) หรือสังเกตไดจาก
สีของไหมจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม เมื่อใชมือบีบสวนปลายฝกจะยุบตัวไดงาย เมล็ดมี
สีเหลืองออน ถาใชเล็บกดที่ปลายฝกจะมีน้ํานมไหลออกมาแสดงวาอีก 2 วันจะตองเก็บ
เกี่ยว หากปลูกพันธุผสมเปดซึ่งออกไหมไมพรอมกันตองทยอยเก็บ 2 - 3 ครั้ง
วิธกี ารเก็บโดยปลิดฝกออกจากตนโดยไมปอกเปลือก เก็บไวในทีร่ ม ไมถกู แสงแดด
โดยตรง อากาศถายเทสะดวก และควรสงถึงโรงงานแปรรูปภายใน 24 ชั่วโมง หากเกินนี้
จะทําใหความหวานลดลง การเก็บเกี่ยวเพื่อสงตลาดบริโภคสด ควรตัดใหมีสวนลําตนติด
โคนฝกประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อชวยยืดความสดและความหวาน หลังจากเก็บเกี่ยว
แลวควรไถกลบทันที ขอควรระวังหากเก็บกอนหรือหลังชวงที่เหมาะสมเพียง 1 - 2 วัน
จะทําใหคุณภาพของฝกไมไดมาตรฐานของตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม
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- คาความเปนกรด–ดาง

3. สภาพดิน
- ลักษณะเนื้อดิน

2. สภาพพื้นที่

- แสง

- ปริมาณฝน

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

สภาพแวดลอม

- ปลูกไดดีในดินรวน ดินรวนเหนียวปนทราย หรือรวนปนทราย
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร
- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ความอุดมสมบูรณสูง
อินทรียวัตถุไมนอยกวา 1.5 เปอรเซ็นต
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา 10 สวนในลานสวน
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา 40 สวนในลานสวน
- 5.5 – 6.8

- ปลูกไดตลอดปทุกภาคของประเทศไทย
- พื้นที่ราบ มีความสม่ําเสมอ ความลาดเอียงไมเกิน 5
เปอรเซ็นต
- ใกลแหลงน้ําสะอาด
- หางไกลจากแหลงมลพิษ
- การคมนาคมสะดวก สามารถนําผลผลิตออกสูตลาดไดรวดเร็ว

- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต และสรางเมล็ด 24-35
องศาเซลเซียส
- การกระจายตัวของน้ําฝนสม่ําเสมอ 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร
ตอป
- แสงแดดจัด

ความเหมาะสม
- ในสภาพที่อุณหภูมิสูงกวา
35 องศาเซลเซียส ขาวโพดจะไมเจริญหรือหยุดชะงักกระบวนการตาง ๆ

ขอจํากัด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน
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สภาพแวดลอม

5. ความตองการน้ํา

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

- สะอาดปราศจากสารอินทรียและสารอนินทรียที่มีพิษปนเปอน
- การใหน้ําแบบ sprinkler ควรใหแตละครั้งประมาณ 35-40
มิลลิเมตร ตามชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ

ความเหมาะสม

- อินทรียวัตถุ (OM , %)
นอยกวา 1
ใสปุย N 30 กก./ไร
1-2
ใสปุย N 20 กก./ไร
มากกวา 2
ใสปุย N 15 กก./ไร
- ฟอสฟอรัส (P , มก./กก.)
นอยกวา 10
ใสปุย P2O5
10 กก./ไร
10-15
ใสปุย P2O5
5-10 กก./ไร
มากกวา 15
ใสปุย P2O5
0-5 กก./ไร
- โพแทสเซียม (K , มก./กก.)
นอยกวา 60
ใสปุย K2O
10 กก./ไร
60-100
ใสปุย K2O
10-5 กก./ไร
มากกวา 100 ใสปุย K2O
0-5 กก./ไร

- อยาใหขาดน้ําทุกชวงการเจริญเติบโต เพราะจะทําใหผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตลดลงอยางมาก

ขอจํากัด

- กอนทําการปลูกขาวโพดหวาน ควรมีการวิเคราะหดินหาปริมาณธาตุอาหารใน
ดินเพื่อชวยลดตนทุนการใสปุย

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบขอคนมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตตอหนวย
1. ใชเมล็ดพันธุลูกผสม เนื่องจากมีลักษณะทางการเกษตรสม่ําเสมอ
2. ปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน
3. การใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร. 2544. เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดหวาน ลําดับที่ 18.
กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการขาวโพดฝกสด ลําดับที่ 8/2547.
กรมสงเสริมการเกษตร. 2551. คูมือนักวิชาการสงเสริมการเกษตร ขาวโพด (ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน)
ทวีศักดิ์ ภูหลํา และราเชนทร ถิรพร. ขาวโพดฝกสด. พิมพครั้ง 2. 2539.
ราเชนทร ถิรพร. 2539. ขาวโพด. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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30 วัน

การปลูก
ระยะปลูก
1. ปลูกแถวเดี่ยวระยะปลูก 75 x 25 เซนติเมตร จํานวน 2
ตนตอหลุม
2. ปลูกแถวคู ยกรองสูง 30-40 เซนติเมตร ระยะสันรอง
100-125 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 25-30 เซนติเมตร
หยอดเมล็ดขางรองทั้งสองขาง 2 เมล็ดตอหลุม
3. ปลูกบนรองสวน ใชระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร จํานวน
3 เมล็ดตอหลุม
4. ใสปยุ รองพืน้ สูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร
4. พนสารกําจัดวัชพืชคลุมดิน
หลังหยอดเมล็ด

20 วัน

การใสปุยครั้งที่ 2
1. เมื่ออายุประมาณ
20-25 วัน ใหใสปุยยูเรีย
(46-0-0) อัตรา 50 กิโลกรัม
ตอไร หรือ สูตร 21-0-0
อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร ควร
ใสขณะดินมีความชื้น

การเก็บเกี่ยว
ชวงเวลาการเก็บเกี่ยวขึ้นอยูกับ
ชนิดพันธุและชวงฤดูปลูก โดยสังเกต
ไหมยาวประมาณ 1-5 เซนติเมตร
หรือหลังจากถอดยอด 3-5วัน เริ่ม
เก็บเกี่ยวฝกแรก ชวงเวลาเก็บเกี่ยว
เฉลี่ย 7-10 วัน

การถอดยอด
อายุ 40-45 วันหลังขาวโพดงอก ให
ดึงชอดอกตัวผูทิ้งเพื่อเรงการเจริญ
ของฝกใหผลผลิตสูง และเก็บเกี่ยว
ไดเร็วยิ่งขึ้น

50-65 วัน

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
หลังเก็บเกี่ยวใหนําเขารม ไมถูกแสงแดดโดยตรง อากาศถายเทสะดวก
ไมกองขาวโพดสูงเกินไป และไมควรเก็บไวนานเกิน 24 ชั่วโมง สถานที่
ปอกเปลือกตองยกพื้นสูงปองกันการปนเปอน ทําความสะอาดมือกอน
ปอกเปลือก อุปกรณที่ใชปอกและใสผลผลิตตองสะอาด และตองระวัง
ไมใหเกิดบาดแผลที่ฝก

การกําจัดวัชพืช
ใชแรงงานคนหรือเครื่องจักร
พรวนระหวางแถว หรือ
พนสารกําจัดวัชพืช ตาม
คําแนะนําเมื่อขาวโพดอายุ
20-25 วัน

การใหน้ํา
ครั้งแรกใหหลังจากปลูก
ครั้งตอไปขึ้นอยูกับความชื้น
ดินและสภาพภูมิอากาศ
วิธีการโดยปลอยตามรอง
หรือ แบบพนฝอย

40-45 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขาวโพดฝกออน

ศัตรูพืชที่สําคัญ
1. โรคราน้ําคาง ระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่มีอุณหภูมิต่ําและความชื้นสูง ปองกันกําจัดโดยใชเมล็ดพันธุจากแหลงไมมีโรค
ระบาด คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวย เมตาแลกซิล 35% ดีเอส
2. หนอนเจาะลําตน ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหงแลง หรือฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีตามคํา
แนะนํา
3. หนู เขาทําลายตั้งแตติดฝกออนถึงเก็บเกี่ยว ปองกันกําจัดโดยใชวิธีกลรวมกับสารเคมีตามคําแนะนํา

การเตรียมพันธุ
1. ใชเมล็ดพันธุขาวโพดฝกออน
ลูกผสม ที่คลุกสารปองกันโรค
ราน้ําคาง
2. ความงอกไมต่ํากวารอย
ละ 90

การเตรียมดิน
1. คา pH ต่ํากวา 5.5 หวานปูน
ขาว อัตรา 100-200 กก./ไร
2. ไถดะ 1 ครั้ง
3. หวานปุยอินทรียที่ยอยสลาย
อัตรา 500 - 1,000 กก./ไร
4. ไถพรวน 1 ครั้ง
5. ยกรอง

การเตรียมการ

ขาวโพดฝกออน

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาขาวโพดฝกออน
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ไถดะ ดวยไถ
ผาน 3 หรือ ไถผาน 4 ลึกประมาณ
20 - 30 เซนติเมตร ตากดินไว
7 - 10 วัน เพื่อกําจัดวัชพืช
โรค แมลง และสัตวศัตรูพืช
1.1.2 ดิ น ที่ มี ค า
ความเปนกรด - ดาง ต่ํากวา 5.5
ใหหวานปูนขาว อัตรา 100-200
กิโลกรัมตอไร
1.1.3 ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต ใหหวานปุยอินทรีย
ที่ยอยสลายแลว อัตรา 500 – 1,000 กิโลกรัมตอไร
1.1.4 ไถพรวน ดวยไถผาล 7 เพื่อยอยดินใหรวนซุย เก็บความชื้น
ปรับระดับดิน และกลบปุยอินทรีย และปูนขาวที่หวาน
1.1.5 ยกรอง
1.2 การเตรียมพันธุ
1.2.1 ใชพันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได
1.2.2 เมล็ ด พั น ธุ ต อ งคลุ ก สารเคมี ป อ งกั น โรคและแมลงและไม มี ร อย
ทําลายจากแมลง เชื้อราและสัตวศัตรูพืช
1.2.3 ฉลากตองระบุชื่อแหลงที่ผลิต สถานที่ผลิตวัน เดือน ปที่ผลิต
และมีความงอกไมต่ํากวารอยละ 90
1.2.4 ถุงและกลองบรรจุเมล็ดพันธุ ตองอยูในสภาพดี
2. การปลูก
2.1 ฤดูปลูก
2.2.1 ปลูกไดตลอดปในแหลงที่มีน้ําเพียงพอ
2.2.2 ชวงปลูกที่ใหผลผลิตสูงอยูระหวางเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
2.2 วิธีปลูก ใชแรงงานคน หรือ ปลูกดวยเครื่องปลูก
2.3 ระยะปลูกและอัตราปลูก
2.3.1 ระยะปลูก จํานวนตนทีเ่ หมาะสมประมาณ 18,000 - 20,000 ตนตอไร
- ปลูกแถวเดีย่ วระยะปลูก 75 x 25 เซนติเมตร จํานวน 2 ตนตอหลุม
- ปลูกแถวคู ยกรองสูง 30 - 40 เซนติเมตร ระยะสันรอง
100 - 125 เซนติเมตรระยะระหวางหลุม 25 - 30 เซนติเมตร หยอดเมล็ดขางรองทั้งสอง
ขาง 2 เมล็ดตอหลุม
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เมล็ดตอหลุม

- ปลูกบนรองสวน ใชระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร จํานวน 3

2.3.2 อัตราเมล็ดพันธุ 4.5 - 6 กิโลกรัมตอไร
2.3.3 ใชสารคุมวัชพืช “อะลาคลอร” 48 % อีซี พนคลุมดินหลังหยอด
ขณะพนดินตองมีความชื้น
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย หลังจากทราบผลการวิเคราะหดินแลว
3.1.1 ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนต่ํากวา 10 สวนในลานสวน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดนอยกวา 40 สวน
ในลานสวน
ปุยรองกนหลุม
- ดินรวน และดินรวนเหนียวปนทราย ใหใสปุยสูตร 16-20-0
อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร
- ดินรวนปนทราย ใหใสปยุ สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร
การใสปุยครั้งที่ 2 เมื่อขาวโพดฝกออนอายุประมาณ 20-25 วัน ใหใสปุย
ยูเรีย (46-0-0) อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หรือ สูตร 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร
โดยโรยขางตนแลวพรวนกลบ ควรใสขณะดินมีความชื้น
3.2 การใหน้ํา ใหทันทีหลังปลูกและหลังการใสปุยทุกครั้ง ความถี่และปริมาณ
การใหน้ําที่เหมาะสมขึ้นอยูกับความชื้นของดินและสภาพอากาศ โดยทั่วไปแลวดินรวน
ปนทรายควรใหน้ําทุก 3 - 5 วัน ดินรวนหรือดินรวนเหนียวปนทรายใหน้ําทุก 7 - 10 วัน
วิธีการโดยปลอยตามรอง หรือ แบบพนฝอย ไมควรใหน้ําขังในรองแปลงเกิน 24 ชั่วโมง
เพราะอาจทําใหชะงักการเจริญเติบโต และควรหยุดใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว 2 - 3 วัน
3.3 การถอดชอดอกตัวผู
ขาวโพดฝกออนจะเริ่มออกดอกตัวผูเมื่ออายุ
ประมาณ 40-45 วัน ใหดึงชอตัวผูทิ้งกอนที่จะบาน เพื่อเรงการเจริญของฝก ใหผลผลิตสูง
และเก็บเกี่ยวไดเร็วยิ่งขึ้น ชอดอกที่ดึงออกแลวสามารถนําไปเลี้ยงโคนมไดเปนอยางดี
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
4.1.1 วัชพืชฤดูเดียว เชน หญาตีนกา หญานกสีชมพู และหญาขจรจบ
4.1.2 วัชพืชขามป เชน หญาตีนติด หญาชันกาด สาบเสือ และแหวหมู
ปองกันกําจัดโดย เตรียมดินที่ดีกอนปลูก ไดแก ไถดะ 1 ครั้งตากดิน 7 - 10 วันไถพรวน
1 ครั้ง คราดเศษซาก ราก เหงา หัวและไหลวัชพืชขามปออกจากแปลง หรือใชแรงงานคน
หรือเครื่องจักรกลพรวนระหวางแถว หรือใชสารกําจัดวัชพืช “พาราควอท” 27.6%
เอสแอล พนระหวางแถวเมื่อขาวโพดอายุ 20 วันกอนวัชพืชออกดอก ขอควรระวังอยา
ใหละอองสารกําจัดวัชพืชสัมผัสใบขาวโพดฝกออนโดยตรง
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4.2 โรค
โรคราน้ําคางหรือโรคใบลาย สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ระบาดตั้งแตระยะ
ตนออนถึงอายุประมาณ 1 เดือน ลักษณะอาการ ขอถี่ ตนแคระแกรน ใบเปนทางสีขาว
เขียวออน หรือเหลืองออนตามความยาวใบ ระบาดรุนแรงในฤดูฝนที่มีอุณหภูมิต่ําและ
ความชื้นสูง ปองกันกําจัดโดย ไมใชเมล็ดพันธุจากแหลงและแปลงที่มีโรคระบาด ถอน
ตนที่เปนโรคเผาทําลายนอกแปลง ทําลายพืชอาศัย หรือคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีตาม
คําแนะนํากอนปลูก
4.3 แมลง
4.3.1 หนอนเจาะลําตนขาวโพด เริ่มทําลายตั้งแตขาวโพดฝกออนอายุ
ประมาณ 20 วันถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยหนอนจะเจาะทําลายสวนยอด ชอดอกตัวผู และ
ลําตน ลักษณะอาการ ชะงักการเจริญเติบโต ตนหักลมงาย หากระบาดรุนแรงจะเขาทําลาย
ฝกดวย ระบาดมากในสภาพอากาศแหงแลง หรือฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน ปองกันกําจัด
โดย สํารวจกลุมไข หนอน และสวนที่ทําลาย โดยเฉพาะเมื่อขาวโพดอายุประมาณ
20 - 30 วัน เมื่อพบการเขาทําลาย ควรพนสารปองกันกําจัดตามคําแนะนํา
4.3.2 หนอนกระทูหอม ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน สีนํ้าตาลเขมปนเทา
วางไขใตใบเปนกลุม สีขาว ลักษณะการทําลาย กัดกินทุกสวนในระยะตนออน ทําความเสีย
หายรุนแรงเมื่อหนอนมีความยาวตั้งแต 2 เซนติเมตร ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแหง
แลง การปองกันกําจัดโดย ในพื้นที่ขนาดเล็กใชแรงงานคนเก็บกลุมไขและหนอนทําลาย
หรือใชพนดวยชีวินทรีย นิวเคลียรโพลีฮีโดรซิสไวรัส หรือพนสารกําจัดตามคําแนะนํา
4.4 สัตวศัตรู
หนู เขาทําลายขาวโพดฝกออนตั้งแตเริ่มงอก ติดฝกออนถึงเก็บเกี่ยว
ปองกันกําจัดโดยใชวิธีกลรวมกับสารเคมีตามคําแนะนํา
5. การเก็บเกี่ยว
ชวงเวลาการเก็บเกี่ยวขึ้นอยูกับชนิดพันธุและชวงฤดูปลูก โดยทั่วไปสังเกตจาก
ไหมยาวประมาณ 1 - 5 เซนติเมตร ซึ่งเปนชวงที่เหมาะสมตอการเก็บที่สุด โดยเฉพาะ
ฝกแรกซึ่งเปนฝกที่ดีที่สุด หรือสุมปอกเปลือกดูขนาดฝกที่ไดมาตรฐาน วิธีการเก็บใหหักที่
บริเวณกานฝกที่ติดลําตนเพื่อปองกันฝกหัก สงเขาโรงงานไมได และตองเก็บเกี่ยวใหแลว
เสร็จภายใน 5 - 10 วัน ขอควรระวัง คือหากเก็บเกี่ยวกอนหรือหลังชวงที่เหมาะสมเพียง
1 วัน ฝกจะไมไดมาตรฐาน หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแลวควรไถกลบเพื่อเปนปุยพืชสด
หรือนําตนไปเลี้ยงโคนม
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวใหรีบนําขาวโพดฝกออนเขารม ไมให
ถูกแสงแดดโดยตรง อากาศถายเทสะดวก ไมกองขาวโพดสูงเกินไป และไมควรเก็บ
ไวนานเกิน 24 ชั่วโมง สถานที่ปอกเปลือกตองยกพื้นสูงปองกันการปนเปอน ทําความ
สะอาดมือกอนปอกเปลือก อุปกรณที่ใชปอกและใสผลผลิตตองสะอาด และตองระวัง
ไมใหเกิดบาดแผลที่ฝกเพราะไมเปนที่ตองการของตลาด
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สภาพแวดลอม

- คาความเปนกรด – ดาง

3. สภาพดิน
- ลักษณะเนื้อดิน

2. สภาพพื้นที่

- แสง

- ปริมาณฝน

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ

- ดินรวน ดินรวนเหนียวปนทราย
หรือดินรวนปนทราย
- ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร
- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ความอุดมสมบูรณสูง
อินทรียวัตถุไมนอยกวา 1.5 เปอรเซ็นต
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา 10 สวนในลานสวน
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา 40 สวนในลานสวน
- 5.5 – 6.8

- ปลูกไดตลอดปทุกภาคของประเทศไทย
- พื้นที่ราบ สม่ําเสมอ
- ความลาดอียงไมเกิน 5 เปอรเซ็นต
- ใกลแหลงน้ําสะอาด
- หางไกลจากแหลงมลพิษ
- การคมนาคมสะดวก สามารถนําผลผลิตออกสูตลาดไดรวดเร็ว

- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
24-35 องศาเซลเซียส
- การกระจายตัวของน้ําฝนสม่ําเสมอ
1,000 – 1,200 มิลลิเมตรตอป
- แสงแดดจัด

ความเหมาะสม

- ในสภาพที่อุณหภูมิสูงกวา
35 องศาเซลเซียส ขาวโพดจะไมเจริญหรือหยุดชะงักกระบวนการตาง ๆ

ขอจํากัด

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน
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- มีแหลงน้ําเพียงพอตลอดฤดูปลูกพื้นที่ไร ปริมาณน้ําฝนกระจาย - ชวงวิกฤตของขาวโพดฝกออน คือ การขาดน้ําชวงใดชวงหนึ่งของการเจริญ
สม่ําเสมอ 1,000-1,200 มิลลิเมตรตอฤดูปลูก
เติบโตมีผลทําใหผลผลิตลดลงประมาณ 21-50 %

ขอจํากัด

- กอนทําการปลูกขาวโพดฝกออนควรมีการวิเคราะหดินหาปริมาณธาตุอาหาร
ในดินเพื่อชวยลดตนทุนการใสปุย

5. สภาพน้ํา

ความเหมาะสม

- อินทรียวัตถุ (OM , %)
นอยกวา 1
ใสปุย N 30 กก./ไร
1-2
ใสปุย N 20 กก./ไร
มากกวา 2
ใสปุย N 15 กก./ไร
- ฟอสฟอรัส (P , มก./กก.)
นอยกวา 10
ใสปุย P2O5 10 กก./ไร
10-15
ใสปุย P2O5 5-10 กก./ไร
มากกวา 15
ใสปุย P2O5 0-5 กก./ไร
- โพแทสเซียม (K , มก./กก.)
นอยกวา 60
ใสปุย K2O 10 กก./ไร
60-100
ใสปุย K2O 10-5 กก./ไร
มากกวา 100 ใสปุย K2O 0-5 กก./ไร

4. ความตองการธาตุอาหารพืช

สภาพแวดลอม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวโพดฝกออน
1. ปรับปรุงบํารุงดินในแปลงปลูก ดวยการปลูกพืชตระกูลถั่ว สลับกับการปลูก
ขาวโพดฝกออน โดยไถกลบพืชตระกูลถั่วเมื่อเริ่มออกดอกประมาณ 2 สัปดาหกอนปลูก
ขาวโพดฝกออน หรือใสปุยอินทรียที่ยอยสลายแลว 500 - 1,000 กิโลกรัมตอไรตอป
เพื่อทําใหโครงสรางของดินดีขึ้น สามารถอุมน้ํา และระบายน้ําไดดีขึ้น โดยหวานใหทั่ว
แปลงแลวไถกลบ
2. การใสปุยตามวิเคราะหดิน ทําใหทราบคุณสมบัติทางเคมีของดินและเลือก
สูตรปุยไดอยางถูกตอง และลดตนทุนการผลิต
3. ไถระเบิดดินดาน ทุก 3-5 ปตอครั้ง เพื่อฟนฟูโครงสรางดินและทําลายชั้น
ดินดาน ดินเก็บความชื้นไดมากและนานขึ้น ขาวโพดมีระบบรากที่แข็งแรงสามารถดูด
น้ําและธาตุอาหารจากดินไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยลด
ปริมาณวัชพืช สงผลใหผลผลิตเพิ่มขึ้นและเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
1. กรมวิชาการเกษตร. 2544. เกษตรดีทเ่ี หมาะสมสําหรับขาวโพดฝกออน ลําดับที่ 10.
2. กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการขาวโพดฝกสด ลําดับที่ 8/2547.
3. กรมวิชาการเกษตร.การปลูกขาวโพดฝกออนเพื่ออุตสาหกรรม.
4. กรมสงเสริมการเกษตร. 2537. เอกสารวิชาการเรื่องขาวโพดฝกออน.
5. ทวีศักดิ์ ภูหลํา และราเชนทร ถิรพร. ขาวโพดฝกสด. พิมพครั้ง 2. 2539.
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20 วัน

การเตรียมพันธุ
เตรียมเมล็ดพันธุความงอก
ไมต่ํากวา 75 เปอรเซ็นต อัตรา 12
– 15 กิโลกรัมตอไร คลุกกับสารเคมี
ปองกันเชื้อรา (สารเมนโคเซป หรือ
สารเมตาแลกซิล) และเชื้อไรโซเบียม
1 ถุง (200 กรัม)

การเตรียมดิน
1. ไถดะ หวานปุยอินทรีย 500 –
1,000 กิโลกรัมตอไร หรือ
ปุยคอก 300 กิโลกรัมตอไร ตากดิน
ไว 5 – 7 วันไถพรวนกลบ
2. ยกแปลงใหมีขนาดหลังแปลง
กวาง 80 หรือ 120 เซนติเมตร
ความสูงของแปลง 15 – 20
เซนติเมตร เวนทางดิน หรือรองน้ํา
30 เซนติเมตร
3. ใหน้ํากอนปลูก 1 วัน

การเตรียมการ

ถั่วเหลืองฝกสด
40 วัน

50 วัน

60 วัน

80 วัน

การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวในชวงที่ฝก
เตงประมาณ 80 เปอรเซ็นต
ของตน ขณะที่ฝกยังมีสีเขียว
สด ชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยว
ควรเปนชวงเชา ใชกรรไกร
หรือเคียวตัดตน

การกําจัดวัชพืช
เมื่อถั่วเหลืองฝกสดอายุ
ประมาณ 20 – 25 วันใช
แรงงานคนกําจัดวัชพืช1ครั้ง

70 วัน

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
ถั่วเหลืองฝกสดที่สงใหโรงงานเพื่อสงออก คัดเฉพาะฝกสีเขียวสด ไมมีรอยตําหนิ ปราศจากการทําลายของโรคและแมลง มีขนาด
ตรงตามมาตรฐานสงออก โดยมี 2-3 เมล็ดตอฝก ความยาวไมนอยกวา 4.5 เซนติเมตร และความกวางไมนอยกวา 1.5 เซนติเมตร ควร
บรรจุฝกในถุงตาขายหรือตะกราพลาสติก วางในที่รม ไมใหถูกแสงแดดขณะรอการขนสงสูโรงงานผูซื้อ

การใสปุย
การใหน้ํา
การปลูก
หลังปลูก 45- เริ่มใหเมื่อถั่วเหลืองฝกสดอายุ 7-10
ใชไมปลายแหลมทําหลุมลึก 2 – 3
50 วัน ใชสูตร
วันหลังงอก ครั้งตอไปการใหน้ํา ให
เซนติเมตร ฤดูฝนใชระยะแถวระหวาง
46-0-0 อัตรา 20 พิจารณาจากความชุมชื้นของดินใน
ตน 50 x 20 เซนติเมตร หยอด2-3
กิโลกรัมตอไร
แปลงปลูกและตองใหน้ําทุกครั้งหลัง
เมล็ด/หลุม ปลายฤดูฝน/แลง ระยะ
จากใสปุยเคมี
ระหวางแถวxระหวางตน 40 x 20 ซม.
หยอด 3 – 4 เมล็ด/หลุม ใสปุยรอง
ศัตรูที่สําคัญและการปองกัน
พื้นสูตร15-15-15 อัตรา 30 กก./ไรแลว
- โรคที่สําคัญ คือ โรคใบจุดนูน โรคแอนแทรกโนส โรครา
หยอดเมล็ด พนสารเคมีกําจัดวัชพืช
น้าํ คาง โรครากเนา ควรคลุกเมล็ดพันธุการปองกันเชื้อรา
กอนถั่วเหลืองฝกสดและวัชพืชงอก
ในดินกอนปลูก
- หนอนแมลงวันเจาะลําตน หนอนเจาะฝก แมลงหวี่ขาว
ยาสูบ มวนเขียวถั่ว พนสารเคมีตามคําแนะนํา

30 วัน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาถั่วเหลืองฝกสด

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาถั่วเหลืองฝกสด
1. การเตรียมการกอนปลูก
1.1 การเตรียมดิน
1.1.1 ไถ 2 ครั้ง ครั้งแรกไถดะ ถาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ใหหวานปุย
อินทรีย 500 – 1,000 กิโลกรัมตอไร หรือปุยคอก 300 กิโลกรัมตอไร และถาดินมีคาเปน
กรดเปนดางต่ํากวา 5.5 ทําการหวานปูนขาวหรือ ปูนโดโลไมท 100 - 200 กิโลกรัมตอไร
ตากดินไว 5 – 7 วัน แลวไถพรวนกลบ ปรับดินใหสม่ําเสมอ
1.1.2 ยกแปลงใหมีขนาดหลังแปลงกวาง 80 หรือ 120 เซนติเมตร
ความสูงของ แปลง 15 – 20 เซนติเมตร เวนทางเดิน หรือรองน้ํา 30 เซนติเมตร
1.1.3 ใหน้ําถั่วเหลืองฝกสดครั้งแรก จะใหหลังจากเตรียมแปลงเสร็จแลว
กอนการปลูก 1 วัน เพื่อใหแปลงปลูกมีความชุมชื้นเพียงพอตอการงอกของเมล็ด
1.2 การเตรียมพันธุ
การเตรียมเมล็ดพันธุ มีความงอกไมต่ํากวา 75 เปอรเซ็นต ใชเมล็ดพันธุ
อัตรา 12 – 15 กิโลกรัมตอไร คลุกกับสารเคมีปองกันเชื้อรา (สารเมนโคเซป หรือสาร
เมตาแลกซิล) และปุยชีวภาพไรโซเบียม 1 ถุง (200 กรัม)
2. การปลูก
2.1 วิธีปลูก
2.1.1 ใชไมปลายแหลมทําหลุมลึก 2 – 3 เซนติเมตร
2.1.2 ระยะปลูกในฤดูตนฝน ระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร ระยะ
ระหวางหลุม 25 เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ดตอหลุม
2.1.3 ระยะปลูกในปลายฤดูฝน ฤดูแลง ระหวางแถว 40 เซนติเมตร ระยะ
ระหวางหลุม 20 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 3 – 4 เมล็ดแลวกลบดวยดินบาง ๆ
2.1.4 รองกนหลุมดวยปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร
หรือกอนหยอดเมล็ดถั่วใหใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ชอนโตะรองกนหลุม
2.1.5 ฉีดสารเคมีคุมวัชพืชทันที่กอนถั่วเหลืองฝกสดและวัชพืชงอก
2.2 ฤดูปลูก
2.2.1 ตนฤดูฝน ประมาณปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถุนายน
2.2.2 ปลายฤดูฝน ชวงเดือนสิงหาคม
2.2.3 ฤดูแลง ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกลางเดือนมกราคม
3. การดูแลรักษา
3.1 การใสปุย
เมื่อตนถั่วเหลืองอายุประมาณ 45 - 50 วัน ซึ่งเปนระยะที่กําลังสรางเมล็ด
ควรใสปุยสูตร 46-0-0 (ปุยยูเรีย) อัตรา 20 กิโลกรัมตอไรเพื่อชวยใหถั่วเหลืองมีฝกที่สม
บรูณสีเขียวสดใส โดยโรยขางแถวปลูกแลวพรวนดินกลบ
3.2 การใหน้ํา ถั่วเหลืองฝกสดตองการความชื้นในดินไมมากนัก จึงควรควบคุม
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ปริมาณน้ําใหพอเหมาะไมมากเกิน ควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอ จนกระทั่งเมล็ดเตงสมบูรณ
ปกติ (45-55 วัน หลังปลูก)
3.2.1 เริ่มใหน้ําเมื่อถั่วเหลืองฝกสดอายุ 7-10 วันหลังงอก ครั้งตอไป
การใหน้ํา ใหพิจารณาจากความชุมชื้นของดินในแปลงปลูก
3.2.2 ใหน้ําหลังจากใสปุยเคมีทุกครั้ง
4. ศัตรูพืชที่สําคัญ
4.1 วัชพืช
การปลูกถั่วเหลืองฝกสดเพื่อใหมีการเจริญเติบโตที่ดีและใหผลผลิตสูง
จะตองมีการควบคุมไมใหมีวัชพืชขึ้นแขงขันตั้งแตเริ่มปลูก และกําจัดวัชพืชดวยแรงงาน
คน เมื่อถั่วเหลืองฝกสดอายุ 20 - 25วัน
4.2 โรค
4.2.1 โรคใบจุดนูน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ระบาดรุนแรง ในชวงอากาศ
คอนขางรอน และมีฝนตก อาการระยะแรกเปนแผลจุดสีเขียวแกมเหลืองที่ใตใบตอมา
ขยายโตขึ้นเปนสีน้ําตาล และมีวงแหวนสีเหลืองลอมรอบแผลในถั่วเหลืองจะแสดงอาการ
ใบรวงหลังจากไดรับเชื้อเพียง 7 วัน
การปองกันกําจัด ฉีดพนสารคอปเปอรซี่คลอไรด อัตรา 40 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร พน 2 - 3 ครั้งทุกๆ 7 วัน ครั้งแรกในระยะฝกออน ขอควรระวังไมควรฉีด
พนสารเคมีขณะแสงแดดจัดเพราะจะทําใหใบไหม
4.2.2 โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา ซึ่งพบในชวงถั่วเริ่มติดฝกออน
จะพบเปนจุดสีดําเล็ก ๆ กระจายอยูตามใบและฝก
การปองกันกําจัด ฉีดพนสารเบโนมิล อัตรา 20 - 30 กรัมตอน้ํา
20 ลิตร พนในระยะดอกบานและ ระยะฝกออน
4.2.3 โรคราน้ําคาง เกิดจากเชื้อรา ระยะแรกจะเห็นจุดสีเหลืองแกมเขียว
ทางดานบนของใบเมื่อ พลิกใตใบจะพบเสนใยของเชื้อราเปนสีเทา หรือสีเทาอมมวง
การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดพันธุดวยสารเมตาแลกซิล อัตรา 7
กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม ถาระบาดไมรุนแรงควรหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี
4.2.4 โรคเนาคอดิน/รากเนา เกิดจากเชื้อรา อาการที่เห็นชัดตนถั่ว
เหลืองไมงอก เมล็ดเนา หรืองอกแตถูกเชื้อเขาทําลาย ทําใหตนออนหักลมตาย มักเกิด
เปนหยอมๆ ในบริเวณดินที่มีการระบายน้ําไมดี มีน้ําขัง
การปองกันกําจัด คลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวยเมตาแลกซิลอัตรา
7 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม หรือแมนโคเซปอัตรา 1 - 2 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม
4.3 แมลงศัตรู
4.3.1 หนอนแมลงวันเจาะลําตน เปนแมลงวันขนาดเล็ก จะวางไข
ในเนื้อเยื่อใตใบออน ตัวหนอน จะเจาะไชชอนเขาอยูภายในลําตนและใตผิวเปลือก
บริเวณโคนตน ทําใหตนถั่วแคระแกร็น ขอสั้นผิดปกติ
การปองกันกําจัด พนสารไตรอะโซฟอส อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา
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20 ลิตร หรือคลุกเมล็ดพันธุกอนปลูกดวยอิมิดาโคลพริด (70% ดับบิวเอส) อัตรา 2 กรัม
ตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม
4.3.2 แมลงหวีข่ าวยาสูบ จะดูดกินนํา้ เลีย้ งจากใบถัว่ ทําใหลาํ ตนแคระแกร็น
ที่สําคัญคือ เปนพาหะนําโรคใบยอดยนฝกผิดปกติ
การปองกันกําจัด ใชสารอิมิดาโคลพริด อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา
20 ลิตร หรือ ไตรอะโซฟอส อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนเมื่อมีใบประกอบชุดที่
2 - 3 ระยะหลังออกดอก ถึงติดฝกออน
4.3.3 หนอนเจาะฝกถั่ว จะกัดกินดอกและเจาะฝกกัดกินเมล็ดออน
การปองกันกําจัด พนสารไตรอะโซฟอส อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา
20 ลิตร หรือแลมดา -ไซฮาโลทริน อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พน 1 - 2 ครั้ง
หางกัน 7 - 10 วัน ในระยะถั่วติดฝกออน
4.3.4 มวนเขียวถั่ว มวนเขียวขาว มวนถั่วเหลือง ตัวออนและตัวเต็มวัย
ดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ และฝกออน ทําใหฝกลีบ
การปองกันกําจัด ใชสารไตรอะโซฟอส อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา
20 ลิตร พนในระยะถั่วติดฝกออน
การใชสารเคมีตางๆ ควรใชกอนการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝกสด
15 - 20 วัน เพื่อปองกันผลตกคางของสารเคมี
5. การปฏิบัติกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
5.1 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
เก็บเกี่ยวตามอายุพันธุที่เหมาะสม ประมาณ 62 - 68 วันหลังปลูกหรือเก็บ
ระยะที่มีฝกถั่วเตงเต็มที่ประมาณรอยละ 80 ในขณะที่ฝกยังมีสีเขียวสด ปกติควรเก็บเกี่ยว
ในชวงเชา
5.2 วิธีการเก็บเกี่ยว
โดยใชเคียวเกี่ยวตนถั่วทั้งตน แลวนําไปวางในที่รม ถาจําหนายในประเทศ
ใหเด็ดใบและกานออก ใหเหลือเฉพาะตนและฝก จากนั้นจึงมัดตนถั่วเปนมัด มัดละ
5 กิโลกรัม เพื่อรอการสงตลาด เพื่อจําหนายตอไป
ถาผลิตเพื่อสงโรงงานใหปลิดฝกที่ไดมาตรฐานใสภาชนะที่สะอาด
5.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
สําหรับถั่วเหลืองฝกสดที่สงใหโรงงานเพื่อสงออก
5.3.1 คัดเฉพาะฝกสีเขียวสด ไมมีรอยตําหนิ ปราศจากการทําลายของโรค
และแมลง มีขนาดตรงตามมาตรฐานสงออก โดยมี 2 - 3 เมล็ดตอฝก ความยาวไมนอย
กวา 4.5 เซนติเมตร และความกวางไมนอยกวา 1.5 เซนติเมตรควรบรรจุฝกในถุงตาขาย
หรือตะกราพลาสติก วางในที่รม ไมใหถูกแสงแดดขณะรอการขนสงสูโรงงานผูซื้อ
5.3.2 การขนสง ควรตกลงกับผูรับซื้อและเตรียมยานพาหนะไวลวงหนา
กอนการเก็บเกี่ยว รถบรรทุกผลผลิตตองสะอาดและสงถึงโรงงานภายใน 6 ชั่วโมง
หลังเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพสีผิวและรสชาติ
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- พื้นที่ราบและสม่ําเสมอ เปนพื้นที่ดอนหรือลุมที่ไมมีน้ําทวมขัง
- มีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 600 เมตร

2. สภาพพื้นที่
- ความสูงจากระดับน้ําทะเล

- มีการคมนาคมสะดวกโดยสามารถนําผลผลิตฝกสดสูโรงงานอุตสาหกรรม
หรือตลาดไดรวดเร็ว

- ถาอุณหภูมิสูงหรือต่ํากวานี้จะมีผลกระทบตอการออกดอก ปริมาณดอก
จํานวนขอลดลง
- ถาอุณหภูมิสูงกวา 30 องศาเซลเซียสทําใหฝกมีเปลือกหนา

ขอจํากัด

- การระบายน้ําและถายเทอากาศดี
- ดินรวน ดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทราย
- ระดับหนาดินลึก 20-25 เซนติเมตร
- คาความเปนกรดเปนดางระหวาง 6.0-6.8
- อินทรียวัตถุไมต่ํากวา 15 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
มากกวา 12 สวนในลานสวนโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา
50 สวนในลานสวน

- แสงแดดจัด

- แสงแดด

3. สภาพดิน
- ลักษณะของเนื้อดิน
- ความลึกของหนาดิน
- ความเปนกรด-ดาง (pH)
- ปริมาณอินทรียวัตถุ

- ประมาณ15-30 องศาเซลเซียส

ความเหมาะสม

1. สภาพภูมิอากาศ
- อุณหภูมิ (เซลเซียส)

สภาพแวดลอม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองฝกสด
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สภาพแวดลอม

5. สภาพน้ํา
- คุณภาพน้ํา
- ปริมาณน้ําที่ตองการ

- ธาตุอาหารรอง/ธาตุอาหารเสริม

4. ความตองการธาตุอาหารพืช
- ธาตุอาหารหลัก

ขอจํากัด

- ตองเปนน้ําปราศจากสารอินทรียหรือ อนินทรียที่มีพิษปน
เปอน
- 1,000-1,500 มิลลิเมตรตอป มีการกระจายสม่ําเสมอตลอดฤดู
ปลูก

มีน้ําเพียงพอสําหรับใชเมื่อจําเปน

- พืชตองการรองจากธาตุอาหารหลัก
- ธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ถั่วเหลืองเปนพืชที่มีความตองการ
ไนโตรเจนสูงมากแตแหลงที่มาของไนโตรเจนนอกจากดินแลวยังได
มาจากไรโซเบียมดวย
- ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) มากกวา 12 ppm ไมตองใสปุย
- ธาตุอาหาร โพแทสเซียม (K ) ที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา 50 ppm
ไมตองใสปุยเพิ่มเติม
ธาตุอาหารรอง
- กํามะถัน (S)
- แคลเซียม (Ca)
- แมกนีเซียม (Mg)
- พืชตองการนอยกวาธาตุอาหารหลัก/ธาตุอาหารรอง
ธาตุอาหารเสริม
- เหล็ก (Fe)
- แมงกานีส (Mn)
- สังกะสี (Zn)
- ทองแดง (Cu)
- โบรอน (B)
- โมลิบดินั่ม (Mo)
- คลอรีน (Cl)

ความเหมาะสม

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองฝกสด (ตอ)

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหลงสืบขอคนมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ถั่วเหลืองฝกสดเปนพืชที่ปลูกไดตลอดป แตตองอยูอุณหภูมิที่เหมาะสม
20 - 30 ºC และดินที่มีการ ระบาย นํ้าดี มีความอุดมสมบรูณ และควรมีแหลงนํ้าใกลๆ
การผลิตถั่วเหลืองฝกสด เพื่อบริโภคภายในประเทศ
และเพื่อสงออก เพื่อใหการผลิตไดมาตรฐาน ดังนี้
1. เลือกชนิดพันธุปลูกใหตรงกับวัตถุประสงคดังนี้
1.1 พันธุปลูกเพื่อบริโภคในประเทศ ไดแก พันธุเชียงใหม 1
1.2 พันธุปลูกเพื่อสงออก ไดแก พันธุเอจีเอส (AGS 292) นัมเบอร 75
2. เมล็ดพันธุมีความงอกไมต่ํากวา 75 เปอรเซ็นตและใชเปนเมล็ดพันธุไมเกิน 3
ฤดู
3. คลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีตามคําแนะนํากอนปลูกเพื่อปองกันเชื้อราและ
แมลงเขาทําลายและคลุกปุยชีวภาพไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมตอเมล็ดพันธุปลูก 1 ไร
(12-15 กก/ไร) และนําไปปลูกทันที
4. ใหน้ํากอนปลูกทิ้งไว 1 วันเพื่อใหแปลงปลูกมีความชื้นเพียงพอกับการงอก
ของเมล็ดโดยไมแฉะเกินไป และใหน้ําหลังจากใสปุยเคมีทุกครั้ง
5. ควบคุมไมใหมีวัชพืชแขงขันในแปลงถั่วเหลืองฝกสดตั้งแตเริ่มปลูกจะทําใหถั่ว
เหลืองฝกสดมีการ เจริญเติบโตที่ดีและใหผลผลิตสูง
6. ในระยะที่ถั่วเหลืองฝกสดสรางเมล็ด (อายุประมาณ 45 วันหลังปลูก ใสปุยเคมี
46-0-0 อัตรา 20 -25 กิโลกรัมตอไร เพื่อเพิ่มขนาดของฝก ความเขียวของฝก และความ
หวานของเมล็ด
7. หยุดการใชสารเคมีตางๆกอนการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝกสด 15-20 วัน เพื่อ
ปองกันผลตกคางของ สารเคมี ถาจําเปนควรใชสารชีวภาพ ในการปองกันและกําจัดโรค
แมลงในระยะเวลาดังกลาว(15-20 วันกอนเก็บเกี่ยว)
8. ควรเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝกสด ในชวงเชา และระยะเวลาเก็บเกี่ยวถั่วลิสงฝกสด
มีชวงเวลาจํากัด ที่เหมาะสมและมีคุณภาพดีมีระยะเวลาสั้นๆเพียง 2-3 วันเทานั้น ถาเก็บ
ชาฝกถั่วจะแกเกินไป
9. การปลูกตองวางแผนปลูก การเก็บเกี่ยวและการตลาดที่ดี จึงไมควรปลูกถั่ว
เหลืองฝกสดพรอมกันในพื้นที่ จํานวนมาก ควรทยอยปลูกทีละนอยเพื่อจะไดมีผลผลิต
ทยอยออกมาอยางตอเนื่องและไมมีปญหาเรื่องแรงงานในการเก็บเกี่ยว
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แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม
กรมวิชาการเกษตร.2545.เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับถั่วเหลืองฝกสด.
กระทรวง
เกษตรและสหกรณ. 27 หนา.
บุปผา มงคลศิลป ถั่วเหลืองฝกสด. สวนสงเสริมการผลิตพืชไร สํานักสงเสริมและ
จัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร. 16 หนา
ศรีสมร พิทักษ ลมัย ชูเกียรติวัฒนา สมชาย ผะอบเหล็ก จิตรลดา ทองสอดแสง และ
เทวา เมาลานนท. 2548. การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝกสด
เพื่อการสงออก. ผลงานวิจัยเพื่อพิจารณาเปนผลงานวิจัยดีเดนประจําป 2547
และผลงานวิจัยโครงการวิจัยระดับดีที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน
งานวิจัยดานการเกษตรประจําป 2547. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ. หนา 221-232.
www. arda.or.th/kasetinfo/north/plant/vsoy.html
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ภาคผนวก
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กลางวัน
30-35 ºC

ออยโรงงาน

กลางคืน
18-20 ºC

22-23 ºC

อุณหภูมิ

ขาว

ชนิดพืช

Crop
Requirement

-

แสง
แดดจัด

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ
ปริมาณ
CO2

ลม

ไมเกิน ไมเกิน 3%
1,500 เมตร

600 ม.

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

- ดินเหนียว
- ดินรวนเหนียว

เนื้อดิน

pH

ธาตุอาหาร

สะอาด
ปราศจากสาร
อินทรีย และ
สารอนินทรีย
ปนเปอน

สภาพน้ํา

25-30 ºC 5.5 - 7.0 - ธาตุอาหารหลัก 1,654
NPK
ลบ.ม./ไร

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช
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แสง
แดด
จัด

ขาวโพดเลี้ยงสัตว - อุณหภูมิที่
เหมาะสมตอ
การเจริญ
เติบโต
25-35 ºC

ชนิดพืช

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิ

Crop
Requirement

ปริมาณ
CO2

ลม

ไมเกิน
1,000 เมตร

5%

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

- ดินรวน
- ดินรวนเหนียว
- ดินรวนทราย
- ดินเหนียว

เนื้อดิน

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

5.5 - 7.0

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช
ธาตุอาหาร

- สภาพดินที่
ปลูกขาวโพด
โดยทั่วไป
ตองการน้ํา
ประมาณ
450-600
มม. กระจาย
สม่ําเสมอ
ตลอดฤดูปลูก
เฉลี่ยประมาณ
4-5 มม./วัน
- ชวงออกดอก
ถึงชวงขาวโพด
สะสมน้ําหนัก
แหง ตองการ
ประมาณ 6-8
มม./วัน

สภาพน้ํา
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ขาวฟาง

ชนิดพืช

Crop
Requirement

อุณหภูมิที่
เหมาะสม
ตอการเจริญ
เติบโตและ
สราง เมล็ด
ประมาณ 2730 ºC

อุณหภูมิ

-

-

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2
-

ลม

ไมเกิน
1,000
เมตร

5%

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

ดินรวนเหนียว

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

5.0-7.5

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช
สภาพน้ํา

- ไนโตรเจน
320 – 500
25-30 กก./ไร มิลลิเมตร
- ฟอสฟอรัส
ตลอดฤดูปลูก
10-20 กก./ไร
- ดินทรายเพิ่ม
โปแตสเซียม
8 กก./ไร
- ใสปุยอินทรีย
เพื่อปรับปรุง
สมบัติทาง
กายภาพของดิน
รวมกับปุยเคมี

ธาตุอาหาร
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คอนขางเย็น

- อุณหภูมิ
ที่เหมาะสม
ตอการเจริญ
เติบโต 21-26
ºC
- ชวงกลางวัน
29-32 ºC
- ชวงกลางคืน
18-21 ºC

ยาสูบ

อุณหภูมิ

เดือย

ชนิดพืช

Crop
Requirement

-

-

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2
-

ลม

ไมเกิน
1,000 ม

-

5%

3-45
องศา

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

- ดินรวน
- ดินรวนเหนียว
- ดินรวนทราย
- ดินเหนียว
- มีคลอรีนเกิน 6
กก./ไร

มีความสมบรูณ

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

-

ธาตุอาหาร

5.5 - 7.0 - ปุยหลัก
สูตร 6-12-24
+4MgO +0.5B
อัตรา 100
กก./ไร
- ปุยเสริม สูตร
27-0-0 อัตรา
50 กก./ไร แบง
ใส 3 ครั้ง

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช

- มีคลอไรดใน
น้ําไมเกิน 25
ppm
- ปริมาณน้ํา
ที่ตองการฤดู
ปลูก 450-600
มม.

ตามฤดูกาล

สภาพน้ํา
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ถั่วเหลือง

ชนิดพืช

Crop
Requirement

25-35 ºC

อุณหภูมิ

-

แสงแดด
จัด

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2
-

ลม

ไมเกิน
600 เมตร

-

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

-ดินรวน
-ดินรวนปนทราย
-ดินรวนเหนียวปน
ทราย

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

5.5-7.0

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช
สภาพน้ํา

อินทรียวัตถุ
1,000-1,500
ไมต่ํากวา 1.5 มิลลิเมตรตอป
เปอรเซ็นต
ฟอสฟอรัสที่
เปนประโยชน
มากกวา 12
สวนในลานสวน
โพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยน
ไดมากกวา 50
สวนในลานสวน

ธาตุอาหาร
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25-35 ºC

อุณหภูมิที่
เหมาะสมกับ
การเจริญ
เติบโต 25-35 ºC

ถั่วเขียว

อุณหภูมิ

ถั่วลิสง

ชนิดพืช

Crop
Requirement

-

แสงแดด
จัด

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2
-

ลม

ไมเกิน
800 ม.

ไมเกิน
5%

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

-ดินรวน
-ดินรวเหนียว
- ดินเหนียว
- ดินรวนเหนียว
ปนทราย

- ดินรวน
-ดินรวนปนทราย
- ดินรวนเหนียว
ปนทราย

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

5.5-7.0

5.5-6.5

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช

-ธาตุอาหาร
หลัก N P K
- ธาตุอาหาร
รอง Ca Mg S

- ธาตุอาหาร
หลัก NPK
- ธาตุอาหาร
รอง Ca Mg S

ธาตุอาหาร

ปริมาณ
500-1,000
มม./ป-

1,000-1,500
มม./ป

สภาพน้ํา
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- อุณหภูมิ
ที่เหมาะสม
สําหรับการ
เจริญเติบโต
25-35 ºC

- อุณหภูมิ
ที่เหมาะสม
สําหรับการ
เจริญเติบโต
18-35 ºC

ทานตะวัน

อุณหภูมิ

งา

ชนิดพืช

Crop
Requirement

4075%

-

แสงแดด
จัด

-

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2
-

ลม

- ไมเกิน
500 ม.

-1,2001,500 ม.
หรือระดับ
น้ําทะเล
ปานกลาง
ไมเกิน
5%

-

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

- ดินรวน
-ดินรวนปนทราย
- ดินรวนเหนียว

-ดินรวน
-ดินรวนทราย
- ดินรวนเหนียว

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

6.0-7.5

5.5-6.5

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช

- ไนโตรเจน
-ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม

-

ธาตุอาหาร

- 800-1,200
มม./ป

-

สภาพน้ํา
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มันสําปะหลัง

ชนิดพืช

Crop
Requirement

การเจริญ
เติบโตของมัน
สําปะหลังจะ
เจริญเติบโต
ไดดีในชวง
25-29 องศา
เซลเซียส ที่
อุณหภูมิ 1524 องศา การ
มีชีวิตของใบ
จะอยูไดนาน
200 วัน

อุณหภูมิ

-

10-12
ชั่วโมง/
วัน

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

49-68
µ l/l -

ปริมาณ
CO2
-

ลม

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

ไมเกิน
ไมเกิน -ดินทราย
2,000 ม. 200 เมตร -ดินรวนปนทราย
-ดินรวน

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

4.5-7

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช
สภาพน้ํา

- N ประมาณ 8 ไมนอยกวา
กก./ไร
800 มม./ป
- P2O5
ประมาณ 4
กก./ไร
- K2O=
ประมาณ 8
กก./ไร

ธาตุอาหาร
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ฝาย

ชนิดพืช

Crop
Requirement

เจริญเติบโต
ไดดีที่อุณหภูมิ
ในชวง15-35
องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ

-

ฝายพวก
ที่มีอายุ
หลาย
ปมักจะ
ตอบ
สนอง
ตอชวง
แสงใน
ลักษณะ
เปนพืช
วันสั้น
พวกที่
มีอายุ
ปเดียว
สวน
ใหญจะ
ไมตอบ
สนอง
ตอชวง
แสง(Day
neutral

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2
ลมพัด
ไมแรง
เกินไป

ลม

สูงกวา
น้ําทะเล
1,000
เมตร-

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

ไมเกิน - ดินรวนปนทราย
200 เมตร -ดินเหนียว
-ดินรวนทราย
-ดินทราย
-ดินตะกอน

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

5.5-6.5

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช

N:P:K

ธาตุอาหาร

ปริมาณน้ําฝน
800-1,000
มิลลิเมตรตอป

สภาพน้ํา
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-เจริญเติบโต
ไดดีที่อุณหภูมิ
อยูระหวาง
15.5 -26.6 ºC
และอุณหภูมิ
กลางคืนไม
ควรต่ํากวา
13 ºC

- เจริญเติบโต
ไดดีที่อุณหภูมิ
ในชวง 24-30 ºC

สับปะรด

อุณหภูมิ

ปอคิวบา

ชนิดพืช

Crop
Requirement

มากกวา
35%

-

แสง
1,000
ฟุตเทียน
หรือ
ประมาณ
10,736
ลักซ

ออกดอก
เมื่อชวง
วันสั้น
กวา 12
ชั่วโมง

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2

ลมพัด
ไมแรง
เกินไป

-

ลม

- ไมเกิน
500 ม.

-1,2001,500 ม.
หรือระดับ
น้ําทะเล
ปานกลาง

ดินทราย ดินรวน
ปนทราย หรือดิน
เหนียว
ที่มีการระบายน้ํา
ไดดี

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

ไมเกิน 3% ควรเปนดินรวน
หรือดินรวนปน
ทรายที่ระบายน้ํา
ไดดี

-

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

ไนโตรเจน:
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
ในอัตรา 1:1:1

ธาตุอาหาร

500-600
มิลลิเมตรตอป

สภาพน้ํา

4.5 – 6.0 ไนโตรเจน 6-9 300 มิลลิลิตร/
กรัมตอตน
ตน/สัปดาห
ฟอสฟอรัส 2-4
กรัมตอตน
โพแทสเซียม
8-12 กรัมตอ
ตน

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช
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อุณหภูมิที่
เหมาะสมตอ
การเจริญ
เติบโต และ
สรางเมล็ด
24-35 ºC

24-35 ºC

ขาวโพดฝกออน

อุณหภูมิ

ขาวโพดหวาน

ชนิดพืช

Crop
Requirement

-

-

แสงแดด
จัด

แสง
แดดจัด

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2

ลมพัด
ไมแรง
เกินไป

-

ลม

- ไมเกิน
500 ม.

-1,2001,500 ม.
หรือระดับ
น้ําทะเล
ปานกลาง

5%

5 %-

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

ดินรวนซุยหรือดิน
รวนปนทราย

- ดินรวน
- ดินรวนเหนียว
ปนทราย
-ดินรวนปนทราย

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน
ธาตุอาหาร

สภาพน้ํา

5.5-6.8

ปุยสูตร 16-20- 1,000-1,200
0 หรือ 15-15- มิลลิเมตรตอป
15 อัตรา 50
กก./ไร

5.5 – 6.8 อินทรียวัตถุไม 1,000
นอยกวา 1.5 % – 1,200
- ฟอสฟอรัสที่ มิลลิเมตรตอป
เปนประโยชน
ไมนอยกวา 10
สวนในลานสวน
-โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได
ไมนอยกวา 40
สวนในลานสวน

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช
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ถั่วเหลืองฝกสด

ชนิดพืช

Crop
Requirement

อุณหภูมิที่
เหมาะสมกับ
การเจริญ
เติบโต 15-30 ºC

อุณหภูมิ

-

-

ความ แสง
ชื้น
สัมพัทธ

สภาพภูมิอากาศ

-

ปริมาณ
CO2
-

ลม

-ไมเกิน
600 ม.

5%

ระดับ ความ
น้ําทะเล ลาดเอียง

สภาพพื้นที่

- ดินรวน
-ดินรวนปนทราย
- ดินรวนเหนียว
ปนทราย

เนื้อดิน

-

อุณหภูมิ
ดิน

สภาพดิน

6-6.8

pH

ขอมูลสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต ของพืชไร ธัญพืช
สภาพน้ํา

-ธาตุอาหาร
1,000-1,500
หลัก N P K
มม./ป- ธาตุอาหาร
รอง Ca Mg S -

ธาตุอาหาร

ที่ปรึกษา
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
นายนําชัย พรหมมีชัย
นายวิทยา อธิปอนันต
นายสุรพล จารุพงศ
นายพรชัย พีระบูล
นายสงกรานต ภักดีคง
นางอรสา ดิสถาพร
นางนิดา สักกทัตติยกุล

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมและจัดการการผลิต
พืชผัก ไมดอกไมประดับ และพืชสมุนไพร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ผูอํานวยการสวนสงเสริมและเผยแพร

ประสานงาน
นางสาวภัทรมาศ พานพุม

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

เรียบเรียง
ขาว
ออยโรงงาน
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวฟาง
เดือย
ยาสูบ
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ทานตะวัน
งา ถั่วเหลืองฝกสด
มันสําปะหลัง
ฝาย ปอคิวบา
สับปะรด
ขาวโพดหวาน ขาวโพดฝกออน

นางสาววรรณรีย คนขยัน
นางสาวสุภาวดี เนินคนา
นายกิตติพงษ คงศรีไพร
นางอาภรณ ประวรรณรัมย
นายมนูศักดิ์ ภิรมยภักดิ์
นางศรีสุดา เตชะสาน
นางสาววรติกร วรรณบวร
นางวิลาวัลย วงษเกษม
นางสาวสุนันท หมูมิ่ง
นายสมบัติ ทรงโฉม
นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

จัดทํา
นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ
นายพงษเพชร วงศโสภา
นางสาวอําไพพงษ เกาะเทียน
นางสาวรัฐฐา ศรีญาณลักษณ
กลุมสื่อสงเสริมการเกษตร สวนสงเสริมและเผยแพร
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร

รายชื่อคณะทํางานจัดทําคูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
1. นางอรสา ดิสถาพร

ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ประธานคณะทํางาน
ไมดอกไมประดับและพืชสมุนไพร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตไมผล ไมยืนตน และยางพารา คณะทํางาน
2. นายมนู โปสมบูรณ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
3. ดร.เศรษฐพงศ เลขะวัฒนะ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับ
คณะทํางาน
และพืชสมุนไพร สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
4. นางวิลาวัลย วงษเกษม
ผูอํานวยการกลุมพืชเสนใยและพืชหัว
คณะทํางาน
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
5. นางสาวจิราภา จอมไธสง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตผัก
คณะทํางาน
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
6. นางศรีสุดา เตชะสาน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตพืชนํ้ามันและพืชตระกูลถั่ว คณะทํางาน
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
7. นายธงชัย สุทธิพงศเกียรติ์ หัวหนาฝายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไมเพื่อการสงออก คณะทํางาน
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
8. นางสาวแสนสุข รัตนผล ผูอํานวยการกลุมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คณะทํางาน
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
9. นายจุมพล ไทยสุชาติ
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช คณะทํางาน
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
10. นางชัญญา ทิพานุกะ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
11. นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
12. นางภัสรา ชวประดิษฐ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
คณะทํางาน
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
13. นายนเรศน รังสิมันตศิริ หัวหนาฝายชาง
คณะทํางาน
กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
14. นางสาวภัทรมาศ พานพุม นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
เลขานุการคณะทํางาน
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
15. นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
16. นายพงษเพชร วงศโสภา นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

บันทึก

