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ค าน า 

 
ปัจจุบันต้นทุนกำรผลิตพืชสวนของเกษตรกรสูงขึ้นทุกปี ซึ่งต้นทุนกำรผลิตส่วนใหญ่เป็นค่ำปัจจัยกำรผลิตและค่ำจ้ำงแรงงำน และในปลำยปี 2558 จะเปิดประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน สินค้ำเกษตรมีกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์เพิ่มมำกขึ้น ดังนั้นเกษตรกรต้องปรับตัวโดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต โดยปรับแนวทำงกำร
ผลิตเพื่อลดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต ลดกำรใช้แรงงำน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต รวมท้ังมีกำรรวมกลุ่มกำรผลิต ใช้เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรร่วมกัน วำงแผนกำรผลิตและ
กำรตลำด และบริหำรจัดกำรท้ังกำรผลิตและกำรตลำดให้เกิดประสิทธิภำพมำกสุดเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

สถำบันวิจัยพืชสวน กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนท่ีด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำพืชสวนท่ีหลำกหลำย ท้ังไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอุตสำหกรรมและ
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรได้มีแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตพืชสวนท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
สถำบันวิจัยพืชสวนจึงได้จัดท ำเอกสำรค ำแนะน ำกำรลดต้นทุนกำรผลิตพืชสวนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรไทย โดยเอกสำรฉบับนี้จะเป็นค ำแนะน ำในส่วนของไม้ผล 
ซึ่งได้เสนอแนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิตในภำพรวมท่ีเกษตรกรสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีและแนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิตระยะยำว รวมทั้งเทคโนโลยีกำรผลิตเป็นรำยพืช
ท่ีส ำคัญ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรผลิตพืชท่ีถูกต้องและเหมำะสม มีกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
เอกสำรค ำแนะน ำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ีจะน ำข้อเสนอแนะและเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีเหมำะสมของแต่ละพืชไปปรับใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและ
ลดต้นทุนกำรผลิต ท ำให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 
 

                                
 
                                                          (นำยจ ำรอง  ดำวเรือง) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยพืชสวน 
                                                                กรกฎำคม 2559 
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 แนวทางการลดต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นค่ำปัจจัยกำรผลิตและค่ำแรงงำน ในด้ำนปัจจัยกำรผลิตท่ีส ำคัญได้แก่ปุ๋ยและสำรเคมีในกำรก ำจัดศัตรูพืช สำรควบคุมกำร
เจริญเติบโตพืช สำรก ำจัดวัชพืชต่ำงๆ ปัจจัยกำรผลิตเหล่ำนี้สำมำรถลดลงได้ เช่นมีกำรใช้ปุ๋ยอย่ำงถูกต้องและตรงกับควำมต้องกำรของพืช หรือกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัด
ศัตรูพืชท่ีตรงกับโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นๆและใช้ตำมอัตรำท่ีแนะน ำ โดยมีข้อสังเกต ค ำแนะน ำ และผลท่ีได้รับในกำรลดต้นทุนกำรผลิตทันที กำรลดต้นทุนกำรผลิตระยะ
ยำว และกิจกรรมท่ีสนับสนุนและมีส่วนช่วยให้ลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตดังนี้ 
 
การลดต้นทุนการผลิตทันที 

วิธปีฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
1. การใช้ปุ๋ย 
1) ใช้ปุ๋ยเกินควำมจ ำเป็น ไม่เหมำะสมกับสภำพของดิน
และชนิดของพืชท่ีปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีกำร
วิเครำะห์ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูก 

1) วิเครำะห์ดิน และให้ปุ๋ยสอดคล้องกับค่ำวิเครำะห์ 1) ทรำบแนวทำงในกำรปรับปรุงดินและกำรจัดกำรปุ๋ย
ได้อย่ำงเหมำะสมกับดินและพืชท่ีปลูก 

2) เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภำพเพียง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

2) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภำพ 2)ท ำให้ดินมีคุณสมบัติทำงกำยภำพดีละมีควำมอุดม
สมบูรณ์สูงขึ้น 

3) ใช้ปุ๋ยส ำเร็จท่ีมีขำยตำมท้องตลำด 3) ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 3) ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยได้ 30-50 % 
2. การใช้สารเคมี 
1) ไม่มีกำรส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยจำกกำร
ท ำลำยของศัตรูพืชก่อนตัดสินใจใช้สำรเคมี 

1) ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยจำกกำรท ำลำย
ของศัตรูพืชก่อนตัดสินใจใช้สำรเคมี 

1) ลดกำรใช้สำรเคมี และควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ท ำควำม
เสียหำยในระดับวิกฤตเศรษฐกิจ 

2) ใช้สำรเคมีไม่ถูกต้อง และสูงกว่ำอัตรำแนะน ำ 2) ใช้สำรเคมีให้ถูกต้องตรงกับชนิดของศัตรูพืชและใช้
ตำมอัตรำท่ีแนะน ำของผลิตภัณฑ์ 

2) กำรควบคุมศัตรูพืชมีประสิทธิภำพและลดปริมำณ
กำรใช้สำรเคมี 
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วิธปีฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
3) pH ของน้ ำท่ีใช้ผสมสำรเคมี หัวพ่นสำรและเวลำใน
กำรพ่นสำรไม่เหมำะสม 

3) ปรับ pH ของน้ ำท่ีใช้ผสมสำรเคมีให้อยู่ระหว่ำง 5.5-
6.5 เลือกหัวพ่นสำรและพ่นสำรในเวลำท่ีเหมำะสม 

3) ประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชดีขึ้นและ
ประหยัดค่ำสำรเคมี 

3. การเลือกใช้พันธุ์พืช 
1) ใช้สำยพันธุ์ด้ังเดิมหรือพันธุ์พื้นเมือง และไม่มีกำร
คัดพันธุ์ 

1) ใช้พันธุ์แนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร หรือพันธุ์
กำรค้ำ 

1) ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภำพดี 

 
การลดต้นทุนการผลิตระยะยาว 

วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
1. เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรจัดกำรสวนแบบด้ังเดิม 1. ควรจัดกำรสวนตำมระบบเกษตรดีท่ีเหมำะสม 1. ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพและปลอดภัยต่อกำรบริโภค 
2. ไม่มีกำรวำงแผนกำรผลิตพืชให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด ท ำให้ผลผลิตล้นตลำดและรำคำ
ตกต่ ำ 

2. วำงแผนกำรผลิตและกระจำยกำรผลิตพืชให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำด 

2. ผลผลิตกระจำยออกสู่ตลำดสม่ ำเสมอ ไม่ล้นตลำด
และรำคำผลผลิตสูงขึ้น 

3. กำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรมีน้อยและไม่ลงทุน
ใช้ร่วมกัน 

3. ใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรท่ีเหมำะสมและรวมกลุ่ม
ใช้ร่วมกัน 

3. ลดกำรจ้ำงแรงงำน และมีกำรใช้เครื่อง จักรกล
กำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. กำรให้น้ ำตำมร่องหรือใช้สำยยำงรดน้ ำ 4. วำงระบบน้ ำและให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ 4. กำรให้น้ ำและปุ๋ยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ลดกำรใช้ปุ๋ย
และลดกำรใช้แรงงำน 
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กิจกรรมสนับสนุน 
วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 

1. เกษตรกรส่วนใหญ่เข้ำไม่ถึงแหล่งควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 

1. ศึกษำและติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำร
ผลิตและเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

1. น ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
และผลผลิตได้คุณภำพเพิ่มมำกขึ้น 

2. เกษตรกรขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำดและขำดกำร
บริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำดอย่ำงเหมำะสม 

2. หมั่นติดตำมข่ำวสำรด้ำนกำรตลำดเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนกำรผลิตให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

2. ผลผลิตออกตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ท ำให้ไม่
ล้นตลำดและรำคำผลผลิตดี 

3. เกษตรกรขำดกำรรวมกลุ่ม 3. เกษตรกรควรมีกำรรวมกลุ่มหรือเป็นสมำชิกสหกรณ์
กำรเกษตร หรือวิสำหกิจชุมชน 

3. มีอ ำนำจต่อรองในกำรซื้อปัจจัยกำรผลิตและสำมำรถ
ก ำหนดรำคำผลผลิตได้ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์
 

- ปลูกพันธุ์ทีต่ลำดต้องกำร เช่น พันธุ์น้ ำดอกไม้ เขียวเสวย  
- ปลูกระบบชิดและตัดแต่งควบคุมทรงพุ่มสูงไม่เกิน 3 เมตร 

- ปลูกพันธุ์ท่ีตลำดต้องกำร 
- ระยะปลูกห่ำงและไม่ควบคุมควำมสูง
ทรงพุ่ม 

-ใช้ต้นพันธุ์ดีของตนเองขยำยพันธุ์  
-กำรดูแลง่ำย ลดกำรใช้สำรเคมี 
และแรงงำน 

2. การเตรียมต้น
หลังการเก็บเก่ียว 
 -การตัดแต่งก่ิง 

 
 
 

 
 
- หลังเก็บเกี่ยวประมำณ 1 เดือน ตัดแต่งกิ่งให้เสร็จพร้อมกันใน
แต่ละแปลง  หลังตัดกิ่ง 2 สัปดำห์ พ่นปุ๋ยโพแทสเซียม     ไนเต
รท (13-0-46) อัตรำ 200 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร เพื่อให้แตกใบอ่อน
พร้อมกัน 

 
 
- ตัดแต่งกิ่งไม่ท่ัวต้น ท ำให้แตกใบอ่อนไม่
พร้อมกัน มีผลต่อกำรชักน ำกำรออกดอก 
 

 
 
- กำรแตกใบอ่อนพร้อมกัน ท ำให้กำร
ออกดอกสม่ ำเสมอ สะดวกในกำร
จัดกำรแปลง ลดกำรใช้สำรเคมีและ
แรงงำนดูแลรักษำ 

 -การใส่ปุ๋ย 
 
 
 
 

- ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีหลังตัดแต่งกิ่ง โดยใส่ตำมค่ำวิเครำะห์
ดิน (กรณีไม่มีฝนให้รดน้ ำหลังกำรใส่ปุ๋ย) ปุ๋ยเคมีใส่ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกหลังตัดแต่งกิ่ง ครั้งท่ี 2 หลังติดผล 1 เดือน และควรผสม
ปุ๋ยเคมใีช้เอง  

- ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ อัตรำ 1-3 กิโลกรัม/ต้น 
 
 
 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและควำม
ต้องกำรของพืช ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมี 
30-50% 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

- การป้องกัน
ก าจัดโรค 
 
 
 
 
 
 

- หลังตัดแต่งกิ่ง พ่นสำรคำร์เบนดำซิม 50% WP อัตรำ 20 
กรัม/น้ ำ 20 ลิตร หรือโพรคลอรำช 50% WP อัตรำ 20-30 
กรัม/น้ ำ 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ 80% WP อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ 
20 ลิตร หรือคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP อัตรำ 30-50 
กรัม/น้ ำ 20 ลิตร  
- ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยของใบท่ีถูกท ำลำยจำกโรค
ถ้ำพบ 10% ของจ ำนวนยอดอ่อนท้ังต้น ใหพ้่นสำรเคมีป้องกัน  

-  ไม่ มีกำรส ำรวจและประ เมินควำม
เสียหำยจำกศัตรูพืชก่อนตัดสินใจพ่น
สำรเคมี  
 
 
 
 

- ลดจ ำนวนครั้งกำรพ่นสำรเคมี ท ำให้
ประหยัดค่ำสำรเคมีและแรงงำน  
- ใช้สำรเคมีให้ถูกชนิดของโรคและ
แมลง และใช้ตำมอัตรำค ำแนะน ำ  ใน
ฉลำก 
 
 

-การป้องกันก าจัด
แมลงศัตรู 
 

- เพล้ียไฟ เมื่อมะม่วงเริ่มผลิใบอ่อน ให้ตรวจปริมำณเพล้ียไฟ 
โดยเคำะช่อใบอ่อนบนกระดำษขำวทุก 7 วัน เมื่อพบเพล้ียไฟ ≥ 
50% ของจ ำนวนยอดท้ังหมด ให้พ่นสำรเคมี เช่น สำรแลมป์ดำ
ไซฮำโลทริน 2.5% EC อัตรำ 10 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร หรือ
สำรเฟนโพรพำทริน 10% EC อัตรำ 30 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร 
จ ำนวน 1-2 ครั้ง 
- ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยจำกแมลงศัตรูอื่น เช่น ด้วง
กรีดใบ ด้วงหนวดยำว เมื่อพบให้พ่นสำรป้องกันก ำจัด 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

- การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 
 

- ท ำกำรก ำจัด เมื่อวัชพืชปกคลุมพื้นท่ีสวน 90% ของพื้นท่ี
ท้ังหมด และวัชพืชมีควำมสูงเฉล่ีย 30 เซนติเมตร 
- ใช้เครื่องจอบหมุนไถพรวนวัชพืช  ใช้เครื่องตัด และหรือใช้
สำรเคมีก ำจัดวัชพืช 

- นิยมใช้สำรเคมกี ำจัดวัชพืช - กำรใช้จอบหมุน/กำรตัดวัชพืช ช่วย
เพิ่มอินทรียวัตถุในดินในระยะยำว 

3. การบังคับการ
ออกดอก 
 

 - วำงแผนกำรผลิตให้ผลผลิตออกช่วงเวลำท่ีตลำดต้องกำร 
- การชักน าการออกดอก: ใช้สำรพำโคลบิวทรำโซลอัตรำ 1.0 
กรัม สำรออกฤทธิ์ต่อเส้นผ่ำนศูนย์กลำงทรงพุ่ม 1 เมตร (เช่น 
พำโคลฯ 10% WP ใช้สำร 10 กรัม/เส้นผ่ำนศูนย์กลำงทรงพุ่ม 
1 เมตร) ละลำยน้ ำ 5 ลิตร รำดรอบโคน ห่ำงโคนต้น 30 
เซนติเมตร 
หมำยเหตุ กรณีพันธุ์ที่ออกดอกยำก เช่น เขียวเสวย ใช้อัตรำ 15 
กรัม/เส้นผ่ำนศูนย์กลำงทรงพุ่ม 1 เมตร 

- ส่วนใหญ่เกษตรกรผลิตในฤดู พบปัญหำ
รำคำถูก 
- มีกำรใ ช้สำรบัง คับดอกเกินอัตรำ ท่ี
แนะน ำ 1-2 เท่ำ จนบำงครั้งเกิดผลเสียท ำ
ให้ช่อดอกส้ัน โรคและแมลงเข้ำท ำลำยช่อ
ดอกง่ำยและไม่ติดผล 
 

- ผลผลิตนอกฤดูรำคำดีกว่ำแต่ต้องมี
กำรจัดกำรดูแลอย่ำงดี 
- ลดต้นทุนค่ำสำรบังคับดอก 50% 
และไม่เกิดผลเสียต่อช่อดอก 
 
 

 - การชักน าการแทงช่อดอก: พ่นปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท อัตรำ 
200 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
หมำยเหตุ กรณีมะม่วงแตกใบอ่อนก่อนแทงช่อดอก พ่นปุ๋ยทำง
ใบสูตร 0-52-34  อัตรำ 100 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร เมื่อใบอ่อนคล่ี 
พ่นติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ทุก 7 วัน 

- กำรเตรียมต้น กำรแตกใบอ่อนไม่พร้อม
กัน กำรออกดอกไม่สม่ ำเสมอ  
 

- กำรจัดกำรสะดวกและประหยัด
ต้นทุนในกำรดูแลรักษำ 
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4. การป้องกันโรค
และแมลงท าลาย
ระยะออกดอก ถึง
ก่อนการเก็บเก่ียว 
 

การป้องกันก าจัดโรคท าลายช่อดอก  
- ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยก่อนกำรใช้สำรเคมี 
   - โรคแอนแทรคโนส: ตรวจอำกำรในช่อดอกทุกๆ 3 วัน   พ่น
สำรไดฟีโนโคนำโซล 25% EC อัตรำ 20 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร  
หรือคำร์เบนดำซิม 50% WP อัตรำ 20 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร หรือ
แมนโคเซบ 80% WP อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร หรือโพรคลอรำช  
50% WP อัตรำ 20-30 กรัม/น้ ำ 20  ลิตร หรือโพรพิเนบ 70 % 
WP อัตรำ 30 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร ก่อนดอกบำน และช่วงดอก
โรย หรือผลอำยุประมำณ  2 สัปดำห์หลังดอกบำน 
    - โรคราแป้ง: ส ำรวจถ้ำพบผงสีขำวขึ้นปกคลุมก้ำนดอกและ
ใบอ่อน ท ำให้ใบอ่อนและช่อดอกหลุดร่วง  พ่นสำรไดโนแคป 
19.5% WP อัตรำ 15-20 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร หรือไตรอะดิมิฟอน 
25% WP อัตรำ 15 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร หรือก ำมะถันผง 80% 
WP ละลำยน้ ำ อัตรำ 50 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง ใน
ระยะดอกและติดผลอ่อน 
การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูท าลายช่อดอก 
    - เพล้ียไฟ : ตรวจพบเกิน 30% ของช่อดอกท่ีสุ่มตรวจ 
สารเคมีท่ีใช้ พ่นสำรแลมป์ดำไซฮำโลทริน  2.5% EC อัตรำ 10 
มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร หรือเฟนโพรพำทริน 10% EC อัตรำ 30 
มิลลิลิตร/น้ ำ20 ลิตร ก่อนดอกบำนจนติดผลขนำด 2-3 
เซนติเมตร 

- ไม่มีกำรตรวจประเมิน 
- ใช้สำรเคมีเกินอัตรำท่ีแนะน ำ 
 

-  ผิ วผลสวย  และ ไม่พบผล ท่ีถู ก
แมลงวันผลไม้ท ำลำย  และไม่พบ
เพล้ียแป้ง 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

    - เพล้ียจักจ่ัน: พบท่ีช่อดอกมำกกว่ำ 5 ตัว/ช่อ  
สารเคมี ท่ีใช้  แลมป์ดำไซฮำโลทริน  2.5% EC อัตรำ 10 
มิลลิลิตร หรือคำร์บำริล 85% WP อัตรำ 60 กรัม หรืออิมิดำ
โคลพริด 10% SL อัตรำ 10 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 ลิตร ก่อนออก
ดอก 1 ครั้งและเมื่อแทงช่อดอก 1 ครั้ง 
 - กำรห่อผล  ห่อเมื่อผลอำยุ ประมำณ 50 วันหลังดอกบำน ด้วย
ถุงห่อท่ีเหมำะสมของมะม่วงแต่ละพันธุ์ และหมั่นตรวจสอบถุง
ห่อต้องไม่ฉีกขำด โดยก่อนห่อควรพ่นสำรป้องกันก ำจัดเช้ือรำ 
รวมทั้งควบคุมมดไม่ให้น ำเพล้ียแป้งท ำลำยผลในถุงห่อ 

5. การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว 
 

- เก็บเกี่ยวผลท่ีอำยุเหมำะสม และระมัดระวังกำรชอกช้ ำและ
กำรสูญเสีย มีกำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยวตำมค ำแนะน ำกรม
วิชำกำรเกษตร 

- ผลผลิตบำงส่วนเสียหำยจำกกำรเก็บ
เกี่ยวและกำรขนส่ง 

- เก็บเกี่ยวตำมค ำแนะน ำ ช่วยลดกำร
สูญเสียของผลผลิตไม่เกิน 10% ของ
ผลผลิตท่ีเก็บในแต่ละครั้ง ท ำให้ได้ผล
ผลิตคุณภำพมำกขึ้น  เกษตรกรมี
รำยได้สูงขึ้น 
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 กำรตดัแต่งกิ่ง ต้นแตกใบอ่อนพร้อมกัน                      รำดสำรพำโคลบิวพำโซลในระยะใบพวงหรือใบเพสลำด 

        

 กำรออกดอกติดผล ขนำดผลท่ีพร้อมห่อ ผลผลิตคุณภำพดี 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ์  
 

- เลือกใช้พันธ์ุตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดและเหมำะสมกับพ้ืนที่ 
โดยใช้ต้นพันธ์ุที่ออกดอกและติดผลสม่ ำเสมอ เช่น พันธ์ุดอ หรือพันธ์ุสี
ชมพู พันธ์ุเบี้ยวเขียว และพันธ์ุแห้ว 
- เลือกขยำยต้นพันธ์ุจำกต้นที่สมบูรณ์ ปรำศจำกโรค-แมลง 
- ขยำยพันธ์ุโดยวิธี กำรติดตำ กำรเสียบยอด  

- นิยมปลูกพันธ์ุเดียว คือ พันธ์ุดอ  
- ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกต้นพันธ์ุน้อย 
- ขยำยพันธ์ุโดยวิธีตอนกิ่ง 

1.1 - เลือกปลูกพันธุ์เบำ เช่น พันธุ์ดอ ลด
ต้นทุนปัจจัยกำรผลิตในกำรชักน ำกำร
ออกดอกติดผล 
- ขยำยพันธ์ุใช้เองเพ่ือลดต้นทุนค่ำต้นพันธ์ุ
และกำรขนส่งต้นพันธ์ุ 

2.พื้นที่ปลูก - เลือกพ้ืนที่มีควำมลำดเอียงไม่เกิน 15%   ลักษณะเป็นดินร่วนปนทรำย 
ควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง มีกำรระบำยน้ ำดี ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 

5.5-6.5 มีกำรกระจำยตัวของฝนดี พ้ืนที่สูงจำกระดับน้ ำทะเลไม่เกิน 
1,000 เมตร 
- มีช่วงอุณหภูมิต่ ำติดต่อกันนำนประมำณ 2 สัปดำห์ เพ่ือให้เกิดกำรชัก
น ำให้ออกดอกติดผล 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมควำมสมบูรณ์ดิน 

- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง 
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำและขำดกำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน 
- พ้ืนที่ปลูกมีอุณหภูมิไม่เหมำะสมต่อกำรชักน ำ
ให้เกิดดอก ต้องใช้สำรเคมีกลุ่มคลอเรตเพ่ือชัก
น ำให้ออกดอก 

- ใช้สำรเคมีกลุ่มคลอเรต ตำมอัตรำแนะน ำ 
 

3. การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- พ้ืนที่ลุ่มท ำร่องน้ ำและปลูกบนสันร่อง พ้ืนที่ดอนปรับพ้ืนที่ตำมแนว
ระดับ 
- เก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์และประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ดินก่อนปลูก 

- ไม่เก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์ก่อนปลูก - เตรียมพ้ืนที่ให้เหมำะสม 
- เก็บตัวอย่ำงดินส่งวิเครำะห์ ส ำหรับจัดกำร
ธำตุอำหำรตำมผลวิเครำะห์ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
4. การปลูก 
 

- ระยะปลูก 8×8 เมตร หรือ 10×10 เมตร ตำมควำมอุดมสมบูรณ์ดิน  
- ดินอุดมสมบูรณ์เตรียมหลุมขนำด 50x50x50 เซนติเมตร 
ดินที่อุดมสมบูรณ์ต่ ำเตรียมหลุมขนำด 80x80x80 เซนติเมตร  แยกดินชั้น
บน น ำมำผสมกับปุ๋ยคอกเก่ำ 1 ปี๊บ และปุ๋ย 0-3-0 อัตรำ 100 กรัม 
ร่วมกับปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยละลำยฟอสเฟต อัตรำ 20 กรัม/ต้น รองก้นหลุม
ก่อนปลูก 

- ขนำดหลุมและระยะปลูกไม่แน่นอนข้ึนกับ
สภำพพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ลำดชันไม่ได้ปลูกตำมแนว
ระดับ (คอนทัวร์) 
- คลุกดินกับปุ๋ยอินทรีย์ สัดส่วน 1:1 ไม่มีกำรใช้
ปุ๋ยสูตร 0-3-0 ร่วมกับปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยละลำย
ฟอสเฟต 

- ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยละลำยฟอสเฟต ลด
กำรใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส 50% 
 

5. การให้ปุ๋ย - เก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์ดินก่อนปลูก เพ่ือปรับปรุงดินให้เหมำะสม
และใส่ปุ๋ยอย่ำงถูกต้อง ควรเก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง (หลังเก็บเกี่ยว) 
- หรือ ต้นอำยุ 1-3 ปี หลังจำกแตกใบอ่อนชุดที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-
15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรำ 100 กรัม/ต้น ใส่ปีละ 3 ครั้ง ส ำหรับ
ต้นอำยุ 4 ปีข้ึนไปที่ออกดอกติดผลแล้ว หลังเก็บเกี่ยวผล ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรำ 2 กิโลกรัม/ต้น และหลังจำก
ใบชุดที่ 1 เพสลำด ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15–15-15  ผสม 46–0–0 สัดส่วน 
1:1 อัตรำ 1-2 กิโลกรัม/ต้น เมื่อแตกใบอ่อนชุดที่ 2 ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-
0 ผสม 0-0-60 สัดส่วน 1:1 อัตรำ 2-3 กิโลกรัม/ต้น และเมื่อผลมีขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร          15-15-15 ผสม 
46-0-0 สัดส่วน 1:1  อัตรำ 1-2 กิโลกรัม/ต้น 

- ให้ปุ๋ยตำมประสบกำรณ์ที่เคยปฏิบัติ หรือ
สอบถำมจำกเพ่ือนเกษตรกรหรือผู้ประกอบกำร 
ตลอดจนสื่อต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
- ให้ควำมส ำคัญน้อยในกำรเก็บตัวอย่ำงดินและ
ตัวอย่ำงพืช 
- ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรส ำเร็จ เช่น สูตร15-15-15 หรือ 
16-16-16 หรือ 13-13-21 
 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและพืช  
- กำรผสมปุ๋ยใช้เองโดยใช้แม่ปุ๋ย สำมำรถลด
ต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีได้ประมำณ 40% 
 

6. การให้น้ า 
 

- ต้นอำยุ 1-2 ปี เมื่อฝนทิ้งช่วงนำนให้น้ ำ 20-60 ลิตร/ต้น/สัปดำห์  
- ต้นอำยุ 3 ปีข้ึนไปหรือต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้น้ ำสม่ ำเสมอ งดให้น้ ำ
ช่วงก่อนออกดอก เริ่มให้น้ ำอีกครั้งเมื่อดอกบำน โดยให้เพียงเล็กน้อยแล้ว
เพ่ิมเป็น 200-300 ลิตร/ต้น/ครั้ง (เส้นผ่ำนศูนย์กลำงทรงพุ่ม 7 เมตร) 
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง 

- งดให้น้ ำก่อนออกดอก 2 เดือน เริ่มให้น้ ำอีก
ครั้งเมื่อเริ่มติดผล 
- ปริมำณน้ ำไม่แน่นอน 
 

- ให้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอ 
เช่น เลือกระบบกำรให้น้ ำแบบหัวเหว่ียงเล็ก  
พร้ อม ให้ ปุ๋ ยท ำ ง ร ะบบ น้ ำ  ลด ต้นทุ น
ค่ำแรงงำน และประหยัดน้ ำ  
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
7. การดูแลรักษา 
 

- หลังปลูกและต้นสูง 80-100 เซนติเมตร ให้ตัดหรือปลิดยอดเพ่ือให้แตก
กิ่งข้ำง เลือกกิ่งที่ท ำมุมกว้ำงจ ำนวน 3-4  กิ่งรอบต้น แล้วตัดปลำยยอด
ให้เหลือควำมยำวของกิ่ง 50 เซนติเมตร  
- เมื่อต้นอำยุ 4 ปีข้ึนไป ให้ตัดกิ่งเปิดกลำงทรงพุ่ม ตัดปลำยกิ่ง กิ่งซ้อนทับ 
กิ่งบังแสง และกิ่งด้ำนข้ำงไม่ให้ชนกัน หรือกำรตัดแต่งกิ่งแบบฝำชี
หงำย ตัดกิ่งท่ีอยู่กลำงทรงพุ่มออกให้หมดเหลือเฉพำะกิ่งท่ีเจริญ
ในแนวนอน จำกนั้นจะเกิดกิ่งใหม่ขึ้น เรียกว่ำ กิ่งกระโดง ซึ่ง
สำมำรถออกดอกได้ภำยใน 4 – 6 เดือนหลังตัดแต่ง ช่อผลล ำไย
ท่ีเกิดจำกกิ่งกระโดงเมื่อผลใกล้แก่จะโน้มลงหลบเข้ำในทรงพุ่ม 
ควรตัดแต่งกิ่งในฤดูฝน และควบคุมควำมสูงต้น 2-3 เมตร  หลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตตัดกิ่งกระโดง ให้เหลือตอยำว 2 – 5 นิ้ว  
- หำกต้นมีขนำดสูงใหญ่หรือไม่ได้ตัดแต่งกิ่งมำนำน ให้ตัดแต่งกิ่งแบบ
หนักหรือแบบท ำสำว 

หมำยเหตุ เริ่มตัดแต่งกิ่งหลังปลูก 1 ปี กรณีต้นอำยุมำกไม่
ควรลดควำมสูงลงมำกเพรำะอำจท ำให้ผลผลิตลดลง 
- เมื่อต้นล ำไยออกดอกและติดผลมำกกว่ำ 80 ผล/ช่อ หรือมีจ ำนวนช่อ
ผลมำกกว่ำ 70% ของจ ำนวนยอดทั้งหมดบนต้น ควรตัดแต่งผลออกจำก
ช่อประมำณ 1 ใน 3 ของควำมยำวช่อผล หรือให้เหลือจ ำนวนผลต่อช่อไม่
เกิน 80 ผล เมื่อผลมีอำยุประมำณ 1 เดือนหลังดอกบำน หรือผลมีขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 0.5 เซนติเมตร 

-ไม่มีกำรตัดแต่งกิ่งและควบคุมทรงพุ่ม  
-รูปแบบและวิธีกำรตัดแต่งกิ่งไม่ถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร 
-ใช้ช่วงระยะเวลำตัดแต่งกิ่งยำวนำน 
- ไม่มีกำรตัดแต่งช่อผล 

- กำรควบคุมขนำดทรง พุ่ม ท ำให้กำร
ปฏิบั ติงำนในสวนและเก็บเกี่ยวผลผลิต
สะดวก รวดเร็ว เช่น กำรตัดแต่งกิ่งแบบทรง
ฝำชีหงำย ลดต้นทุน 20-50%  
- กำรตัดแต่งช่อผล ท ำให้ได้ผลผลิตมีขนำด
ใหญ่และมีคุณภำพ เ พ่ิมรำยไ ด้ ให้ กับ
เกษตรกร 

8. การป้องกันก าจัด
โรคและศัตรูพืช 

โรคพืช  - ไม่มีกำรส ำรวจโรคและศัตรูพืชอย่ำงสม่ ำเสมอ  
- พ่นสำรเคมีเมื่อมีกำรระบำดของโรคและ
ศัตรูพืชแล้ว และ/หรือ  

- เลือกใช้สำรเคมีให้เหมำะสมตำมค ำแนะน ำ
ของกรมวิชำกำรเกษตร  
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- ส ำรวจและประเมินอำกำรโรคจำกใบ ล ำต้น หรือกิ่ง และป้องกันก ำจัด
ตำมอำกำร และควำมรุนแรงของโรคที่พบ ได้แก่ โรครำน้ ำฝนหรือโรคผล
เน่ำ โรคใบไหม้ โรครำกเน่ำและโคนเน่ำ และโรคพุ่มไม้กวำด 
ศัตรูพืช 
- ประเมินอำกำรผิดปกติของใบและยอดล ำไย เมื่อพบปริมำณเกินค่ำ
ควบคุม จึงก ำจัดตำมค ำแนะน ำ ได้แก่ หนอนชอนใบ ไรสี่ขำมวนล ำไย 
เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนเจำะข้ัว ผีเสื้อมวนหวำน หนอนเจำะกิ่ง  

- เลือกใช้สำรเคมีไม่เหมำะสมกับชนิดของโรค
หรือศัตรูพืช โดยจัดกำรตำมประสบกำรณ์ หรือ
สอบถำมจำกเพ่ือนเกษตรกรหรือผู้ประกอบกำร 
ตลอดจนสื่อต่ำงๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

9. การป้องกันก าจัด
วัชพืช 

- ก ำจัดด้วยวิธีกล เช่น ตัดให้สั้น 
- ก ำจัดด้วยสำรก ำจัดวัชพืชตำมค ำแนะน ำ 

- เลือกใช้สำรเคมีและพ่นตำมประสบกำรณ์  -  เ ลื อ ก ใ ช้ ส ำ ร เค มี ใ ห้ เ หม ำะสมตำ ม
ค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร  

10.การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว 

- เก็บเกี่ยวเมื่ออำยุผล 7 เดือน โดยใช้กรรไกรตัดก้ำนช่อผลไม่ยำวเกิน 30 

เซนติเมตร 
- คัดแยกผลช้ ำ ผลแตกหรือมีศัตรูพืช ตัดก้ำนช่อผลยำว 15 เซนติเมตร 
ตัดแต่งก้ำนที่ไม่ติดผลและผลที่ไม่ได้ขนำดออก 
- บรรจุหีบห่อในตะกร้ำพลำสติกขนำด 11.0 – 11.5 กิโลกรัม หรือกล่อง
กระดำษน้ ำหนัก 10 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม 
- น ำผลผลิตมำส่งแหล่งรับซื้อ (ลัง) โดยเร็วที่สุด 
- ผ่ำนขบวนกำรรมผลสดด้วยก๊ำซ SO2 ตำมค ำแนะน ำหรือข้อก ำหนด  

- เกษตรกรสังเกตจำกลักษณะผล คือ ผลมี
ขนำดใหญ่เต็มที่  ผิวเปลือกด้ำนนอกเรียบ 
เปลือกด้ำนในมีเส้นคล้ำยร่ำงแห เมล็ดสีด ำ มีรส
หวำน ไม่ข้ึนหัว 
- หลีกเลี่ยงเก็บเกี่ยวผลในวันที่มีฝนตก 
 
 
 

- เก็บเกี่ยวและจัดหลังกำรเก็บเกี่ยวตำม
ค ำแนะน ำ 
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 กำรขยำยพันธุ์โดยวิธีเสียบยอด กำรให้น้ ำโดยใช้หัวเหวี่ยงเล็ก  กำรตัดแต่งผลท่ีเหมำะสม 

                                   

 เก็บเกี่ยวล ำไยเมื่ออำยุผลประมำณ 7 เดือน  กำรตัดแต่งกิ่งแบบฝำชีหงำย 
 



ลดต้นทุนกำรผลติไม้ผล  15 

 

                                                             

ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
1. พันธุ์  
 
 
 
 
 
 

- เลือกปลูกพันธ์ุที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ ภำคเหนือ เลือกพันธ์ุที่ต้องกำร
อุณหภูมิต่ ำและนำนในกำรชักน ำให้ออกดอก         เช่น พันธ์ุฮงฮวย 
จักรพรรดิ กิมเจง โอวเฮียะ ภำคกลำง           ภำคตะวันออก และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลือกพันธ์ุที่ต้องกำรอุณหภูมิต่ ำไม่มำกและไม่
นำนในกำรชักน ำให้ออกดอก เช่น พันธ์ุค่อม พันธ์ุทิพย์ พันธ์ุนครพนม 1 
- เลือกต้นพันธ์ุจำกต้นที่สมบูรณ์และปรำศจำกโรค-แมลง 

- ปลูกเพียงพันธ์ุเดียว เช่น พันธ์ุฮงฮวย 
- ให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกต้นพันธ์ุน้อย 

- ไม่จ ำเป็นต้องใช้วิธีชักน ำให้ออกดอก
และติดผล ท ำให้ลดต้นทุนจัดกำรสวน
และปัจจัยกำรผลิต 
- ขยำยพันธ์ุใช้เองช่วยลดต้นทุนค่ำต้นพันธ์ุ 

2. พื้นที่ปลูก - เลือกพ้ืนที่มีควำมลำดเอียงไม่เกิน 15% ดินร่วนปนทรำย ควำมอุดม
สมบูรณ์ปำนกลำง มีกำรระบำยน้ ำดี ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 5.5-6.5 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมควำมสมบูรณ์ดิน 

- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง 
ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ ำและขำดกำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน 

- กำรปลูกในพ้ืนที่ที่เหมำะสม จะช่วยลด
ต้นทุนปัจจัยกำรผลิต 

3. การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- พ้ืนที่ลุ่มควรยกแปลงและท ำร่องน้ ำ พ้ืนที่ดอนควรปรับพ้ืนที่ให้เรียบ
เพ่ือสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน ถ้ำพ้ืนที่มีควำมลำดชันควรปลูกตำมแนว
ระดับ 
- เก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์และประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ดินก่อนปลูก 

- ไมเ่ก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์ก่อนปลูก - เตรียมพ้ืนที่ให้เหมำะสมตำมค ำแนะน ำ
กรมวิชำกำรเกษตร 
- เก็บตัวอย่ำงดินส่งวิเครำะห์ ส ำหรับจัดกำร
ธำตุอำหำรตำมผลวิเครำะห์ดิน 

4. การปลูก 
 

- ระยะปลูก 6×6, 8×8 เมตร หรือ 10×10 เมตร ตำมควำมอุดมสมบูรณ์
ดิน  
- ดินอุดมสมบูรณ์ดีเตรียมหลุมขนำด 50x50x50 เซนติเมตร ดินที่อุดม
สมบูรณ์ต่ ำเตรียมหลุมขนำด 80x80x80 เซนติเมตร  แยกดินชั้นบนผสม

- ขนำดหลุมและระยะปลูกไม่แน่นอนข้ึนกับ
สภำพพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ลำดชันไม่ได้ปลูกตำมแนว
ระดับ (คอนทัวร์) 

- ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยละลำยฟอสเฟต ลด
กำรใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส 50% 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
กับปุ๋ยคอกเก่ำ 1 ปี๊บ และปุ๋ย 0-3-0 อัตรำ 100 กรัม ร่วมกับปุ๋ย
จุลินทรีย์ย่อยละลำยฟอสเฟต อัตรำ 20 กรัม/ต้น  

- คลุกดินกับปุ๋ยอินทรีย์ สัดส่วน 1:1 ไม่มีกำรใช้
ปุ๋ยสูตร 0-3-0 ร่วมกับปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยละลำย
ฟอสเฟต 

5. การให้ปุ๋ย - เก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์ดินก่อนปลูก เพ่ือปรับปรุงดินให้เหมำะสม
และใส่ปุ๋ยอย่ำงถูกต้อง ควรเก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง (หลังเก็บเกี่ยว) 
- เก็บตัวอย่ำงใบวิเครำะห์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง เมื่อใบชุดที่ 1 อำยุ 45-
50 วัน และก่อนยืดช่อดอก 
- ต้นอำยุ 1-3 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรำ 1-
3 กิโลกรัม/ต้น และใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 10 กิโลกรัม/ต้น ในช่วงฤดูฝนและ
ต้นอำยุ 4 ปีข้ึนไปที่ให้ผลผลิตแล้ว ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-5-20 อัตรำ 1-3 
กิโลกรัม/ต้น 

- ให้ควำมส ำคัญน้อยในกำรเก็บตัวอย่ำงดินและ
ตัวอย่ำงพืช 
- ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรส ำเร็จ 15-15-15 หรือ   16-16-
16 หรือ 13-13-21 
 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและพืช โดยผสม
ปุ๋ยใช้ เองจำกกำรใช้แม่ปุ๋ย สำมำรถลด
ต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีได้ประมำณ 40% 

6. การให้น้ า 
 

- อำยุ 1-2 ปี เมื่อฝนทิ้งช่วง ให้น้ ำ 20 - 60 ลิตร ทุกสัปดำห์  
- อำยุ 3 ปีข้ึนไปหรือต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว งดให้น้ ำช่วงก่อนออกดอก เริ่ม
ให้น้ ำอีกครั้งเมื่อดอกบำนหรือเริ่มติดผล ให้น้ ำสัปดำห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 
250-350 ลิตร/ต้น (ขนำดทรงพุ่ม 7 เมตร) 

- งดให้น้ ำก่อนออกดอก 2 เดือน เริ่มให้น้ ำอีก
ครั้งเมื่อเริ่มติดผล 
- ปริมำณน้ ำไม่แน่นอน 
 

- ให้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอ 
เช่น เลือกระบบกำรให้น้ ำแบบหัวเหว่ียงเล็ก  
พร้ อม ให้ ปุ๋ ยท ำ ง ร ะบบ น้ ำ  ลด ต้นทุ น
ค่ำแรงงำน และประหยัดน้ ำ  

7. การดูแลรักษา 
 

- หลังปลูกเมื่อต้นสูง 80-100 เซนติเมตร ตัดหรือปลิดยอดให้แตกกิ่ง
ข้ำง เลือกกิ่งที่ท ำมุมกว้ำง 3-4  กิ่งรอบต้น ตัดปลำยยอดให้ยำว 50 
เซนติเมตร  
- เมื่อต้นอำยุ 4 ปีข้ึนไป ให้ตัดกิ่งเปิดกลำงทรงพุ่ม ตัดปลำยกิ่ง กิ่ง
ซ้อนทับ กิ่งบังแสง และกิ่งด้ำนข้ำงไม่ให้ชนกัน 

- ไมม่ีกำรตัดแต่งทรงพุ่ม  
- ตัดแต่งกิ่งไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
- ใช้เวลำในกำรแต่งแต่งกิ่งยำวนำน 

- กำรควบคุมขนำดทรง พุ่ม ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนในสวนและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ส ะด วก  ร วด เ ร็ ว  ส ำม ำร ถล ด ต้ นทุ น
ค่ำแรงงำนเก็บเกี่ยวผลผลิตและกำรป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืช 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
8. การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

โรคพืชที่ส าคัญ 
-โรคราด า กำรป้องกันก ำจัด ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง ควบคุมกำรแพร่
ระบำดของเพลี้ย และใช้สำรป้องกันก ำจัดโรคพืชตำมค ำแนะน ำ 
-โรคก ามะหย่ี กำรป้องกันก ำจัด ถ้ำพบเพียงเล็กน้อยให้ตัดเผำท ำลำย 
แมลงศัตรูที่ส าคัญ  
-หนอนใบชา กำรป้องกันก ำจัด ควรพ่นสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชตำม
ค ำแนะน ำ 
-หนอนเจาะข้ัวผล กำรป้องกันก ำจัด เก็บรวบรวมผลที่ร่วงหล่นและเก็บ
ดักแด้ของหนอนที่อยู่บนใบท ำลำยทั้งหมด และควรพ่นสำรป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืชตำมค ำแนะน ำ 

- ไม่มีกำรส ำรวจศัตรูพืชอย่ำงสม่ ำเสมอ  
- พ่นสำรเคมีเมื่อมีกำรระบำดของศัตรูพืชมำก
แล้ว และ/หรือเลือกใช้สำรเคมีไม่เหมำะสมกับ
ชนิดของศัตรูพืช  

- ศึกษำเอกสำรเรื่องกำรป้องกันก ำจัด
ศัต รู พื ช เ พื่ อ เ ลื อ ก ใ ช้ สำ ร เ คมี ใ ห้
เหมำะสมตำมค ำแนะน ำ  
 

9. การป้องกันก าจัด
วัชพืช 

- ก ำจัดด้วยวิธีกล  
- ก ำจัดด้วยสำรก ำจัดวัชพืชตำมค ำแนะน ำ 

-เลือกใช้สำรเคมีและพ่นตำมประสบกำรณ์  -เลือกใช้สำรเคมี ให้เหมำะสมตำมค ำแนะน ำ  

10. การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบัติหลังการเก็บ
เก่ียว 

- เก็บเกี่ยวเมื่อผลแก่พอดี หรือหลังดอกบำน 4 เดือน  
- บรรจุหีบห่อในตะกร้ำพลำสติก หรือกล่องกระดำษ 
กำรปฏิบัติเพ่ือกำรส่งออก 
- ลดอุณหภูมิผลอย่ำงรวดเร็ว เช่น ใช้ลมเย็นผ่ำนผล และจุ่มผลในน้ ำ
เย็นหรือน้ ำผสมน้ ำแข็ง แล้วเก็บไว้ในอุณหภูมิ 5 องศำเซลเซียส 
ควำมชื้นสัมพัทธ์อำกำศไม่ต่ ำกว่ำ 95% นำน  3 สัปดำห์  
- รมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ควำมเข้มข้น 2 % นำน 25 นำที 
แล้วน ำไปแช่ในสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ควำมเข้มข้น 1.0 N 

นำน 15 นำที เก็บรักษำที่อุณหภูมิ 5 องศำเซลเซียส ช่วยยืดอำยุกำร
เก็บรักษำลิ้นจี่ไว้ได้นำนถึง 7 สัปดำห์ 

- ใช้ประสบกำรณ์และควำมช ำนำญโดยดูสี
เปลือก เช่น เปลี่ยนจำกสีเขียวเป็นสีชมพูหรือสี
แดง หรือหนำมบนผิวเปลือกห่ำงออกจำกกัน  
 

- เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยทยอยเก็บเฉพำะช่อที่
แก่พอดีและจัดกำรผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว
ตำมค ำแนะน ำ เพ่ือให้ได้ผลผลิตคุณภำพดี 
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ขยำยพันธุ์จำกต้นท่ีสมบูรณ์ปรำศจำกโรค-แมลง  เตรียมพื้นท่ีปลูกให้เหมำะสม  เลือกระบบกำรให้น้ ำแบบหัวเหวี่ยงเล็ก พร้อมให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ 

 

             

 ตัดแต่งกิ่งแบบเปิดกลำงทรงพุ่ม  เก็บเกี่ยวหลังดอกบำน 4 เดือน  
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์ - เลือกใช้พันธุ์ท่ีคุณภำพผลดีและตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
พันธุ์กำรค้ำ ได้แก่ หมอนทอง ชะนี กระดุม ก้ำนยำว พันธุ์แนะน ำ
ของกรมวิชำกำรเกษตร ได้แก่ จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 จันทบุรี 3  
- ต้นพันธุ์ต้องมีควำมแข็งแรง ตรงตำมพันธุ์ ควรใช้ต้นตอพันธุ์
พื้นเมืองเพื่อให้ทนทำนต่อโรครำกเน่ำโคนเน่ำ ระบบรำกไม่ขดงอ 
ใบสมบูรณ์และมีสีเขียวเข้ม 

- ใช้พันธุ์กำรค้ำท่ีมีต้นพันธุ์จ ำหน่ำยตำม
โรงเรือนเพำะช ำท่ัวไป 
 

- ใช้พันธุ์ ท่ีเหมำะสม ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 
- ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง ทนทำนต่อ
โรคจะเจริญเติบโตเร็ว 

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- สภาพพื้นที่ ดินร่วนปนทรำย มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง  พื้นท่ีสูง
จำกระดับน้ ำทะเล 0-650 เมตร ควำมลำดเอียง 1-3%  มีกำร
ระบำยน้ ำดี หน้ำดินลึกมำกกว่ำ 50 เซนติเมตร ระดับน้ ำใต้ดินลึก
มำกกว่ำ 75 เซนติเมตร และมีควำมเป็นกรด-ด่ำง 5.5-6.5 
- สภาพภูมิอากาศ  อำกำศร้อนช้ืน ฝนกระจำยตัวดี มีปริมำณ
น้ ำฝนระหว่ำง 1,600-3,000 มิลลิเมตร/ปี มีช่วงแล้งต่อเนื่องน้อย
กว่ำ 3 เดือน/ปี และควำมช้ืนสัมพัทธ์มำกกว่ำ 30% 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่โดยไม่พิจำรณำถึง
ต้นทุนปัจจัยท่ีเพิ่มขึ้น 

- เลือกสภำพพื้นท่ีและอำกำศเหมำะสม 
ช่วยลดต้นทุนด้ำนปัจจัยกำรผลิต 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

- แหล่งน้ า มีเพียงพอในกำรผลิตทุเรียนตลอดปี ประมำณ 600-
800 ลูกบำศก์เมตร/ไร่ ควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ ำระหว่ำง      6.0-
7.5  มีสำรละลำยเกลือไม่มำกกว่ำ 1,400 มิลลิโมล 

3. การเตรียม
พื้นที่ปลูก 

- พื้นที่ดอน ไถพรวน ปรับพื้นท่ีให้เรียบเพื่อสะดวกในกำรวำง
ระบบน้ ำและกำรจัดกำรสวน รวมทั้งขุดร่องระบำยน้ ำ  
- พื้นที่ลุ่ม ควรยกโคกและปลูกด้ำนบน หำกมีน้ ำท่วมขังมำกและ
นำน ควรยกร่องสวนให้มีขนำดสันร่องกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร 
ร่องน้ ำกว้ำง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบำยน้ ำเข้ำ-ออกเป็น
อย่ำงดี 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่ 

 

- กำรเตรียมพื้น ท่ีปลูก ท่ีเหมำะสม 
สำมำรถช่วยลดปัญหำน้ ำท่วมขังและ
โรครำกเน่ำโคนเน่ำ 
- เก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์และประเมิน
ควำมอุดมสมบูรณ์ดินก่อนปลูก 

4. การปลูก - การวางผังปลูก มี 2 ระบบ คือ ระบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส หรือ
สำมเหล่ียมด้ำนเท่ำ ระยะปลูก 8-10 เมตร เหมำะกับพื้นท่ี
ค่อนข้ำงเรียบ และระบบแถวกว้ำงต้นชิด ระยะระหว่ำงต้น 30-
50% ของระยะแถว วำงแถวปลูกในแนวเหนือใต้ มีด้ำนกว้ำง 
ระหว่ำงแถวขวำงแนวขึ้นลงของพระอำทิตย์  
- วิธีการปลูก มี 2 แบบ คือ กำรปลูกแบบเตรียมหลุมปลูก เหมำะ
กับพื้นท่ีค่อนข้ำงแห้งแล้ง  และกำรปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก 
เหมำะกับพื้นท่ีฝนตกชุก เพื่อช่วยให้ดินระบำยน้ ำได้ดีขึ้น 

- นิยมปลูกแบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
 

- กำรวำงผังปลูกท่ีเหมำะสม  ท ำให้
สะดวกในกำรจัดกำรแปลง และดูแล
รั กษำ  ช่วย ให้ ไ ด้ผลผลิต สู งและมี
คุณภำพ 
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5. การใส่ปุ๋ย - ควรเก็บตัวอย่ำงดินหลังกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต และเก็บตัวอย่ำง
ใบระยะเพสลำด วิเครำะห์และประเมินปริมำณธำตุอำหำร 
- ใส่ปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องกับค่ำวิเครำะห์ดินและใบ โดยแบ่งใส่ 4 
ครั้ง คือ ระยะบ ำรุงต้น (หลังกำรเก็บเกี่ยว) ระยะก่อนออกดอก    
1-2 เดือน ระยะบ ำรุงผล (หลังดอกบำน 1 เดือน) และระยะ
ปรับปรุงคุณภำพ (ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เดือน) หว่ำนปุ๋ยรอบทรงพุ่ม
แล้วพรวนดินกลบ 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภำพ 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดินและใบพืช 
-ใช้แรงงำนในกำรหว่ำนปุ๋ย ซึ่งใส่ปริมำณ
มำกและบ่อยครั้ง 
- ใส่ปุ๋ยเคมี ต้นละ 3-4 กิโลกรัม โดยซื้อ
ปุ๋ยส ำเร็จจำกร้ำนค้ำ 
- ใส่ปุ๋ยคอก 

- ใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิ เครำะห์ ดินและ ค่ำ
วิเครำะห์ทำงใบ ลดต้นทุนปุ๋ยได้ 20-
40% 
- ผสมปุ๋ยใช้เอง ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีได้ 
30-50% 
- ให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ ลดต้นทุนกำรใช้
แรงงำน 10% 
 

6. การให้น้ า - ควรให้น้ ำเพียงพอกับควำมต้องกำรของทุเรียนในแต่ละช่วงกำร
เจริญเติบโต โดยเฉพำะในช่วงหลังกำรออกดอกและกำรพัฒนำ
ของผลระยะ 8-12 สัปดำห์ หลังดอกบำน 
- ใช้ระบบให้น้ ำแบบมินิสปริงเกอร์และควรให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ ำ 
- ให้น้ ำปริมำณน้อยแต่บ่อยครั้ง ช่วยรักษำควำมช้ืนในเขตรำกพืช 
ให้อยู่ในระดับท่ีเป็นประโยชน์สูงอยู่เสมอ 

- วำงระบบน้ ำท่ีไม่มีประสิทธิภำพ เช่น ใช้
หัวจ่ำยน้ ำท่ีมีอัตรำจ่ำยน้ ำมำกเกินไป          
- ให้น้ ำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
พืช 

- วำงระบบน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพและให้
ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ ลดกำรใช้แรงงำนและ
ลดต้นทุนกำรผลิตระยะยำว 
-ให้น้ ำตำมควำมต้องกำรของพืช 
 

7. การดูแล
รักษา 

- การพรางแสง ให้ร่มเงำหรือพรำงแสงในช่วงแรกของกำร
เจริญเติบโต อำจใช้วัสดุธรรมชำติช่วยพรำงแสง หรืออำจปลูก
ต้นไม้โตเร็วระหว่ำงแถวทุเรียน เช่น กล้วย ทองหลำง 

- ไม่มีกำรพรำงแสง -  ช่ ว ย ใ ห้ ต้ น ทุ เ รี ย น ต้ั ง ตั ว ไ ด้ เ ร็ ว 
เจริญเติบโตดี  
- ได้รำยได้เสริมจำกผลผลิตของต้นไม้ท่ี
ปลูกพรำงแสง 
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 - การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม หลังปลูก 1.0-1.5 ปี ควรตัด
แต่งให้มีล ำต้นเด่ียว ก ำหนดกิ่งประธำน แต่ละกิ่งควรห่ำงกัน   10-
15 เซนติเมตร กิ่งประธำนแต่ละกิ่งมีกิ่งรอง 3-4 กิ่ง และกิ่งรองแต่
ละกิ่งจะมีกิ่งแขนงพอประมำณและไม่บังแสงซึ่งกันและกัน 
 
  

- ไม่มีกำรควบคุมทรงพุ่มท ำให้ต้นสูงใหญ่ 
 

- กำรวำงระบบปลูกและกำรควบคุม
ทรงพุ่มให้เหมำะสมจะช่วยลดแรงงำน
ในกำรพ่นสำรเคมี กำรโยงผล และกำร
เก็บเกี่ยว 
- กิ่งและใบทุเรียนท่ีตัดแต่งท้ิงหำกไม่
เป็นโรคอำจน ำกลับมำเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ให้ต้นทุเรียนได้อีก  

 - การตัดแต่งผล ตัดแต่งผลท่ีมีขนำดเล็ก รูปทรงบิดเบ้ียว และไม่
อยู่ในต ำแหน่งท่ีต้องกำรออก โดยเหลือผลไว้ประมำณ 2-3 เท่ำ 
ของจ ำนวนผลท่ีต้องกำรไว้จริง  (ทุเรียน 1 ผลต่อใบสมบูรณ์
ประมำณ 330 ใบ) ท ำกำรตัดแต่ง 5 ครั้ง คือ 

ครั้งท่ี 1 เมื่อผลอำยุ 4-5 สัปดำห์หลังดอกบำน 
ครั้งท่ี 2 เมื่อผลอำยุ 6 สัปดำห์ 
ครั้งท่ี 3 เมื่อผลอำยุ 8 สัปดำห์ 
ครั้งท่ี 4 เมื่อผลอำยุ 9 สัปดำห์ 
ครั้งท่ี 5 เมื่อผลอำยุ 10-12 สัปดำห์ 

- ไม่มีกำรตัดแต่งผล หรือตัดแต่งน้อย - เมื่อตัดแต่งไว้ผลท่ีมีปริมำณสอดคล้อง
กับควำมสำมำรถในกำรไว้ผลของต้น 
จะได้ผลท่ีไม่เล็กเกินไป และมีคุณภำพดี 
เพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกร 

8. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

- ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยของกำรถูกท ำลำยจำกโรคหรือ
แมลงก่อนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัด และควรใช้ตำมค ำแนะน ำ
ของกรมวิชำกำรเกษตร 

- ไม่มีกำรส ำรวจประเมินควำมเสียหำย
ของ โรคและแมลงก่อนตัด สินใจพ่น
สำรเคมี  

- ลดจ ำนวนครั้งกำรพ่นสำรเคมี ช่วยลด
ต้นทุนสำรเคมีและแรงงำน 
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-โรคที่ส าคัญ คือ โรคจำกเช้ือรำไฟทอปธอร่ำเข้ำท ำลำย ดอก ใบ 
ล ำต้น  และรำก โรคแอนแทรคโนสเข้ำท ำลำยดอก โรคผลเน่ำ  
-แมลงศัตรูที่ส าคัญ จ ำแนกตำมส่วนท่ีเข้ำท ำลำย 

-ใบ: เพล้ียไก่แจ้  เพล้ียจักจ่ันฝอย หนอนกินใบ ไรแดง 
-ดอก: เพล้ียไฟ หนอนกินดอก 
-ผล: หนอนกินขั้วผล หนอนเจำะขั้ว หนอนเจำะเมล็ด 
 

- พ่นบ่อยครั้งตำมพัฒนำกำรของพืชและ
ผล 

- ใช้สำรเคมีให้ถูกชนิดของโรคและ
แมลง และใช้อัตรำตำมค ำแนะน ำ 
- ใช้กำรผสมผสำนกำรจัดกำรศัตรูพืช 
(IPM) 
- กำรควบคุมทรงพุ่มไม่ให้ใหญ่เกินไป 
ช่วยลดกำรใช้สำรเคมีและแรงงำนใน
กำรพ่นสำร 

9. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- วัชพืชฤดูเดียว เช่น หญ้ำขจรจบ หญ้ำตีนนก และวัชพืชข้ำมปี 
เช่น หญ้ำคำ หญ้ำชันกำด แห้วหมู ก ำจัดโดยใช้สำรเคมี หรือตัด
วัชพืชให้ส้ันด้วยเครื่องตัดหญ้ำทุก 1-2 เดือน 

- ใช้กำรพ่นสำรเคมีร่วมกับกำรตัด - ใช้ตำมค ำแนะน ำของ GAP ของกรม
วิชำกำรเกษตร 

10. การเก็บ
เก่ียวและการ
ปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว 

- เก็บเกี่ยวทุเรียนตำมอำยุกำรเก็บเกี่ยวท่ีเหมำะสมของแต่ละพันธุ์ 
เช่น กระดุมทอง คือ 90-100 วัน หลังดอกบำน,  
      ชะนี คือ 105-110 วัน หลังดอกบำน,  
      หมอนทอง คือ 120-135 วัน หลังดอกบำน  
โดยใช้มีดคมตัดก้ำนผลส่วนท่ีอยู่เหนือปำกปลิง 
- เตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ และเหมำะสมกับงำน  
- มีสถำนท่ีเหมำะสมส ำหรับคัดแยกผลิตผลด้อยคุณภำพออกจำก
ผลิตผลคุณภำพดี  และวำงแผนกำรน ำผลิตผลด้อยคุณภำพไปใช้
ประโยชน์ 

- ใช้เกษตรกรท่ีช ำนำญในกำรเก็บเกี่ยว
โดยสังเกตด้วยตำ มือสัมผัส หรือกำรชิม 

- ท ำเครื่องหมำยท่ีดอกแต่ละรุ่น เพื่อ
ลดควำมเสียหำยจำกควำมผิดพลำดใน
กำรเก็บเกี่ยว 
- มีกำรควบคุมทรงพุ่ม ควบคุมให้ออก
ดอกพร้อมกัน จะสะดวกในกำรเก็บ
เกี่ยวและลดกำรใช้แรงงำน 
- ลดกำรสูญเสียของผลผลิตไม่ให้เกิน 
10% ต่อกำรเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง  
เพื่ อ เพิ่ มผลผลิตท่ีมี คุณภำพ ท ำใ ห้
เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
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 แปลงทุเรียนต้นแบบ     กำรไว้ผลทุเรียนท่ีเหมำะสม ผลผลิตท่ีได้คุณภำพ 

      

 เพล้ียไก่แจ้  ไรแดง หนอนเจำะผล  หนอนเจำะเมล็ด 
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1. พันธุ ์
 
 

- เลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง มีระบบรำกสมบูรณ์ไม่ขดงอ อำยุไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี มีควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ 30 เซนติเมตร 

- นิยมซื้อต้นพันธุ์จำกเรือนเพำะช ำท่ัวไป - ต้องเ ลือกต้นพันธุ์ ท่ีสมบูรณ์ไม่
แคระแกนหรือเป็นโรค 
- ใช้ต้นพันธุ์ที่ดีของตนเองขยำยพันธุ์
ใช้เอง 

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- สภาพพื้นที่ ควรเป็นดินร่วนปนทรำย มีควำมอุดมสมบูรณ์สูง 
ระบำยน้ ำได้ดี หน้ำดินลึกกว่ำ 50 เซนติเมตร ระดับน้ ำใต้ดินลึก
มำกกว่ำ 1 เมตร มีควำมเป็นกรดด่ำง 5.5-6.5  พื้นท่ีมีควำมสูง
จำกระดับน้ ำทะเล 0-650 เมตร ควำมลำดเอียง 1-3%   
- สภาพภูมิอากาศ  อุณหภูมิท่ีเหมำะสมระหว่ำง 25-35 องศำ
เซลเซียส ปริมำณน้ ำฝนมำกกว่ำ 2,000 มิลลิเมตร/ปี กำรกระจำย
ตัวของฝนดี มีช่วงแล้งต่อเนื่องน้อยกว่ำ 3 เดือน/ปี และควำมช้ืน
สัมพัทธ์ 70-80% 
-แหล่งน้ า ควรมีปริมำณเพียงพอตลอดปี ไม่มีสำรอินทรีย์  
และอนินทรีย์ท่ีเป็นพิษปนเปื้อน มีควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ ำ
ระหว่ำง 6.0-7.5 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่โดยไม่พิจำรณำถึง
ต้นทุนปัจจัยท่ีเพิ่มขึ้น 

- ควรปลูกมังคุดในสภำพพื้นท่ีและ
อำกำศท่ีเหมำะสมจะช่วยลดต้นทุน
ด้ำนปัจจัยกำรผลิต 

 



ลดต้นทุนกำรผลติไม้ผล  26 

 

ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

3. การเตรียม
พื้นที่ปลูก 

- พื้นที่ดอน ไถพรวน ปรับพื้นท่ีให้เรียบ หำกมีปัญหำน้ ำท่วมขังให้
ขุดร่องระบำยน้ ำ  
- พื้นที่ลุ่ม ควรยกโคกปลูก  หำกมีน้ ำท่วมขังมำกและนำน ควรยก
ร่องสวนให้มีขนำดสันร่องกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร ร่องน้ ำกว้ำง 
1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบำยน้ ำเข้ำ-ออกเป็นอย่ำงดี 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่ 
 

- กำรเตรียมพื้นท่ีปลูกท่ีเหมำะสม 
สำมำรถช่วยลดปัญหำน้ ำท่วมขังและ
โรคท่ีจะตำมมำ   
- เก็บตัวอย่ำง ดินวิ เครำะห์และ
ประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ดินก่อน
ปลูก 

4. การปลูก - การวางผังปลูก มี 2 ระบบ คือ ระบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส หรือ
สำมเหล่ียมด้ำนเท่ำ ระยะระหว่ำงแถวและต้น 8×8 หรือ 10×10 
เมตร และระบบแถวกว้ำงต้นชิด ระยะปลูกระหว่ำงแถวและต้น 
8×3 เมตร หรือ 10×5 เมตร 
- วิธีการปลูก มี 2 แบบ คือ กำรปลูกแบบเตรียมหลุมปลูก เหมำะ
กับพื้นท่ีค่อนข้ำงแห้งแล้ง  และกำรปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก 
เหมำะกับพื้นท่ีฝนตกชุก ช่วยให้ดินระบำยน้ ำได้ดีขึ้น 

- นิยมปลูกแบบสีเหล่ียมจัตุรัส 
 

-ใช้ระยะปลูกและวิธีปลูกท่ีเหมำะสม 
สะดวกต่อกำรจัดกำรแปลงและกำร
ดูแลรักษำ ท ำให้ผลผลิตสูงและมี
คุณภำพ 
 

5. การใส่ปุ๋ย - เก็บตัวอย่ำงดินและตัวอย่ำงพืชส่งวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำร
และใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่ำวิเครำะห์ดินและใบ หรือ 
1. กำรใส่ปุ๋ยหลังกำรเก็บเกี่ยว : ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรำ 20-30
กิโลกรัม/ต้น ร่วมกับใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำเท่ำกับ 1/3 ของ
เส้นผ่ำศูนย์กลำงทรงพุ่ม (กิโลกรัม/ต้น) 
2. กำรใส่ปุ๋ยในช่วงพัฒนำของผล: ใส่ปุ๋ยสัดส่วน N:P:K เท่ำกับ 
3:1:4 เ ช่ น ปุ๋ ย สู ต ร  15-5-20 อั ต ร ำ เ ท่ ำ กั บ  1 ใ น  3 ข อ ง

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรใน
ดินและใบพืช 
- ใส่ปุ๋ยมำกเกินควำมจ ำเป็น 
-ใส่ปุ๋ยต้นละ 2-3 กิโลกรัม โดยซื้อส ำเร็จ
จำกร้ำนค้ำ 
- ใส่ปุ๋ยคอก 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและควำม
ต้องกำรของพืช และแบ่งใส่ 3 ครั้ง 
คือ หลังเก็บเกี่ยว ก่อนออกดอก และ
เมื่อติดผล 
- ผสมปุ๋ยใช้เอง ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมี
ได้ 30-50% 
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เส้นผ่ำศูนย์กลำงทรงพุ่ม (กิโลกรัม/ต้น)  หลังกำรติดผลทันที 
ร่วมกับพ่นปุ๋ยทำงใบสัดส่วน N:P:K เท่ำกับ 4:1:6 อัตรำ 100 
กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 

- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
ชีวภำพ  
- ให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ ลดต้นทุนกำร
ใช้แรงงำน 15-20% 

6. การให้น้ า - ให้น้ ำเพียงพอกับควำมต้องกำรของมังคุดในแต่ละช่วงกำร
เจริญเติบโต 
- ระยะติดผล อำยุผลประมำณ 5 สัปดำห์ ให้น้ ำทุก 3 วัน  อัตรำ 
80% ของกำรให้น้ ำปกติ 
- อำยุผล 5 สัปดำห์ถึงก่อน 10 สัปดำห์ ให้น้ ำอัตรำ 90% ของ
กำรให้น้ ำปกติ 
- อำยุผลประมำณ 10-12 สัปดำห์ ถึงเก็บเกี่ยว ให้น้ ำอัตรำ 80% 
ของกำรให้น้ ำปกติ 

- วำงระบบน้ ำท่ีไม่มีประสิทธิภำพ เช่น  
ใช้หัวจ่ำยน้ ำท่ีทีอัตรำกำรจ่ำยน้ ำมำก (600 
ลิตร/ช่ัวโมง) 
-ให้น้ ำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
พืช 

- วำงระบบน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพและ
ให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ  โดยเลือกหัว
เหวี่ยงเล็กท่ีมีอัตรำกำรจ่ำยน้ ำน้อย
(300 ลิตร/ ช่ัวโมง) จะลดกำรใช้
แรงงำนและลดต้นทุนกำรผลิต 
- ให้น้ ำตำมควำมต้องกำรของพืช 
 
 

7. การดูแล
รักษา 

- การพรางแสง เพื่อให้ร่มเงำในช่วงแรกของกำรเจริญเติบโต อำจ
ใช้วัสดุธรรมชำติช่วยพรำงแสง หรืออำจปลูกต้นไม้โตเร็วระหว่ำง
แถวมังคุด เช่น กล้วย  
- การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม  
   มังคุดต้นเล็ก  ตัดแต่งเฉพำะกิ่ง ด้ำนล่ำงให้สูงจำกพื้นดิน
ประมำณ 50 เซนติเมตร และกิ่งท่ีซ้อนทับกันจนแน่นทึบออก 
   มังคุดท่ีให้ผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งท่ีอยู่ด้ำนข้ำงของทรงพุ่มท่ี
ประสำนกันออก ให้มีช่องว่ำงระหว่ำงชำยพุ่มโดยรอบกับต้น

- ไม่มีกำรควบคุมทรงพุ่มท ำให้ต้นสูงใหญ่ -กำรวำงระบบปลูกและกำรควบคุม
ทรงพุ่ ม ให้ เ หมำะสมจะ ช่วยลด
แรงงำนในกำรพ่นสำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืช และกำรเก็บเกี่ยว 
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ข้ำงเคียงประมำณ 50-70 เซนติเมตร  ตัดยอดท่ีสูงเกินต้องกำร
ออก ตัดกิ่งประธำนหรือกิ่งรองออกด้ำนละ 1-5 กิ่ง ให้เล้ียงกิ่ง
แขนงท่ีอยู่ในทรงพุ่มไว้เพื่อได้ผลผลิตเพิ่ม 

8. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

- ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยของกำรถูกท ำลำยจำกโรคหรือ
แมลงก่อนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัด และควรใช้ตำมค ำแนะน ำ
ของกรมวิชำกำรเกษตร 
- โรคท่ีส าคัญ ได้แก่ โรคใบจุด 
- แมลงศัตรูที่ส าคัญ จ ำแนกตำมส่วนท่ีเข้ำท ำลำย 

- ใบ: เพล้ียไฟ หนอนชอนใบ หนอนกินใบอ่อน   
- ดอก: เพล้ียไฟ ไรขำว 
- ผล: เพล้ียไฟ ไรขำว เพล้ียแป้ง มด 

 

- ไม่มีกำรส ำรวจประเมินควำมเสียหำยของ
โรคและแมลงก่อนตัดสินใจพ่นสำรเคมี  
- พ่นบ่อยครั้งโดยเฉพำะช่วงกำรออกดอก
ติดผลเพื่อต้องกำรผลิตมังคุดผิวมัน 
 

- กำรส ำรวจโรคและแมลงก่อนกำร
พ่นสำรเคมี จะช่วยลดกำรใช้สำร
มำกเกินควำมจ ำเป็น รวมท้ังลดกำร
ใช้แรงงำน 
- ใช้สำรเคมี ท่ีถูกต้องกับโรคและ
แมลง ช่วยให้กำรป้องกันก ำจัดมี
ประสิทธิภำพ 
- กำรพ่นละอองน้ ำ  สำมำรถลด
ปัญหำเพล้ียไฟในช่วงออกดอกติดผล 
ซึ่งประหยัดกว่ำกำรใช้สำรเคมี  
- กำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน 
(IPM) 
- กำรควบคุมทรงพุ่มไม่ให้ใหญ่
เกินไป ช่วยลดกำรใช้สำรเคมีและ
แรงงำนในกำรฉีดพ่น 

9. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- วัชพืชท่ีส ำคัญ ได้แก่ วัชพืชฤดูเดียว  เช่น หญ้ำขจรจบ และหญ้ำ
นกสีชมพู วัชพืชข้ำมปี  เช่น หญ้ำคำ หญ้ำชันกำด หรือ แห้วหมู 

- ใช้กำรพ่นสำรเคมีร่วมกับกำรตัด 
 

- ใช้ตำมค ำแนะน ำของ GAP ของ
กรมวิชำกำรเกษตร 
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ก ำจัดเมื่อวัชพืชปกคลุมพื้นท่ีสวนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 90% ของ
พื้น ท่ี ท้ังหมด และมีควำมสูงเฉล่ียมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 30 
เซนติเมตร โดยตัดให้ส้ันทุก 1-2 เดือน หรือใช้สำรก ำจัดวัชพืชเป็น
ครั้งครำว 

10. การเก็บ
เก่ียวและการ
ปฏิบัติหลังการ
เก็บเก่ียว 

- เก็บผลในระยะสำยเลือด 
- เลือกแรงงำนท่ีมีควำมช ำนำญในกำรเก็บเกี่ยว  
- เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรเก็บเกี่ยว 
- มีสถำนท่ีเหมำะสมส ำหรับคัดแยกผลิตผลคุณภำพ 
- มีแผนกำรน ำผลิตผลด้อยคุณภำพไปใช้ประโยชน์ 

- ใช้แรงงำนเก็บเกี่ยวจ ำนวนมำก โดยคิด
รำคำเก็บเกี่ยวเป็นกิโลกรัม ท ำให้เก็บเกี่ยว
ไม่ได้ตำมระยะท่ีก ำหนด และไม่มีกำรคัด
แยกคุณภำพผล 

 - มีกำรควบคุมทรงพุ่ม และควบคุม
กำรออกดอกให้พร้ อมกัน  เพื่ อ
สะดวกในกำรจัดกำรเก็บเกี่ยว  
- ลดกำรสูญเสียของผลผลิตไม่ใหเ้กิน 
10% ต่อกำรเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งเพื่อ
เ พิ่ ม ผ ลผ ลิ ต ท่ี มี คุณภ ำพ ท ำ ใ ห้  
เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
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กำรตัดแต่ง และควบคุมทรงพุ่ม ช่วยลดต้นทุนกำรจัดกำรต่ำงๆ และยังให้ผลผลิตคุณภำพ 

      

กำรเก็บเกี่ยว เก็บในระยะสำยเลือด และใช้อุปกรณ์ท่ีเหมำะสม ช่วยลดควำมเสียหำยของผลผลิต เพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภำพ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์
 
 

- เลือกใช้พันธุ์ที่มีคุณภำพ และตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด 
หรือพันธุ์กำรค้ำ เช่น พันธุ์โรงเรียน  

- นิยมปลูกพันธุ์โรงเรียน - เลือกต้นพันธุ์ท่ีสมบูรณ์ไม่แคระแกน
หรือเป็นโรค 
- ใช้ต้นพันธุ์ ท่ีดีของตนเอง โดยกำร
ขยำยพันธุ์ใช้เอง 

2. พื้นที่ปลูก - สภาพพื้นที่ ดินร่วนปนทรำยท่ีมีกำรระบำยน้ ำดี มีอินทรียวัตถุ
มำก ควำมเป็นกรดด่ำง 5.5-7.0 หน้ำดินลึกไม่น้อยกว่ำ 1 เมตร  
- สภาพภูมิอากาศ  มีควำมช้ืนสัมพัทธ์ในอำกำศสูง กำร
กระจำยตัวของฝนดีไม่ต่ ำกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร/ปี  

- ปลูกตำมพื้น ท่ีท่ีมีอยู่ โดยไม่ค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสม ไม่พิจำรณำถึงต้นทุน
ปัจจัยท่ีเพิ่มขึ้น 

-  ใ ช้พื้ น ท่ี ให้ เ ห มำะสมกั บคว ำม
ต้องกำรของพืชและศักยภำพกำรผลิต
ท่ีเหมำะสม ลดต้นทุนประมำณ 40% 

 
3. การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- ควรเตรียมพื้นท่ีปลูกในฤดูแล้ง เพรำะสำมำรถปลูกได้ทันที
ต้ังแต่ต้นฤดูฝน โดยไถก ำจัดวัชพืชตลอดจนตอไม้และไม้ยืนต้น
อื่นๆออกให้หมด ไถพรวนปรับพื้นท่ีให้เรียบ  

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่ - กำรเตรียมพื้นท่ีปลูกท่ีเหมำะสม ลด
ปัญหำสภำพแปลง ป้องกันน้ ำท่วมขัง
และโรคท่ีจะตำมมำ 
- เก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์และ 
 
ประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ดินก่อน
ปลูก 
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4. การปลูก - การวางผังปลูก เนื่องจำกเงำะมีทรงพุ่มกว้ำงและออกดอกท่ี
ปลำยพุ่ม จึงจ ำเป็นต้องปลูกให้มีระยะระหว่ำงต้นและแถว
ค่อนข้ำงกว้ำง ระยะปลูกท่ีเหมำะสมคือ 8×8 เมตร หรือ 10×10 
เมตร (ใน 1 ไร่ ปลูกได้ประมำณ 16-20 ต้น) 
- วิธีการปลูก ควรปลูกต้นฤดูฝน หลุมปลูกขนำด 50×50×50 
เซนติเมตร ควรมีกำรพรำงแสงแดดให้กับต้นเงำะ อำจใช้
ทำงมะพร้ำว หรือปลูกพืชแซม เช่น กล้วย มะละกอ 

- นิยมปลูกแบบสีเหล่ียมจัตุรัส 
 

-ใช้ระยะปลูกและวิธีปลูกท่ีเหมำะสม
ท ำให้ง่ำยต่อกำรปฏิบัติงำนในสวน ลด
ปัญหำสภำพแปลง  ให้ผลผลิตสูงและ
มีคุณภำพ  
- กำรปลูกพืชแซมในช่วงเริ่มต้นท่ีเงำะ
ยังไม่ให้ผลผลิต นอกจำกช่วยพรำง
แสงแล้วยังก่อให้เกิดรำยได้เสริมจำก
กำรขำยผลผลิตพืชแซมด้วย 
 

5. การใส่ปุ๋ย - ควรเก็บตัวอย่ำงดินและตัวอย่ำงใบเพื่อวิเครำะห์ปริมำณธำตุ
อำหำรและใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่ำวิเครำะห์ดินและใบ 
- กำรใส่ปุ๋ยตำม GAP (แผนควบคุม) 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภำพ 

 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดิน 
- ใส่ปุ๋ยมำกเกินควำมจ ำเป็น 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและค่ำ
วิเครำะห์พืช ลดต้นทุนปุ๋ย 20-40% 
- ผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีได้ 
30-50% 
- ให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ ลดต้นทุนกำรใช้
แรงงำน 10-15% 

6. การให้น้ า - ให้น้ ำเพียงพอกับควำมต้องกำรของเงำะในแต่ละช่วงกำร
เจริญเติบโต ดังนี้ 

- ช่วงเริ่มปลูก: ให้น้ ำ 7-10 วัน/ครั้ง  
- ช่วงระยะใกล้ออกดอก ให้น้ ำน้อยจนถึงงดน้ ำในบำงช่วง 
เพื่อป้องกันกำรแตกใบอ่อน เมื่อช่อดอกแทงออกมำระยะหนึ่ง 

- ให้น้ ำตำมร่อง หรือสำยยำงรดน้ ำ 
- ให้น้ ำโดยไม่พิจำรณำควำมจ ำเป็นในแต่
ละช่วงกำรเจริญเติบโต 

- ใช้ระบบกำรให้น้ ำแบบหัวเหวี่ยงเล็ก 
ช่วยประหยัดน้ ำและลดต้นทุนค่ำจ้ำง
แรงงำน 
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จะให้น้ ำประมำณ 1 ใน 3 ของกำรให้น้ ำปกติและเพิ่มปริมำณ
เรื่อยๆ จนกระท่ังดอกเริ่มบำนและติดผล ช่วงกำรเจริญของ
ผล ให้น้ ำในอัตรำ 80% ของกำรให้น้ ำปกติเมื่อผลเงำะอำยุ 1-
5 สัปดำห์หลังดอกบำน และเพิ่มเป็น 85% ของกำรให้น้ ำปกติ
เมื่อผลอำยุ 6 สัปดำห์หลังดอกบำนจนกระท่ังเก็บเกี่ยว 

7. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช 
 

- ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยของกำรถูกท ำลำยจำกโรค
หรือแมลงก่อนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัด และควรใช้ตำม
ค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
- โรคท่ีส าคัญ ได้แก่ โรครำแป้ง โรครำสีชมพู โรคช่อดอกแห้ง 
- แมลงศัตรูที่ส าคัญ จ ำแนกตำมส่วนท่ีเข้ำท ำลำย 

- ใบ: แมลงค่อมทอง หนอนคืบกินใบ 
- ดอก: เพล้ียไฟ 
- ผล: เพล้ียแป้ง หนอนเจำะขั้วเงำะ แมลงวันผลไม้ 
 

- ไม่มีกำรส ำรวจประเมินควำมเสียหำย
ก่อนตัดสินใจพ่นสำรเคมี  
- พ่นสำรเคมีบ่อยครั้งและปริมำณมำก 
 

- ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ GAP โดยมีกำร
ส ำรวจโรคและแมลงก่อนกำรพ่น
สำรเคมี เพื่อลดกำรใช้สำรมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น 
-ใช้สำรเคมีให้ถูกชนิดของโรคและ
แมลง และใช้อัตรำตำมค ำแนะน ำ 
- กำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน  
-กำรควบคุมทรงพุ่มไม่ให้ใหญ่เกินไป 
ช่วยลดกำรใช้สำรเคมีและแรงงำนใน
กำรฉีดพ่น 

8. การเก็บเก่ียว
และการปฏิบัติ
หลังการเก็บเก่ียว 

- อำยุกำรเก็บเกี่ยวเงำะ หลังจำกดอกบำนประมำณ 3-4 เดือน
หรือประมำณ 90–120 วัน โดยผลเงำะจะเริ่มเปล่ียนจำกสีเขียว
เป็นสีแดงหรือชมพู 
- กำรเก็บเกี่ยวควรใช้กรรไกรท่ีคม ตัดช่อผลออกมำ ไม่ควรหัก
กิ่งเพรำะจะท ำให้กิ่งช้ ำมำก และไม่ควรให้เงำะตกถึงพื้น เพรำะ

- ใช้กรรไกรตัดช่อผล หำกช่ออยู่สูงใช้กำร
ปีนต้นหรือปีนบันไดตัดใส่เข่งหรือตะกร้ำ  
บำงรำยตัดช่อเงำะหลุดจำกต้นลงมำ
กระทบพื้น ซึ่งส่งผลเสียหำยต่อผลผลิต 

- มีกำรควบคุมทรงพุ่ม รวมท้ังกำร
ควบคุมให้ออกดอกพร้อมกัน เพื่อ
สะดวกในกำรจัดกำรเก็บเกี่ยว และลด
กำรใช้แรงงำน 



ลดต้นทุนกำรผลติไม้ผล  34 

 

ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

จะท ำให้ขนช้ ำ เหี่ยวแห้งง่ำย อำจจะเก็บเกี่ยวแบบปลิดเฉพำะ
ผลใส่เข่งเพื่อขำยส่ง หรืออำจจะเก็บมำท้ังพวงเพื่อมำมัด
จ ำหน่ำยในกำรขำยปลีกก็ได้ 
- เลือกแรงงำนท่ีมีควำมช ำนำญในกำรเก็บเกี่ยว  
- มีสถำนท่ีเหมำะสมส ำหรับคัดแยกผลผลิตคุณภำพ  และมี
แผนกำรน ำผลผลิตด้อยคุณภำพไปใช้ประโยชน์ 

- ลดกำรสูญเสียของผลผลิตไม่ให้เกิน 
10% ต่อกำรเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง เพื่อ
เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ท่ี มี คุ ณ ภ ำ พ  ท ำ ใ ห้
เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
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เงำะพันธุ์โรงเรียน 

                                          

กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยกำรตัดใส่ตะกร้ำ ช่วยลดควำมเสียหำยต่อผลผลิตดีกว่ำกำรตัดผลร่วงกระทบพื้น ช่วยเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภำพ 
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1. พันธุ์  
 

- ต้นกล้ำจำกกำรเพำะเมล็ด ควรคัดจำกต้นแม่พันธุ์ท่ีมีทรงพุ่ม
แข็งแรง ออกดอกสม่ ำเสมอ ผลดกมีรสชำติดี ปรำศจำกโรคและ
แมลง 
-ต้นพันธุ์ที่ได้จำกกำรทำบกิ่ง ใช้ต้นตอลำงสำดหรือดูกู  
-ต้นพันธุ์ท่ีได้จำกกำรเสียบกิ่งมี 2 แบบ คือ กำรเสียบข้ำง (side 
grafting) และกำรเสียบยอด (cleft grafting) โดยใช้ต้นตอเป็น
ลองกอง 
- ต้นกล้ำท่ีปลูกควรมีอำยุ 1.0-1.5 ปี และควรมีใบแก่ท้ังต้น 

- นิยมซื้อต้นพันธุ์จำกเรือนเพำะช ำท่ัวไป - เลือกต้นพันธุ์ ท่ีสมบูรณ์ไม่แคระ
แกนหรือเป็นโรค 
- ขยำยพันธุ์ใช้เอง ลดต้นทุนค่ำต้น
พันธุ์และค่ำขนส่งต้นพันธุ์ 

2. พื้นที่ปลูก - สภาพพื้นที่  ควรเป็นพื้นท่ีรำบ น้ ำไม่ท่วมขัง ระบำยน้ ำได้ดี 
ดินควรมีค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 5.5-6.5 
- สภาพภูมิอากาศ  อุณหภูมิท่ีเหมำะสมระหว่ำง 25-30 องศำ
เซลเซียส ควำมช้ืนสัมพัทธ์ในอำกำศค่อนข้ำงสูง 70-80% มี
ปริมำณน ้ำฝน 2,000-3,000 มิลลิเมตร/ปี จ ำนวนวันท่ีฝนตก
ประมำณ 150-200 วัน/ปี  

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่โดยไม่พิจำรณำถึง
ต้นทุนปัจจัยท่ีเพิ่มขึ้น 

- ควรปลูกลองกองในสภำพพื้นท่ี
และอำกำศท่ีเหมำะสม 
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3.การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- พื้นท่ีดอน ไถพรวน ปรับพื้นท่ีให้เรียบ หำกมีปัญหำน้ ำท่วมขัง
ให้ขุดร่องระบำยน้ ำ 
- พื้นท่ีลุ่ม หำกน้ ำท่วมขังไม่มำก ให้ปลูกแบบยกโคก  หำกมีน้ ำ
ท่วมขังมำกและนำน ควรยกร่องสวนให้มีขนำดสันร่องกว้ำงไม่
น้อยกว่ำ 6 เมตร ร่องน้ ำกว้ำง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบ
ระบำยน้ ำเข้ำ-ออกเป็นอย่ำงดี 
- เก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์ และประเมินควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ดินก่อนปลูก 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่ เช่น ปลูกเป็นพืช
แซมไม้ผลชนิดอื่น 
- ไม่เก็บตัวอย่ำงดินวิเครำะห์ก่อนปลูก 

- กำรเตรียมพื้นท่ีปลูกท่ีเหมำะสม 
สำมำรถช่วยลดปัญหำน้ ำท่วมขังและ
โรคท่ีจะตำมมำ   

4.การปลูก - การวางผังปลูก  วำงผังปลูกระบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส  ระยะปลูก  
4x4  6x6 และ 8x8  เมตร ขึ้นอยู่กับสภำพพื้นท่ีนั้นๆ แต่แนว
แถวควรอยู่ในแนวทิศเหนือ –ใต้ เพื่อไม่ให้มีกำรบังแสงจำกต้น
ข้ำงเคียง 
- วิธีการปลูก มี 2 แบบ คือ กำรปลูกแบบเตรียมหลุมปลูก 
เหมำะกับพื้นท่ีค่อนข้ำงแห้งแล้ง  และกำรปลูกแบบยกโคก 
เหมำะกับพื้นท่ีฝนตกชุก ควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยสูตร  0-
3-0 (ร็อกฟอสเฟต) ร่วมกับปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยสะลำยฟอสเฟต 
อัตรำ 20 กรัม/ต้น ผสมกับดินเดิมก่อนปลูก 

- นิยมปลูกแซมพืชหลัก แบบส่ีเหล่ียม 
จัตุรัส  
 

-  ใ ช้ ร ะ ย ะ ป ลู ก แ ล ะ วิ ธี ป ลู ก ท่ี
เหมำะสม ง่ำยต่อกำรจัดกำรป้องกัน
ก ำจัดโรคและแมลงท ำให้ผลผลิตสูง
และมีคุณภำพ  
- ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยละลำยฟอสเฟต 
อัตรำ 20 กรัม/ต้น ผสมดินก่อนปลูก 
ลดปริมำณปุ๋ยฟอสฟอรัสได้ 50% 

5. การใส่ปุ๋ย 
 

- ควรเก็บตัวอย่ำงดินและตัวอย่ำงใบพืชส่งวิเครำะห์ปริมำณธำตุ
อำหำรและใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่ำวิเครำะห์ดินและใบ 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรของดินและ
ใบพืช 
- ใส่ปุ๋ยคอกท่ีหำได้ตำมท้องถิ่น 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและควำม
ต้องกำรของพืช แบ่งใส่ 3 ครั้ง คือ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีหมักตัวสมบูรณ์แล้ว อัตรำ 20-50 กิโลกรัม/ 
ต้น /ป ีโดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง หรือใส่ปุ๋ยตำมแผนควบคุมลองกอง 
 

- ใส่ปุ๋ยเคมีไม่สม่ ำเสมอ หลังเก็บเกี่ยว ก่อนออกดอก และ
เมื่อติดผล 
- ผสมปุ๋ยเคมีใช้เองลดต้นทุนค่ำปุ๋ย
ได้ 30-50% 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
ชีวภำพ  
- ให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ ช่วยลดต้นทุน
แรงงำน 

6. การให้น้ า 
 

- ให้น้ ำเพียงพอกับควำมต้องกำรของลองกองในแต่ละช่วงกำร
เจริญเติบโต 
- ช่วงกำรกระตุ้นกำรออกดอกให้น้ ำประมำณ 850-1,000 ลิตร/
ต้น/วัน  จำกนั้นหยุดให้น้ ำ 7-10 วัน  เมื่อพบว่ำตำดอกเริ่มยืด
ตัวเป็นช่อดอกขนำดส้ันอย่ำงสม่ ำเสมอตำมกิ่งและล ำต้น จึงเริ่ม
ให้น้ ำตำมปกติ ประมำณ 85-110 ลิตร/ต้น/วัน   
- ช่วงกำรพัฒนำของดอกให้น้ ำประมำณ 85-110 ลิตร/ต้น/วัน 
- ช่วงกำรพัฒนำของช่อผล ให้น้ ำปริมำณ 85-120 ลิตร/ต้น/วัน  

- ไม่มีกำรให้น้ ำหรือให้น้ ำไม่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของพืช 

- วำงระบบน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพและ
ให้ปุ๋ ยทำงระบบน้ ำจะลดกำรใช้
แรงงำนและลดต้นทุนกำรผลิต 
-ให้น้ ำตำมควำมต้องกำรของพืช 
 

7.การดูแลรักษา การตัดแต่งช่อดอก 
     - เมื่อช่อดอกยำว 3-5 เซนติเมตร ตัดให้เหลือ 1-2 ช่อ/กลุ่ม
ตำดอก   

- มีกำรตัดแต่งช่อดอกและช่อผลตำม
ควำมจ ำเป็น 
- ไม่มีกำรห่อช่อผล 

- ควรมีกำรตัดแต่งช่อดอกและช่อผล
เพื่อลดต้นทุนแรงงำนช่วงเก็บเกี่ยว 
และเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพ 
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     - ระยะห่ำงระหว่ำงช่อดอก (กลุ่มตำดอก)เท่ำกับ  20-30 
เซนติเมตร 
     - อัตรำกำรไว้ช่อดอกต่อกิ่งขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1 นิ้ว 
ไว้ดอก 3-5 ช่อ และกิ่งขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.5 นิ้ว ไว้ดอก  
10-15 ช่อ หลังกำรตัดแต่งช่อดอกควรให้น้ ำสม่ ำเสมอ 
การตัดแต่งช่อผล 

- ครั้งท่ี 1 เมื่อผลมีอำยุ 2-3 สัปดำห์ ตัดช่อท่ีมีผลหลุดร่วง 
ผลเล็กและผลท่ีอยู่ในต ำแหน่งท่ีไม่เหมำะสม โดยไว้เกินควำม
ต้องกำรจริง 10-20 % 

- ครั้งท่ี 2 เมื่อผลอำยุ 7-8 สัปดำห์ (อำจไม่จ ำเป็น หำกช่อ
ผลมีกำรพัฒนำผลดีอยู่แล้ว) 

- ห่อช่อผล ในสัปดำห์ท่ี 5-8 หลังติดผล 
  - เมื่อผลอยู่ในระยะ 2-3 เดือนก่อนผลสุก ปลิดผลท่ีแตก 

และผลบริเวณโคนช่อท่ีเบียดแน่นกับกิ่งออก  
8. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

- ส ำรวจชนิดของโรค/ กำรระบำดของแมลงและประเมินควำม
เสียหำยก่อนท ำกำรฉีดพ่นสำรเคมี  
- โรคและแมลงศัตรูท่ีส ำคัญ ได้แก่ โรครำสีชมพู โรครำสีด ำ โรค
ผลเน่ำ หนอนชอนเปลือก แมลงวันผลไม้  ผีเส้ือมวนหวำน  

-ไม่มีกำรส ำรวจปริมำณโรคและแมลงท่ี
เข้ำท ำลำยก่อนใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัด 
 

- ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ GAP โดยมี
กำรส ำรวจโรคและแมลงก่อนกำรพ่น
สำรเคมี เพื่อลดกำรใช้สำรมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น 
- กำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสม ผสำน 
(IPM) 
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9. การเก็บเก่ียว
และการปฏิบัติหลัง
การเก็บเก่ียว 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อ 
  - สีผิวผลเป็นสีเหลืองท้ังช่อ 
  - นับอำยุผล 13-15 สัปดำห์หลังดอกบำน 
  - เนื้อผลบำงใส 
  - กลีบเล้ียงและก้ำนช่อผลเปล่ียนจำกสีเขียวเป็นสีน้ ำตำล 
  - บีบผลปลำยช่อเบำ ๆ จะรู้สึกนิ่ม 
  - ชิมผลท่ีอยู่ปลำยช่อ 
  - ใช้บันไดปีนต้นและเก็บเกี่ยวโดยใช้กรรไกรตัดทีละช่อ 
  - ภำชนะบรรจุ ควรใส่ในตะกร้ำพลำสติกขนำด 20-25 
กิโลกรัม จะรักษำคุณภำพลองกองดีกว่ำบรรจุในเข่งและลังไม้ 

- อำศัยประสบกำรณ์และควำมช ำนำญใน
กำรตัดสินใจเก็บเกี่ยว โดยสังเกตกำร
เปล่ียนสีผิวผล 
 

- ควบคุมทรงพุ่ม รวมท้ังควบคุมให้
ออกดอกพร้อมกัน เพื่อสะดวกใน
กำรจัดกำรเก็บเกี่ยว และลดกำรใช้
แรงงำน 
- ลดกำรสูญเสียของผลผลิตไม่ใหเ้กิน 
10% ต่อกำรเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง เพื่อ
เพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภำพ  
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การตดัแตง่และไว้ช่อท่ีเหมาะสม ให้ผลผลติท่ีมีคุณภาพ 

ลกัษณะผลท่ีควรปลิดออก 

เลอืกต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ การให้น า้แบบมินิสปริงเกอร์ ช่วยประหยดัน า้ 

เก็บเก่ียวเม่ือสผิีวผลเปลีย่น 

เป็นสเีหลอืงทัง้ช่อ เนือ้ผลบาง

ใส 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์
 
 
 

เลือกใช้หน่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีโรคติดมำกับหน่อ 
- พันธุ์โรงงำน ได้แก่ พันธุ์ปัตตำเวีย 
- พันธุ์บริโภคสด เช่น ตรำดสีทอง พันธุ์สวี พันธุ์ภูเก็ต และ
พันธุ์เพชรบุรีเบอร์ 1 

- นิยมปลูกพันธุ์ปัตตำเวีย 
 
 

- ใช้หน่อพันธุ์จำกแปลงตนเอง (ลด
ต้นทุนได้ประมำณ 17%) หรือซื้อหน่อ
จำกแหล่งท่ีไม่มีโรคเห่ียว  

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- สภำพพื้นท่ี ดินร่วนหรือร่วนปนทรำย ควำมอุดมสมบูรณ์
ปำนกลำง อินทรียวัตถุไม่ต่ ำกว่ำ 1.5% ควำมลำดเอียง 1-2 % 
กำรระบำยน้ ำและถ่ำยเทอำกำศดี  และมีควำมเป็นกรดด่ำง 
4.5-5.5 

- ส่วนใหญ่ปลูกในท่ีดินทรำย ควำมอุดม
สมบูรณ์ต่ ำ ไม่มีกำรบ ำรุงดิน 

- ปลูกในสภำพพื้นท่ีท่ีเหมำะสมและ/ 
หรือมีกำรบ ำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อ
ไร่ 

3. การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- พื้นท่ีปลูกเดิมให้ไถสับใบและต้น (กรณีท่ีไม่มีโรคเห่ียว) ท้ิงไว้
ประมำณ 2-3 เดือน แล้วไถกลบอีกครั้ง  
- พื้นท่ีท่ีมีดินดำน ให้ไถท ำลำยดินดำน  
- วิเครำะห์ดินก่อนปลูกและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำโดยเฉพำะ
กำรจัดกำรอินทรียวัตถุในดิน 

- ดันต้นออกและเผำ 
- ไม่มีกำรไถท ำลำยดินดำน 
- ไม่วิเครำะห์ดินและไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

- ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ สับปะรดมี
กำรเจริญเติบโตให้ผลผลิตดี 

4. การปลูก - วำงแผนกำรปลูก ให้ผลผลิตกระจำยตลอดปี 
- ปลูก 8,000 –10,000 ต้น/ไร่  

- ไม่มีกำรวำงแผนกำรผลิต ท ำให้บำงช่วง
ผลผลิตรำคำต่ ำ 

- ผลผลิต/ไร่เพิ่ม 25-50% และรำคำ
ขำยผลผลิตสูงขึ้น 
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- คัดขนำดหน่อและก่อนปลูกต้องชุบหน่อหรือจุกด้วยสำร
ป้องกันโรครำกเน่ำหรือต้นเน่ำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรปลูก
ช่วงกลำงฤดูฝน 

- ปลูก 5,000 –6,000 ต้น/ไร่  
- ไม่มีกำรคัดขนำดและชุบหน่อก่อนปลูก 

- บังคับดอกและเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน 
- กำรจัดกำรแปลงสะดวกและลด
ค่ำแรงงำนปลูกซ่อม 

5. การใส่ปุ๋ย - วิเครำะห์ดินก่อนปลูกและใส่ปุ๋ยใหส้อดคล้องกับค่ำวิเครำะห์
ดินและควำมต้องกำรของพืช และผสมปุ๋ยใช้เอง 
- สับปะรดต้องกำรธำตุไนโตรเจน 6-9 กรัม N/ต้น หรือ
เทียบเท่ำปุ๋ยยูเรีย 116-169 กิโลกรัม/ไร่ ฟอสฟอรัส 2-4 กรัม 
P2O5/ต้น หรือเทียบเท่ำปุ๋ยทริพเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต 38-76 
กิโลกรัม/ไร่ และโพแทสเซียม 8-12 กรัม K2O/ต้น หรือ
เทียบเท่ำปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 113-170 กิโลกรัม/ไร่  ใส่ 
2 ครั้ง ครั้งแรกใส่หลังปลูก 2-3 เดือน และครั้งท่ี 2 หลังกำร
ใส่ครั้งแรก 3 เดือน 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดินก่อนปลูก 
- ใส่ปุ๋ยไม่ครบสูตร 
- ใส่ปุ๋ยมำกเกินควำมจ ำเป็น 

- กำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน โดย
กำรผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนค่ำปุ๋ย 30-
50% หรือลดต้นทุนกำรผลิต 8.5 % 

6. การให้น้ า - ฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ให้น้ ำสัปดำห์ละ 400 มิลลิลิตร/ต้น 
หรือ 4,000 – 5,000 ลิตร/ไร่ 

- ไม่ให้น้ ำ อำศัยน้ ำฝน ถ้ำแล้งมำกผลผลิต
ลดลง 50% 

- ให้น้ ำตำมค ำแนะน ำช่วยเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่และผลผลิตมีคุณภำพดี 

7. การดูแลรักษา การลดการตกค้างของไนเตรท 
1) ห้ำมท ำลำยจุกสับปะรด 
2) งดกำรให้น้ ำก่อนกำรเก็บเกี่ยว 15-30 วัน 
3) ห้ำมใส่ปุ๋ยท่ีมีธำตุไนโตรเจนหลังกำรบังคับดอกแล้ว 
4) แหล่งท่ีเคยพบไนเตรทตกค้ำงในผลสับปะรดสูง ควรเก็บ
ตัวอย่ำงใบในระยะบังคับดอก วิเครำะห์ปริมำณธำตุโม

- มีกำรใส่ปุ๋ยท่ีมีธำตุไนโตรเจนหลังกำรออก
ดอก เพื่อเร่งกำรเจริญของผล 
 
 
 
 

- ผลผลิตไ ด้คุณภำพ ไม่มี ไน เตรท
ตกค้ำง 
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ลิบดินั่ม (Mo) ถ้ำควำมเข้มข้นของธำตุนี้ต่ ำกว่ำ 1 ส่วนในล้ำน
ส่วน (ppm) ให้ใช้ธำตุโมลิบดินั่ม อัตรำ 5 มิลลิลิตร/ต้น พ่น
ทำง ใบหลังกำรบัง คับดอกในระยะดอกแดง หรื อ ใ ช้
โพแทสเซียมคลอไรด์ 5 กรัม K2O/ต้น หลังกำรบังคับดอก 75 
วัน 
การบังคับดอก 
- บังคับเมื่อต้นมีน้ ำหนัก 2.5-3.0 กิโลกรัม  
- ใช้สำรอีทีฟอน (48 หรือ 52%) อัตรำ 6 มิลลิลิตร/น้ ำ 20 
ลิตร ผสมยูเรีย 300 กรัม พ่นท่ียอดต้นละ 60 มิลลิลิตร 
จ ำนวน 2 ครั้ง ในช่วงเย็น ห่ำงกัน 4-7 วัน 

 
 
 
 
 
- บังคับดอกเมื่อน้ ำหนักต้นประมำณ 2 
กิโลกรัม และใช้สำรบังคับดอกในอัตรำท่ีสูง
กว่ำค ำแนะน ำ 1-2 เท่ำ 

 
 
 
 
 
- ลดต้นทุนค่ำสำรบังคับดอกได้ 1 เท่ำ 
- ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อบังคับดอกใน
ขณะท่ีต้นมีน้ ำหนักท่ีเหมำะสม 

8. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

- กำรป้องกันโรคเหี่ยว เมื่อพบกำรระบำดของเพล้ียแป้งหลัง
ปลูก ให้พ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดเฉพำะจุดท่ีพบเพล้ียแป้งและ
รัศมีโดยรอบ เช่น 

- ไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรำ 2 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
- ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรำ 20 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร 
- อิมิดำโคลพริด 10% SL อัตรำ 20 มล./น้ ำ 20 ลิตร 
- อะเซททำมิพริด 20% SP อัตรำ10 กรัม/น้ ำ20 ลิตร 

- ไม่มีกำรส ำรวจเพล้ียแป้ง และไม่มีกำรพ่น
สำรป้องกันก ำจัดเพล้ียแป้ง 
 

- ลดควำมเสียหำยของต้นและผลผลิต
จำกโรคเห่ียว 
 

9. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- ก่อนกำรเตรียมดินหรือก่อนปลูกสับปะรด 5-7 วัน ควรไถ
และตำกดินไว้ 7-10 วัน ไถพรวน 1-2 ครั้ง เก็บเศษซำกพืช
และส่วนต่ำงๆของวัชพืชออกจำกแปลงก่อนท่ีวัชพืชออกดอก 

- แปลงมีวัชพืชมำก กำรควบคุมวัชพืชไม่มี
ประสิทธิภำพและเสียค่ำใช้จ่ำยสูง 

- ลดปัญหำวัชพืชในแปลงและกำร
ก ำจัดวัชพืชมีประสิทธิภำพ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

- ใช้สำรก ำจัดวัชพืชให้ถูกกับชนิดวัชพืช (วัชพืชฤดูเดียว/
วัชพืชข้ำมปี) 

10. การเก็บเก่ียว
และการปฏิบัติ
หลังการเก็บเก่ียว 

- สับปะรดพันธุ์โรงงำน เก็บเมื่อผลสุกไม่น้อยกว่ำ 25% และ
ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน (คัดขนำดหน่อก่อนปลูก)         - 
สับปะรดพันธุ์บริโภคสด ควรเก็บเกี่ยวเมื่อตำสับปะรดเริ่มเปิด 
2 - 3 ตำ หรือผิวเปลือกเปล่ียนเป็นสีเหลืองประมำณ 10 
เปอร์เซ็นต์ ใช้มีดตัดให้เหลือก้ำนยำวติดผลประมำณ 10 
เซนติเมตร โดยไม่ต้องหักจุกออก 

- บำงช่วงเวลำเก็บผลท่ีสุกน้อยกว่ำ 25 % 
อำจพบปัญหำไนเตรทตกค้ำง 

- ผลผลิตไ ด้คุณภำพ ไม่มี ไน เตรท
ตกค้ำง 
- ลดกำรใช้แรงงำน 
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 กำรปลูกแบบแถวคู่ มดและเพล้ียแป้ง     

                    

 

 กำรบังคับดอก กำรออกดอก ผลท่ีพร้อมเก็บเกี่ยว 
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