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ค าน า 

 
ปัจจุบันต้นทุนกำรผลิตพืชสวนของเกษตรกรสูงขึ้นทุกปี ซึ่งต้นทุนกำรผลิตส่วนใหญ่เป็นค่ำปัจจัยกำรผลิตและค่ำจ้ำงแรงงำน และในปลำยปี 2558 จะเปิด

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน สินค้ำเกษตรมีกำรแข่งขันเชิงพำณิชย์เพิ่มมำกขึ้น ดังนั้นเกษตรกรต้องปรับตัวโดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต
โดยปรับแนวทำงกำรผลิตเพื่อลดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต ลดกำรใช้แรงงำน และเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต รวมท้ังมีกำรรวมกลุ่มกำรผลิต ใช้เครื่ องจักรกลทำง
กำรเกษตรร่วมกัน วำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด และบริหำรจัดกำรท้ังกำรผลิตและกำรตลำดให้เกิดประสิทธิภำพมำกสุดเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 สถำบันวิจัยพืชสวน กรมวิชำกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนท่ีด ำเนินงำนวิจัยและพัฒนำพืชสวนท่ีหลำกหลำย ท้ังไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ  พืชสวน
อุตสำหกรรม และพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรได้มีแนวทำงในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิตพืชสวนท่ีสำมำรถน ำไป
ปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม สถำบันวิจัยพืชสวนจึงได้จัดท ำเอกสำรค ำแนะน ำกำรลดต้นทุนกำรผลิตพืชสวนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรไทย โดย
เอกสำรฉบับนี้จะเป็นค ำแนะน ำในส่วนของ (พืชสวนอุตสำหกรรม) ซึ่งได้เสนอแนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิตในภำพรวมที่เกษตรกรสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีและ
แนวทำงกำรลดต้นทุนกำรผลิตระยะยำว รวมท้ังเทคโนโลยีกำรผลิตเป็นรำยพืชท่ีส ำคัญ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรผลิตพืชท่ี
ถูกต้องและเหมำะสม มีกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรค ำแนะน ำฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ท่ีจะน ำ
ข้อเสนอแนะและเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมของแต่ละพืชไปปรับใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต ท ำให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและมีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
                  
             (นำยจ ำรอง  ดำวเรือง) 
                        ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยพืชสวน 
                    กรกฎำคม 2559 
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แนวทางการลดต้นทุนการผลิต 
 ต้นทุนกำรผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นค่ำปัจจัยกำรผลิตและค่ำแรงงำน ในด้ำนปัจจัยกำรผลิตท่ีส ำคัญ ได้แก่ ปุ๋ยและสำรเคมีในกำรก ำจัดศัตรูพืช 
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืช สำรก ำจัดวัชพืชต่ำงๆ ปัจจัยกำรผลิตเหล่ำนี้สำมำรถลดลงได้ เช่น มีกำรใช้ปุ๋ยอย่ำงถูกต้องและตรงกับควำมต้องกำรของพืชหรือ
กำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชท่ีตรงกับโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นๆ และใช้ตำมอัตรำท่ีแนะน ำ โดยมีข้อสังเกต ค ำแนะน ำและผลท่ีได้รับในกำรลดต้นทุน
กำรผลิตทันที กำรลดต้นทุนกำรผลิตระยะยำว และกิจกรรมท่ีสนับสนุนและมีส่วนช่วยให้ลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตดังนี้ 
 
การลดต้นทุนการผลิตทันที 

วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
1. การใช้ปุ๋ย   
1) ใช้ปุ๋ยเกินควำมจ ำเป็น ไม่เหมำะสมกับสภำพ
ของดินและชนิดของพืชท่ีปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่
ไม่มีกำรวิ เครำะห์ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน    
ก่อนปลูก 

1) วิเครำะห์ดิน และใส่ปุ๋ยตำมวิเครำะห์ 
 

1) ทรำบแนวทำงในกำรปรับปรุงดินและกำร
จัดกำรปุ๋ยได้อย่ำงเหมำะสมกับดินและพืชท่ีปลูก 
 

2) เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภำพ
เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

2) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภำพ 
 

2) ดินมีคุณสมบัติทำงกำยภำพดีและมีควำมอุดม
สมบูรณ์สูงขึ้น 

3) ใช้ปุ๋ยส ำเร็จท่ีมีขำยตำมท้องตลำด 3) ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 3) ลดต้นทุนค่ำปุ๋ยได้ 30-50 เปอร์เซ็นต์ 

2. การใช้สารเคมี   
1) ไม่มีกำรส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยจำก
กำรท ำลำยของศัตรูพืชก่อนตัดสินใจใช้สำรเคมี 

1) ส ำรวจและประเมินควำมเสียหำยจำกกำรท ำลำย
ของศัตรูพืชก่อนตัดสินใจใช้สำรเคมี 

1) ลดกำรใช้สำรเคมี และควบคุมศัตรูพืชไม่ให้ท ำ
ควำมเสียหำยในระดับเศรษฐกิจ 

2) ใช้สำรเคมีไม่ถูกต้อง และสูงกว่ำอัตรำแนะน ำ 
 

2) ใช้สำรเคมีใหถู้กต้องตรงกับชนิดของศัตรูพืชและ
ใช้ตำมอัตรำท่ีแนะน ำของผลิตภัณฑ์ 

2) สำมำรถควบคุมศัตรูพืชอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และลดปริมำณกำรใช้สำรเคมี 
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วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
3) ควำมเป็นกรดด่ำงของน้ ำ(pH)ท่ีใช้ผสมสำรเคมี 
หัวพ่นสำรและเวลำในกำรพ่นสำรไม่เหมำะสม 

3) ปรับควำมเป็นกรดด่ำง (pH) ของน้ ำท่ีใช้ผสม
สำรเคมีให้อยู่ระหว่ำง 5.5-6.5 เลือกหัวพ่นสำรและ
พ่นสำรในเวลำท่ีเหมำะสม 

3) ประสิทธิภำพในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชดีขึ้น
และประหยัดค่ำสำรเคมี 

3. การเลือกใช้พันธุ์พืช   

1) ใช้สำยพันธุ์ดั้งเดิมหรือพันธุ์พื้นเมือง และไม่มี
กำรคัดพันธุ์ 

1) ใช้พันธุ์แนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร หรือพันธุ์
กำรค้ำ 

1) ผลผลิตสูงและมีคุณภำพดี 
 

 
การลดต้นทุนการผลิตระยะยาว 

วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 
1) เกษตรกรส่วนใหญ่มีกำรจัดกำรสวนแบบด้ังเดิม 1) ควรจัดกำรสวนตำมระบบเกษตรดีท่ีเหมำะ 1) ผลผลิตมีคุณภำพและปลอดภัยต่อบริโภค 
2) ไม่มีกำรวำงแผนกำรผลิตพืชให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด ท ำให้ผลผลิตล้นตลำดและรำคำ
ตกต่ ำ 

2) วำงแผนกำรผลิตและกระจำยกำรผลิตพืชให้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของตลำด 

2) ผลผลิตกระจำยออกสู่ตลำดสม่ ำเสมอ ไม่ล้น
ตลำดและรำคำผลผลิตสูงขึ้น 

3) กำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรมีน้อยและไม่
ลงทุนใช้ร่วมกัน 

3) ใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรท่ีเหมำะสมและ
รวมกลุ่มใช้ร่วมกัน 

3) ลดกำรจ้ำงแรงงำน และมีกำรใช้เครื่องจักรกล
กำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) กำรให้น้ ำตำมร่องหรือใช้สำยยำงน้ ำ 4) วำงระบบน้ ำและให้ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ 4) กำรให้น้ ำและปุ๋ยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ลดกำร
ใช้ปุ๋ยและลดกำรใช้แรงงำน 
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กิจกรรมสนับสนุนในการลดต้นทุนการผลิต 
วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร ผลที่ได้รับ 

1. เกษตรกรส่วนใหญ่เข้ำไม่ถึงแหล่งควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 

1. ศึกษำและติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
กำรผลิตและเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง 

1. มีควำมรู้มำปรับใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิตและผลผลิตได้คุณภำพเพิ่มมำกขึ้น 

2. เกษตรกรขำดควำมรู้ด้ำนกำรตลำดและขำดกำร
บริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรตลำดอย่ำงเหมำะสม 

2. หมั่นติดตำมข่ำวสำรด้ำนกำรตลำดเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรวำงแผนกำรผลิตให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

2. ผลผลิตออกตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ท ำ
ให้ไม่ล้นตลำดและรำคำผลผลิตดี 

3. เกษตรกรขำดกำรรวมกลุ่ม 3. เกษตรกรควรมีกำรรวมกลุ่มหรือเป็นสมำชิก
สหกรณ์กำรเกษตร หรือวิสำหกิจชุมชน 

3. มีอ ำนำจต่อรองในกำรซื้อปัจจัยกำรผลิตและ
สำมำรถก ำหนดรำคำผลผลิตได้ 

4. เกษตรกรปลูกพืชเชิงเด่ียว 4. ปลูกพืชแบบผสมผสำน 4. เกษตรกรมีผลผลิตจ ำหน่ำยท้ังปี มีรำยได้เพิ่มขึ้น 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
1. พันธุ ์ - ใช้พันธุ์แนะน ำ/พันธุ์รับรองของกรมวิชำกำรเกษตร ซึ่งมี

ควำมต้ำนทำนต่อโรครำสนิมและให้ผลผลิตสูงคือ พันธุ์
เชียงใหม่ 80 

- ขยำยพันธุ์เองจำกเมล็ดในสวน 
 

- ใช้พันธุ์ที่กรมวิชำกำรเกษตร แนะน ำ 
ซึ่งเป็นต้นจำกแปลงคัดเลือก/ต้นเสียบ
ยอด/ต้นท่ีขยำยพันธุ์โดยใช้ เทคนิค
กำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

2. พื้นที่ปลูก - สภาพพื้นที่ ควำมสูงต้ังแต่ 700 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล
ขึ้นไป ระดับหน้ำดินลึกไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร มีควำม
เป็นกรดด่ำง 5.5-6.0 ไม่มีน้ ำท่วมขัง และลำดเอียงไม่เกิน 
30 เปอร์เซ็นต์   
- สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ  อยู่ระหว่ำง 15-25 องศำ
เซลเซียส และมีควำมช้ืนสัมพัทธ์มำกกว่ำ 60 เปอร์เซ็นต์ มี
ปริมำณน้ ำฝนมำกกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร/ปี มีกำรกระจำย
ของฝนต้ังแต่ 5-8 เดือน 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่ - ควรปลูกกำแฟอะรำบิกำในสภำพ
พื้นท่ีและอำกำศท่ีเหมำะสม เพื่อลด
ต้นทุนปัจจัยกำรผลิต 

3.การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- ควรปลูกร่วมกับไม้บังร่มโดยปลูกกำแฟหลังปลูกไม้บังร่ม
ช่ัวครำว 2-3 ปี โดยมีร่มเงำ 50 เปอร์เซ็นต์  ได้แก่ ซิล

- ไม่มีกำรเตรียมพื้นท่ี 
 

- ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
เวอร์โอ๊ค พฤกษ์ ถ่อน กำงหลวง ถั่วหูช้ำง สะตอ เหลียง  
ระยะปลูก 6x6 เมตร  
- สำมำรถปลูกสภำพกลำงแจ้ง แต่ควำมสูง 1 ,000 เมตร 
จำกระดับน้ ำทะเลขึ้นไป 
 

4. การปลูก - ปลูกต้นกล้ำ ท่ีมีใบจริง 4-5 คู่ อำยุไม่น้อยกว่ำ      8-12 
เดือน 
- ระยะปลูก 2×2 เมตร ขนำดหลุมปลูก 50×50×50 
เซนติเมตร   
- รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต อัตรำ 100 กรัม/หลุม และ
ปุ๋ยคอก 5 กิโลกรัม/หลุม 

- ปลูกในสภำพกลำงแจ้ง แม้พื้นท่ีไม่
เหมำะสมท ำให้ต้นโทรมเร็ว 
- ปลูกในต้นไม้ใหญ่ท่ีทึบท ำให้ต้น
เจริญเติบโตช้ำผลผลิตต่ ำพบปัญหำ
กำรเข้ำท ำลำยของโรคแมลง 

- กำรเตรียมพื้น ท่ีปลูกท่ีเหมำะสม 
สำมำรถช่วยลดปัญหำน้ ำท่วมขังและ
โรคท่ีจะตำมมำ 
- ใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยสะลำยฟอสเฟต
อัตรำ 20 กรัม/ต้น ร่วมกับหิน
ฟอสเฟตสำมำรถลดต้นทุนปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 50 % 

5. การใส่ปุ๋ย - กำแฟเป็นพืชท่ีต้องกำรปุ๋ยค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะช่วงเริ่ม
ออกดอก ติดผล 
กำรใส่ปุ๋ยแบ่งได้ดังนี้ 
- อำยุ 1 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 100 กรัม/ต้น/ปี 
แบ่งเป็น 2 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภำคมและสิงหำคม ใส่
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ครั้งท่ี 2 สิงหำคมอัตรำ 150 กรัม/ต้น/ปี 
ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ครั้งท่ี 1 เดือนสิงหำคม อัตรำ 100 
กรัม/ต้น/ปี ครั้งท่ี 2 เดือนตุลำคมอัตรำ 150 กรัม/ต้น/ปี 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรของดิน
และใบพืช  
- ใส่ปุ๋ยคอก 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและควำม
ต้องกำรของพืช เพื่อลดกำรใช้ปุ๋ยมำก
เกินควำมจ ำเป็น 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  
- ให้ปุ๋ยในระบบน้ ำ เพื่อให้พืชดูดใช้
ปุ๋ยได้ดีขึ้น และลดต้นทุนแรงงำน 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
- อำยุ 2 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 150 กรัม/
ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้งเช่นเดิม ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรำ 200 
กรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้งในเดือนพฤษภำคมและสิงหำคม 
ปุ๋ยสูตร 13-13-21 ครั้งท่ี 1 อัตรำ 150 กรัม/ต้น/ปี ครั้งท่ี 
2 อัตรำ 250 กรัม/ต้น/ปี และเมื่อกำแฟอำยุ 3 ปี ขึ้นไปให้
ใส่ปุ๋ยดังกล่ำวในอัตรำ 300 กรัม/ต้น/ปี ท้ัง 2 ครั้ง 

6. การให้น้ า - พื้นท่ีกำรปลูกกำแฟอะรำบิกำ อยู่ในระดับสูง 700เมตร
เหนือระดับน้ ำทะเล ซึ่งจะอำศัยน้ ำฝน ตำมธรรมชำติ ซึ่งมี
ปริมำณน้ ำฝนเฉล่ียต่อปีมำกกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร มีกำร
กระจำยของฝนต้ังแต่ 5-8 เดือน ในรอบปี นอกจำกนี้ยังมี
สภำพอำกำศหนำวเย็น ควำมช้ืนสูง จึงท ำให้ไม่จ ำเป็นต้อง
อำศัยระบบกำรให้น้ ำกับต้นกำแฟ 

- ให้น้ ำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของพืช 

- ให้น้ ำตำมควำมต้องกำรของพืช 

7. การดูแลรักษา - กำรตัดแต่งทรงพุ่มแบบต้นเด่ียว เป็นวิธีกำรท่ีใช้กับ
กำแฟอะรำบิกำท่ีปลูกภำยใต้สภำพร่มเงำ 
- กำรตัดแต่งทรงพุ่มแบบหลำยต้น เป็นวิธีกำรท่ีใช้กับ
กำแฟอะรำบิกำท่ีปลูกภำยใต้สภำพกลำงแจ้ง 

- มีกำรตัดแต่งทรงพุ่มตำมควำม
จ ำเป็น 

- กำรตัดแต่งทรงพุ่ม สำมำรถน ำกิ่ง
พันธุ์ไปคัดเลือกใช้ขยำยพันธุ์ต่อได้ 
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตต้นกล้ำอะรำบิกำ 
และกำรตัดแต่งทรงพุ่มช่วยลดปริมำณ
โรคแมลง 

8. การป้องกัน
จ ากัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช 

- ส ำรวจกำรระบำดของโรคและแมลง ประเมินควำม
เสียหำยก่อนท ำกำรฉีดพ่นสำรเคมี โรคและแมลงศัตรูท่ี
ส ำคัญ เช่น โรค รำสนิม โรคเน่ำด ำ โรคเน่ำคอดิน โรครำก

- ไม่มีกำรส ำรวจปริมำณโรคและแมลง
ท่ีเข้ำท ำลำยก่อนใช้สำรเคมีป้องกัน
และก ำจัด 

- ส ำรวจโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเป็น
ประจ ำ เพื่อหำทำงแก้ไขก่อนกำร
ระบำด และลดกำรใช้สำรมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
เน่ำแห้ง โรคใบจุดตำกบ เพล้ียหอยสีเขียว หนอนเจำะล ำ
ต้นกำแฟ หนอนกำแฟสีแดง 
- กำรป้องกันก ำจัด เช่น กำรเผำท ำลำยเศษซำกพืชท่ีเป็น
โรคเพื่อลดกำรระบำด กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
 

- เลือกชนิดของกลุ่มสำรป้องกันก ำจัด
ให้ตรงตำมโรคพืชและแมลงศัตรูกำแฟ 
เพื่อประสิทธิภำพท่ีดี 
- กำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน 
(IPM) 

9. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- ก ำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แข่งขันกับกำแฟหรือเป็นท่ีอยู่อำศัย
และแพร่พันธุ์ของศัตรูกำแฟ 
- ควรเก็บเศษกิ่งแห้ง ท่ีติดค้ำงอยู่บนต้นและหล่นอยู่
บริเวณพืชออกเผำท ำลำย 

- ใช้แรงงำนและเครื่องจักรกลตัด 
- กำรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว 
- ใช้สำรปอ้งกันก ำจัดวัชพืช 

- ควรดูแลต้นสม่ ำเสมอ ถอนวัชพืช
รอบโคนต้น 
 

10.การเก็บเก่ียว - เก็บผลสุกแก่เต็มท่ีและแยกเก็บแต่ละผล 
- หลังเก็บเกี่ยวควรแปรรูปทันที ไม่ควรเก็บผลผลิตไว้นำน
เกิน 1 วัน 
- กำรผลิตสำรกำแฟวิธีเปียก ขั้นตอนคือ 

1. ลอยน้ ำเพื่อคัดเมล็ด 
2. ลอกเปลือกนอกด้วยเครื่องสี 
3. ลอยน้ ำ 
4. หมัก 2 คืน 
5. ล้ำงขัดเมือกให้สะอำด 
6. ตำกบนแคร่ยกพื้นสูง อำกำศถ่ำยเทสะดวก 

- แปรรูปโดยวิธีแห้ง ขั้นตอนคือ 
1. ลอยน้ ำเพื่อคัดเมล็ด 

- เก็บคละปน ผลสุกแก่ ไม่เต็มท่ี 
- หลังเก็บเกี่ยวไม่แปรรูปทันที ท้ิงไว้
เกิน 1 วัน 
- ไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรแปรรูปวิธี
เปียก คือ 
   1. ไม่ลอยน้ ำก่อนและหลังสีเปลือก

นอก 
2. หมักเกิน 2 คืน (บำงรำย 5 คืน) 
3. ล้ำงขัดเมือก ไม่สะอำด 
4.  ตำกบนพื้ น ดิน  หรื อซี เมน ต์

โดยตรง 

- ให้ค ำแนะน ำและสร้ำงควำมเข้ำใจให้
เห็นถึงควำมส ำคัญในเรื่องกำรจัดกำร
ก่อนและหลังกำรเก็บเกี่ยวที่ถูกต้อง 
 



ลดต้นทุนการผลิตพืชอุตสาหกรรม  8 
 

ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
2. ตำกบริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเทได้ดี 
3.ลอกเปลือกนอกด้วยเครื่องสี 

- ควำมช้ืนก่อนเก็บรักษำคือ 12.5% 
- ใช้เครื่องสีท่ีมีประสิทธิภำพมำตรฐำน 
- กำรเก็บรักษำผลผลิต ต้องบรรจุในถุงกระสอบป่ำนท่ี
สะอำด ใหม่ ปรำศจำกกล่ิน บนชั้นวำงท่ียกพื้นสูง 15 ซม. 

- ไม่ปฏิบัติตำมวิธีแปรรูปโดยวิธีแห้ง 
คือ 

1. ไม่ลอยน้ ำเพื่อคัดเมล็ด 
2. ตำกบริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเทไม่ดี  

- ไม่มีกำรตรวจวัดควำมช้ืนท่ีแน่นอน 
- ใช้เครื่องสีท่ีไม่มีประสิทธิภำพ เมล็ด
แตกหักเสียหำย 
- เก็บรักษำผลผลิต บรรจุในถุงปุ๋ย 
หรือถุงพลำสติก ท่ีไม่สะอำด มีกล่ิน 
วำงบนพื้น โดยไม่มีช้ันรองด้ำนล่ำง 
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ลักษณะแปลง 
    

ภำพต้นกำแฟที่เป็นโรครำสนิม ลักษณะอำกำรที่พบบนใบกำแฟอะรำบิกำ ภำพต้นกำแฟที่เป็นโรคแอนแทรคโนส ลักษณะอำกำรที่พบบนผล 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
1. พันธุ ์ -  ใช้พันธุ์แนะน ำ/พันธุ์รับรองของกรมวิชำกำรเกษตร

ได้แก่ พันธุ์ชุมพร 2  พันธุ์ชุมพร 84-4 พันธุ์ชุมพร  
84-5 ท้ังนี้ควรปลูกมำกกว่ำ 3 พันธุ์ในแปลงปลูก เพื่อ
ช่วยผสมเกสรท ำให้มีกำรติดผลดีขึ้น 

- ขยำยพันธุ์เองจำกเมล็ดในสวน 
 

- ใช้พันธุ์กรมวิชำกำรเกษตรแนะน ำ 
- หำกคัดพันธุ์เอง ควรคัดเลือกพันธุ์ท่ี
ให้ผลผลิตสูง มีควำมสม่ ำเสมอและ
คุณภำพดี และน ำไปขยำยพันธุ์แบบ
ไม่อำศัยเพศ ( เสียบยอด/เทคนิค 
Somatic embryo genesis) 

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- พื้นไม่มีน้ ำท่วมขัง และลำดเอียงไม่เกิน 3เปอร์เซ็นต์ 
ระดับหน้ำดินลึกไม่น้อยกว่ำ 80 เซนติเมตร ควำมสูง
ไม่เกิน 700 เมตรจำกระดับน้ ำทะเล ควรเป็นดินร่วน 
หรือดินร่วนปนทรำย และมี ควำมเป็นกรด-ด่ำง   5.5-
6.0 
- สภำพภูมิอำกำศร้อนช้ืน อยู่ในช่วง 25-32 องศำ
เซลเซียส ปริมำณน้ ำฝนไม่น้อยกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร/
ปี และมีกำรกระจำยตัวสม่ ำเสมอ ไม่น้อยกว่ำ 7 เดือน 
มีช่วงแล้งนำน 8-10 สัปดำห์ 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่ -  ปลูก ในสภำพพื้ น ท่ี ท่ี เหมำะสม 
สำมำรถลดต้นทุนปัจจัยกำรผลิตได้ 



ลดต้นทุนการผลิตพืชอุตสาหกรรม  11 
 

ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
3. การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- กรณีปลูกแซมพืชอื่น ควรปลูกพืชให้ร่มเงำก่อนปลูก
กำแฟ 6-12 เดือน พืชท่ีนิยมปลูกคือ 
สะตอ ระยะปลูก 15×15 เมตร แค ระยะปลูก 12×12 
เมตร และกระถิน ระยะปลูก 9×9 เมตร 

- ปลูกในแปลงพืชหลักท่ัวไป โดยไม่
ค ำนึงถึงชนิดของพืชหลักและระยะ
ปลูก 

- เตรียมพื้น ท่ีปลูกโดยปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
 

4. การปลูก - ระยะปลูกท่ี 3×3, 3×4 หรือ 3.5×3.5 เมตร  
- ขนำดหลุมปลูก 50×50×50 หรือ 30×30×30 
เซนติเมตร และรองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต (0-3-0) 
อัตรำ 200-300 กรัม ร่วมกันดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมัก อัตรำ 3-5 กิโลกรัม  และถ้ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
ต่ ำกว่ำ 5 ควรใส่ปูนขำวรองก้นหลุม 

- ปลูกแบบกระจำย หรือแบบสุ่ม     
ไม่ปลูกตำมระยะท่ีก ำหนด  
- ไม่มีกำรวิเครำะห์สมบัติของดินก่อน
ปลูก โดยเฉพำะควำมเป็นกรดด่ำงของ
ดิน 

- ปลูกตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำร
เกษตร 
- กรณีปลูกเป็นพืชแซมพืชหลัก ควรมี
แสงแดดส่องถึงด้วย 
- ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยละลำยฟอสเฟต
ก่อนปลูกอัตรำ 20 กรัม/ต้น ลดปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 50 % 

5. การใส่ปุ๋ย - เริ่มปลูก 1-2 ปี ควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรำ 100-
300 กรัม/ต้น/ปี ใส่ทุก 2-3 เดือน  
- เมื่อเริ่มให้ผลผลิตแล้ว 3 ปีขึ้นไป ควรใส่ปุ๋ยช่วง
เดือนเมษำยน หรือ พฤษภำคม ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรำ 60 
กรัม/ต้น 18-46-0,0-0-60 อัตรำ 60 กรัม/ต้น 
- ช่วงเดือนกรกฎำคม ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรำ 60 กรัม/ต้น 
0-0-60 อัตรำ 60 กรัม/ต้น 
- ช่วงเดือนกันยำยน ใช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรำ 60 กรัม/ต้น  
0-0-60 อัตรำ 60 กรัม/ต้น 

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรของดิน 
ก่อนกำรตัดสินใจใช่ปุ๋ย 
 

- วิเครำะห์ธำตุอำหำรในดินและพืช
และใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ จะช่วยลด
ต้นทุนในกำรใช้ปุ๋ย 30-50 % 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
- ช่วงเดือนธันวำคม ใช้ปุ๋ยยูเรีย 0-0-60 อัตรำ 60 
กรัม/ต้นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ใช้อัตรำ 3 ,000-5,000 
กรัม/ต้น ปูนขำวหรือโดโลไมท์ ใช้อัตรำ 500-1,000 
กรัม/ต้น 

6. การให้น้ า - ให้น้ ำช่วงฤดูแล้งโดยเฉพำะช่วงปีแรกท่ีปลูก กำร
ปลูกนั้นโดยมำกจะอำศัยน้ ำฝน หรือหำกปลูกเป็นพืช
แซมก็อำศัยน้ ำท่ีเหลือจำกพืชหลักได้ด้วย 

- ปล่อยให้ขำดน้ ำในช่วงฤดูแล้งในปี
แรก ท ำให้ต้นกล้ำแห้งตำย 

- ให้น้ ำเพิ่มในช่วงฤดูแล้งในช่วงปี
แรกๆ ท่ีปลูกเพื่อลดอัตรำกำรตำยของ
ต้นกล้ำกำแฟ 

7. การดูแลรักษา - ปีแรกท่ีปลูกจำกกิ่งหลัก 1 ต้น กำแฟจะแตกกิ่งหลัก
หลำยกิ่ง ตัดแต่งกิ่งโดยเลือกกิ่งหลักท่ีแตกใหม่ท่ี
สมบูรณ์ไว้ 3-4 กิ่ง รวมกิ่งหลักเดิม 
- กิ่งหลักท่ีเว้นไว้ 3-4 กิ่งหลักควรมีกำรกระจำยตัวไม่
เบียดชิดกัน 
- ปีท่ี 2-4 เมื่อกิ่งหลัก 3-4 กิ่งหลักโตเต็มท่ี หมั่นปลิด
กิ่ง แขนงท่ีแตกออกจำกกิ่งหลักเหล่ำนี้ออกทุกๆ 2-4 
เดือน 
- ส ำหรับกำแฟให้ผลผลิตเต็มท่ีแล้วเมื่ออำยุ 7-9 ปี 
จะตัดกิ่งหลักท่ีไม่สมบูรณ์ออก ปีละ 1 กิ่ง พร้อมเล้ียง
กิ่งใหม่ทดแทนปีละ 1 กิ่ง ท ำซ้ ำทุกปีจนครบท้ัง 4 กิ่ง
หลัก ซึ่งจะได้กิ่งหลักใหม่ท่ีให้ผลผลิตสูงเช่นเดิม 

- ปล่อยให้มีกิ่งหลักมำกเกินไป 
- ไม่ปลิดกิ่งแขนงออกตำมระยะ เวลำ
ท่ีต้องปลิด 
- ไม่ท ำกำรตัดฟื้นต้นเมื่อกิ่งหลักให้ผล 
ผลิตมำกกว่ำ 8 ปีขึ้นไป 

- หำกมีควำมเสียหำยหรือให้ผลผลิต
น้อย ควรท ำกำรตัดพื้นต้น 
- กำรตัดพื้นต้นมี 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีท่ี 1 
- ตัดให้ เหลือแต่ตอสูงจำกพื้น ดิน
ประมำณ 50 เซนติเมตร รอยแผลควร
มีหน้ำตัดเอียงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้ ำขัง
บนตอ 
- ทำปูนแดงหรือสีบริเวณรอยตัด เพื่อ
ป้องกันโรค 
- เมื่ อมี กิ่ ง ใหม่ ย ำ วประมำณ 10 
เซนติเมตร เลือกกิ่งท่ีสมบูรณ์ไว้ 3-4 
กิ่ง เพื่อเป็นกิ่งหลัก 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
- เมื่อต้นกำแฟอำยุมำกจนให้ผลผลิตลดลง ไม่คุ้มค่ำ
ต้นทุนควรท ำกำรตัดพื้นต้นใหม่ท้ังกอ 
 

วิธีท่ี 2  
- ตัดกิ่งระดับ 50 เซนติเมตร แต่เหลือ
กิ่งพี่เล้ียงไว้ 1 กิ่ง เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่ำต้นยังไม่ตำยเมื่อกิ่งใหม่เจริญเติบโต
ดีแล้ว ให้ตัดกิ่งพี่เล้ียงท้ิงไป 
- เหมำะสมกับต้นโทรม ไม่แข็งแรง
หรือพื้นท่ีแห้งแล้ง ฝนตกไม่แน่นอน 
- หำกกิ่งพี่เล้ียงบังร่มกิ่งท่ีเกิดใหม่   ให้
โน้มกิ่งท่ีเล้ียงออกห่ำง และตัดกิ่งพี่
เล้ียงท้ิงไป เมื่อกิ่งท่ีเล้ียงใหม่โตเต็ม   
ท่ีแล้ว 

8. การป้องกัน
จ ากัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

- โรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคใบไหม้สีน้ ำตำล โรคผลเน่ำ 
โรคกิ่งแห้ง  
- แมลงศัตรูที่ส าคัญ ได้แก่ มอดเจำะผลกำแฟหนอน
เจำะต้นกำแฟและมอดเจำะกิ่งกำแฟเป็นต้น 
- ควรตัดแต่งกิ่งท่ีเป็นโรคเผำท ำลำย เพื่อลดกำร
ระบำด เก็บผลกำแฟท่ีตกค้ำงในแปลงออกให้หมด
เพื่อลดกำรสะสมของมอดเจำะผลกำแฟข้ำมฤดูกำล  
- กำรใช้สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชตำมชนิดของโรค
และแมลงศัตรูพืช 

- เมื่อมีกำรระบำดท่ีรุนแรงของโรค
และแมลงศัตรูพืชแล้วถึงจะท ำกำร
ป้องกันก ำจัด 
-  ไม่ปฏิบั ติตำมค ำแนะน ำในกำร
ป้องกันจ ำกัด ท ำให้โรคและแมลง
กลับมำสร้ำงควำมเสียหำยในฤดูกำร
ถัดไป 
- ใช้สำรป้องกันก ำจัดไม่ถูกต้องกับ
ศัตรูพืช  

-  ปฏิบั ติตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร 
- ส ำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชเป็น
ประจ ำ เพื่อหำทำงแก้ไขก่อนกำร
ระบำด และลดกำรใช้สำรมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น 
- เลือกชนิดของกลุ่มสำรป้องกันก ำจัด
ให้ตรงตำมโรคพืชและแมลงศัตรูกำแฟ  
- ใช้กำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน 
(IPM) 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
9. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช  

- ก ำจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้แข่งขันกับกำแฟหรือเป็นท่ีอยู่
อำศัยและแพร่พันธุ์ของศัตรูกำแฟ 
- ควรเก็บเศษกิ่งแห้ง ท่ีติดค้ำงอยู่บนต้นและหล่นอยู่
บริเวณพื้นออกไปเผำท ำลำย 

- ใช้แรงงำนและเครื่องจักรกลตัด 
- ปลูกพืชตระกูลถั่ว คลุมดิน 
- ใช้สำรป้องกันก ำจัดวัชพืช 

- ควรดูแลต้นสม่ ำเสมอ ถอนวัชพืช
รอบโคนต้น  

10. การจัดการก่อน
และหลังการเก็บ
เก่ียว 

- เก็บผลสุกแก่เต็มท่ี คือเลือกผลท่ีมีสีแดง สีเหลือง สี
ส้มแดง ไม่น้อยกว่ำ 90% ของพื้นท่ีผิวผล หลังเก็บ
เกี่ยวควรแปรรูปทันที ไม่เกิน 1 วัน แปรรูปโดยวิธี
แห้ง ขั้นตอนคือ  
  1. ลอยน้ ำเพื่อคัดเมล็ด 
  2. ตำกบริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเทได้ดี ได้รับแสงแดด
ตลอดวัน ควำมสูงของช้ันผลควรเกิน 5 เซนติเมตร 
และพลิกกลับผลกำแฟอย่ำงสม่ ำเสมอ วันละ 4 ครั้ง 
  3. หลังจำกตำกได้ 5-7 วัน ระวังไม่ให้ผลกำแฟเปียก
ฝนหรือน้ ำค้ำง โดยกำรคลุมกองกำแฟในเวลำ
กลำงคืน ผลกำแฟจะแห้งเหมำะสม เมื่อตำกแดด
เต็มท่ีประมำณ 15 วัน 
  4. ลอกเปลือกนอกด้วยเครื่องสี 
- ควำมช้ืนก่อนเก็บรักษำคือ 12.5% 
- ใช้เครื่องสีท่ีมีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน 

- เก็บคละปน ผลสุกแก่ ไม่เต็มท่ี 
- หลังเก็บเกี่ยวไม่แปรรูปทันที ท้ิงไว้ 
เกิน 1 วัน 
- ไม่ปฏิบัติตำมวิธีแปรรูปโดยวิธีแห้ง 
คือ 
  1. ไม่ลอยน้ ำเพื่อคัดเมล็ด 
  2. ตำกบริเวณท่ีมีอำกำศถ่ำยเทไม่ดี  
- ไม่มีกำรตรวจวัดควำมช้ืนท่ีแน่นอน 
- ใช้เครื่องสีท่ีไม่มีประสิทธิภำพ เมล็ด
แตกหักเสียหำย 
- กำรเก็บรักษำผลผลิต บรรจุในถุงปุ๋ย 
หรือถุงพลำสติก ท่ีไม่สะอำด มีกล่ิน 
วำงบนพื้น 

-  ปฏิบั ติตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติของเกษตรกร การลดต้นทุน 
- กำรเก็บรักษำผลผลิต ต้องบรรจุในถุงกระสอบป่ำน
ท่ีสะอำด ใหม่ ปรำศจำกกล่ิน วำงบนช้ันท่ียกพื้นสูง 
15 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 



ลดต้นทุนการผลิตพืชอุตสาหกรรม  16 
 

   

   

  
 

 ภาพขัน้ตอนการตดัฟืน้ต้นกาแฟโรบสัตา 

 

พนัธ์ุชุมพร 2 พนัธ์ุชุมพร 84-4 

 

พนัธ์ุชุมพร 84-5 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

1. พันธุ ์ - ใช้พันธุ์แนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร ได้แก่ พันธุ์
ชุมพร 1  

- ใช้พันธุ์แนะน ำของกรมวิชำกำร
เกษตร 

- ใช้พันธุ์ที่กรมวิชำกำรเกษตรแนะน ำ 

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- สภาพพื้นที่ พื้นท่ีรำบ มีหน้ำดินลึกดินมีระบำยน้ ำดี 
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง 6.0-7.5 
 - สภาพภู มิอากาศ  มีปริมำณน้ ำฝน ท่ีกระจำย
สม่ ำเสมอประมำณ 1,500-2,000 มิลลิเมตร/ปี  ไม่มี
ลมกรรโชกแรง 

- เกษตรกรสนใจปลูกโดยไม่ค ำนึง
พื้นท่ีปลูกท่ีเหมำะสม 

- เลือกพื้นท่ีปลูกให้เหมำะสมต่อกำร
ปลูก 
 

3. การเตรียมพื้นที่
ปลูก 
 

- เก็บตัวอย่ำงดิน วิเครำะห์ดินและปรับสภำพดินให้
เหมำะสมก่อนปลูก  
- ปลูกแบบมีร่มเงำ พืชร่มเงำช่ัวครำวควรเป็นพื้นท่ี
ปลูกง่ำยโตเร็ว ผลผลิตสำมำรถบริโภคและจ ำหน่ำยได้
ในท้องถิ่น เช่น กล้วย มะละกอ มันส ำปะหลัง ข้ำวโพด 
ข้ำวฟ่ำง ปอเทือง ฯลฯ พืชร่มเงำช่ัวครำวอำจถูกตัด
ออกภำยหลังเมื่อโกโก้ตั้งตัวได้แล้ว หรือ ตัดออกในช่วง
เก็บเกี่ยวผลผลิต ส ำหรับพืชร่มเงำถำวรควรมีช้ันเรือน

- ปลูกในพื้นท่ีของเกษตรกรโดยไม่มี
กำรเตรียมพื้นท่ีปลูก 
- ปลูกในพื้นท่ีท่ีไม่เหมำะสม 
 

- เตรียมพื้นท่ีปลูกตำมค ำแนะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตร 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

ยอดแคบ ต้นสูงและไม่ท้ิงใบ ได้แก่ มะพร้ำว ไม้ผล 
เป็นต้น 

4. การปลูก ระยะปลูก 6 × 3 เมตร 
- ควรปลูกโกโก้อย่ำงน้อย 3-5 พันธุ์ ในกำรปลูก เพื่อ
ช่วยในกำรผสมละอองเกสร 
- ขนำดหลุมปลูก 50×50×50เซนติเมตร ควรรองก้น
หลุมด้วยขุยมะพร้ำว ร่วมกับปุ๋ยคอก และหินฟอสเฟต 
- ควรมีกำรบังร่มเงำโดยใช้ใบมะพร้ำว หลังจำกปลูก
ใหม ่  

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีเกษตรกรมีอยู่ ปลูก
ในระยะชิด 

-  ปฏิบั ติตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร 

5. การใส่ปุ๋ย - ควรแบ่งใส่ปีละ 2-3 ครั้ง โดยหลังปลูก 4-5 เดือน ใส่
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรำ 100-150 กรัม/ต้น/ อำยุ 8
และ 12 เดือน ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ครั้งละอัตรำ 300 
กรัม/ต้น/ ปีท่ี 2 ใส่ 3 ครั้ง ใช้สูตร 15-15-15 ครั้งละ 
อัตรำ 500 กรัม/ต้น ปีท่ี 3 เป็นต้นไปใส่สูตร 12-12-
17 อัตรำ 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี ช่วงต้นและปลำยฤดูฝน 

- ใส่ปุย๋ตำมท่ีเกษตรกรคุ้นเคย โดยไม่
ค ำนึงถึงสภำพต้นโกโก้ 

-  ปฏิบั ติตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร 

6. การให้น้ า - ฤดูแล้งควรให้น้ ำเพรำะโกโก้มีควำมจ ำเป็นต้องให้น้ ำ
ในช่วงหน้ำแล้งเนื่องจำกมีควำมต้องกำรน้ ำมำก  กำร
ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรอบ ๆ โคน โดยขุดเป็นร่องรอบ 
ๆ ทรงพุ่ม ก่อนท่ีจะหมดฤดูฝน และกำรคลุมโคนจะ
ช่วยในกำรอุ้มน้ ำได้ดี 

- ขำดควำมเข้ำใจในกำรให้น้ ำแก่ต้น
โกโก้ 

- ปฏิ บั ติ ตำมค ำแนะน ำ ขอ งกรม
วิชำกำรเกษตร 
- กำรให้น้ ำเพียงพอกับควำมต้องกำร
ของพืชในแต่ละช่วงกำรเจริญเติบโต 
ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภำพดี 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

7. การดูแลรักษา - กำรตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้ท่ีง่ำยต่อกำรเข้ำปฏิบัติงำน 
ช่วยลดกำรระบำดของแมลงและโรคนั้น  โดยเริ่มตัด
แต่งหลังปลูก 5-6 เดือน เพื่อเล้ียงล ำต้นเด่ียว และเมื่อ
มีควำมสูง 1.2-1.5 เมตร เริ่มให้มีกำรตัดแต่งกิ่ง ตัดให้
เหลือ 3 กิ่งในบริเวณกิ่งข้ำง จะมีกิ่งแขนงแตกออกใน
ปีแรก ให้ตัดกิ่งแขนงในช่วง 6 นิ้วแรก จำกจุดคำคบ
ออกจำกจุดคำคบออกให้หมด และในปีท่ี 2 จะขยำย
เนื้อท่ีเป็น 8-12 นิ้ว จำกจุดคำคบ และให้เว้นกิ่งแขนง
ท่ีบดบังคำคบไว้บ้ำง เพื่อป้องกันไม่ให้เปลือกแตกซึ่ง
จะเหตุให้เกิดโรคได้ 

- ไ ม่ มี ก ำร ตัดแ ต่ง กิ่ ง ป ล่อยตำม
ธรรมชำติ 

- ปฏิ บั ติ ตำมค ำแนะน ำ ขอ งกรม
วิชำกำรเกษตร 
- เมื่อมีแสงสว่ำงเพิ่มข้ึนจะท ำให้มีดอก
และผลผลิตเพิ่มขึ้น 

8. การก าจัด
ศัตรูพืช 

- ปี ท่ี 1หลังปลูกควรฉีดพ่นสำรป้องกันแมลงท่ีจะ
ท ำลำยยอด  โดยใช้  ออลดิคำร์บ หยอดบริเวณรอบ
โคน หรือพ่นด้วยสำรก ำจัดแมลง เช่น  คำร์บำริล   
เป็นต้น 

- ซื้อสำรเคมีตำมท้องตลำดมำฉีด  
พ่นโดยไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยว   
กับพืช 

- ปฏิบั ติตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร 
- ใช้สำรเคมีให้ถูกชนิดกับแมลงศัตรู 
และใช้อัตรำตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร ช่วยลดต้นทุนกำรใช้
สำรเคมี  

9. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- ควรก ำจัดวัชพืชในแปลงปลูกโกโก้ ในช่วง 2 ปีแรก
หลังปลูกบริเวณรอบโคนต้นในรัศมี 50 เซนติเมตร 
เมื่อโกโก้โตเต็มท่ีแล้วปัญหำเรื่องวัชพืชจะหมดไป 

- ใช้วิธีกำรก ำจัดแบบพื้นบ้ำน คือกำร
ตัดหญ้ำออก 
 
-  ฉีดพ่นสำรเคมีฆ่ ำวัชพืช โดยไม่
ค ำนึงถึงต้นพืช 

- ปฏิ บั ติ ตำมค ำแนะน ำ ขอ งกรม
วิชำกำรเกษตร 
 
- ใ ช้สำรเคมีให้ถูกชนิดของแมลง
ศัตรูพืช และใช้อัตรำตำมค ำแนะน ำ
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 

 ของกรมวิชำกำรเกษตร ช่วยลดต้นทุน
กำรใช้สำรเคมี และเกิดประสิทธิภำพ 

10. การเก็บเก่ียว - ควรเก็บเกี่ยวผลโกโก้ท่ีสุกพอเหมำะ ไม่อ่อนไม่แก่
เกินไปเปลือกผลสีเหลือง วิธีเก็บเกี่ยวให้ใช้กรรไกคมๆ
ตัดขั้วผลหลังจำกเก็บเกี่ยวผลชุดแรกไปแล้ว อีก 2-3 
สัปดำห์โกโก้จะออกดอก ณ บริเวณใกล้เคียงอีก ถ้ำใช้
วิธีดึงผลจนเปลือกฉีกเป็นแผลบริเวณนั้นจะไม่ออก
ดอกหรือต้องใช้ระยะเวลำนำน 

- ใช้วิธี กำร เก็บทุกผลท่ีสุกโดยไม่
ค ำนึงถึงคุณภำพของผล  
- ไม่รักษำต้นโกโก้ระหว่ำงท ำกำรเก็บ
เกี่ยว 
 

- ปฏิ บั ติ ตำมค ำแนะน ำ ขอ งกรม
วิชำกำรเกษตร 
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ต้นโกโก้ท่ีควำมสูง 1-5 เมตร ลักษณะฝักอ่อนโกโก้ 

  

ลักษณะฝักแก่โกโก้ ฝักแก่โกโก้ และเมล็ดท่ีพร้อมเก็บเกี่ยว 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
1. พันธุ์  
 

มี 3 กลุ่มพันธุ์ตำมกำรใช้ประโยชน์   
1) กลุ่มพันธุ์ชำจีน  ใช้แปรรูปเป็นชำใบ 
2) กลุ่มพันธุ์ชำอัสสัม  ใช้ยอดชำแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ชำฝรั่ง 
3)  ก ลุ่มชำ ลูกผสม  สำมำรถใช้แปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ชำได้ท้ังชำใบและชำฝรั่ง 

- นิยมซื้อต้นพันธุ์จำกเรือนเพำะช ำ
ท่ัวไป 

- เกษตรกรต้องเลือกกล้ำท่ีสมบูรณ์ไม่
แคระแกร็นหรือเป็นโรค 
- เกษตรกรควรขยำยพันธุ์เองด้วยกำร
ปักช ำ เพื่อลดต้นทุนค่ำต้นกล้ำและค่ำ
ขนส่ง 

2. พื้นที่ปลูก -  สภาพพื้นที่   ชำจีนควรปลูกในพื้ น ท่ี สูงจำก 
ระดับน้ ำทะเล 700 เมตร ขึ้นไป พื้นท่ีลำดเอียง 15%
หรือ ถ้ำลำดชันมำกกว่ำ 15% ควรท ำขั้นบันได (กว้ำง
ไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร) ควำมเป็นกรดด่ำงของ
ดิน 4-6  ต้องมีแหล่งน้ ำในฤดูแล้ง 
- ภูมิอากาศ  ชำมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับ
สภำพภูมิอำกำศได้ดี ขึ้นอยู่กับชนิดของชำท่ีปลูก 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่โดยไม่พิจำรณำ
ถึงต้นทุนปัจจัยท่ีเพิ่มขึ้น 

-  ควรปลูกชำในสภำพพื้น ท่ีและ
อำกำศท่ีเหมำะสม ดังนี้ 

-- ชำจีนควรปลูกในท่ีมีอำกำศเย็น 
-- ชำอัสสัม ปลูกได้ทุกภำค (ถ้ำมี

ระบบชลประทำนท่ีดี) 
 

3. การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- เลือกพื้นท่ี ก ำจัดวัชพืช อำจจะต้องเหลือต้นไม้ใหญ่
ให้ร่มเงำแก่ชำ ถ้ำเป็นพื้นท่ีลำดชันมำกกว่ำ 15 % 

- ปลูกตำมพื้นท่ีท่ีมีอยู่   - กำรเตรียมพื้น ท่ีปลูกท่ีเหมำะสม 
สำมำรถช่วยลดปัญหำน้ ำท่วมขังและ
โรคท่ีจะตำมมำ   
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
ควรท ำเป็นขั้นบันไดก็ได้  ระยะระหว่ำงแถวปลูก
ประมำณ 2 เมตร 
- ส ำหรับพื้นท่ีรำบควรท ำกำรขุดหลุม โดยขุดเป็นร่อง
กว้ำง 40 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร ให้ระยะ
ระหว่ำงร่องห่ำงกันประมำณ 180 เซนติเมตร ส่วนท่ี
ลำดชันให้ขุดเป็นร่องเด่ียวกลำงแนวขั้นบันได และขุด
เป็นหลุมเด่ียวขนำด 40x40 เซนติเมตร 

4.การปลูก - เตรียมหลุมปลูกก่อนปลูก 6 เดือน โดยรองก้นหลุม
ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ 2 ตัน/ไร่ และหินฟอสเฟตอัตรำ 50 
กิโลกรัม/ไร่ 
- ส ำหรับพื้นท่ีไม่มีระบบน้ ำ ควรปลูกให้ช่วงฤดูฝน ใช้
ต้นกล้ำชำ อำยุ 12-18 เดือน  ระยะระหว่ำงต้น 40-
50 เซนติเมตร(ส ำหรับชำจีน) และระยะระหว่ำงต้น 
60-75 เซนติเมตร(ส ำหรับชำอัสสัม) ส ำหรับแปลง
ปลูกท่ีรำบและบนขั้นบันได ส่วนแปลงปลูกแบบเจำะ
หลุมใช้ระยะระหว่ำงต้น 50-60 เซนติเมตร ตำม
ควำมเหมำะสมในแต่ละสภำพพื้นท่ี 
- ควรมีกำรพรำงแสงต้นกล้ำในกรณีฝนท้ิงช่วงและ
แดดจัด  

- ปลูกต้นกล้ำชำโดยไม่ค ำนึงฤดูกำล 
และเมื่อปลูกในฤดูแล้งอำจท ำให้ต้น
กล้ำตำยเนื่องจำกขำดน้ ำและขำดกำร
พรำงแสงต้นกล้ำชำ  

- ใช้ระยะปลูกและวิธีปลูกท่ีเหมำะสม 
ท ำให้ง่ำยต่อกำรจัดกำรกำรป้องกัน
ก ำจัดโรคและแมลงท ำให้ผลผลิตสูง
และมีคุณภำพ  
- ใช้วัชพืชคลุกกับปุ๋ยอินทรีย์รองก้น
หลุมลงกลบไว้ในพื้นท่ีปลูก 

5. การใส่ปุ๋ย 
 

- ปุ๋ยอินทรีย์  ใส่ปุ๋ยคอกทุกปีๆละ 2 ตัน/ไร่ โดยใส่
ช่วงก่อนกำรตัดแต่งทรงพุ่มประจ ำปี และคลุมโคนต้น

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดินและใบพืช 
- ใส่ปุ๋ยคอก 

- ใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดินและควำม
ต้องกำรของพืช  
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
เพื่อรักษำควำมช้ืนและเพิ่มอุณหภูมิในดินในช่วงฤดู
หนำว 
- ปุ๋ยเคมี  ใช้ปุ๋ยสูตรผสมสูตร 80-24-26 กิโลกรัม/ไร่ 
(ส ำหรับชำเขียว)   ส่วนชำจีนเพื่อผลิตชำกึ่งหมัก หรือ
ชำอัสสัม  ใช้ปุ๋ยสูตรผสมสูตร 25-7-7 กิโลกรัม/ไร่ 
โดยในปีท่ี 1 ใส่อัตรำ 20% ปีท่ี 2 ใส่ อัตรำ 40%  ปี
ท่ี 3 ใส่ 60 % หลังจำกปีท่ี 4 เป็นต้นไปให้ใส่ตำม
อัตรำแนะน ำ (ช่วงต้นและปลำยฤดูฝน) 

- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  
- ให้ปุ๋ยในระบบน้ ำ เพื่อให้พืชดูดใช้ปุ๋ย
ได้ดีขึ้น ลดกำรใช้แรงงำน 

6. การให้น้ า 
 

- ให้น้ ำให้เพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของต้นชำ หำก
ขำดน้ ำในช่วงอำยุยังน้อยชำจะชะงักกำรเจริญเติบโต  
กำรให้น้ ำต้นชำ มี 2 วิธี  
1) กำรให้น้ ำปล่อยท่วมแปลง หรือ กำรปล่อยน้ ำตำม
พื้นท่ีลำดเอียง (ไม่ควรเกิน 5%)   
2) กำรให้น้ ำด้วยระบบพ่นฝอย หรือกำรให้น้ ำ ด้วย
ระบบน้ ำหยด 

- วำงระบบน้ ำท่ีไม่มีประสิทธิภำพ 
- ให้น้ ำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของพืช 

- วำงระบบน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพและให้
ปุ๋ยทำงระบบน้ ำ จะลดกำรใช้แรงงำน
และลดต้นทุนกำรผลิต 
- ให้น้ ำตำมควำมต้องกำรของพืช 

7.การดูแลรักษา กำรตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม ปฏิบัติดังนี้ 
- ปีท่ี 1 เมื่อกล้ำต้ังตัวดีแล้ว ตัดยอดท่ีระดับควำมสูง 
10-15 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้ต้นชำเจริญเติบโต
ในช่วงฤดูฝน จนหยุดกำรเจริญเติบโตในช่วงฤดูหนำว 
จึ ง ตัดแ ต่งทรงพุ่ ม ใน ช่ว ง ต้นฤ ดูหนำว  (ปลำย 

-  มีกำร ตัดแต่งทรงพุ่มตำมควำม
จ ำเป็น 

- กำรตัดแต่งทรงพุ่ม สำมำรถน ำกิ่ง
พันธุ์ไปคัดเลือกใช้ขยำยพันธุ์ต่อได้ 
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตต้นกล้ำชำ และ
กำรตัดแต่งทรงพุ่มช่วยระบำยโรค
แมลงและเพิ่มผลผลิตใบชำ 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
พฤศจิกำยน -ต้น มกรำคม) ควรตัดเฉพำะด้ำนบนของ
ทรงพุ่มเท่ำนั้น  
- ปีท่ี 2 ปล่อยต้นชำเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน จนหยุด
เจริญเติบโตในช่วงฤดูหนำว จึงตัดแต่งทรงพุ่มท่ีระดับ
ควำมสูง 25-30 เซนติเมตร 
- ปี ท่ี 3  ตัดแต่งทรงพุ่มท่ีระดับควำมสูง 30 -35 
เซนติเมตร  
- ปี ท่ี 4  ตัดแต่งทรงพุ่มท่ีระดับควำมสูง 40 -45 
เซนติเมตร (ช่วงต้นฤดูหนำว) 

8.การป้องกันก าจัด
โรคและศัตรูพืช 

- ส ำรวจชนิดของโรค/ กำรระบำดของแมลงและ
ประเมินควำมเสียหำยก่อนท ำกำรฉีดพ่นสำรเคมี โดย
โรคและแมลงศัตรูท่ีส ำคัญ ได้แก่  โรคใบพุพอง  โรค
ใบจุดสีน้ ำตำล  มวนยุง  เพล้ียอ่อน  เพล้ียไฟ และ
หนอนม้วนใบ  

- ไม่มีกำรส ำรวจปริมำณโรคและแมลง
ท่ีเข้ำท ำลำยก่อนใช้สำรเคมีป้องกัน
และก ำจัด 
 
 

- ปฏิบัติตำม GAP โดยมีกำรส ำรวจ
โรคและแมลงก่อนกำรพ่นสำรเคมี  
เพื่อลดกำรใช้สำร 
- กำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน 
(IPM) 

9.การเก็บเก่ียวและ
วิทยาการหลังการ
เก็บเก่ียว 

การเก็บเก่ียว 
- กำรเก็บยอดชำโดยท่ัวไปมี 3 วิธี (1) กำรใช้เก็บโดย
ใช้มือเด็ด  นิยมในสวนชำขนำดเล็ก  (2) กำรใช้
กรรไกรตัด  นิยมในสวนชำขนำดเล็กหรือสวนตำม
ไหล่เขำ (3) กำรเก็บยอดชำโดยใช้เครื่องจักรกล  
นิยมใช้กับสวนชำท่ีมีขนำดใหญ่ วิธีนี้จะไม่สำมำรถ
เลือกขนำดใบชำได้ 

-  อำ ศัยประสบกำร ณ์และควำม
ช ำนำญในกำรตัดสินใจเก็บยอดชำ  

- มีกำรควบคุมทรงพุ่ม เพื่อสะดวกใน
กำรจัดกำรเก็บเกี่ยว  รวมท้ังช่วยเพิ่ม
ผลผลิตยอดใบชำและลดกำร ใ ช้
แรงงำน 
- ลดกำรสูญเสียของผลผลิตให้ไม่เกิน 
10% ต่อกำรเก็บเกี่ยวยอดชำแต่ละ
ครั้ง เพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภำพ  
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- เก็บชำเมื่อมีใบยอด 5-7 ใบไม่ต่ ำกว่ำ 70% ของ
พื้นท่ีปลูก และเลือกเก็บ 1 ยอด 2 ใบบำน ส ำหรับชำ
อื่นๆและชำด ำ  หรือ 3-4 ใบ ส ำหรับชำเขียว 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
(1) ชำเขียว  น ำยอดชำ 3-4 ใบ มำค่ัวหรืออบไอน้ ำ

ทันที นวด ขึ้นรูป และอบให้แห้งจนเหลือ
ควำมช้ืนไม่เกิน 13% 

(2) ชำจีน   น ำยอดชำท่ีเก็บเกี่ยวได้ ผ่ึงแดดจนยอด
ชำเริ่มเห่ียว และผ่ึงต่อในท่ีร่ม ในห้องท่ีสำมำรถ
ควบคุมควำมช้ืนและอุณหภูมิ เขย่ำกระตุ้น
ปฏิกิริยำเคมี นวด ขึ้นรูป อบแห้ง 

(3) ชำฝรั่ง   น ำยอดชำท่ีเก็บเกี่ยวยอดตูม 2 ใบ
บำน ผ่ึงในร่มจนเหลือควำมช้ืนในยอดชำสด 70 
-75%  ตัดยอดชำด้วยเครื่องตัดชำ หรือนวด
ด้วยเครื่องนวดชำ อบแห้งจนควำมช้ืนเหลือไม่
เกิน 13% 

- กำรแปรรูปชำต้องใช้เครื่องมือท่ี
เหมำะสมส ำหรับกำรแปรรูปชำแต่ละ
ชนิด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตำม
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง ต ล ำ ด ต ำ ม
มำตรฐำนชำแต่ละชนิด โดยต้องผ่ำน
ก ำ ร ค ว บ คุ ม ข อ ง ผู้ ท่ี มี ค ว ำ ม รู้
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
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  แปลงชา ชาจีน ชาส้ม 

ชาเขียว ชาจีน ชาฝร่ัง 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
1. พันธุ ์ - ใช้พันธุ์แนะน ำ/รับรองของกรมวิชำกำรเกษตร ดังนี้ 

1. พันธุ์เชียงใหม่ 400 เป็นพันธุ์เบำออกดอกดก ใช้
ปลูกร่วมกับพันธุ์อื่นเพื่อช่วยผสมเกสร ผลผลิตต่อ
ต้น 11-17 กิโลกรัมเมื่อมีอำยุท่ี 10 ปีขึ้นไป และ
เจริญเติบโตได้ดีในท่ีควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 
700 เมตรขึ้นไป 

2. พันธุ์เชียงใหม่ 700 ผลค่อนข้ำงใหญ่ เนื้อในน้ ำหนัก
มำก ผลิตต่อต้น 13-21 กิโลกรัม เมื่อมีอำยุ 10 ปี
ขึ้นไป เจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีสูงจำกระดับน้ ำทะเล 
700 เมตรขึ้นไป 

3. พันธุ์เชียงใหม่ 1000 ผลขนำดปำนกลำง เนื้อใน
คุณภำพดี ผลผลิตต่อต้น 21-33 กิโลกรัม เมื่อมีอำยุ 
10 ปีขึ้ น ไป เจริญ เ ติบโตไ ด้ ดี ในพื้น ท่ี สูงจำก
ระดับน้ ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป 

- เกษตรกรปลูกมะคำเดเมียพันธุ์
เดียวกัน ท ำให้กำรผสมเกสรติดผล
น้อย ท ำให้ผลผลิตน้อยตำมไปด้วย 
- เกษตรกรปลูกต้นเพำะเมล็ดไม่ได้
ปลูกต้นพันธุ์ที่ได้จำกกำรเสียบยอด 

- ควรปลูกอย่ำงน้อย 2 พันธุ์ในแต่ละ
พื้นท่ี เช่น ปลูกพันธุ์ท่ีสำมำรถเติบโต
ได้ดีในพื้นท่ีท่ีต้องกำรปลูก และปลูก
พันธุ์เชียงใหม่ 400 ร่วมกับพันธุ์หลักท่ี
ปลูกในพื้นท่ีเนื่องจำกจะช่วยผสมเกสร
และติดผลเพิ่มมำกขึ้น 
- ควรปลูกต้นพันธุ์ดีท่ีได้จำกกำรทำบ
กิ่งเสียบยอด 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
2. พื้นที่ปลูก - สภาพพื้นที่ ปลูกในพื้นท่ีสูงจำกระดับน้ ำทะเล 700 

เมตรขึ้นไป ไม่มีลมพัดแรงและน้ ำขัง ปริมำณน้ ำฝน
เฉล่ียต่อปีอย่ำงน้อย 1,000 มิลลิเมตร หรืออยู่ใกล้
แหล่งน้ ำ ดินร่วนปนทรำย ระบำยน้ ำดี อินทรียวัตถุสูง 
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงท่ี 5.5-6.5  
- อุณหภูมิ 10-30 องศำเซลเซียส และมีช่วงฤดูหนำว
ท่ีต่ ำกว่ำ 18 องศำเซลเซียสนำนประมำณ 1 เดือน 
เพื่อกระตุ้นกำรออกดอก และพื้นท่ีปลูกควรอยู่ใกล้
แหล่งรับซื้อ หรืออยู่ในแหล่งผลิตรวมกันประมำณ 
1,000 ไร่ขึ้นไป เพื่อมีปริมำณส่งโรงงำน 

- ปลูกในพื้นท่ีท่ีมีอยู่โดยไม่ปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำก่อนปลูก 

 

- ปรับพื้นท่ีปลูกตำมค ำแนะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตร หรือหำข้อมูล
เบื้องต้นของพื้นท่ีเพื่อประกอบ กำร
ตัดสินใจก่อนปลูก  เพื่ อลดต้นทุน
ปัจจัยกำรผลิต 

3.การเตรียมพื้นที่
ปลูก 

- ในพื้นท่ีท่ีมีควำมลำดชัด ควรวำงแผนผังกำรปลูก
โดยให้ระหว่ำงแถวอยู่ในระดับ และระหว่ำง ต้นอยู่
แนวขวำงหรือตั้งฉำกกับควำมลำดชัน เป็นระยะๆ ละ 
8-12 เมตร  

-  ไม่มีกำรวำงแผนผังกำรปลูก - ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำกรมวิชำกำร
เกษตร 

4. การปลูก - ต้นพันธุ์ ท่ีปลูกควรมำจำกกำรเสียบยอด ทำบกิ่ง 
ควำมสูง 0.6-1 เมตร อำยุไม่เกิน 2 ปี โดยใช้ต้นตอท่ี
เพำะจำกเมล็ด และควรปลูกอย่ำงน้อย 2 พันธุ์ใน
พื้นท่ีเดียวกัน เพื่อช่วยในกำรผสมเกสร และติด     
ผลดีขึ้น 

- นิยมปลูกแบบส่ีเหล่ียมจัตุรัสท ำให้
จ ำนวนต้นต่อไร่น้อย 
- อัตรำปุ๋ยท่ีใช้รองก้นหลุมน้อยกว่ำ
อัตรำแนะน ำท่ีก ำหนด 

- เลือกต้นพันธุ์ ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มี
ลักษณะตรงตำมพันธุ์  
- ใช้ระยะปลูกตำมท่ีค ำแนะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตร 
 
- ใช้ปุ๋ยรองก้นหลุมตำมค ำแนะน ำเพื่อ
ช่วยให้พืชเจริญเติบโต 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- ระยะปลูกระหว่ำงต้น-แถว 8×8 และ 8×10 เมตร 
และหำกมีท่ีว่ำงสำมำรถปลูกพืชแซมในระหว่ำงแถว 
เช่น กำแฟ พืชล้มลุก และผัก เป็นต้น 
- หลุมปลูกขนำด 75×75×75 เซนติเมตร หรือ 
1×1×1 เมตร รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต หลุมละ 
0.5-1.0 กิโลกรัม และใช้ปุ๋ยอินทรีย์คลุกเคล้ำกับดิน
ปลูกอัตรำ 3-5 กิโลกรัมต่อหลุม 

 

5. การใส่ปุ๋ย - ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำดังนี้ 
ปีท่ี 1 ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ต้นละ   600 กรัม 
ปีท่ี 2 ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ต้นละ 1,200 กรัม 
ปีท่ี 3 ใส่ปุย๋ 15-15-15 ต้นละ 1,800 กรัม 
ปีท่ี 4 ใส่ปุ๋ย 15-15-15 ต้นละ 2,400 กรัม 
แบ่งใส่ 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งเพิ่มปุ๋ยยูเรีย 20% 

ของปุ๋ยสูตร  
ปีท่ี 5 เริ่มให้ผลผลิตแล้ว ใส่ปุ๋ย 12 :12 :17 :2 

(N:P:K:Mg) หรือสูตร 15-15-15 ต้นละ 3 กิโลกรัม 
และเพิ่มขึ้นปีละ 500-600 กรัม เพิ่มปุ๋ยยูเรีย และ
โพแทสเซียมคลอไรด์ 10% และ 15% ของปุ๋ยสูตร 
แบ่งใส่ปีละ 4 ครั้ง คือ  

1) ช่วง 3 เดือนก่อนออกดอก  
2) ระยะติดผลขนำดเท่ำหัวไม้ขีดไฟ  

- ไม่มีกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรในดิน
ก่อนปลูก 
 

- ใส่ปุ๋ยตำมค ำแนะน ำกรมวิชำกำร
เกษตร 
- ใ ส่ปลูก ในช่วงระยะปีกำรเจริญ 
เติบโตโดยปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตร ท้ังนี้ต้องพิจำรณำ
ถึงผลค่ำวิเครำะห์ดิน เพื่อลดกำรใส่ปุ๋ย 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
3) ระยะต้นฝน (พฤษภำคม-มิถุนำยน) 
4) ปลำยฝน (สิงหำคม-กันยำยน) 

ควรใส่ปุ๋ยคอกทุกป ี
6. การให้น้ า - ควรให้น้ ำสม่ ำเสมอต้ังแต่หลังกำรปลูก 1-2 ปีแรก 

2-3 วัน/ครั้ง และหลังจำกนั้นต้องให้น้ ำอย่ำงน้อย
สัปดำห์ละ  1  ครั้ ง  ส่ วนระยะ ติดผลจนถึ งผล
เจริญเติบโต ซึ่งเป็นช่วงหน้ำแล้งไม่ควรขำดน้ ำ 

- ปลูกตำมสภำพธรรมชำติ ขำดกำร
ดูแล 

-  ป ลู ก ใ น พื้ น ท่ี ท่ี ใ ก ล้ แ ห ล่ ง น้ ำ  
ชลประทำน หรือในพื้นท่ีท่ีมีปริมำณ
น้ ำฝนไม่น้อยกว่ำ 1,000 มิลลิเมตร/ปี 

7. การตัดแต่ง - ระยะ 6-12 เดือนแรก บังคับทรงต้นให้มีกิ่งประธำน
เพียงกิ่งเดียว เมื่อต้นสูง 80-100 เซนติเมตร และยัง
ไม่แตกกิ่งข้ำง ต้องตัดยอดกิ่งประธำนออก เพื่อให้
แตกกิ่งข้ำง 1-2 กิ่ง แล้วเลือกกิ่งท่ีต้ังตรงเป็นกิ่ง
ประธำน พร้อมกิ่งข้ำง ซึ่งเป็นกิ่งท่ีท ำ 
มุมกว้ำงกับกิ่งประธำน หลังติดผลแล้ว จะตัดเฉพำะ
กิ่งท่ีเป็นโรคและกิ่งท่ีแน่นเกินไปออกบ้ำง 

- ตัดแต่งกิ่งตำมควำมจ ำเป็น - ตัดแต่งกิ่งตำมท่ีกรมวิชำกำรเกษตร
แนะน ำ 

8. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

-  มะคำเดเมียมี โ รคและแมลงศัตรูพืชรบกวน        
น้อยมำก  
- โรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคโคนเน่ำหรือเปลือกผุ โรค
รำกเน่ำ โรคใบจุด 
- แมลงที่ส าคัญ ได้แก่ ไรแดง หนอนควั่นกิ่งหรือล ำ
ต้น หนอกัดกินดอก หนอนเจำะกิ่งล ำต้น และแมลง

- ไม่มีกำรส ำรวจโรคและแมลงศัตรูพืช
ก่อนกำรฉีดพ่นสำร  

- แนะน ำให้มีกำรส ำรวจโรคและแมลง
เป็นประจ ำก่อนใช้สำรในกำรป้องกัน
ก ำจัด หรือใช้กำรป้องกันก ำจัดแบบวิธี
ผสมผสำน (IPM) 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
ค่อมทอง กำรป้องกันก ำจัดโดยใช้สำรเคมีฉีดพ่นตำม
ค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 

9. การเก็บเก่ียว
และวิทยาการเก็บ
หลังการเก็บเก่ียว 

- บนพื้นท่ีสูงมะคำเดเมียจะออกดอกปีละ 2 ครั้ง คือ 
ช่วงพฤศจิกำยน-ธันวำคม และ กรกฎำคม-สิงหำคม 
ผลจะพร้อมเก็บ ประมำณ 6-9 เดือน หลังดอกบำน
ถึงแก่ ผลจะร่วงลงพื้นหลังเก็บผลต้องรีบกะเทำะ
เปลือกออก เพรำะหำกเก็บกองรวมกันมำกจะเกิด
ควำมร้อนท ำให้เนื้อในคุณภำพไม่ดี 
- เมื่อเก็บผลมะคำเดเมียแล้วให้รีบเอำเปลือกนอก

ออกทันที เนื่องจำกผลมะคำเดเมียสดมีเปลือกนอกสี
เขียวท่ีมีควำมช้ืนสูง หลังจำกนั้น น ำเมล็ดตำกแดด
หรืออบแห้งให้เหลือประมำณ 3.5% และน ำเข้ำ
เครื่องกะเทำะเปลือกออกและน ำเนื้อในไปอบแห้ง
ภำยใน 24 ช่ัวโมง ให้เหลือควำมช้ืนไม่เกิน 1.5 % 
 มาตรฐานเมล็ด 
- ลักษณะตรงตำมพันธุ์ 
- เส้นผ่ำศูนย์กลำงมำกกว่ำ 7/8 นิ้ว 
- ปรำศจำกแมลง และส่ิงปลอมปน 
- เมล็ดสะอำด และแห้ง 
- เมล็ดไม่มีรอยกำรท ำลำยของหนูหรือแมลง 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- เมล็ดหรือเนื้อใน ไม่เกิดเช้ือรำ ไม่มีกำรแตก ไม่

มีกล่ินเหม็นหืน 
- ควำมช้ืนเมล็ดไม่เกิน 3 % โดยน้ ำหนัก และ

ควำมช้ืนเนื้อเมล็ดหลังอบไม่มำกกว่ำ 1.5 % 
- เนื้อเมล็ดมีสีขำวนวล 
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     ทรงต้นของมะคำเดเมีย   ลักษณะช่อดอก และผลมะคำเดเมีย ลักษณะผลอำยุ 10-11 เดือน 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
1. พันธุ์  
 

- ใช้พันธุ์มะพร้ำว พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน ำ ของกรม
วิชำกำรเกษตร ได้แก่ สวีลูกผสม1 ชุมพรลูกผสม 60  
ลูกผสมชุมพร 2 กะทิลูกผสมชุมพร 84-1 และ 84-2 
เป็นต้น 
- เลือกซื้อพันธุ์จำกแหล่งท่ีเช่ือถือได้  

- ไม่มีกำรเปล่ียนพันธุ์ หรือปลูกใหม่  
 

- ใช้พันธุ์ที่กรมวิชำกำรเกษตรแนะน ำ 

2. พื้นที่ปลูกที่
เหมาะสม 

- สภาพพื้นที่  ควำมสูงไม่ เกิน 500 เมตร จำก
ระดับน้ ำทะเล ไม่ควรปลูกในพื้นท่ีท่ีมีหินดำนอยู่ลึก
จำกผิวดินน้อยกว่ำ 1 เมตร  
- สภาพภูมิอากาศ ควรได้รับแสงแดดวันละ 7 ช่ัวโมง 
ปริมำณน้ ำฝนมำกว่ำ 1,500 มิลลิเมตร/ปี ไม่ควรมี
อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 15 องศำเซลเซียส ติดต่อกันหลำยวัน  

- ไม่มีกำรวำงแผนเพื่อปลูกทดแทน
สวนเส่ือมโทรม  

- เลือกพื้นท่ีปลูกท่ีเหมำะสม 
- วำงแผนกำรปลูกอย่ำงเป็นระบบ  

3. การเตรียมพื้นที่
ปลูก  

- กำรปลูกมะพร้ำวในท่ีลุ่ม ควรยกเป็นคันร่องสูงกว่ำ
ระดับน้ ำ 60 เซนติเมตร ในฤดูน้ ำสูงสุด  
- กำรเตรียมหลุมปลูก ควรขุดหลุมโดยเอำดินผิวหน้ำ
ไว้ข้ำงหนึ่งและช้ันล่ำงไว้ข้ำงหนึ่ง ตำกดินไว้ 7 วัน 

- กำรเตรียมหลุมปลูก ส่วนใหญ่ไม่ได้
ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำร
เกษตร 

- เตรียมพื้นท่ีปลูกตำมค ำแนะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตร 



ลดต้นทุนการผลิตพืชอุตสาหกรรม  36 
 

ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
รองก้นหลุมด้วยกำบมะพร้ำว เอำดินบนใส่ลงไป ให้
ปุ๋ยคอก 10 กิโลกรัม/หลุม หรือหินฟอสเฟต 0.5 
กิโลกรัม/หลุม  
- มะพร้ำวพันธุ์กะทิลูกผสม ควรเลือกพื้นท่ีปลูกให้
ปลอดจำกมะพร้ำวธรรมดำอย่ำงน้อย 300 เมตร และ
ควรมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ ถ้ำเป็นทุ่งโล่งให้ปลูกห่ำง
จำกมะพร้ำวธรรมดำ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ได้ผลผลิต
เป็นมะพร้ำวกะทิมำกสุด 

4. การปลูก - ควรปลูกในฤดูฝน หลังจำกฝนตกแล้ว 2 ครั้ง ปลูก
ต่ ำกว่ำปำกหลุม 15 เซนติเมตร และปลูกให้ เสมอ
ปำกหลุมห่ำงระดับน้ ำใต้ดินสูง 
- มะพร้ำวพันธุ์ไทยต้นสูง ปลูกแบบสำมเหล่ียม ระยะ
ปลูก 9×7.80 เมตร ได้ 22 ต้น/ไร่ 
- มะพร้ำวน้ ำหอม ปลูกแบบสำมเหล่ียม ท่ีระยะปลูก  
6.5×5.6 เมตร ได้ 43 ต้น/ไร่ 
- มะพร้ำวพันธุ์ลูกผสม ปลูกแบบสำมเหล่ียมระยะ 
8.5×7.5 เมตร ปลูกได้ 25 ต้น/ไร่ 

- ปลูกแบบส่ีเหล่ียม หรือปลูกไม่ได้
ระยะท่ีเหมำะสม ได้จ ำนวนต้นต่อไร่
น้อย 

- ปลูกแบบสำมเหล่ียมด้ำนเท่ำซึ่งให้
จ ำนวนต้นต่อไร่มำกกว่ำกำรปลูก 
แบบส่ีเหล่ียมจัตุรัส ประมำณ 15 
เปอร์เซ็นต์ ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ 
 

5. การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเคมี 
- ควรน ำตัวอย่ำงดินไปวิเครำะห์ธำตุอำหำร ใส่ปุ๋ย
ตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 

 
- ไม่มีกำรวิเครำะห์ดิน 
- ไม่ได้ใส่ปุ๋ยตำมค ำแนะน ำ แต่จะใส่
ปุ๋ยให้กับพืชอื่นท่ีปลูกร่วมกับมะพร้ำว 

 
- ควรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน เพื่อ
ลดต้นทุน 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- พื้นท่ีปลูกมะพร้ำวท่ีมีชุดดินคล้ำยกับดินใน อ.ทับ
สะแก จ .ประจวบคีรี ขั น ธ์  แนะน ำ ให้ปุ๋ ย สูตร           
13-13-21 อัตรำ 4 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี 
ช่วงต้นฤดูฝน และก่อนส้ินฤดูฝน ควรถำกหญ้ำรอบ
โคนต้นมะพร้ำวก่อน และหว่ำนปุ๋ยในรัศมีไม่เกิน 1.5 
เมตร รอบโคนต้น กรณีมีกำรให้น้ ำในสวนมะพร้ำว 
หรือมีฝนเกือบตลอดปี อำจแบ่งใส่ปุ๋ย 4 ครั้ง/ปี  
- ควรใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรำ 500-750 กรัม/
ต้น/ปี โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ในช่วงต้นฤดูฝนและก่อน
ส้ินฤดูฝน หรือหินปูนโดโลไมท์ โดยเลือกใช้อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ถ้ำใช้หินปูนโดโลไมท์ให้หว่ำนก่อนใส่ปุ๋ย
อื่นอย่ำงน้อย 1 เดือน 
การใส่ปุ๋ยอินทรียแ์ละเศษวัสดุ 
- ควรใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 
- ควรให้ปุ๋ยคอก อัตรำ 20 กิโลกรัม/ต้น/ปี โดยขุด
ร่อง กว้ำง 12 เซนติเมตร รอบรัศมีต้น หรือขุดหลุม
ขนำด 30×30×30 เซนติเมตร 3 หลุมรอบต้น  ห่ำง
จำกต้น 1 เมตร  ใส่ปุ๋ยลงในร่องหรือหลุมแล้วกลบดิน 
กรณีขุดหลุม ให้เปล่ียนจุดไปรอบๆ ต้นทุกปี 
 
การใส่เกลือแกง 

เช่น สับปะรด กำแฟ เป็นต้น หรือใส่
ปุ๋ยข้ีไก่อัดเม็ด ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 
- ส่วนใหญ่ไม่ใส่เกลือแกง มะพร้ำว
น้ ำหอม ใส่ขี้แดดนำเกลือ 

-  ป รั บ ค่ ำ ค ว ำ ม เ ป็ น ก ร ด ด่ ำ ง ท่ี
เหมำะสมส ำหรับมะพร้ำว คือ 5.5-6.5 
ท ำให้พืชสำมำรถน ำธำตุอำหำรในดิน
ไปใช้อย่ ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
มะพร้ำวมีผลผลิตท่ีมีคุณภำพมำกขึ้น 
ขนำดและผลสมบูรณ์มีเนื้อหนำ น้ ำมี
รสชำติดี 
-  ก ำ ร ใ ส่ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์  เ พื่ อ เ พิ่ ม
อินทรีย์วัตถุในดิน และพรวนดินอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
- กำรใส่เกลือแกง สำมำรถเพิ่มผลผลิต
ได้ 125 เปอร์เซ็นต์ อีกท้ังช่วยให้เนื้อ
มะพร้ำวหนำขึ้น และได้น้ ำหนักเนื้อ
มะพร้ำวแห้งมำกขึ้น 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
- พื้นท่ีห่ำงไกลจำกชำยฝ่ัง ควรให้เกลือแกงหรือขี้แดด
นำเกลือ อัตรำ 1.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ ช่วง
ต้นฤดูฝน และปลำยฤดูฝน ไม่แนะน ำให้ใส่ในแปลง
ปลูกมะพร้ำวท่ีมีพืชปลูกร่วม และไม่แนะน ำให้ใส่ใน
พื้นท่ีเป็นดินเหนียว และมีน้ ำทะเลท่วมถึง 

6. การให้น้ า - ฤดูแล้งควรให้น้ ำโดยใช้ระบบสปริงเกอร์ให้ท่ัวท้ัง
แปลง ถ้ำต้นขำดน้ ำจะท ำให้มะพร้ำวผลเล็กเนื้อบำง 
หรือเกิดมะพร้ำวทุย (คือผลมีลักษณะผลขนำดเล็ก
ผิดปกติ ด้ำนในจะไม่มีเนื้อไม่มีน้ ำเป็นรูโล่ง) ผลผลิต
ลดลงหรือไม่ติดผลใน 2-3 ปีข้ำงหน้ำ 
- ควรรักษำควำมช้ืนในดิน โดยขุดหลุม 1x4x0.6 
เมตร ใส่กำบมะพร้ำวลงไป หรือใช้กำบมะพร้ำวกลบ
บนผิวดินรอบโคนในรัศมี 1-2 เมตร หรือปลูกพืชคลุม
ดินตระกูลถั่ว ช่วยรักษำควำมช้ืนและช่วยเพิ่มธำตุ
ไนโตรเจนในดิน 

- ไม่มีกำรให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  
- ไม่มีกำรคลุมรอบโคน 
- ไม่มีกำรปลูกพืชคลุมดิน 

- กำรให้น้ ำจะท ำให้ผลผลิตออกอย่ำง
ต่อเนื่อง เกษตรกรมีรำยได้ต่อเนื่อง 
และสร้ำงควำมช้ืนในแปลง กำรเข้ำ
ท ำลำยของแมลงศัตรูมะพร้ำว ท ำให้
ลดต้นทุนกำรก ำจัดแมลงศัตรู 
- กำรฝังกำบมะพร้ำวในดิน ช่วยรักษำ
ควำมช้ืนในดินท ำให้ ประหยัดน้ ำและ
เป็นแหล่งปุ๋ ย โพแทสเซียม ท ำให้
มะพร้ำวติดผลดกขึ้น 

7. การดูแลรักษา - ควรตัดทำงใบมะพร้ำวแก่ออก ทุก 45 วัน ให้เหลือ 
23 ทำงใบ ตัดทำงใบล่ำงสุด 10-12 ทำง จะช่วยลด
กำรคำยน้ ำลง 25-50 เปอร์เซ็นต์ 
- ควรไถพรวน ระหว่ำงแถวปลูก ไม่ไถลึกไม่เกิน 20 
เซนติเมตร และไถสลับกันทุกปีช่วงปลำยฤดูแล้ง 

- - เกษตรกรไม่ตัดทำงใบ หรือมีกำรตัด
ออกบ้ำงเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ง่ำย แต่
ไม่ได้ตัดเพื่อให้เพิ่มผลผลิต 

- กำรตัดแต่งทำงใบ ใบท ำให้อ่อน
ได้รับธำตุอำหำรและลดอัตรำกำรคำย
น้ ำมำกขึ้น และท ำให้มะพร้ำวมีขนำด
ผลใหญ่ขึ้น 
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ขั้นตอน ค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร วิธีปฏิบัติโดยทั่วไป การลดต้นทุน 
เพื่อให้เกิดรำกใหม่ เนื่องจำกรำกมะพร้ำวท่ีอยู่ติดผิว
ดินจะแห้งไม่ดูดอำหำร 
 

- กำรไถตัดรำก ท ำให้เกิดรำกใหม่ มี
ประสิทธิภำพในกำรน ำแร่ธำตุไปบ ำรุง
ต้น ช่วยให้มีผลผลิตมำกขึ้น 

8. การป้องกัน
ก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช 

- แมลงศัตรูที่ส าคัญ ได้แก่ แมลงด ำหนำม หนอนหัว
ด ำมะพร้ำว ด้วงแรด และด้วงงวง  
- โรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคผลร่วง โรคยอดเน่ำ โรคใบ
จุด และโรคเอือนกิน 
- ควรเฝ้ำระวัง และสังเกตอำกำรต้นมะพร้ำวเป็น
ประจ ำ หำกพบว่ำมีกำรระบำดควร ท ำตำมค ำแนะน ำ
ของ กรมวิชำกำรเกษตร อย่ำงเคร่งครัด   
- หมั่นดูแลท ำควำมสะอำดสวนมะพร้ำวไม่ให้มีกอง
ขยะ กองปุ๋ยหมัก กองเศษไม้ และตอผุ เพื่อท ำลำย
แหล่งวำงไข่ของด้วงแรด  ตัดหญ้ำให้ส้ันเตียน ไม่ให้
เป็นท่ีอำศัยของหนู และไม่ปล่อยให้ยอดมะพร้ำวรก 
ให้เป็นท่ีอำศัยท ำรังของหนู หรือ กระรอก  ตัดเก็บใบ
มะพร้ำวท่ีถูกศัตรูพืชท ำลำย มำเผำ เพื่อตัดวงจรชีวิต
ของศัตรูมะพร้ำว 
 

- ส่วนใหญ่ ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ท ำควำมสะอำดแปลงปลูกมะพร้ำว  
- ไม่ ค่อยสังเกตและ เฝ้ำระวังกำร
ระบำดของศัตรูพืช  

- กำรท ำควำมสะอำดสวน ป้องกัน
ศัตรูมะพร้ำว จะช่วยลดต้นทุนค่ำ
สำรเคมีและค่ำแรงงำนในกำรก ำจัด
แมลงศัตรู   รวมท้ังลดกำรสูญเสีย
ปริมำณผลผลิตและรำยได้  
- กำรสังเกต และเฝ้ำระวัง จะสำมำรถ
แก้ปัญหำได้ทันเหตุกำรณ์ ไม่ส่งผล
ให้ผลผลิตลดลง 

9. การป้องกัน
ก าจัดวัชพืช 

- ควรก ำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย เพื่อไม่ให้แย่งน้ ำและ
ธำตุอำหำรจำกมะพร้ำว และควรตัดหญ้ำท ำควำม
สะอำดแปลงอย่ำงสม่ ำเสมอ  

- มีกำรเล้ียงวัวในสวนมะพร้ำวเพื่อกิน
วัชพืชเป็นอำหำร  
- ไม่ได้ท ำควำมสะอำดคอต้นมะพร้ำว 

- กำรก ำจัดวัชพืชท ำให้มะพร้ำวได้รับ
ปุ๋ยและธำตุอำหำรเ ต็ม ท่ี  ช่วยลด



ลดต้นทุนการผลิตพืชอุตสาหกรรม  40 
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ปริมำณกำรใส่ปุ๋ยและใช้ปุ๋ยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

10. การเก็บเก่ียว - มะพร้ำวผลแก่ ควรเก็บเกี่ยวทุก 45 วัน หรือ อย่ำง
น้อย 8 รอบ/ปี หำกมีกำรเก็บควบ 2-3 ทะลำย/ครั้ง  
- มะพร้ำวผลอ่อน ควรเก็บเกี่ยวท่ีอำยุผล 7-7½ 
เดือน ท ำให้ได้เนื้อมะพร้ำวที่มีเนื้ออ่อนและมีน้ ำท่ีมี
รสหวำน และน้ ำมะพร้ำวมีรสหวำน  

- เก็บมะพร้ำวแก่ โดยเก็บเกี่ยว 2-3 
ทะลำย/ครั้ง 
 

- กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตตำมระยะท่ี
เหมำะสมท ำให้ ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพ
และรำคำสูง 
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