หน่ อไม้ ฝรั่ง
ชื่อสามัญ : Asparagus
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asparagus officinalis
ลักษณะทัว่ ไป :
หน่อไม้ฝรั่งหากนามา รับประทานส่ วนยอดมีคุณค่าทางอาหารสู ง โดยเฉพาะ Amino
succinamic หรื อ asparagines นอกจากนี้ยงั มีวติ ามิน B C และแคโรทีนสู ง สามารถนามา
ประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ผัด ลวก เป็ นต้น
หน่อไม้ฝรั่งเป็ นพืชผักที่มีลาต้นแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ ลาต้นใต้ดิน และลาต้นเหนือดิน
ลาต้ นใต้ ดินอาจถือเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบรากรวมเรี ยกว่า rhizome หรื อเหง้า อาหารของ
หน่อไม้ฝรั่งจะถูกส่ งมาเก็บ ที่ส่วนนี้ ลาต้นใต้ดินมีลกั ษณะเป็ นแท่งคล้ายแท่งดินสอ งอก
กระจายออกเป็ นรัศมีโดยรอบ เรี ยกอีกอย่างว่า crown ระบบราก แผ่ขยายออกไป ประมาณ
3-5 ฟุต หรื อมากกว่านั้น

ยอดอ่อนหรือหน่ ออ่อน (spear) เจริ ญมาจากเหง้า เป็ นส่ วนที่ใช้รับประทาน ถ้าปล่อยให้
หน่ออ่อนเจริ ญเติบโตจะกลายเป็ นลาต้นเหนือดิน ซึ่งมีความสู ง 1.5 - 2 เมตร
ลาต้ นเหนือดิน มีใบเป็ นเกล็ดบาง ๆ ติดอยูต่ ามข้อ ส่ วนที่เห็นเป็ นลักษณะคล้ายเส้นขน (ที่
เรี ยกกันว่าใบ) แท้จริ งเป็ นส่ วนของกิ่งก้านที่เปลี่ยนไปทาหน้าที่ใบ เรี ยกว่า claode หรื อ
cladophyll
ต้ น เพศผูแ้ ละเพศเมียแยกกันอยูค่ นละต้น (dioecious)
ดอก มีขนาดเล็ก มีจานวนมากและเกิดตามกิ่งก้าน
ผล มีลกั ษณะกลม ขนาดเล็ก มีสีเขียวเมื่ออ่อนและสี แดงส้ม เมื่อสุ ก มีเมล็ดอยูภ่ ายในผลละ
2-3 เมล็ด เปลือกหุม้ เมล็ดสี ดา
วิธีการเพาะกล้าหน่ อไม้ ฝรั่ง
การเพาะกล้ าในถุง เตรี ยมวัสดุเพาะกล้า ซึ่ งประกอบด้วย ดินร่ วน : ใบไม้ผุ : ขี้เถ้าแกลบ : ปุ๋ ย
อินทรี ย ์ อัตราส่ วน 1:1:1:1 ผสมให้เข้ากันและกรอกใส่ ถุงดาขนาดกลาง รดน้ าให้ชุ่ม แล้วจึง
หยอดเมล็ดลงไป หลุมละ 1 เมล็ด รดน้ าทุกวัน ควรวางถุงกล้าหน่อไม้ฝรั่งไว้กลางแจ้งให้รับ
แสงสว่างเต็มที่ เพื่อให้ตน้ ตั้งตรง เลี้ยงไว้ประมาณ 90-120 วัน แล้วจึงขนย้ายกล้าไปปลูกลง
แปลงได้
การเพาะกล้าโดยตรงในแปลงเพาะ โดยเตรี ยมดินเป็ นร่ องแปลงสู ง 30 เซนติเมตร ขนาดแปลง
กว้าง 1 เมตร ยาว 10 เมตร ถ้าต้องเพาะกล้าสาหรับปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ ควรทาแปลงเพาะกล้า
จานวน 8 แปลง ควรขุดยกร่ องแปลงและะพรวนดินให้ละเอียด เก็บเอาวัชพืชและกอหญ้าออก
ให้หมด พร้อมทั้งใส่ อินทรี ยว์ ตั ถุประเภทเถ้าแกลบ:ปุ๋ ยคอก หรื อปุ๋ ยหมัก อย่างละ 10 บุง้ กี๋ ผสม
กับ ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ 15-15-15 หรื อ 16-16-16 จานวน 0.5 กิโลกรัม และปูนขาว หรื อปูนโดโล
ไมท์ จานวน 1-2 กิโลกรัม คลุกเคล้ากับดินในแปลงให้สม่าเสมอ เกลี่ยผิวหน้าแปลงให้เรี ยบใช้
ไม้ทาร่ องลึก 2 เซนติเมตร ตามแนวขวางบนแปลง แต่ละร่ องห่างกัน 15-20 เซนติเมตร แล้ว
หยอดเมล็ดลงในร่ องให้เมล็ดห่างกัน 10 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ตน้ กล้าขึ้นแน่นและแย่งอาหาร
กัน ใช้ดินกลบบาง ๆ จากนั้นใช้ฟูราดาน 300 กรัม/แปลง หว่านกันแมลงมารบกวน ใช้ฟางหรื อ
หญ้าแห้งสะอาดคลุมแปลง รดน้ าให้ชุ่มชื้นอยูเ่ สมอ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 10-15 วัน เมื่อต้น
กล้าเริ่ มงอกยาว 2-3 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยเคมี เช่น ปุ๋ ยยูเรี ย หรื อปุ๋ ยแอมโมเนียซัลเฟต ผสมน้ าอัตรา
1 ช้อนแกงต่อน้ า 1 บัว (10 ลิตร) รดทุก 7 วัน และหว่านปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 จานวน 0.5
กิโลกรัม เมื่อกล้าอายุ 30 วัน ในแปลงกล้าต้องหมันถอนหญ้ากาจัดวัชพืชไม่ให้แย่งอาหาร
รวมทั้งควรฉี ดสารป้ องกันเชื้อรา เช่น ไดเทนเอ็ม 45 หรื อไดโฟลาเทน หรื อแมนโคเซป รวมทั้ง

ฉี ดพ่นสารฆ่าแมลงป้ องกันหนอนกระทูห้ รื อเพลี้ยไฟ เช่น แลนเนท หรื อธูรีไซด์ พ่นทุก 15 วัน
กล้าหน่อไม้ฝรั่งอายุ 45-60 วัน สามารถย้ายกล้าไปปลูกในแปลงในแปลงปลูกต่อไปได้

การเตรียมแปลงปลูก
เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่งเป็ นพืชอายุยาว ปลูกครั้งเดียวสามารถทยอยเก็บเกี่ยวได้นาน 3-5 ปี ดังนั้น
ควรไถพรวนย่อยดินให้ดี โดยเฉพาะแหล่งปลูกที่มีช้ นั ดินดานตื้น ต้องไถระเบิดชั้นดินดาน
ปั จจุบนั ภาคเอกชนเริ่ มมีแนวทางปฏิบตั ิในการเตรี ยมแปลงแบบใหม่ โดยมีการหว่านแกลบดิบ
บาง ๆ ทัว่ ทั้งผิวหน้าของแปลง ในอัตรา 10 ตัน/ไร่ และใช้รถขุด (แม็คโคร) ตักดินเดิมขึ้นมามี
ความลึก 1 เมตร เปรี ยบเหมือนกับการกลับดินชั้นล่างขึ้นมา ปรับปรุ งให้มีคุณภาพดีเหมือนดิน
ชั้นบน ใช้แทรกเตอร์ ปาดผิวหน้าดินให้เรี ยบ และหว่านปุ๋ ยอินทรี ย ์ เช่น ขี้ไก่แกลบ อัตรา 15 ตัน
ต่อไร่ ผสมกับขี้เถ้าแกลบ 5 ต้นต่อไร่ และใช้รถแทรกเตอร์ ผาน 3 พรวนย่อยดินและตากดินไว้
นาน 2 เดือน หลังจากนั้นใช้รถไถพรวนดินและยกร่ องแปลงปลูก
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดราชบุรี แถบอาเภอดาเนินสะดวกและอาเภอบางแพ
เกษตรกรยกร่ องสวนขนาดกว้างบนแปลง 4-5 เมตร มีทางเดินของแปลงข้างละ 0.5 เมตร ความ
ยาวแปลง 50 - 100 เมตร และมีร่องน้ าด้านข้างกั้นแต่ละร่ องแปลง ขนาดความกว้างร่ องน้ า 1.0 1.5 เมตร ไถดินให้ลึก 30-40 เซนติเมตร เก็บเศษหญ้า และวัชพืชออกให้หมด หว่านปูนเปลือก
หอยไร่ ละ 200 กิโลกรัม ตากดินไว้ 10-15 วัน และหว่านปุ๋ ยคอกประเภทขี้ไก่แกลบ หรื อขี้เป็ ด
ไร่ ละ 2 ตัน และย่อยดินให้ละเอียดโดยใช้รถไถดินตามขนาดเล็ก หรื อใช้แรงงานคน
จังหวัดอืน่ ๆ เช่ น จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี (ยกเว้นอาเภอดาเนินสะดวก) รวมทั้ง
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ นครราชสี มา ขอนแก่ น กาฬสิ นธุ์ ฯลฯ
ใช้วธิ ี ปลูกแบบไร่ ใช้รถแทรกเตอร์ ชกั ร่ องเป็ นแถวปลูกคล้ายแถวปลูกอ้อย และอาศัยวิธีการให้
น้ าผ่านข้างระหว่างแถวปลูกหน่อไม้ฝรั่ง โดยวิธีปล่อยให้น้ าไหลผ่านตามร่ องน้ าข้างแถวปลูก
หรื อเกษตรกรใช้วธิ ี การให้น้ าแบบระบบสปริ งเกอร์ บริ เวณพื้นที่ดา้ นข้างที่ทาเป็ นแถวปลูกทา
การพูนยกโคนขึ้นมาสู งจากร่ องน้ าประมาณ 20-30 เซนติเมตร มีการใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ ชนิดขี้ไก่
แกลบ หรื อขี้เป็ น ไร่ ละ 2 ตัน หว่านปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเป็ นกรดในดิน อัตรา 200
กิโลกรัม/ไร่

การจัดระยะปลูก ควรปลูกแบบแถวเดี่ยว ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 0.5 เมตร และระยะระหว่าง
แถว 1.0 - 1.5เมตร
การเพาะกล้า
วิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
การเตรียมหลุมปลูก ใช้จอบขุดทาหลุมปลูกในแปลงที่เตรี ยมไว้ โดยขุดหลุมลึก 15-25
เซนติเมตร หลุมกว้าง 20 เซนติเมตร รองกันหลุมด้วยฟูราดาน เพื่อป้ องกันแมลงในดิน ใช้อตั รา
1 ช้อนชาต่อหลุม และปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 หรื อ 16-16-16 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม รวมทั้งใส่
ปุ๋ ยคอก หรื อขี้เถ้าแกลบผุ อัตรา 2 กามือต่อหลุม คลุกเคล้ารองกันหลุม
การปลูก ปลูกหลุมละ 1 ต้นโดยพยายามแผ่รากของต้นกล้า ไม่ให้ขดอยูเ่ ป็ นกระจุก แล้วกลบดิน
รอบโคนต้นหนา 3-4 เซนติเมตร หรื อพยายามพูนดินรอบโคนต้นให้เหนือระดับดินบนแปลง
เล็กน้อย จึงกดดินรอบ ๆ โคนต้นกล้าให้แน่น รดน้ าให้พอชื้น
การย้ ายต้ นกล้ าหน่ อไม้ ฝรั่งลงปลูกในแปลง
เลือกต้นกล้าอายุ 3-4 เดือนมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ต้นใหญ่ มีรากมาก ถ้าเป็ นต้นกล้าที่ยา้ ยปลูก
อยูใ่ นถึงพลาสติกอยูแ่ ล้ว สามารถย้ายปลูกได้ทนั ที
ตัดยอดด้านบนของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งให้เหลือความสู งของต้น 15 เซนติเมตร
แช่ส่วนรากและโคนของต้นหน่อไม้ฝรั่งในน้ าสะอาดผสมสารป้ องกันกาจัดเชื้อรา เช่น เบนเลท
หรื อไดโฟลาแทน อัตรา 1 ช้อนชาต่อน้ า 20 ลิตร นาน 15 นาที
เวลาที่เหมาะสมที่จะย้ายกล้าควรเป็ นช่วงที่มีแดดอ่อน ๆ เวลาบ่ายใกล้เย็น
การให้ นา้
ใช้เรื อรดน้ าติดเครื่ องยนต์วงิ่ ไปตามร่ องน้ า
ใช้ระบบติดสปริ งเกอร์ พน่ น้ าเป็ นละอองฝอย
ใช้วธิ ี เปิ ดน้ าเข้าทางท่อให้ไหลเข้ามาในร่ องระบายน้ าข้างแถวปลูก
หลักการให้ นา้
ควรให้ผวิ หน้าดินชื้น แต่อย่าให้จนดินเฉอะแฉะ เพราะถ้าแปลงปลูกเป็ นดินเหนียว จะทาให้
ปริ มาณผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งลดลง
หน่อไม้ฝรั่งเป็ นพืชที่ตอ้ งการน้ าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตดี
หน่อไม้ฝรั่งที่ได้รับน้ ้ าไม่สม่าเสมอ จะมีคุณภาพของหน่อไม่ดี โดยจะมีเส้นใย (ไฟเบอร์ ) มาก
หน่อจะเหนียวทาให้คุณภาพในการบริ โภคจะด้อยลง

การใส่ ปุ๋ย
ปุ๋ ยอินทรีย์ ถึงแม้วา่ เกษตรกรจะใส่ ไปแล้วในตอนเตรี ยมดิน แต่เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่ง เป็ นพืชอายุยาว
และเก็บผลผลิตไปทุก 2 เดือน สภาพดินในแปลงปลูกจะยุบตัวลง ทาให้รากตื้น จะไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพในการหาอาหาร ทาให้ลาต้นล้มง่าย เกษตรกรจาเป็ นต้องใสปุ๋ ยอินทรี ยก์ ลบโคนต้นให้
สู งในระดับที่ช่วยให้ทรงต้นแข็งแรง ได้แก่ ปุ๋ ยขี้ไก่แกลบ ปุ๋ ยขี้เป็ ด ขี้หมู หรื อปุ๋ ยอินทรี ยห์ มักจาก
เศษ อัตราไร่ ละ 0.5 -1 ตัน/ไร่
ปุ๋ ยเคมี แบ่ งใส่ ตามระยะเวลาการเจริญเติบโต ดังนี้
หลังย้ายกล้า 10-15 วัน ใส่ ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 15 กรัม/หลุม หรื อ 30 กิโลกรัม/
ไร่
เมื่ออายุครบ 1 เดือน ใส่ ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-15-15 หรื อ 16-16-16 อัตรา 15 กรัม/หลุม หรื อ 30 กิโลกรัม/
ไร่ และใส่ ซ้ าทุกเดือน
ในช่ วงทีเ่ กษตรกรพักต้ นแม่ โดยการบารุ งต้ นหน่ อไม้ ฝรั่งด้ วยปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยเคมีแล้ ว ควรงด
การเก็บเกีย่ วหน่ อไม้ ฝรั่งในช่ วงดังกล่าวด้ วย เพือ่ ป้องกันไม้ ให้ ต้นแม่ โทรมเร็วเกินไป
การกาจัดวัชพืช
ในช่วงเตรี ยมแปลง ควรใช้สารควบคุมวัชพืช เพื่อป้ องกันไม่ให้เมล็ดหญ้างอก เมื่อต้นหน่อไม้ฝรั่ง
เจริ ญเติบโตขึ้นมาแล้ว ควรใช้แรงงานกาจัดวัชพืชแทนการใช้สารเคมี เนื่องจากกอของหน่อไม้ฝรั่ง
ที่โตแล้วทรงพุม่ มักจะชนกัน การใช้สารเคมีจะทาให้ชะงักการเจริ ญเติบโต เกษตรกรมักจะนิยมทา
การกาจัดวัชพืชโดยการใช้เสี ยมมือเล็ก ๆ ขุดเพื่อเก็บเศษหญ้าและวัชพืชไปพร้อม ๆ กับการแต่งต้น
ในช่วงที่พกั ต้นแม่ (ทุก 2 เดือน) ควรงดการให้น้ า รอให้ดินหมาดก่อนจึงกาจัดวัชพืช เพราะทาให้
ขุดรากและลาต้นใต้ดินขึ้นมาได้หมด
การพักต้ น
เนื่องจากต้นหน่อไม้ฝรั่งมีการเจริ ญเติบโต แตกหน่อและกิ่งก้านเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
ถ้าต้นเหนือดินแน่นเกินไป จะแย่งน้ าและอาหารกันเอง และทาให้เกิดร่ มเงามากเกินไป แสงสว่าง
ส่ องไม่ถึงผิวหน้าดิน ทาให้หน่อที่เกิดใหม่มีขนาดเล็ก ผอมยาว และมีสีขาวมากกว่าสี เขียว
ถ้ามีจานวนต้นแม่ต่อกอน้อยเกินไป จะสร้างอาหารสะสมไม่เพียงพอ จะมีผลทาให้หน่อมีขนาดเล็ก
เช่นกัน
เมื่อเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งไปแล้วนาน 2 เดือน ต้นหน่อไม้ฝรั่งเริ่ มโทรม ผลผลิตจะเริ่ มลดลง และ
หน่อมีขนาดเล็กลงไปเรื่ อย ๆ จึงจาเป็ นต้ องตัดแต่ งต้ น และพักต้ นไว้ โดยการถอนแยกต้นที่เหลือง
และโทรมเป็ นโรค หรื อถูกแมลงรบกวนทิง้ คัดเลือกต้นที่แข็งแรงต่อกอไว้ 4-5 ต้น เลี้ยงไว้เป็ นต้น
แม่ ระยะเวลาการพักต้ นแต่ ละครั้งอยู่ระหว่ าง 20-30 วัน

การพักต้นนี้เกษตรกรต้องงดการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย จึงต้องวางแผนในการพักต้น โดยต้องไม่พกั
ต้นพร้อม ๆ กัน เพื่อจะได้มีบางแปลงเก็บผลผลิตขายได้ และบางแปลงพักต้น เพื่อจะได้มีรายได้
หมุนเวียนได้ตลอดปี
การพูนดินกลบโคนต้ น
เป็ นวิธีการทีจ่ าเป็ นในการปลูกหน่ อไม้ ฝรั่งหน่ อเขียว เพราะสภาพดินที่ยบุ ตัวลงจากการเข้าไป
ทางานของเกษตรกรในแปลง ระหว่างการถอนเก็บเกี่ยวผลผลิต การพูนโคนต้นหน่อไม้ฝรั่ง ควรทา
ควบคู่ไปกับการใส่ ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อเป็ นการประหยัดแรงงานและทาให้หน่อที่ เกิดใหม่มีความ
สมบูรณ์ และมีคุณภาพหน่อที่ดี
โรคทีส่ าคัญของหน่ อไม้ ฝรั่ง
โรคใบเทียมร่ วง (Cercospora blight Branches spot)
ลักษณะอาการ
แผลสี ม่วงอมน้ าตาลหรื อม่วงแดงกลม ตรงกลางสี เทา ต่อมาแผลจะขยายใหญ่เป็ นสี น้ าตาล อาการ
ดังกล่าวพบเกิดขึ้นที่ปลายกิ่ง ทาให้ใบแห้งร่ วง กิ่งแห้ง ยืนต้นตาย
เชื้อสาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา (Cercospora asparagi Sacc)
การแพร่ ระบาด
เกิดระบาดมากในฤดูฝน สปอร์ แพร่ กระจายโดยน้ าฝน ลม มักเกิดระบาดพร้อม หรื อร่ วมกับโรคต้น
ไหม้
การป้องกันกาจัดด้ วยสารเคมี
อัตราการใช้
วิธีการใช้
(ต่อน้ า 20 ลิตร)

ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

Benomyl

Benlate-OD 50 % wp 15 กรัม

พ่นทุก 7 วัน

Copper oxychloride

Cupravit Forte 50 wp
40 กรัม
Cuprox 87 % wp

พ่นทุก 7 วัน

โรคต้ นไหม้ (Stem blight)
ลักษณะอาการ
ลาต้นเป็ นแผลสี น้ าตาล รู ปรี ยาวเป็ นเดียวลาต้น เมื่อแผลกระจายกว้างขึ้นจะทาให้ลาต้นใหม่แห้ง
เป็ นทางยาว อาจพบโรคนี้ท้ งั ที่โคนต้น กิ่ง ก้าน และใบ ทาให้ใบร่ วง ต้นแห้งตายในที่สุด

เชื้อสาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา Phomopsis sp.
การแพร่ ระบาด
สปอร์ ของเชื้อราแพร่ กระจายในช่วงฤดูฝน อากาศมีความชื้นสู ง สปอร์ ถูกน้ าฝนชะและลมพาจาก
ต้นเป็ นโรคไปยังต้นปกติ
การป้ องกันกาจัด
ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

อัตราการใช้
วิธีการใช้
(ต่อน้ า 20 ลิตร)

Cabendazim

Bentox 50%wp
Derrosan 60%wp
Bavistin 50%wp
Bavisan 50%wp

20 กรัม

พ่นทุก 7 วัน

Copper
oxychloride

Cupravit
Cuprox

40 กรัม

พ่นทุก 7 วัน

โรคแอนแทรกโนส (Anthracnose)
ลักษณะอาการ
แผลมีสีน้ าตาลเป็ นวงกลมซ้อนกัน ขอบแผลรอบนอกช้ าสี เขียวเข้ม แผลยุบลงตามความยาวของลา
ต้น เชื้อราเจริ ญออกมาเป็ นตุ่มสี ดา ตามแนววงกลมที่ซอ้ น ๆ กัน ต้นเป็ นโรคจะแห้งตาย
เชื้อสาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา (Colletotrichum sp.)
การแพร่ ระบาด
ระบาดรุ นแรงในฤดูฝน ความชื้นในอากาศสู ง สปอร์ ถูกชะโดยน้ าฝนหรื อลม พาไปยังต้นปกติที่อยู่
ข้างเคียง

การป้ องกันกาจัด
ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

อัตราการใช้
วิธีการใช้
(ต่อน้ า 20 ลิตร)

Benomyl

Benlate-OD 50%wp

15 กรัม

พ่นทุก 7 วัน

Copper oxychloride

Cupravit Forte 50 wp
40 กรัม
Cuprox 87% wp

พ่นทุก 7 วัน

โรคเน่ าเปี ยก (Wet rot)
ลักษณะอาการ
มีแผลฉ่ าน้ าสี เขียวเกิดที่ปลายยอดของต้นอ่อน เชื้อราสร้างเส้นใยสี เทาอ่อนยืน่ ออกมาเป็ นก้าน ที่
ปลายก้านมีสีดาเล็ก ๆ
เชื้อสาเหตุ
เกิดจากเชื้อรา (Choanephora sp.)
การแพร่ ระบาด
ระบาดรุ นแรงกับต้นอ่อนของหน่อไม้ฝรั่งในช่วงที่มีฝนตกชุก ที่สภาพอากาศมีความชื้นสู ง จะทาให้
หน่อมีอาการเน่าลุกลามรวดเร็ ว โดยเฉพาะเมื่อมีแดดออกสลับกับฝนตก
การป้ องกันกาจัด
ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

อัตราการใช้
วิธีการใช้
(ต่อน้ า 20 ลิตร)

Triforin

Saprol 20%EC

20 ซีซี

พ่นทุก 5-7 วัน

Thiabendazole Pronto 45% wp 40 กรัม

พ่นทุก 5-7 วัน

แมลงทีส่ าคัญและการป้องกันกาจัด
หนอนกระทู้หอม
ชื่ออื่น ๆ

หนอนหลอดหอม หนอนหนังเหนียว, Beet armyworm, Lessew
armyworm

ชื่อ
Spodopter exigua (Hiibner)
วิทยาศาสตร์
วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera

รู ปร่ างลักษณะและชี วประวัติ
หนอนกระทูห้ อมมีลาตัวอ้วน ผนังลาตัวเรี ยบ มีหลายสี เช่น เขียวอ่อน เทาปนดา น้ าตาลดา น้ าตาล
อ่อน ด้านข้างจะมีแถบสี ขาวพาดตามลาตัว หนอนมีการเจริ ญเติบโต 6 ระยะ โตเต็มที่ขนาด 2.5
เซนติเมตร
การแพร่ กระจายและฤดูกาลระบาด
พบระบาดตามแหล่งปลูกผัก เช่น จังหวัดราชบุรี และระบาดในจังหวัดใกล้เคียง เช่น กรุ งเทพฯ
นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ แหล่งปลูกผัก
ดังกล่าวมีการระบาดของหนอนกระทูห้ อมเป็ นประจา และมักระบาดรุ นแรงในช่วงฤดูร้อน
พืชอาหาร
หนอนกระทูห้ อมทาลายพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด ไม้ผล พืชไร่ และไม้
ดอก ได้แก่ พืชตระกูลกะหล่า หอมใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง มันเทศ กระเจี๊ยบเขียว ฯลฯ
การป้องกันกาจัด
1. การใช้ เชื้อจุลนิ ทรีย์ ที่แนะนาให้ใช้ในการป้ องกันกาจัด 2 ชนิด คือ
1.1 ไวรัส (NPV) ของหนอนกระทู้หอมของกรมวิชาการเกษตร อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร สะ
ปอต-เอ็กซ์ อัตรา 6-10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ผสมกับสารจับใบในอัตราตามฉลาก พ่นในช่วงเวลา
เย็นทุก 5 วันต่อครั้ง
1.2 เชื้อแบคทีเรีย Bt. เช่น เซนทารี เดลฟิ น แบคโทสปิ น เอ็ซพี ฟลอร์แบค ดับบลิวดีจี ได้เม่ลดีเอฟ
อัตรา 60-80 กรัม/น้ า 20 ลิตร พ่นช่วงเวลาเย็นทุก 5 วันต่อครั้ง
2. สารสกัดสะเดา อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบหนอนกระทูห้ อมระบาด
3. สารฆ่าแมลงที่แนะนาให้ใช้กบั หนอนกระทูห้ อม ได้แก่ ไดอะเฟน ไทยูรอน (โปโล 25%SC) เทบู
ฟิ โนไซด์ (มินิค 20%F) คลอร์ฟินาเพอร์ (แรมเพจ 10%EC) ฟลูเฟนนอนซูรอน (แคสเคด 5%SC)
หนอนเจาะสมอฝ้ าย

ชื่ออื่น ๆ

หนอนเจาะสมออเมริ กนั หนอนเจาะฝักข้าวโพด หนอนเจาะผลมะเขือเทศ
Cotton Bollworm, American bollworm, Corn earworm

ชื่อ
Helicoverpa armigera (HiiBner)
วิทยาศาสตร์
วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera

การแพร่ กระจายและฤดูกาลระบาด
หนอนเจาะสมอฝ้ ายพบระบาดในอัฟริ กาและเอเซีย ในเมืองไทย หนอนชนิดนี้ระบาดรุ นแรงทัว่ ทุก
แห่ง เนื่องจากหนอนเจาะสมอฝ้ ายมีพืชอาหารมากมาย ที่สาคัญทางเศรษฐกิจ จึงทาให้พบการทาลาย
เสมอในแปลงพืชดังกล่าว
พืชอาหาร
หนอนเจาะสมอฝ้ ายมีพืชอาหารมากมายทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่ ได้แก่ ถัว่ ลันเตา
ถัว่ ฝักยาว พริ ก มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ฯลฯ
การป้องกันกาจัด
1. เชื้อจุลนิ ทรีย์ไวรัส NPV ของหนอนเจาะสมอฝ้ าย อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร พ่นทุก 5 วัน
เมื่อพบแมลงระบาดในช่วงเวลาเย็น โดยผสมกับสารจับใบเป็ นวิธีที่พบว่าให้ผลดีในการป้ องกัน
กาจัด
2. สารฆ่ าแมลงประเภทกลุ่มไพรี ทรอยด์ เช่น แลมบ์ดาไซฮาโลทริ น (คาราเต้ 2.5%EC) ไซเพอร์เมท
ริ น (ริ มคอร์ด 25%EC) ไซฟลูทริ น (ไบทรอยด์ 10%EC) หรื อสารระงับการลอกคราบคลอร์ฟลูอาซู
รอน
(อาทาบรอน 5%EC) และสารกลุ่มอืน่ ๆ คือ ไซเพอร์เมทริ น/ฟอสซาโลน (พาร์ซอน
6.25%/22.5%EC) อย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้อตั ราตามคาแนะนาการป้ องกันกาจัดแมลงและสัตว์
ศัตรู พืช พ่นทุก 5 วัน จนกว่าการระบาดลดลง
หนอนกระทูย้ าสู บ หนะนกระทูฝ้ ้ าย หนอนรัง , Common cutworm,
ชื่ออื่น ๆ
Tobacco cutworm, Cotton worm, Cotton leaf worm, Fall armyworm
ชื่อ
Spodoptera litura (Fabricius)
วิทยาศาสตร์
วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera

การแพร่ กระจายและฤดูกาลระบาด
หนอนกระทูผ้ กั พบทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย มักพบระบาดทัว่ ๆ ไปตลอดปี ไม่จากัดฤดูกาล
พืชอาหาร
แมลงชนิดนี้มีพืชอาศัยกว้างมาก เช่นเดียวกับหนอนกระทูห้ อม
การป้องกันกาจัด
1. วิธีกลโดยเก็บกลุ่มไข่และหนอนทาลายวิธีน้ ีพบว่าได้ผลดีและลดการระบาดลดลงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. การใช้ เชื้อจุลนิ ทรีย์ ได้แก่ ไวรัส NPV ของหนอนกระทูผ้ กั อัตรา 30 มล./น้ า 20 ลิตร ผสมสารจับ
ใบอัตราตามฉลาก ฉี ดพ่นในช่วงเวลาเย็นทุก 5 วัน เมื่อพบหนอนระบาด
3. สารฆ่าแมลง ดูตามคาแนะนาที่ใช้ในหนอนกระทูห้ อม
หนอนคืบ
ชื่ออื่น ๆ

หนอนเขียว หนอนคืบ หนอนเขียวคืบ Cabbage looper, Cabbage Semilooper

ชื่อ
Trichoplusia ni Hiibner
วิทยาศาสตร์
วงศ์

Noctuidae

อันดับ

Lepidoptera

การแพร่ กระจายและฤดูกาลระบาด
หนอนคืบเป็ นแมลงศัตรู ที่พบตามแหล่งปลูกทัว่ ๆ ไปในประเทศไทย เช่น จังหวัดราชบุรี นครปฐม
กรุ งเทพฯ เพชรบุรี นนทบุรี กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี สิ งห์บุรี นครนายก ชัยนาท ประจวบคีรีขนั ธ์
ฉะเชิงเทรา ส่ วนใหญ่จะระบาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
พืชอาหาร
หนอนคืบสามารถทาลายในพืชผักและพืชอื่น ๆ ได้หลายชนิดที่สาคัญ ได้แก่ กะหล่าปลี
หน่อไม้ฝรั่ง คื่นช่าย คะน้า ผักกาดขาว ฯลฯ
การป้องกันกาจัด
การใช้ สารฆ่าแมลง หากพบหนอนคืบผักระบาด พ่นด้วย อะบาเม็กติน (เวอร์ทิเม็ค 1.8%EC
แบคทีเรี ย(Bt.) เดอะเฟนไทยูรอน (โฟโล 25%SC) คลอร์ฟินาเมอร์ (แรมเพจ 10%SC) ฟิ โปรนิล
(แอสเซนด์ 5%SC) เป็ นต้น โดยแนะนาให้มีการฉี ดพ่นสลับ

เพลีย้ ไฟฝ้ าย
ชื่ออื่น ๆ

Cotton thrips

ชื่อ
Thrips palmi karny
วิทยาศาสตร์
การแพร่ กระจายและฤดูกาลระบาด
เพลี้ยไฟฝ้ ายพบครั้งแรกในฝ้ ายและยาสู บที่เกาะสุ มาตรา ชวา และอินเดีย มีเขตแพร่ กระจายทัว่ ไป
ในแถวเอเซียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้ว
เพลี้ยไฟฝ้ ายพบทาลายพืชได้เกือบตลอดปี และพบต่าในช่วงฤดูฝน การระบาดมักพบเสมอในช่วง
ฤดูร้อนหรื อช่วงที่มีอากาศแห้งแล้วฝนทิ้งช่วงเป็ นเวลานาน
พืชอาหาร
เพลี้ยไฟฝ้ าย เป็ นแมลงศัตรู ที่มีพืชอาหารที่สาคัญทางเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด ได้แก่ ในพืชผัก
เช่น มะเขือเปราะ แตงโม แตงกวา หน่อไม้ฝรั่ง ในไม้ผล เช่น มะม่วง ส้มโอ องุ่น ฯลฯ
การป้องกันกาจัด
1. รองก้นหลุมเวลาหยอดเมล็ดหรื อย้าย อัตรา 5 กรัม/หลุม สามารถป้ องกันเพลี้ยไฟและแมลงปาก
ดูดอื่น ๆ ได้ประมาณ 20 วัน
2. การป้ องกันกาจัดวิธีกล โดยการติดกับดักกาวเหนียวสี ฟ้า จานวน 80 กับดักต่อไร่ พบว่ามี
ประสิ ทธิ ภาพในการดักจับเพลี้ยไฟชนิดนี้ ได้เป็ นอย่างดีและสามารถลดการระบาดลงได้
3. หากมีการระบาดของเพลี้ยไฟพ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์ โบซัลแฟน (ฟอสซ์ 20%EC) เมทิโอ
คาร์พ (เมซูโรล 50%wp) โปรธิโอฟอส (ไตกุไธออน 50%EC) เพนโปรพาทริ น (คาริ ตอล 10%EC)
ฟอร์โม
ไทออน (แอนธิโอ 33%EC) อิมิดาคลอพริ ด (คอนฟิ ดอร์ 10%SL) เบนฟูราคารี พ (ออนคอล 20%EC)
อีโทเฟน
พรอกซ์ (เพอร์มิท 5%EC) หรื อฟิ โปรฟิ ล (แอสเซนด์ 5%SC) อย่างใดอย่างหนึ่งโดยวิธีการพ่นสลับ
ด้วยช่วงพ่น 5 วัน ต่อครั้งจนกว่าการระบาดลดลง

เพลีย้ ไฟหอม
ชื่ออื่น ๆ

เพลี้ยไฟมันฝรั่ง Potato thrips, Onion thrips

ชื่อ
Thrips tabaci Lindeman
วิทยาศาสตร์
การแพร่ กระจายและฤดูกาลระบาด
สาหรับในประเทศไทยพบทุกแหล่งที่มีการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ส่ วนในต่างประเทศพบในที่มี
ภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศในแถวเอเซี ย ปั จจัยที่สาคัญต่อการระบาดของ
เพลี้ยไฟ ได้แก่ ฝน และอุณหภูมิที่ต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส ซึ่งจะลดการเคลื่อนย้ายและการระบาด
ของเพลี้ยไฟลงได้มากในช่วงเดือนที่มีการระบาดมากสุ ด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
พืชอาหาร
หน่อไม้ฝรั่ง หอม กระเทียม ฝ้ าย ทานตะวัน บวบ น้ าเต้า ปอ มะเขือ ฯลฯ
การป้องกันกาจัด
1. กับดักกาวเหนียวสี เหลือง อัตรา 80 กับดัก/ไร่ ติดตั้งในแปลงหน่อไม้ฝรั่งสู ง 1 เมตร จะช่วยใน
การทานายการะบาดและลดจานวนประชากรของเพลี้ยไฟได้ดี
2. สารสกัดสะเดา 0.1% อัตรา 100 มล./น้ า 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5 วัน จนกว่าการ
ระบาดจะลดลง
3. สารฆ่าแมลง คาร์ โบซัลแฟน (มอสซ์ 20%EC) ฟิ โพรฟิ ล (แอสเซนด์ 5%SC) หรื อ อิมิดาคลอ
พริ ด (คอนฟิ ดอร์ 10%SL) พ่นเมื่อพบการระบาดทุก 5 วัน จนกว่าการระบาดจะลดลง

