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คํานํา
การปลูกเผือก
สภาพดินฟาอากาศทีเ่ หมาะสม
ลักษณะทั่วไป
การจําแนกพันธุเ ผือก
การขยายพันธุเ ผือก
ฤดูปลูก
การเก็บรักษา
โรคเผือกทีส่ าคั
ํ ญ
• แมลงศัตรูเผือก

คํานํา

เผือกเปนพืชเศรษฐกิจระดับทองถิ่นที่สําคัญอีกพืชหนึ่ง
คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิน่ หอมและรสชาติดี เปนพืชหัว
ที่เปนพืชอาหารที่สํ าคัญอีกชนิดหนึ่ง หัวเผือกจะมีสวนประกอบ
เปนพวกแปงและแรธาตุตา ง สวนใบประกอบไปดวยโปรตีนและแร
ธาตุ ซึง่ ใบเผือกสามารถนําไปใชเปนอาหารสัตวไดอกี ดวย และมี
เผื อ กบางประเภทที่ ใ ช ใ บสํ าหรั บ บริ โ ภคซึ่ ง หั ว จะมี ขนาดเล็ ก ไม
เหมาะตอการบริโภคปจจุบันเผือกกํ าลังเปนที่ตองการของตลาด
ตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ฮองกง ญี่ปุน เนเธอรแลนด และ
มาเลเซีย
ประเทศไทยมีการปลูกเผือกอยูทั่วไปทุกภาคของประเทศ
มีพน้ื ทีป่ ลูกเผือกทัง้ ประเทศปละ ประมาณ 25,000 – 30,000
ไร ผลผลิตประมาณ 45,000 – 65,000 ตัน ผลผลิตเฉลีย่
ประมาณ 2 –2.5 ตันตอไร สวนจังหวัดที่เปนแหลงปลูกที่สาคั
ํ ญ ไดแก จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค
พิษณุโลก นครราชสีมา สุรนิ ทร สระบุรี อยุธยา สิงหบรุ ี ปราจีนบุรี นครปฐม ประจวบคีรขี นั ธ ราชบุรี
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สุพรรณบุรี ชุมพร และสุราษฏรธานี
เอกสารเผยแพรเรื่องนี้ นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดที่จาเป
ํ นในการปลูกเผือก สภาพดิน
ฟาอากาศที่เหมาะสม การจําแนกพันธเผือก การขยายพันธุเ ผือก การเก็บรักษา ฯลฯ เอกสารเรือ่ งนี้
จะทํ าใหเกษตรกรและผูอานสามารถนํ าไปใช เพื่ อเปนแนวทางในการตัดสินใจผลิตพืชชนิดนี้ตอไป
รวมทั้งใชพัฒนาการปลูกเผือกใหไดปริมาณและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

เปนพืชเศรษฐกิจระดับทองถิ่นที่สํ าคัญอีกพืชหนึ่ง คนไทยนิยมบริโภคเผือก
เพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดี เปนพืชหัวที่เปนพืชอาหารที่สาคั
ํ ญอีกชนิดหนึง่
หัวเผือกจะมีสวนประกอบเปนพวกแปงและแรธาตุตาง สวนใบประกอบไปดวยโปรตีนและแรธาตุ ซึง่ ใบ
เผือกสามารถนําไปใชเปนอาหารสัตวไดอกี ดวย และมีเผือกบางประเภทที่ใชใบสําหรับบริโภคซึ่งหัวจะมี
ขนาดเล็กไมเหมาะตอการบริโภคปจจุบันเผือกกําลังเปนทีต่ อ งการของตลาดตางประเทศ เชน ออสเตร
เลีย ฮองกง ญี่ปุน เนเธอรแลนด และมาเลเซีย
ประเทศไทยมีการปลูกเผือกอยูทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีพื้นที่ปลูกเผือกทั้งประเทศปละ
ประมาณ 25,000 – 30,000 ไร ผลผลิตประมาณ 45,000 – 65,000 ตัน ผลผลิตเฉลีย่ ประมาณ
2 –2.5 ตันตอไร สวนจังหวัดที่เปนแหลงปลูกที่สาคั
ํ ญ ไดแก จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก
นครราชสีมา สุรนิ ทร สระบุรี อยุธยา สิงหบรุ ี ปราจีนบุรี นครปฐม ประจวบคีรขี นั ธ ราชบุรี สุพรรณบุรี
ชุมพร และสุราษฏรธานี

เผือก

สภาพดินฟาอากาศทีเ่ หมาะสม
เผือกเปนพืชหัวทีม่ ตี น คลายบอนมีความตองการนํา้ หรือความชืน้ ในการเจริญเติบโตคอนขางสูง
เผือกจึงชอบดินอุดมสมบูรณ และสามารถอุม นําไว
้ ไดมาก สามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทยใน
แหลงที่มีระบบนําชลประทานดี
้
จะสามารถปลูกเผือกไดตลอดป สวนในแหลงทีม่ นี ้าจํ
ํ ากัดควรปลูกเผือก
ในชวงฤดูฝนเทานัน้ เผือกปลูกไดทง้ั ทีล่ มุ และดอน สภาพไร ทีร่ าบสูงไหลเขาและปลูกไดในดินหลาย
ชนิด ยกเวนดินลูกรัง ดินที่เหมาหะสมสําหรับการปลูกเผือกมากที่สุด คือ ดินรวนปนทราย มีอนิ ทรีย
วัตถุสูง หนาดินลึก ระบายนําดี
้ โดยปกติจะใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมักจํานวนมากกอนปลูก
โดยหวาน และไถกลบกอนปลูก 2-3 เดือน และเพิ่มปุยไนโตรเจน (N) และโปแตสเซียม (K) ระหวาง
พืชเจริญเติบโตจะใหผลดี คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH)ระหวาง 5.5-6.5 อุณหภูมิที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตประมาณ 21-27 องศาเซลเซียส โดยทัว่ ไปจะปลูกเผือกในระดับความสูงไมเกิน
1,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล

ลักษณะทั่วไป
ลําตน เผือกเปนพืชหัวที่มีลําตนใตดนิ สะสมอาหารเรียกวา หัวซึ่งเกิดจากการขยายของลําตนใต
ดิน พรอมกับความยาวของปลองลดลง เมือ่ หัวมีขนาดใหญจะมีรากชวยดึงหัวใหลกึ ลงในดินทีป่ ลายราก
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เหลานี้จะพองโตขึ้นเปนหัวยอยที่มีขนาดเล็ก หรือ เรียกวา ลูกเผือก ซึ่งจะทําหนาที่ชวยยึดลําตน
ชวยดูดนําและแร
้
ธาตุ และสามารถใชเปนสวนทีข่ ยายพันธุไ ดตอ ไป
ใบ ใบเผือกมีรูปรางคลายหูชา ง หรือคลายหัวใจ ขนาดใบกวางประมาณ 25-30 เซนติเมตร
ยาว 35-45 เซนติเมตร กานใบยาว 45-150 เซนติเมตร เผือกตนหนึง่ จะมีกา นใบประมาณ 12-18
กาน สีของกานใบลักษณะใบและขอบใบจะแตกตางกันไปตามพันธุ เชน กานใบจะมีสีเขียวออน
เขียวเขม มวง หรือมีจดุ สีมว ง ขอบใบเรียบหรือเปนคลืน่ ปลายใบอาจแหลมหรือมน ตัวใบอาจจะหนา
และเปนมัน หรือบางและดาน เปนตน
ดอก จะมีลักษณะเปนดอกชอ มีดอกยอยเกาะติดกับกานดอกเดียวกัน ดอกยอยจะเริม่ บานจาก
ดอกที่อยูลางสุดขึน้ ไปทางปลายชอ ไมมกี า นดอกยอย ดอกจะเกาะติดกับกานดอกเดีย่ ว ซึ่งลักษณะยาว
และมีจานหุม ชอดอกไวชอ ดอกมีขนาดยาว 10-15 เซนติเมตร จํานวนชอดอกประมาณ 5-15 ชอ
ตอตนชอดอกมีกานยาว 15-30 เซนติเมตร ดอกเผือกมีสขี าวครีม และสีเหลืองออนแตกตางกันไปตาม
พันธุ บางพันธุออกดอกงายแตบางพันธุออกดอกยากเผือกที่ปลูกในประเทศไทยสวนใหญจะไมออกดอก
ผล ผลของเผือกมีขนาดเล็ก เปนผลเล็กๆ เกาะกลุม อยูใ นกานดอกเดียวกัน ผลมีสเี ขียวเปลือก
บาง เนือ้ ผลอวบนํา้ เมือ่ แกมสี นี าตาลดํ
้ํ
าภายในผลจะมีเมล็ดเล็ก ๆ อยูเ ปนจํานวนมาก

การจําแนกพันธุเผือก
ประเทศไทยมีเผือกมากมายหลายพันธุ ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตรไดรวบรวมพันธุเผือกจากแหลง
ตาง ๆ ทัง้ ในแตละตางประเทศประมาณ 50 พันธุ สามารถจําแนกพันธุเ ผือกเปนกลุม ใหญๆ ไดดงั นี้
1. จําแนกเผือกตามกลิน่ ของหัว มี 2 ประเภท คือ
1.1 เผือกหอม เผือกชนิดนีเ้ วลาตมหรือประกอบอาหารจะมีกลิน่ หอม ไดแก เผือกหอม
เชียงใหม พันธุพจ.016 พจ.08 และพจ.019 เปนตน
1.2 เผือกชนิดไมหอม เผือกชนิดนีเ้ วลาตม หรือประกอบอาหารจะไมมกี ลิน่ หอม อยางไร
ก็ ต ามเผื อ กชนิ ด นี้ บ างพั น ธุ  ถึ ง แม จ ะไม มี ก ลิ่ น หอมแต ก็ มี ข  อ ดี ต รงที่ มี ลั ก ษณะเนื้ อ เหนี ย วแน น
นารับประทานเชนกัน ไดแก เผือกพันธุพจ.06 พจ.025 และพจ.012 เปนตน
2. การจําแนกเผือกตามสีของเนือ้ มี 2 ประเภท คือ
1.1 เผือกเนือ้ สีขาวหรือสีครีม เผือกชนิดนีเ้ มือ่ ผาดูเนือ้ ในจะพบวา มีสขี าว หรือสีขาว
ครีม ไดแก เผือกพันธุพจ.06 พจ.07 พจ.025 พจ.014 (เผือกบราซิล) พันธุศ รีปาลาวี (อินเดีย) และ
พันธุศรีรัศมี (อินเดีย) เปนตน
1.2 เผือกเนือ้ สีขาวปนมวง เผือกชนิดนีเ้ มือ่ ผาหัวดูเนือ้ จะพบวามีสขี าวลายมวงปะปนอยู
ซึ่งจะมีสีมวงมากหรือนอยแตกตางกันในแตละพันธุไดแกเผือกหอมเชียงใหม พันธุพจ.016 พจ.08
พจ.05 และพจ.020 เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีการจําแนกเผือกตามจํานวนหัวขนาดใหญตอ ตน คือเปนหัวใหญหนึง่ หรือมาก
กวาหนึง่ หัวตอตน จําแนกตามการแตกกอ เชน แตกกอนอย (3-10 ตน) ปานกลาง (10-20 ตน)
และมาก (มากกวา 20 ตนขึน้ ไป)
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เผือกหอมเชียงใหม

เผือกพันธุพิจิตร 1 (พจ.016)

เปรียบเทียบพันธุเ ผือกทีม่ กี ารปลูกในประเทศไทย
พันธุ

1. เผือกหอม
เชียงใหม

2. พจ.016
(พิจิตร1)

3. พจ.06

ใบ

รูปหัวใจ
กานใบสีเขียว
ปลายกานใบสี
มวง
จุดกลางใบสีมวง

มาก
หัวใหญ 1 หัว
หัวเล็ก 20-30
หัว
หัวเล็กอยูใ กลตน
แม
รูปหัวใจ
ปานกลาง
กานใบสีเขียว
หัวใหญ 1 หัว
ปลายกานใบสี หัวเล็ก 15-18
มวง
หัว
จุดกลางใบสีมวง หัวเล็กอยูห า งตน
แม
รูปหัวใจ
ปานกลาง
กานใบสีเขียว
หัวใหญ 3-4 หัว
เขมตลอดทัง้ กาน
ไมมจี ดุ สีมว งอยู
กลางใบ

4. พจ.025

การแตกกอ
(จํานวนหัว)

รูปหัวใจ
กานใบสีเขียว
เขมทัง้ กาน
ไมมจี ดุ กลางใบ

สีเนื้อ

กลิ่น ผลผลิต
(ตัน/
ไร)
หอม
4

%
แปง

%
นําตาล
้

หมายเหตุ

14.0

2.2

-

ขาวปน
มวง

หอม

4-6

23.0

2.6

เหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรม
แปรรูป

ขาวเนือ้
เหนียว
แนน

ไม
หอม

4-7

10.8

2.4

ทนโรคและ
แมลงคอนขาง
ทนแลว

ไม
หอม

4-7

10.0

2.3

ทนโรคและ
แมลงคอนขาง
ทนแลง

ขาวปน
มวง

หัวเล็ก 10-15
หัว
หัวเล็กอยูห า งตน
แม
ปานกลาง
ขาวเนือ้
หัวใหญ 3-4 หัว เหนียว
แนน
หัวเล็ก 15-18
หัว
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พันธุ

5.พจ.08

6.พจ.05

ใบ

การแตกกอ
(จํานวนหัว)

สีเนื้อ

รูปหัวใจ
กานใบสีเขียว
ปลายกานใบสี
มวง
จุดกลางใบสีมวง
รูปหัวใจ
กานใบสีเขียว
ปลายกานใบสี
มวง
จุดกลางใบมวง
ตนสูง

มาก
หัวใหญ 1 หัว
หัวเล็ก 30-40
หัว

ขาวปน
มวง

มาก
ขาวปน
หัวใหญ 1 หัว
มวง
หัวกลาง/หัวเล็ก
20-25 หัว

กลิ่น ผลผลิต
(ตัน/
ไร)
หอม
4

16.0 1.4

หอม

19.0

4-4.5

%
แปง

%
นําตาล
้

2.2

หมายเหตุ

-

เหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรม
แปรรูป

หมายเหตุ - รวบรวมพันธุโดยศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร

การขยายพันธุเ ผือก
เผือกเปนพืชหัวที่สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี ดังนี้
1. การเพาะเมล็ดเปนวิธีท่ีงา ยแตใชเวลานานกวาจะยายปลูกลงแปลงได ในประเทศไทยเผือก
แตละพันธุม กี ารออกดอกและติดเมล็ดนอย เกษตรกรไมนิยมขยายโดยวิธีนี้
2. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ้ เปนวิธกี ารขยายพันธุเ ผือกทีป่ ลอดจากเชือ้ ทีต่ ดิ มากับตนพันธุไ ด
เปนปริมาณครั้งละมาก ๆ แตตน ทุนการผลิตสูงเกษตรกรยังไมนยิ มขยายพันธุโ ดยวิธนี ้ี
3. การขยายพันธุโ ดยใชหนอ เปนสวนที่แตกออกมาเปนตนเผือกขนาดเล็กอยูร อบๆตนใหญ
เมื่อแยกออกจากตนใหญ หรือตนแมแลวสามารถนําไปลงแปลงไดโดยไมตอ งเสียเวลาไปเพาะชํา
4. การขยายพันธุโ ดยใชหวั พันธุ หรือที่เกษตรกรเรียกวาลูกซอหรือลูกเผือก ซึ่งเปนหั;ขนาด
เล็กที่อยูรอบ ๆ หัวเผือกขนาดใหญ วิธีนี้เปนวิธีที่นิยมทั่วไปทั้งประเทศไทยและตางประเทศ แตในการ
ปลูกแตละครั้ง ควรเลือกเผือกทีม่ ขี นาดปานกลางไมเล็กหรือใหญเกินไป หัวพันธุท ม่ี ขี นาดสมําเสมอจะ
่
ทําใหเผือกทีป่ ลูกแตละตนลงหัวในเวลาใกลเคียงกัน เก็บเกี่ยวไดพรอมกัน และที่สําคัญจะทําใหไมมีหัว
ขนาดเล็กและใหญแตกตางกันมาก

ฤดูปลูก
ประเทศไทยสามารถปลูกเผือกไดทั่วทุกภาคและทุกฤดูกาลตลอดทั้งปซึ่งถาเปนแหลงที่มีนํ้า
ชลประทานดีอยูแ ลว เกษตรกรจะปลูกเผือกเมื่อไรก็ได แตโดยทัว่ ไปเกษตรกรนิยมปลูกเผือกในตนฤดู
ฝนในเดือน พฤษภาคม – มิถนุ ายน และฤดูแลงชวงหลังการทํานาเดือนมกราคม – กุมภาพันธุ
ฤดูฝน ปลูกมากในสภาพพืน้ ทีด่ อน อาศัยนําฝน
้ มีบางทองทีป่ ลูกในสภาพพืน้ ทีล่ มุ หรือที่นา
ฤดูแลง ปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวแลว หากเก็บเกีย่ วขาวเสร็จแลวภายในเดือนธันวาคม
จะปลูกผักกอนการปลูกเผือกในเขตชลประทานจะสามารถปลูกเผือกไดตลอดทัง้ ป
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การปลูกเผือก
เผือกสามารถปลูกไดหลายลักษณะตามสภาพพื้นที่ ดังนี้
1. การปลูกเผือกในสภาพไร เปนการปลูกเผือกในสภาพที่ดอนทั่วๆ ไป เชน ตามไหลเขา พื้น
ที่ไรตาง ๆ การปลูกเผือกทีด่ อนควรปลูกในฤดูฝนเริม่ ปลูกเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน ถามีแหลงนํา้
สามารถใหนาเผื
้ํ อกไดกส็ ามารถปลูกไดตลอดป
1.1 การเตรียมดิน กอนการปลูกเผือก 1-2 เดือน ใหแทรกเตอรไถดะดวยผาน 3 หรือ
4 ตากไวระยะหนึ่งแลวไถแปรเพื่อยอยดิน ถาบริเวณดินปลูกดังกลาวเปนดินทีม่ กี รดสูง หรือเปนดิน
เปรี้ยวควรหวานปูนขาวรวมทัง้ ปุย คอก หรืออินทรียว ตั ถุ กอนดําเนินการไถเตรียมดิน หลังจากไถแปร
เรียบรอยแลวใหเตรียมหลุมกวาง 30-40 เซนติเมตร ลึก 20-30 เซนติเมตร ระยะปลูกระหวางตน
50 เซนติเมตร ระยะหางแถว 1 เมตร ถามีปยุ คอกใหใสปยุ คอกรองกนหลุมกอนปลูก
1.2 การเตรียมพันธุ การเตรียมพันธุเ ผือกบนทีด่ อน ใชหวั พันธุเ ผือกทีม่ ขี นาดใกลเคียงกัน
โดยเฉลี่ยหัวพันธุม เี สนผาศูนยกลาง 3 เซนติเมตร ไมจาเป
ํ นตองเพาะเผือกใหแตกหนอกอนการปลูก
ทําการปลูกโดยฝงลงไปในหลุมทีเ่ ตรียมไวไดเลย พื้นที่ 1 ไร จะใหหัวพันธุเผือก 100-200 กิโลกรัม
การปลูกเผือกบนที่ดอนบางแหงอาจมีปลวกชุกชุม หรือมีแมลงใตดินมากควรใชสารเคมีคารโบฟูแรน
(ฟูราดาน) รองกนหลุมกอนปลูก
1.3 การปลูก การปลูกโดยใชรถแทรกเตอรยกรองใชระยะระหวางรองประมาณ 1 เมตรปลูก
โดยวางหัวเผือกลงในรองระยะระหวางตน 50 เซนติเมตร นําดินบางสวนจากสันรองกลบหัวพันธุ จาก
นั้นคอยพูนโคนเมื่อเผือกเจริญเติบโตขึ้น เนือ่ งจากหัวเผือกก็คอื ลําตนใตดนิ ทีข่ ยายออกเพือ่ สะสมอาหาร
จึงเจริญขึ้นบนมากกวาลงหัวลึกลงไป จึงตองคอยพูนโคนอยูเสมอจนในที่สุดสันรองเดิมเมื่อเริ่มปลูก
กลายเปนรองทางเดิน

เริ่มปลูก

เผือกเริม่ งอกและตัง้ ตัว

เผือกเจริญเติบโตหลังจากพูนโคน

1.4 การใหนา้ํ เผือกเปนพืชหัวทีข่ น้ึ ไดดใี นดินทีม่ คี วามชุม ชืน้ ฉะนั้นการปลูกเผือกในทีด่ อน
นอกจากจะอาศัยนํ้าฝนแลวจะตองมีแหลงนําให
้ ความชุม ชืน้ เผือกอยูเ สมอ ซึง่ ถาปลูกเผือกไมมากควรรด
นําด
้ วยสายยาง แตถา ปลูกมากกวา 10 ไรขน้ึ ไป ควรใหน้าแบบสปริ
ํ
งเกลอร แบบเคลื่อนยายไดชั่วโมง
ละ 3-5 ไร
1.5 การใสปยุ ควรใสปยุ 3 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 กอนปลูกรองกันหลุมดวยปุย คอกอัตรา 1-3 กํามือ
ตอตน และปุย 18-6-6 อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร ตอจากนัน้ ใสครัง้ ที่ 2 เมือ่ อายุ 2 เดือน ใชสตู ร
18-6-6 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร และครั้งที่ 3-4 เดือน ใชสตู ร 13-13-21 อัตรา
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50 กิโลกรัม/ไร จะทําใหเผือกมีน้าหนั
ํ กหัวดี ในการใสปยุ แตละครัง้ ควรจะพรวนดินและรดนําให
้ ชุมชื้น
อยูเสมอ รากเผือกจะไดดูดซับปุยไปใชประโยชนไดสะดวก
1.6 การกําจัดวัชพืช และการพูนโคน ในระยะ 1-3 เดือนแรกตนเผือกยังเล็กควรมีการถาก
หญาหรือใชสารกําจัดวัชพืช พรอมทัง้ พรวนดิน โคนตนเดือนละ 1 ครัง้ เมือ่ ตนเผือกโตใบคลุมแปลงมาก
แลวไมจําเปนตองกําจัดวัชพืชอีกจนกวาจะเก็บเกี่ยว
1.7 การคลุมแปลง ในแหลงปลูกเผือกทีม่ เี ศษเหลือของพืช เชน ฟางขาว เปลือกถัว่ และ
หญาคา เปนตน ควรนํามาคลุมแปลงปลูกเผือก เพื่อชวยรักษาความชุมชื้นและอุณหภูมิ อีกทัง้ ยังเปน
การปองกันวัชพืช และการแตกหนอของเผือกบางสวนไดอกี ดวย สําหรับประเทศญี่ปุน จะใชพลาสติกสี
ดําเปนวัสดุคลุมแปลงเผือก การใชวัสดุคลุมแปลงปลูกเผือกจะทําใหเผือกมีผลผลิตสูงขึน้ 18-20%
1.8 การเก็บเกีย่ ว เมื่อเผือกมีอายุได 5-6 เดือน สังเกตเห็นใบเผือกจะเล็กลง ใบเผือก
ใบลาง ๆ จะมีสเี หลือง เหลือใบยอด 2-3 ใบ จึงสามารถขุดเก็บเกีย่ วผลผลิตได
สํ าหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเผือกในที่ดอนที่ประเทศญี่ปุนนั้น เริ่มแรกจะใชเครื่องตัดหญา
แลลสพายหลังตัดตนเผือกเหลือแตตอสูงกวาพืน้ ดินประมาณ 1 คืบ แลวใชแทรกเตอรที่ออกแบบใน
การเก็บเกี่ยวเผือกโดยเฉพาะ สามารถเก็บเกีย่ วเผือกไดรวดเร็ววันละหลายไร และประหยัดแรงงานใน
การเก็บเกี่ยวกวาการใชแรงงานคนขุดมาก คาดวาในวันขางหนาการเก็บเกีย่ วเผือกในทีด่ อนของไทยจะ
พัฒนาเปนการใชรถแทรกเตอรเก็บเกี่ยวตอไป
2. การปลูกเผือกริมรองสวน เปนการปลูกเผือกบนรองผัก หรือริมคันนา หรือริมรองสวน
การปลูกเผือกแบบนี้สวนมากจะเปนแหลงที่เกษตรกรนิยมปลูกผักรองสวนอยูแลว เชน นครปฐม
ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เปนตน
2.1 การเตรียมดิน ใชพลั่วแทงดินสาดโกยขึน้ ทําฐานรองมีลกั ษณะคลายคันนาไปตามรอง
สวน หรือรองปลูกผัก เตรียมหลุมปลูกโดยมีระยะระหวางตน 50 เซนติเมตร
2.2 การเตรียมพันธุ นําหัวพันธุเ ผือกทีม่ ขี นาดเทาๆ กันไปเพาะชําในแปลงเพาะชํา โดยมี
ขี้เถาแกลบเปนวัสดุเพาะชํา วิธีการเตรียมแปลงเพาะชําใหไถพรวนดิน 1 ครัง้ เพือ่ ปรับดินใหเรียบ
สมํ่าเสมอปูขเ้ี ถาแกลบหนาประมาณ 1-2 นิว้ จากนัน้ นําลูกเผือกมาวางเรียงบนขีเ้ ถาแกลบใหเต็มแปลง
แลวใชขี้เถาแกลบทับบาง ๆ รดนํ้าใหชุมอยูเสมอทุกวัน จนกลาเผือกมีอายุประมาณ 2-3 สัปดาห โดย
จะมีใบแตกออกมา 2-3 ใบ สูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร ก็สามารถยายปลูกได พื้นที่ปลูกเผือก
1 ไร จะใชพันธุเผือกประมาณ 100-200 กิโลกรัม

นําลูกเผือกวางเรียงบนขีเ้ ถาแกลบ โรยขี้เถาแกลบบาง ๆ หากมีฟางใช
คลุมทับอีกชัน้

แปลงกลาเผือกพรอมยายปลูกได
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2.3 การปลูก นําลูกเผือกที่งอกแลว 2-3 ใบ มาปลูกในหลุมหางกันประมาณ 50 เซนติเมตร
ปลูกหลุมละ 1 ตัน

การปลูกเผือกริมรองสวนระยะตน
50 เซนติเมตร

การปลูกเผือกบนหลังรองผักระยะปลูก
100x50 เซนติเมตร

การปลูกเผือกริมคันนาของเกษตรกรชาวนาจังหวัดอยุธยา อางทอง และสุพรรณบุรี คลาย
การปลูกเผือกขางรองพืชผักหรือริมรองสวนและมีการดูแลรักษาคลายกัน
สวนการปลูกเผือกบนหลังรองสวนผักนั้น จะปลูกคลายๆ กับการปลูกเผือกบนที่ดอนโดย
ใชระยะปลูกระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 100 เซนติเมตร (1 เมตร) การรดนําจะเหมื
้
อน
การรดนํ้าผักแบบยกรองทั่วไป สวนการดูแลรักษาอืน่ ๆ ก็เหมือนการปลูกเผือกในทีด่ อน
2.4 การใสปยุ ควรใสปยุ 3 ครัง้ เชนเดียวกับการปลูกเผือกทีด่ อนโดยใชสตู รปุย และ
อัตราเดียวกัน สําหรับวิธกี ารใสนน้ั ใสโดยการเจาะหลุมระหวางตนหยอดปุย ลงไป แลวกลบดวยดินโคลน
2.5 การกําจัดวัชพืช กลบโคนตนและการตัดแตงหนอ หลังจากปลูกเผือกได 1 เดือน
ควรมีการกํ าจัดวัชพืชและกลบโคนดวยดินโคลนทุกเดือนและถาพบวาเผือกมีการแตกหนอมากเกินไป
ควรใชเสียมแซะหนอขางออกใหหมด เผือกจะมีการลงหัวไดขนาดใหญขน้ึ
2.6 การเก็บเกีย่ วผลผลิต หลังจากปลูกเผือกได 5-6 เดือน ใบเผือกจะเล็กลง ใบหนาขึน้
ใบชวงลางจะเปนสีเหลือง และเริ่มเหี่ยวเหลือใบยอด 2-3 ใบ ใหขนุ โดยใชเหล็กปลายแหลมขนาด
5 หุน ยาว 1 เมตร 25 เซนติเมตร มีหวงกลมทําเปนมือถือ แทงเหล็กแหลมลงไปที่โคนเผือกอยาใหชิด
โคนเผือกมากนักเพราะกานเหล็กจะถูกหัวเผือกเสียหายได เมือ่ แทงเหล็กแหลมลงไปแลว ก็โนมกาน
เหล็กเอียงทํามุมกับพืน้ ดิน 45 องศา หมุนเหล็กควานรอบโคนตนเผือกเปนครึง่ วงกลมทัง้ 2 ดาน
ของตน แลวดึงเอาหัวเผือกขึน้ มา ผูที่มีความชํานาญในการใชเหล็กแหลมจะสามารถควานหัวเผือกขึน้ มา
ไดรวดเร็วมาก

เครื่องมือขุดเผือก
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3. การปลูกเผือกในนา เปนการปลูกในพืน้ ทีน่ าเชนปลูกหลังฤดูการทํานา เปนพื้นที่ที่มีระบบ
นํ้าชลประทานดี เชน จังหวัดสระบุรี สิงหบรุ ี และนครสวรรค เปนตน
3.1 การเตรียมดิน หลั ง จากการเก็ บ เกี่ ย วข า วแล ว ใหใชรถแทรกเตอรไถดะดวยผาน
3 หรือ 4 ตากดินไวระยะหนึง่ ประมาณ 15-30 วัน แลวไถยอยดิน ถาบริเวณดินปลูกนัน้ เปนดินเปรีย้ ว
ควรใสปูนขาว เพือ่ ลดความเปนกรดของดิน (ดินเปรีย้ ว) ในอัตรา 200-400 กิโลกรัม/ไร ขึน้ อยูก บั ดิน
เปรี้ยวมากหรือนอย โดยหวานปูนขาวกอนการไถพรวนตอจากนั้นใชรถแทรกเตอรยกรองหางกัน
1-1.20 เมตร เหมือนการยกรองปลูกออย
การปลูกเผือกหลังนานัน้ บางแหง เชน สระบุรี และสุพรรณบุรี จะเตรียมดินแบบทํานามีการ
ทําเทือก แลวปลอยนําออกเหลื
้
อดินโคลน นําลูกเผือกที่เพาะชํามีการแตกยอด 1-2 ใบ แลวมาปลูก
แบบดํานาก็มผี ลใหเผือกตัง้ ตัวเจริญเติบโตดี เชนกัน
3.2 การเตรียมพันธุ การปลูกเผือกในนาจะใชลูกเผือกที่เพาะชําจนแตกใบแลวประมาณ
2-3 ใบ หรือสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร ยายลงปลูกเชนเดียวกับการปลูกเผือกริมรองสวน
และมีวธิ เี ตรียมกลาเผือกเชนเดียวกัน
3.3 การปลูก การปลูกเผือกในนาจะปลูก 2 แบบ ถาปลูกแบบยกรองจะปลูก 2 แถว แตถา
ปลูกแบบนาดําจะปลูกแถวเดียว
3.3.1 การปลูกแบบแถวเดียว วิธีการปลูกแบบนี้จะคลายวิธีการทํานาโดยหลังจากเตรียม
แปลงทําเทือกเสร็จแลว เกษตรกรจะนําลูกเผือกที่แตกใบ 1-2 ใบ ไปปลูกลงแปลงแบบดํานา ระยะปลูก
ระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 100 เซนติเมตร วิธนี จ้ี ะใหน้ําแบบทวมแปลงเหมือนการทํานา
เมื่อเผือกตัง้ ตัวได ทําการพูนโคน (ชาวไรเผือกภาคกลางเรียกวา “การแทงโปะ” คือเปนการแทงตักดิน
ขึ้นมากองไวตามแถวเผือก

การ “ แทงโปะ”

การเตรียมดินทีพ
่ รอมจะปกดํากลาเผือก การปลูกเผือกในนาแบบแถวเดียว

3.3.2 การปลูกแบบแถวคู เปนการปลุกเผือกหลังนาแบบยกรองแตละรองหางกันประมาณ
120-150 เซนติเมตร นําลูกเผือกที่เตรียมเพาะชําแลวมีใบ 1-2 ใบมาปลูกขางรอง 2 ขางแบบแถวคู
โดยใชระยะระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 40 เซนติเมตร
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เริม่ ปลูกเผือกในนาแบบแถวคู

การปลูกเผือกในนาแบบแถวคู

3.4 การใหนา้ํ
การปลูกเผือกหลังนาสวนใหญจะตรงกับฤดูรอ น จําเปนตองใหนาเผื
้ํ อกให
ชุมชื้นอยูเสมอเผือกจึงเจริญเติบโตและลงหัวไดดี ถาเปนการปลูกเผือกแบบเดียวกับการทํานาก็ควร
ปลอยนําท
้ วมแปลงเปนระยะอยาใหแปลงปลูกเผือกขนาดนํา้ โดยใหนํ้าสูงกวาผิวดิน 10-15 เซนติเมตร
สวนการปลูกเผือกแบบยกรองและปลูกแบบแถวคูนั้นจะใหนํ้าแบบสูบนํ้าหรือปลอยนํ้าเขาตาม
รองใหดินปลูกขางตนเผือกมีความชุม ชืน้ อยูเ สมอ
การใสปุย การกําจัดวัชพืช การกลบโคนตน การตัดแตงหนอ และการเก็บเกี่ยวเผือกที่ปลูก
ในนา ปฏิบัตเิ ชนเดียวกับการปลูกเผือกริมรองสวนตามทีไ่ ดกลาวไปแลว

การเก็บรักษา
เผือก เปนพืชหัวที่เก็บรักษาไวนานพอสมควร หลังจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตแลว ควรนําเผือก
ไปไวในที่รมเงามีอากาศถายเทไดสะดวก ไมอบั ลมเปนทีท่ ม่ี อี ากาศคอนขางเย็น เชน ใตรม ไม หรือ
ใตถุนบาน เปนตน ตอจากนั้นทําการแยกดินที่กับหัวและแยกรากแขนง คัดแยกหัวแตละขนาด เชน
ใหญพิเศษ ใหญ กลาง และเล็ก แลวบรรจุใสภาชนะที่เหมาะสม เชน ถุงพลาสติกขนาดใหญแบบ
เจาะรูได หรืออาจเปนเขงหรือรังพลาสติก
ขอควรปฏิบัติเพื่อเก็บรักษาหัวเผือกไวไดนาน และไมเนาเสียงายดังนี้
1. กอนขุดเผือกประมาณ 15-30 วัน ไมควรเอานําเข
้ าแปลงหรือรดนําแปลงเผื
้
อกเพราะเผือก
จะดูดซึมนําไว
้ มาก เก็บไวไมไดนาน
2. ขุดเผือกเฉพาะเมื่อเผือกมีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตไมควรเก็บเกี่ยวเผือกเมื่อมีอายุนอยเกินไป
จะเนาเสียไดงา ย
3. ในการขุดเผือกแตละครัง้ ควรขุดเผือกดวยความระมัดระวังอยาใหหวั เผือกมีบาดแผลบอบชํ้า
เผือกจะเนาเสียงาย เมื่อพบวาเผือกมีบาดแผลควรแยกไวตางหากไมปะปนกัน
4. กรณี ที่จะขนสงเผือกไปไกลๆ หรือจะเก็บเผือกไวนานหลายเดื อนไมควรลางดินออก
ผึ่งใหแหงสนิทอยาใหเปยกชื้นกอนที่จะนําเขาไปเก็บในโรงเก็บหรือขนสงไกลๆ ตอไป
5. การขนสงเผือกควรมีภาชนะใสเผือกที่เหมาะสม ซึ่งตางประเทศ เชน ญีป่ นุ จะใสกลอง
กระดาษสามารถใสเผือกซอนกันได โดยเผือกไมทบั ถมกันเปนปริมาณมาก จึงมีผลหรือเปนสวนหนึง่
ที่จะเก็บรักษาเผือกไดไมนาน
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6. ไมควรนําเผือกที่เก็บเกี่ยวได มาสุมกองกันเปนปริมาณมากหรือขึน้ ไปเหยียบยํ่าเผือก ควรนํา
เผือกที่จะเก็บรักษาไวนาน ๆ มาเก็บไวเปนชัน้ ๆ
7. หองที่เก็บรักษาหัวเผือกนั้น จะตองมีการระบายอากาศไดสะดวก อุณหภูมิประมาณ
10-15 องศาเซลเซียส
หากมีความจําเปนตองเก็บรักษาควรตัดใบและรากทั้งหมดออกไมควรลางนํ้า การเก็บรักษา
หัวเผือก โดยการจุม ลงไปในสารปองกันเชือ้ รา แคปแทน หรือ เบนเลท ความเขมขน 500 สวนใน
ลานสวน (ppm.) แลวเก็บรักษาไวในบอดินจะทําใหหวั เผือกเนาเสียลดลง ไดผลดีกวาการเก็บรักษาใน
ขี้เลื่อยแหง ขีเ้ ลือ่ ยชืน้ และถุงพลาสติกหัวยอยหรือลูกเผือกทีเ่ ก็บรักษาไวในบอดินใตสภาพรมและปองกัน
นํ้าฝนไดจะเก็บรักษาไวไดนาน 6-10 เดือนอายุการเก็บรักษาขึน้ อยูก บั ขนาดหัวคือเผือกทีม่ ขี นาดหัว
คือ เผือกที่มีขนาดหัวเล็กจะเก็บรักษาไวไดนานกวาเผือกที่มีขนาดหัวใหญ
นอกจากจะเก็บรักษาเผือกในรูปหัวเผือกสดแลว ยังสามารถเก็บรักษาเผือกในรูปเผือกแหง โดย
ทําการปอกเปลือกแลวผาเผือกเปนแผนบาง ๆ ตากเผือกใหแหงสนิท เมือ่ จะนํามาบริโภค ก็สามารถ
นําไปนึง่ ทอด หรือบด เปนแปงเผือกได

โรคเผือกทีส่ าคั
ํ ญ
1. โรคใบไม (โรคใบจุดตาเสือ)
สาเหตุ เกิดจากเชือ้ รา Phythopthera colocasiae Rac. อาการบนใบเกิดจุดสีนาตาลฉํ
้ํ
่านํา้
ขนาดหัวเข็มหมุด ถึงขนาดเหรียญบาท ปรากฎเห็นชัดบนผิว
ใบแผลขยายใหญขน้ึ เปนวงๆ ตอกัน ลักษณะพิเศษ คือ บริเวณ
ของขอบแผลมีหยดสีเหลืองขน ซึง่ ตอมาแหงเปนเม็ดๆ เกาะ
อยูเปนวงๆ เมื่อบีบจะแตกเปนผล ละเอียด สีสนิม ในระยะที่
รุนแรงแผลขยายติดตอกัน และทําใหใบมวนพับเขาและแหง
เหี่ยว หรืออาจเนาเละถาอากาศชืน้ มีฝนพรํา
อาการ บนกานใบจะเกิดแผลฉํ่านํายาวรี
้
สีนาตาล
้ํ
ออน แผลขยายใหญขน้ึ เปนวงๆ เชนกันตอมาจะเนา แหง
เปนสีน้ํ าตาล มีหยดสีเหลืองขนดวยทํ าใหกานตานทานนํ้ า
หนักใบไมไดจึงหักพับ มีผลทําใหใบแหง พบมากในระยะโรค
รุนแรง และมีลมพัด อาการเปนระยะนีท้ าให
ํ ผลผลิตลดลง และ
เชือ้ นีอ้ าจเขาทําลายหัวเผือกดวยทําใหหัวเผือกเนาเสียหายได
ความสัมพันธของความชื้นและอุณหภูมิ จะมีผลตอ
การเกิดโรคเชื้อราทําใหโรคมีการระบาดรุนแรงหากชวงทีไ่ ดรบั เชือ้ มีฝนตกพรําตอนใกลรงุ และตอนเชา
ติดตอกัน มีฝนพรําทั้งวัน และมีลมออนๆ เนือ่ งจากสภาพดังกลาวเหมาะสมตอการสรางสปอรเชือ้ รา ซึ่ง
เชื้อสรางสปอรบนใบเผือกไดดหี ากมีความชืน้ สูง (90-100%) และอุณหภูมิตาํ่ (20-25%)
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โรคนี้เปนโรคที่รุนแรงที่สุดของเผือกที่พบในประเทศไทยและในตางประเทศ โรคนี้เริม่ ระบาด
เมื่อมีฝนตกและอากาศชุมชื้น ถามีฝนตกหนักและติดตอกันหลาย ๆ วัน โรคจะระบาดอยางรวดเร็ว
ในแปลงที่เปนรุนแรง เผือกจะมีใบเหลือประมาณตนละ 3-4 ใบ เทานัน้ เผือกทีเ่ ปนโรคนีถ้ า ยังไมเริม่
ลงหัว หรือลงหัวไมโตนักจะเสียหายหมด หัวทีล่ งจะไมขยายเพิม่ ขนาดขึน้ ในชวงทีห่ มอกลงจัดเผือกจะ
เปนโรคนีไ้ ดงา ยเชนเดียวกัน
การปองกันกําจัด
1. หากพบวาในเผือกเริ่มเปนโรคใบจุดตาเสือ ใหตัดใบเผือกที่เปนโรคไปเผาทําลายใหหมด
ไมควรปลอยทิง้ หลงเหลืออยูใ นแปลง เชือ้ ราจะปลิวไปยังตนเผือกตนอืน่ ๆ ได
2. ใชพันธุที่ตานทานตอโรคใบจุดตาเสือ ในแหลงที่มีโรคนี้ระบาดมากๆ ควรเปลี่ยนใช
พันธุเผือกที่ทนทานตอโรคใบจุดตาเสือมาปลูกแทน เชน พันธุ พจ.06 เปนตน
3. แยกแปลงปลูกเผือกใหหา งกันเพือ่ ลดการแพรกระจายของโรค
4. ไมควรเดินผานแถวเผือกในขณะทีแ่ ปลงเผือกชืน้ แฉะ เพราะทําใหเพิม่ การระบาดของเชือ้
5. ใชสารเคมี ไดแก ริโดมิล อัตรา 2-3 กรัมตอตน หยอดลงไปทีโ่ คนตนจะสามารถปองกันโรค
ไดประมาณ 1 เดือน หรือใชสารคูปราวิท 50% อัตรา 80 กรัมตอนํา้ 20 ลิตร พนใหทั่วทั้งตน
5-7 วันตอครั้ง และเนือ่ งจากเผือกมีใบลืน่ มาก การฉีดสารเคมีทกุ ครัง้ จึงควรใชสารจับใบผสมไปดวย
เพื่อใหสารเคมีจบั ใบเผือกไดนาน
2. โรคหัวเนา
สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii โรคนี้
อาจเกิดไดระหวางการเก็บรักษาหัวเผือก หรือปลอยทิ้งไว
ในแปลงปลูกนานเกินไป หรือมีน้าท
ํ วมขังแปลงปลูกเผือก
ในชวงเผือกใกลเก็บเกี่ยว
การปองกันกําจัด
1. พยายามหลีกเลี่ยงไมใหหัวเผือกที่ใกลชวง
เก็บเกี่ยวไดรับนําหรื
้ อความชืน้ มากเกินไป ถามีน้าท
ํ วมขัง
ควรสูบนําออก
้
2. ในระหวางการเก็บรักษาหัวเผือกในโรงเก็บนํ้าควรระมัดระวังไมใหหัวเผือกชื้น และไมควรกองหัวเผือกสุมกัน
มาก ๆ ควรทําเปนชัน้ ๆ จะไดระบายถายเทอากาศไดสะดวก

แมลงศัตรูเผือก
1. หนอนกระทูผัก
เปนแมลงศัตรูเผือกที่ระบาดเฉพาะแหลง ไม
พ บ ทั่ ว ไ ป แ ม ล ง ช นิ ด นี้ มี พื ช อ า ศั ย ห ล า ย ช นิ ด
เชน บัวหลวง และพืชผักชนิดตาง ๆ
ลักษณะและการทําลาย เริม่ แรกผีเสือ้ จะวางไข
ไวตามใบเผือก แลวฟกตัวออกเปนตัวหนอนอยูเ ปนกลุม
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กั ด กิ น ใบเผื อ กด า นล า ง เหลื อ กไว แ ต ผิ ว ใบด า นบนเมื่ อ ผิ ว ใบแห ง จะมองเห็ น เป น สี ข าว
ถาหนอนกระทูผักระบาดมากจะกัดกินใบเผือกเสียหายทั่วทั้งแปลงได ทําใหเผือกลงหัวนอย ผลผลิตตํ่า
การปองกันกําจัด ใหสารเคมีฉดี พนชวงทีห่ นอนชนิดนีร้ ะบาดสารเคมีทใ่ี ช ไดแก เพอเมทริน
มีชอ่ื การคา คือ แอมบุช 10% อีซี ใชอตั รา 40-60 มิลลิลติ รตอนํา้ 20 ลิตร และแอมบุช 25% อีซี
ใชอตั รา 10-20 มิลลิลติ รตอนํา้ 20 ลิตร หรือสารเฟนวาลีเรท มีชอ่ื การคาคือ ซูมิไซดิน 20 % อีซี
ใชอตั รา 15-30 มิลลิลติ รตอนํา้ 20 ลิตร ซูมิไซดิน 35% อีซี ใชอตั รา 10-20 มิลลิ ติ รตอนํา้ 20 ลิตร
และซูมิไซดิน 10% ใชอัตรา 30-60 มิลลิลติ รตอนํา้ 20 ลิตร หรืออาจใชสารเคมีอโซดริน อัตรา
28-38 มิลลิลติ รตอนํา้ 20 ลิตร หรือแลนเนท อัตรา 12-15 กรัมตอนํา้ 20 ลิตร อยางใดอยางหนึง่
พนในชวงทีห่ นอนระบาด
2. เพลีย้ ออน
เปนแมลงศัตรูเผือกที่ระบาดเฉพาะแหลงไมพบทั่วไป มีขนาดเล็ก ตัวออนมีสนี าตาล
้ํ
โดยเพลี้ย
ออนจะดูดกินนําเลี
้ ย้ งตามใบและยอกออนของเผือกทําใหเผือกแคระแกรน ไมคอยเจริญเติบโต
การปองกันกําจัด ใชสารเคมี ไดแก มาลาไธออน อัตรา 40-45 มิลลิลติ รตอนํา้ 20 ลิตร หรือ
ใชสารคารบาริล เชน เซพวิน 80% อัตรา 47 กรัม ตอนํา้ 20 ลิตร พนในชวงเพลีย้ ออนระบาด
3. ไรแดง
เปนแมลงศัตรูขนาดเล็กที่ระบาดเฉพาะแหลง ไมพบทั่วไป ไรแดงมีรปู รางคลายแมงมุม ตัวเล็ก
มาก ลําตัวสีแดง พบอยูต ามใตใบเผือกและยอดออนโดยไรแดงจะใชปากดูดกินนํ้าเลีย้ ง บริเวณใตใบ
เผือก ทําใหเกิดเปนรอยจุด สีน้ําตาลหรือสีขาวอยูท ว่ั ไป ถาระบาดมากใบเผือกจะเปลีย่ นจากสีเขียว
กลายเปนสีเทา แลวแหงในที่สุด ไรแดงเผือกจะพบระบาดมากในชวงฤดูแลง หรือในชวงเผือกขาดนํา้
การปองกันกําจัด สารเคมี ไดแก สารไดโรฟอล เชน เคลเทน ไดโคล หรือคิลไมท อยางใด
อยางหนึง่ อัตรา 40-50 มิลลิกรัมตอนํา 20 ลิตร พน บริเวณทีไ่ รแดงระบาดโดยเฉพาะใตใบเผือก
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