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ก า ร ป ลู ก เ ผื อ ก
เรียบเรียบ : มาลิน ี พิทักษ  สมศรี บุญเรือง รังสิมันตุ สัมฤทธ์ิ
กลุมพืชไร กองสงเสริมพืชไรนา กรมสงเสริมการเกษตร   โทร. 5793816
ประมาณ 2 –2.5 ตันตอไร ส
พิษณุโลก นครราชสีมา สุรินทร 

•  คํ าน ํา
•  การปลูกเผือก
•  สภาพดินฟาอากาศท่ีเหมาะสม
•  ลักษณะทั่วไป
•  การจํ าแนกพันธุเผือก
•  การขยายพันธุเผือก
•  ฤดูปลูก
•  การเก็บรักษา
•  โรคเผือกท่ีสํ าคัญ
•  แมลงศัตรูเผือก
คํ าน ํา
เผือกเปนพืชเศรษฐกิจร

คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกล
ที่เปนพืชอาหารที่สํ าคัญอีกชนิดหน
เปนพวกแปงและแรธาตุตาง สวนใ
ธาตุ ซ่ึงใบเผือกสามารถนํ าไปใชเป
เผือกบางประเภทที่ใชใบสํ าหรับ
เหมาะตอการบริโภคปจจุบันเผือก
ตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ฮอ
มาเลเซีย

ประเทศไทยมีการปลูกเผ
มีพ้ืนท่ีปลูกเผือกท้ังประเทศปละ ป
ไร ผลผลิตประมาณ 45,000 – 

วนจังหวัดที่เปนแหลงปลูกที่ส ําคัญ ไดแ
สระบุรี อยุธยา สิงหบุรี ปราจีนบุรี นคร
ะดับทองถ่ินที่สํ าคัญอีกพืชหน่ึง 
ิน่หอมและรสชาติดี เปนพืชหัว
ึ่ง หัวเผือกจะมีสวนประกอบ
บประกอบไปดวยโปรตีนและแร
นอาหารสัตวไดอีกดวย และมี
บริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม
กํ าลังเปนที่ตองการของตลาด
งกง ญี่ปุน เนเธอรแลนด และ  

ือกอยูทั่วไปทุกภาคของประเทศ 
ระมาณ 25,000 – 30,000 
65,000  ตัน ผลผลิตเฉล่ีย
ก จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค 
ปฐม ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี
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สุพรรณบุรี ชุมพร และสุราษฏรธานี
เอกสารเผยแพรเรื่องนี ้ นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดที่จ ําเปนในการปลูกเผือก สภาพดิน

ฟาอากาศที่เหมาะสม การจํ าแนกพันธเผือก การขยายพันธุเผือก การเก็บรักษา ฯลฯ เอกสารเร่ืองน้ี 
จะทํ าใหเกษตรกรและผู อานสามารถนํ าไปใชเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจผลิตพืชชนิดน้ีตอไป  
รวมทั้งใชพัฒนาการปลูกเผือกใหไดปริมาณและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

เปนพืชเศรษฐกิจระดับทองถิ่นที่สํ าคัญอีกพืชหน่ึง คนไทยนิยมบริโภคเผือก
เพราะมีกล่ินหอมและรสชาติดี เปนพืชหัวที่เปนพืชอาหารที่ส ําคัญอีกชนิดหน่ึง 

หัวเผือกจะมีสวนประกอบเปนพวกแปงและแรธาตุตาง สวนใบประกอบไปดวยโปรตีนและแรธาตุ ซ่ึงใบ
เผือกสามารถนํ าไปใชเปนอาหารสัตวไดอีกดวย และมีเผือกบางประเภทที่ใชใบส ําหรับบริโภคซึ่งหัวจะมี
ขนาดเล็กไมเหมาะตอการบริโภคปจจุบันเผือกก ําลังเปนท่ีตองการของตลาดตางประเทศ เชน ออสเตร
เลีย ฮองกง ญี่ปุน เนเธอรแลนด และมาเลเซีย

ประเทศไทยมีการปลูกเผือกอยูทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีพื้นที่ปลูกเผือกทั้งประเทศปละ 
ประมาณ 25,000 – 30,000 ไร ผลผลิตประมาณ 45,000 – 65,000  ตัน ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 
2 –2.5 ตันตอไร สวนจังหวัดที่เปนแหลงปลูกที่ส ําคัญ ไดแก จังหวัดเชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก 
นครราชสีมา สุรินทร สระบุรี อยุธยา สิงหบุรี ปราจีนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี สุพรรณบุรี 
ชุมพร และสุราษฏรธานี

สภาพดินฟาอากาศท่ีเหมาะสม
เผือกเปนพืชหัวท่ีมีตนคลายบอนมีความตองการน้ํ า หรือความช้ืนในการเจริญเติบโตคอนขางสูง 

เผือกจึงชอบดินอุดมสมบูรณ และสามารถอุมน้ํ าไวไดมาก สามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทยใน
แหลงที่มีระบบนํ ้าชลประทานดีจะสามารถปลูกเผือกไดตลอดป สวนในแหลงท่ีมีน้ํ าจ ํากัดควรปลูกเผือก
ในชวงฤดูฝนเทาน้ัน เผือกปลูกไดท้ังท่ีลุมและดอน สภาพไร ท่ีราบสูงไหลเขาและปลูกไดในดินหลาย
ชนิด ยกเวนดินลูกรัง ดินที่เหมาหะสมสํ าหรับการปลูกเผือกมากที่สุด คือ ดินรวนปนทราย มีอินทรีย
วัตถุสูง หนาดินลึก ระบายน้ํ าดี โดยปกติจะใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก หรือปุยหมักจ ํานวนมากกอนปลูก
โดยหวาน และไถกลบกอนปลูก 2-3 เดือน และเพิ่มปุยไนโตรเจน (N) และโปแตสเซียม (K) ระหวาง
พืชเจริญเติบโตจะใหผลด ีคาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH)ระหวาง 5.5-6.5 อุณหภูมิที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตประมาณ 21-27 องศาเซลเซียส โดยท่ัวไปจะปลูกเผือกในระดับความสูงไมเกิน 
1,000 เมตรจากระดับน้ํ าทะเล

ลักษณะทั่วไป
ลํ าตน เผือกเปนพืชหัวที่มีลํ าตนใตดินสะสมอาหารเรียกวา หัวซึ่งเกิดจากการขยายของลํ าตนใต

ดิน พรอมกับความยาวของปลองลดลง เม่ือหัวมีขนาดใหญจะมีรากชวยดึงหัวใหลึกลงในดินท่ีปลายราก

เผือก
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เหลาน้ีจะพองโตข้ึนเปนหัวยอยที่มีขนาดเล็ก หรือ เรียกวา ลูกเผือก ซึ่งจะทํ าหนาที่ชวยยึดลํ าตน  
ชวยดูดน้ํ าและแรธาตุ และสามารถใชเปนสวนท่ีขยายพันธุไดตอไป

ใบ ใบเผือกมีรูปรางคลายหูชาง หรือคลายหัวใจ ขนาดใบกวางประมาณ 25-30 เซนติเมตร 
ยาว 35-45 เซนติเมตร กานใบยาว  45-150 เซนติเมตร  เผือกตนหน่ึงจะมีกานใบประมาณ 12-18 
กาน สีของกานใบลักษณะใบและขอบใบจะแตกตางกันไปตามพันธุ เชน กานใบจะมีสีเขียวออน   
เขียวเขม  มวง  หรือมีจุดสีมวง ขอบใบเรียบหรือเปนคล่ืน ปลายใบอาจแหลมหรือมน ตัวใบอาจจะหนา
และเปนมัน หรือบางและดาน เปนตน

ดอก จะมีลักษณะเปนดอกชอ มีดอกยอยเกาะติดกับกานดอกเดียวกัน ดอกยอยจะเร่ิมบานจาก
ดอกที่อยูลางสุดข้ึนไปทางปลายชอ ไมมีกานดอกยอย ดอกจะเกาะติดกับกานดอกเด่ียว ซึ่งลักษณะยาว
และมีจานหุมชอดอกไวชอดอกมีขนาดยาว 10-15 เซนติเมตร จ ํานวนชอดอกประมาณ 5-15 ชอ 
ตอตนชอดอกมีกานยาว 15-30 เซนติเมตร ดอกเผือกมีสีขาวครีม และสีเหลืองออนแตกตางกันไปตาม
พันธุ บางพันธุออกดอกงายแตบางพันธุออกดอกยากเผือกที่ปลูกในประเทศไทยสวนใหญจะไมออกดอก

ผล ผลของเผือกมีขนาดเล็ก เปนผลเล็กๆ เกาะกลุมอยูในกานดอกเดียวกัน ผลมีสีเขียวเปลือก
บาง เน้ือผลอวบน้ํ า เม่ือแกมีสีน้ํ าตาลดํ าภายในผลจะมีเมล็ดเล็ก ๆ อยูเปนจํ านวนมาก

การจํ าแนกพันธุเผือก
ประเทศไทยมีเผือกมากมายหลายพันธุ  ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตรไดรวบรวมพันธุเผือกจากแหลง

ตาง ๆ ท้ังในแตละตางประเทศประมาณ 50 พันธุ  สามารถจํ าแนกพันธุเผือกเปนกลุมใหญๆ  ไดดังน้ี
1. จํ าแนกเผือกตามกล่ินของหัว มี 2 ประเภท คือ
1.1 เผือกหอม เผือกชนิดน้ีเวลาตมหรือประกอบอาหารจะมีกล่ินหอม ไดแก เผือกหอม

เชียงใหม พันธุพจ.016 พจ.08 และพจ.019 เปนตน
1.2 เผือกชนิดไมหอม เผือกชนิดน้ีเวลาตม หรือประกอบอาหารจะไมมีกล่ินหอม อยางไร

ก็ตามเผือกชนิดน้ีบางพันธุ ถึงแมจะไมมีกล่ินหอมแตก็มีข อดีตรงที่ มีลักษณะเน้ือเหนียวแนน  
นารับประทานเชนกัน ไดแก เผือกพันธุพจ.06 พจ.025 และพจ.012 เปนตน

2.  การจํ าแนกเผือกตามสีของเน้ือ มี 2 ประเภท คือ
1.1  เผือกเน้ือสีขาวหรือสีครีม เผือกชนิดน้ีเม่ือผาดูเน้ือในจะพบวา มีสีขาว หรือสีขาว

ครีม ไดแก เผือกพันธุพจ.06 พจ.07 พจ.025 พจ.014 (เผือกบราซิล) พันธุศรีปาลาวี (อินเดีย) และ
พันธุศรีรัศม ี(อินเดีย) เปนตน

1.2  เผือกเน้ือสีขาวปนมวง เผือกชนิดน้ีเม่ือผาหัวดูเน้ือ จะพบวามีสีขาวลายมวงปะปนอยู 
ซึ่งจะมีสีมวงมากหรือนอยแตกตางกันในแตละพันธุไดแกเผือกหอมเชียงใหม พันธุพจ.016 พจ.08 
พจ.05 และพจ.020 เปนตน

นอกจากน้ี ยังมีการจํ าแนกเผือกตามจ ํานวนหัวขนาดใหญตอตน คือเปนหัวใหญหน่ึงหรือมาก
กวาหน่ึงหัวตอตน จ ําแนกตามการแตกกอ เชน แตกกอนอย (3-10 ตน) ปานกลาง (10-20 ตน) 
และมาก (มากกวา 20 ตนข้ึนไป)
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           เผือกหอมเชียงใหม                  เผือกพันธุพิจิตร 1 (พจ.016)

                         เปรียบเทียบพันธุเผือกท่ีมีการปลูกในประเทศไทย
พันธุ ใบ การแตกกอ

(จํ านวนหัว)
สีเนื้อ กลิ่น ผลผลิต

(ตัน/
ไร)

%
แปง

%
น้ํ าตาล

หมายเหตุ

1. เผือกหอม
เชียงใหม

รปูหัวใจ
กานใบสีเขียว
ปลายกานใบสี
มวง
จดุกลางใบสีมวง

มาก
หัวใหญ 1 หัว
หัวเล็ก 20-30
หัว
หัวเล็กอยูใกลตน
แม

ขาวปน
มวง

หอม 4 14.0 2.2 -

2. พจ.016
(พิจิตร1)

รปูหัวใจ
กานใบสีเขียว
ปลายกานใบสี
มวง
จดุกลางใบสีมวง

ปานกลาง
หัวใหญ 1 หัว
หัวเล็ก 15-18
หัว
หัวเล็กอยูหางตน
แม

ขาวปน
มวง

หอม 4-6 23.0 2.6 เหมาะส ําหรับ
อตุสาหกรรม
แปรรูป

3. พจ.06 รปูหัวใจ
กานใบสีเขียว
เขมตลอดท้ังกาน

ไมมีจุดสีมวงอยู
กลางใบ

ปานกลาง
หัวใหญ 3-4 หัว

หัวเล็ก 10-15
หัว
หัวเล็กอยูหางตน
แม

ขาวเน้ือ
เหนียว
แนน

ไม
หอม

4-7 10.8 2.4 ทนโรคและ
แมลงคอนขาง
ทนแลว

4. พจ.025 รปูหัวใจ
กานใบสีเขียว
เขมท้ังกาน
ไมมีจุดกลางใบ

ปานกลาง
หัวใหญ 3-4 หัว

หัวเล็ก 15-18
หัว

ขาวเน้ือ
เหนียว
แนน

ไม
หอม

4-7 10.0 2.3 ทนโรคและ
แมลงคอนขาง
ทนแลง
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พันธุ ใบ การแตกกอ
(จํ านวนหัว)

สีเนื้อ กลิ่น ผลผลิต
(ตัน/
ไร)

%
แปง

%
น้ํ าตาล

หมายเหตุ

5.พจ.08 รปูหัวใจ
กานใบสีเขียว
ปลายกานใบสี
มวง
จดุกลางใบสีมวง

มาก
หัวใหญ 1 หัว
หัวเล็ก 30-40
หัว

ขาวปน
มวง

หอม 4 16.0 1.4 -

6.พจ.05 รปูหัวใจ
กานใบสีเขียว
ปลายกานใบสี
มวง
จดุกลางใบมวง
ตนสงู

มาก
หัวใหญ 1 หัว
หัวกลาง/หัวเล็ก
20-25 หัว

ขาวปน
มวง

หอม 4-4.5 19.0 2.2 เหมาะส ําหรับ
อตุสาหกรรม
แปรรูป

หมายเหตุ - รวบรวมพันธุโดยศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร

การขยายพันธุเผือก
เผือกเปนพืชหัวที่สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี ดังน้ี
1.  การเพาะเมล็ดเปนวิธีท่ีงายแตใชเวลานานกวาจะยายปลูกลงแปลงได ในประเทศไทยเผือก

แตละพันธุมีการออกดอกและติดเมล็ดนอย เกษตรกรไมนิยมขยายโดยวิธีนี้
2.  การเพาะเล้ียงเน้ือเย้ือ  เปนวิธีการขยายพันธุเผือกท่ีปลอดจากเช้ือท่ีติดมากับตนพันธุได

เปนปริมาณคร้ังละมาก ๆ  แตตนทุนการผลิตสูงเกษตรกรยังไมนิยมขยายพันธุโดยวิธีน้ี
3.  การขยายพันธุโดยใชหนอ  เปนสวนที่แตกออกมาเปนตนเผือกขนาดเล็กอยูรอบๆตนใหญ 

เม่ือแยกออกจากตนใหญ หรือตนแมแลวสามารถนํ าไปลงแปลงไดโดยไมตองเสียเวลาไปเพาะชํ า
4.  การขยายพันธุโดยใชหัวพันธุ  หรือที่เกษตรกรเรียกวาลูกซอหรือลูกเผือก ซึ่งเปนห;ัขนาด

เล็กที่อยูรอบ ๆ หัวเผือกขนาดใหญ วิธีนี้เปนวิธีที่นิยมทั่วไปทั้งประเทศไทยและตางประเทศ แตในการ
ปลูกแตละคร้ัง ควรเลือกเผือกท่ีมีขนาดปานกลางไมเล็กหรือใหญเกินไป หัวพันธุท่ีมีขนาดสม่ํ าเสมอจะ
ทํ าใหเผือกท่ีปลูกแตละตนลงหัวในเวลาใกลเคียงกัน เก็บเกี่ยวไดพรอมกัน และที่สํ าคัญจะท ําใหไมมีหัว
ขนาดเล็กและใหญแตกตางกันมาก

ฤดูปลูก
ประเทศไทยสามารถปลูกเผือกไดทั่วทุกภาคและทุกฤดูกาลตลอดทั้งปซึ่งถาเปนแหลงที่มีน้ํ า 

ชลประทานดีอยูแลว เกษตรกรจะปลูกเผือกเมื่อไรก็ได แตโดยท่ัวไปเกษตรกรนิยมปลูกเผือกในตนฤดู
ฝนในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน และฤดูแลงชวงหลังการทํ านาเดือนมกราคม – กุมภาพันธุ

ฤดูฝน ปลูกมากในสภาพพ้ืนท่ีดอน อาศัยน้ํ าฝน มีบางทองท่ีปลูกในสภาพพ้ืนท่ีลุม หรือที่นา
ฤดูแลง ปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวแลว หากเก็บเก่ียวขาวเสร็จแลวภายในเดือนธันวาคม  

จะปลูกผักกอนการปลูกเผือกในเขตชลประทานจะสามารถปลูกเผือกไดตลอดท้ังป
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การปลูกเผือก
เผือกสามารถปลูกไดหลายลักษณะตามสภาพพื้นที่ ดังน้ี
1.  การปลูกเผือกในสภาพไร เปนการปลูกเผือกในสภาพที่ดอนทั่วๆ ไป เชน ตามไหลเขา พื้น

ที่ไรตาง ๆ การปลูกเผือกท่ีดอนควรปลูกในฤดูฝนเร่ิมปลูกเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ถามีแหลงน้ํ า
สามารถใหน้ํ าเผือกไดก็สามารถปลูกไดตลอดป

1.1  การเตรียมดิน กอนการปลูกเผือก 1-2 เดือน ใหแทรกเตอรไถดะดวยผาน 3 หรือ 
 4 ตากไวระยะหนึ่งแลวไถแปรเพื่อยอยดิน ถาบริเวณดินปลูกดังกลาวเปนดินท่ีมีกรดสูง หรือเปนดิน
เปร้ียวควรหวานปูนขาวรวมท้ังปุยคอก หรืออินทรียวัตถุ กอนดํ าเนินการไถเตรียมดิน หลังจากไถแปร
เรียบรอยแลวใหเตรียมหลุมกวาง 30-40 เซนติเมตร ลึก 20-30 เซนติเมตร ระยะปลูกระหวางตน 
50 เซนติเมตร ระยะหางแถว 1 เมตร ถามีปุยคอกใหใสปุยคอกรองกนหลุมกอนปลูก

1.2  การเตรียมพันธุ  การเตรียมพันธุเผือกบนท่ีดอน ใชหัวพันธุเผือกท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน
โดยเฉล่ียหวัพันธุมีเสนผาศูนยกลาง 3 เซนติเมตร ไมจ ําเปนตองเพาะเผือกใหแตกหนอกอนการปลูก 
ทํ าการปลูกโดยฝงลงไปในหลุมท่ีเตรียมไวไดเลย พื้นที ่ 1 ไร จะใหหัวพันธุเผือก 100-200 กิโลกรัม 
การปลูกเผือกบนที่ดอนบางแหงอาจมีปลวกชุกชุม หรือมีแมลงใตดินมากควรใชสารเคมีคารโบฟูแรน 
(ฟูราดาน) รองกนหลุมกอนปลูก

1.3 การปลูก  การปลูกโดยใชรถแทรกเตอรยกรองใชระยะระหวางรองประมาณ 1 เมตรปลูก
โดยวางหัวเผือกลงในรองระยะระหวางตน 50 เซนติเมตร นํ าดินบางสวนจากสันรองกลบหัวพันธุ จาก
นั้นคอยพูนโคนเมื่อเผือกเจริญเติบโตขึ้น เน่ืองจากหัวเผือกก็คือลํ าตนใตดินท่ีขยายออกเพ่ือสะสมอาหาร 
จึงเจริญข้ึนบนมากกวาลงหัวลึกลงไป จึงตองคอยพูนโคนอยูเสมอจนในที่สุดสันรองเดิมเม่ือเร่ิมปลูก
กลายเปนรองทางเดิน

          เริ่มปลูก                       เผือกเร่ิมงอกและต้ังตัว        เผือกเจริญเติบโตหลังจากพูนโคน

1.4  การใหน้ํ า  เผือกเปนพืชหัวท่ีข้ึนไดดีในดินท่ีมีความชุมช้ืน  ฉะน้ันการปลูกเผือกในทีด่อน 
นอกจากจะอาศัยนํ้ าฝนแลวจะตองมีแหลงน้ํ าใหความชุมช้ืนเผือกอยูเสมอ ซ่ึงถาปลูกเผือกไมมากควรรด
น้ํ าดวยสายยาง แตถาปลูกมากกวา 10 ไรข้ึนไป ควรใหน้ํ าแบบสปริงเกลอร แบบเคลื่อนยายไดชั่วโมง
ละ 3-5 ไร

1.5  การใสปุย ควรใสปุย 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 กอนปลูกรองกันหลุมดวยปุยคอกอัตรา 1-3 กํ ามือ
ตอตน และปุย 18-6-6 อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร ตอจากน้ันใสคร้ังท่ี 2 เม่ืออายุ 2 เดือน ใชสูตร 
18-6-6 หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร และครั้งที ่3-4 เดือน ใชสูตร 13-13-21 อัตรา 
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50 กิโลกรัม/ไร จะท ําใหเผือกมีน้ํ าหนักหัวดี ในการใสปุยแตละคร้ังควรจะพรวนดินและรดน้ํ าใหชุมชื้น
อยูเสมอ รากเผือกจะไดดูดซับปุยไปใชประโยชนไดสะดวก

1.6  การกํ าจัดวัชพืช  และการพูนโคน ในระยะ 1-3 เดือนแรกตนเผือกยังเล็กควรมีการถาก
หญาหรือใชสารกํ าจัดวัชพืช พรอมท้ังพรวนดิน โคนตนเดือนละ 1 คร้ัง เม่ือตนเผือกโตใบคลุมแปลงมาก
แลวไมจํ าเปนตองกํ าจัดวัชพืชอีกจนกวาจะเก็บเกี่ยว

1.7  การคลุมแปลง  ในแหลงปลูกเผือกทีมี่เศษเหลือของพืช เชน ฟางขาว เปลือกถ่ัวและ 
หญาคา เปนตน ควรนํ ามาคลุมแปลงปลูกเผือก เพื่อชวยรักษาความชุมชื้นและอุณหภูมิ อีกท้ังยังเปน
การปองกันวัชพืช และการแตกหนอของเผือกบางสวนไดอีกดวย สํ าหรับประเทศญี่ปุน จะใชพลาสติกสี
ดํ าเปนวัสดุคลุมแปลงเผือก การใชวัสดุคลุมแปลงปลูกเผือกจะท ําใหเผือกมีผลผลิตสูงข้ึน 18-20%

1.8  การเก็บเก่ียว  เม่ือเผือกมีอายุได 5-6 เดือน สังเกตเห็นใบเผือกจะเล็กลง ใบเผือก 
ใบลาง ๆ จะมีสีเหลือง เหลือใบยอด 2-3 ใบ จึงสามารถขุดเก็บเก่ียวผลผลิตได

สํ าหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตเผือกในที่ดอนที่ประเทศญี่ปุนน้ัน เร่ิมแรกจะใชเคร่ืองตัดหญา 
แลลสพายหลังตัดตนเผือกเหลือแตตอสูงกวาพ้ืนดินประมาณ 1  คืบ แลวใชแทรกเตอรที่ออกแบบใน
การเก็บเกี่ยวเผือกโดยเฉพาะ สามารถเก็บเก่ียวเผือกไดรวดเร็ววันละหลายไร และประหยัดแรงงานใน
การเก็บเก่ียวกวาการใชแรงงานคนขุดมาก คาดวาในวันขางหนาการเก็บเก่ียวเผือกในท่ีดอนของไทยจะ
พัฒนาเปนการใชรถแทรกเตอรเก็บเกี่ยวตอไป

2.  การปลูกเผือกริมรองสวน  เปนการปลูกเผือกบนรองผัก หรือริมคันนา หรือริมรองสวน 
การปลูกเผือกแบบน้ีสวนมากจะเปนแหลงที่เกษตรกรนิยมปลูกผักรองสวนอยูแลว เชน นครปฐม 
ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เปนตน

     2.1  การเตรียมดิน ใชพล่ัวแทงดินสาดโกยข้ึนทํ าฐานรองมีลักษณะคลายคันนาไปตามรอง
สวน หรือรองปลูกผัก เตรียมหลุมปลูกโดยมีระยะระหวางตน 50 เซนติเมตร

     2.2 การเตรียมพันธุ นํ าหัวพันธุเผือกท่ีมีขนาดเทาๆ กันไปเพาะช ําในแปลงเพาะชํ า โดยมี
ข้ีเถาแกลบเปนวัสดุเพาะชํ า วิธีการเตรียมแปลงเพาะช ําใหไถพรวนดิน 1 คร้ัง เพ่ือปรับดินใหเรียบ
สม่ํ าเสมอปข้ีูเถาแกลบหนาประมาณ 1-2 น้ิว จากน้ันนํ าลูกเผือกมาวางเรียงบนข้ีเถาแกลบใหเต็มแปลง
แลวใชขี้เถาแกลบทับบาง ๆ รดน้ํ าใหชุมอยูเสมอทุกวัน จนกลาเผือกมีอายุประมาณ 2-3 สัปดาห โดย
จะมีใบแตกออกมา  2-3 ใบ สูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร ก็สามารถยายปลูกได พื้นที่ปลูกเผือก 
1 ไร จะใชพันธุเผือกประมาณ 100-200 กิโลกรัม

นํ าลูกเผือกวางเรียงบนข้ีเถาแกลบ    โรยขี้เถาแกลบบาง ๆ หากมีฟางใช      แปลงกลาเผือกพรอมยายปลูกได
                                                          คลุมทับอีกช้ัน
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2.3 การปลูก  นํ าลูกเผือกที่งอกแลว 2-3 ใบ มาปลูกในหลุมหางกันประมาณ 50 เซนติเมตร 
ปลูกหลุมละ 1 ตัน

         การปลูกเผือกริมรองสวนระยะตน                การปลูกเผือกบนหลังรองผักระยะปลูก
50 เซนติเมตร                                     100x50 เซนติเมตร

การปลูกเผือกริมคันนาของเกษตรกรชาวนาจังหวัดอยุธยา   อางทอง  และสุพรรณบุรี  คลาย
การปลูกเผือกขางรองพืชผักหรือริมรองสวนและมีการดูแลรักษาคลายกัน

สวนการปลูกเผือกบนหลังรองสวนผักน้ัน จะปลูกคลายๆ กับการปลูกเผือกบนที่ดอนโดย
ใชระยะปลูกระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 100 เซนติเมตร (1 เมตร) การรดน้ํ าจะเหมือน
การรดน้ํ าผักแบบยกรองทั่วไป สวนการดูแลรักษาอ่ืนๆ ก็เหมือนการปลูกเผือกในทีด่อน

    2.4  การใสปุย  ควรใสปุย 3  คร้ัง  เชนเดียวกับการปลูกเผือกท่ีดอนโดยใชสูตรปุย และ
อัตราเดียวกัน สํ าหรับวิธีการใสน้ันใสโดยการเจาะหลุมระหวางตนหยอดปุยลงไป แลวกลบดวยดินโคลน

    2.5  การกํ าจัดวัชพืช กลบโคนตนและการตัดแตงหนอ   หลังจากปลูกเผือกได 1 เดือน 
ควรมีการกํ าจัดวัชพืชและกลบโคนดวยดินโคลนทุกเดือนและถาพบวาเผือกมีการแตกหนอมากเกินไป
ควรใชเสียมแซะหนอขางออกใหหมด เผือกจะมีการลงหัวไดขนาดใหญข้ึน

    2.6 การเก็บเก่ียวผลผลิต หลังจากปลูกเผือกได 5-6 เดือน ใบเผือกจะเล็กลง ใบหนาข้ึน 
ใบชวงลางจะเปนสีเหลือง และเริ่มเหี่ยวเหลือใบยอด 2-3 ใบ ใหขุนโดยใชเหล็กปลายแหลมขนาด
 5 หุน ยาว 1 เมตร 25 เซนติเมตร มีหวงกลมทํ าเปนมือถือ แทงเหล็กแหลมลงไปที่โคนเผือกอยาใหชิด
โคนเผือกมากนักเพราะกานเหล็กจะถูกหัวเผือกเสียหายได เม่ือแทงเหล็กแหลมลงไปแลว ก็โนมกาน
เหล็กเอียงทํ ามุมกับพ้ืนดิน 45 องศา หมุนเหล็กควานรอบโคนตนเผือกเปนคร่ึงวงกลมท้ัง 2 ดาน 
ของตน แลวดึงเอาหวัเผือกข้ึนมา ผูที่มีความชํ านาญในการใชเหล็กแหลมจะสามารถควานหัวเผือกข้ึนมา
ไดรวดเร็วมาก

เครื่องมือขุดเผือก
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3.  การปลูกเผือกในนา  เปนการปลูกในพ้ืนท่ีนาเชนปลูกหลังฤดูการทํ านา เปนพื้นที่ที่มีระบบ
น้ํ าชลประทานดี เชน จังหวัดสระบุรี สิงหบุรี และนครสวรรค เปนตน

3.1 การเตรียมดิน หลังจากการเก็บเกี่ยวขาวแลว ใหใชรถแทรกเตอรไถดะดวยผาน
 3 หรือ 4 ตากดินไวระยะหน่ึงประมาณ 15-30 วัน แลวไถยอยดิน ถาบริเวณดินปลูกน้ันเปนดินเปร้ียว 
ควรใสปูนขาว เพ่ือลดความเปนกรดของดิน (ดินเปร้ียว) ในอัตรา 200-400 กิโลกรัม/ไร ข้ึนอยูกับดิน
เปร้ียวมากหรือนอย โดยหวานปูนขาวกอนการไถพรวนตอจากน้ันใชรถแทรกเตอรยกรองหางกัน 
1-1.20 เมตร เหมือนการยกรองปลูกออย

การปลูกเผือกหลังนาน้ันบางแหง เชน สระบุรี และสุพรรณบุรี จะเตรียมดินแบบท ํานามีการ 
ท ําเทือก แลวปลอยน้ํ าออกเหลือดินโคลน นํ าลูกเผือกที่เพาะช ํามีการแตกยอด 1-2 ใบ แลวมาปลูก
แบบดํ านาก็มีผลใหเผือกต้ังตัวเจริญเติบโตดี เชนกัน

3.2 การเตรียมพันธุ  การปลูกเผือกในนาจะใชลูกเผือกที่เพาะชํ าจนแตกใบแลวประมาณ
 2-3 ใบ หรือสูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร ยายลงปลูกเชนเดียวกับการปลูกเผือกริมรองสวน
 และมีวิธีเตรียมกลาเผือกเชนเดียวกัน

3.3  การปลูก  การปลูกเผอืกในนาจะปลูก 2 แบบ ถาปลูกแบบยกรองจะปลูก 2 แถว แตถา
ปลูกแบบนาดํ าจะปลูกแถวเดียว

   3.3.1  การปลูกแบบแถวเดียว วิธีการปลูกแบบนี้จะคลายวิธีการท ํานาโดยหลังจากเตรียม
แปลงท ําเทือกเสร็จแลว เกษตรกรจะน ําลูกเผือกที่แตกใบ 1-2 ใบ ไปปลูกลงแปลงแบบดํ านา ระยะปลูก
ระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 100 เซนติเมตร วิธีน้ีจะใหน้ํ าแบบทวมแปลงเหมือนการท ํานา
เม่ือเผือกต้ังตัวได ทํ าการพูนโคน (ชาวไรเผือกภาคกลางเรียกวา “การแทงโปะ” คือเปนการแทงตักดิน
ข้ึนมากองไวตามแถวเผือก

 
         การ “ แทงโปะ”                การเตรียมดินท่ีพรอมจะปกดํ ากลาเผือก    การปลูกเผือกในนาแบบแถวเดียว
   3.3.2  การปลูกแบบแถวคู  เปนการปลุกเผือกหลังนาแบบยกรองแตละรองหางกันประมาณ 
120-150 เซนติเมตร นํ าลูกเผือกที่เตรียมเพาะชํ าแลวมีใบ 1-2 ใบมาปลูกขางรอง 2 ขางแบบแถวคู
โดยใชระยะระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 40 เซนติเมตร
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                เร่ิมปลูกเผือกในนาแบบแถวคู                    การปลูกเผือกในนาแบบแถวคู

3.4 การใหน้ํ า  การปลูกเผือกหลังนาสวนใหญจะตรงกับฤดูรอน จ ําเปนตองใหน้ํ าเผือกให 
ชุมชื้นอยูเสมอเผือกจึงเจริญเติบโตและลงหัวไดดี ถาเปนการปลูกเผือกแบบเดียวกับการทํ านาก็ควร
ปลอยน้ํ าทวมแปลงเปนระยะอยาใหแปลงปลูกเผือกขนาดน้ํ า โดยใหนํ้ าสูงกวาผิวดิน 10-15 เซนติเมตร

สวนการปลูกเผือกแบบยกรองและปลูกแบบแถวคูน้ันจะใหน้ํ าแบบสูบน้ํ าหรือปลอยน้ํ าเขาตาม
รองใหดินปลูกขางตนเผือกมีความชุมช้ืนอยูเสมอ

การใสปุย การกํ าจัดวัชพืช การกลบโคนตน การตัดแตงหนอ และการเก็บเกี่ยวเผือกที่ปลูก 
ในนา ปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกเผือกริมรองสวนตามท่ีไดกลาวไปแลว

การเก็บรักษา
เผือก  เปนพืชหัวที่เก็บรักษาไวนานพอสมควร  หลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตแลว ควรนํ าเผือก

ไปไวในที่รมเงามีอากาศถายเทไดสะดวก ไมอับลมเปนท่ีท่ีมีอากาศคอนขางเย็น เชน ใตรมไม หรือ 
ใตถุนบาน เปนตน ตอจากนั้นท ําการแยกดินที่กับหัวและแยกรากแขนง คัดแยกหัวแตละขนาด เชน
 ใหญพิเศษ ใหญ กลาง และเล็ก แลวบรรจุใสภาชนะที่เหมาะสม เชน ถุงพลาสติกขนาดใหญแบบ 
เจาะรูได หรืออาจเปนเขงหรือรังพลาสติก

ขอควรปฏิบัติเพื่อเก็บรักษาหัวเผือกไวไดนาน และไมเนาเสียงายดังน้ี
1. กอนขุดเผือกประมาณ 15-30 วัน ไมควรเอาน้ํ าเขาแปลงหรือรดน้ํ าแปลงเผือกเพราะเผือก

จะดูดซึมน้ํ าไวมาก เก็บไวไมไดนาน
2. ขุดเผือกเฉพาะเม่ือเผือกมีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตไมควรเก็บเกี่ยวเผือกเม่ือมีอายุนอยเกินไป 

จะเนาเสียไดงาย
3. ในการขุดเผอืกแตละคร้ัง ควรขุดเผือกดวยความระมัดระวังอยาใหหัวเผือกมีบาดแผลบอบช้ํ า

เผือกจะเนาเสียงาย เมื่อพบวาเผือกมีบาดแผลควรแยกไวตางหากไมปะปนกัน
4. กรณีที่จะขนสงเผือกไปไกลๆ หรือจะเก็บเผือกไวนานหลายเดือนไมควรลางดินออก 

ผึ่งใหแหงสนิทอยาใหเปยกชื้นกอนที่จะน ําเขาไปเก็บในโรงเก็บหรือขนสงไกลๆ ตอไป
5. การขนสงเผือกควรมีภาชนะใสเผือกที่เหมาะสม ซึ่งตางประเทศ เชน ญ่ีปุนจะใสกลอง

กระดาษสามารถใสเผือกซอนกันได โดยเผือกไมทับถมกันเปนปริมาณมาก จึงมีผลหรือเปนสวนหน่ึง 
ที่จะเก็บรักษาเผือกไดไมนาน



การปลูกเผือก 11

6. ไมควรนํ าเผือกที่เก็บเกี่ยวได มาสุมกองกันเปนปริมาณมากหรือข้ึนไปเหยียบย่ํ าเผือก ควรนํ า
เผือกที่จะเก็บรักษาไวนาน ๆ มาเก็บไวเปนช้ันๆ

7. หองที่เก็บรักษาหัวเผือกน้ัน จะตองมีการระบายอากาศไดสะดวก อุณหภูมิประมาณ 
10-15 องศาเซลเซียส

หากมีความจํ าเปนตองเก็บรักษาควรตัดใบและรากทั้งหมดออกไมควรลางน้ํ า การเก็บรักษา 
หัวเผือก โดยการจุมลงไปในสารปองกันเช้ือรา แคปแทน หรือ เบนเลท ความเขมขน 500 สวนใน 
ลานสวน (ppm.) แลวเก็บรักษาไวในบอดินจะท ําใหหัวเผือกเนาเสียลดลง ไดผลดีกวาการเก็บรักษาใน 
ข้ีเล่ือยแหง ข้ีเล่ือยช้ืนและถุงพลาสติกหัวยอยหรือลูกเผือกท่ีเก็บรักษาไวในบอดินใตสภาพรมและปองกัน
น้ํ าฝนไดจะเก็บรักษาไวไดนาน 6-10 เดือนอายุการเก็บรักษาข้ึนอยูกับขนาดหัวคือเผือกท่ีมีขนาดหัว
 คือ เผือกที่มีขนาดหัวเล็กจะเก็บรักษาไวไดนานกวาเผือกที่มีขนาดหัวใหญ

นอกจากจะเก็บรักษาเผือกในรูปหัวเผือกสดแลว ยังสามารถเก็บรักษาเผือกในรูปเผือกแหง โดย
ทํ าการปอกเปลือกแลวผาเผือกเปนแผนบาง ๆ ตากเผือกใหแหงสนิท เม่ือจะนํ ามาบริโภค ก็สามารถ
นํ าไปน่ึงทอด หรือบด เปนแปงเผือกได

โรคเผือกท่ีสํ าคัญ

1. โรคใบไม (โรคใบจุดตาเสือ)
สาเหตุ  เกิดจากเช้ือรา Phythopthera  colocasiae Rac. อาการบนใบเกิดจุดสีน้ํ าตาลฉ่ํ าน้ํ า

ขนาดหวัเข็มหมุด ถึงขนาดเหรียญบาท ปรากฎเห็นชัดบนผิว
ใบแผลขยายใหญข้ึนเปนวงๆ ตอกัน ลักษณะพเิศษ คือ บริเวณ
ของขอบแผลมีหยดสีเหลืองขน ซ่ึงตอมาแหงเปนเม็ดๆ เกาะ
อยูเปนวงๆ เมื่อบีบจะแตกเปนผล ละเอียด สีสนิม ในระยะที่
รุนแรงแผลขยายติดตอกัน และทํ าใหใบมวนพับเขาและแหง
เหี่ยว หรืออาจเนาเละถาอากาศช้ืนมีฝนพรํ า

อาการ  บนกานใบจะเกิดแผลฉํ่ าน้ํ ายาวรี สีน้ํ าตาล
ออน แผลขยายใหญข้ึนเปนวงๆ เชนกันตอมาจะเนา  แหง  
เปนสีน้ํ าตาล มีหยดสีเหลืองขนดวยทํ าใหกานตานทานน้ํ า
หนักใบไมไดจึงหักพับ มีผลท ําใหใบแหง พบมากในระยะโรค
รุนแรง และมีลมพัด อาการเปนระยะน้ีทํ าใหผลผลิตลดลง และ
เชือ้น้ีอาจเขาทํ าลายหัวเผือกดวยท ําใหหัวเผือกเนาเสียหายได

ความสัมพันธของความชื้นและอุณหภูมิ จะมีผลตอ
การเกิดโรคเชื้อราท ําใหโรคมีการระบาดรุนแรงหากชวงท่ีไดรับเช้ือ มีฝนตกพรํ าตอนใกลรุง และตอนเชา
ติดตอกัน มีฝนพรํ าทั้งวัน และมีลมออนๆ เน่ืองจากสภาพดังกลาวเหมาะสมตอการสรางสปอรเช้ือรา ซึ่ง
เชื้อสรางสปอรบนใบเผือกไดดีหากมีความช้ืนสูง (90-100%) และอุณหภูมิตํ ่า (20-25%)
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โรคน้ีเปนโรคที่รุนแรงที่สุดของเผือกที่พบในประเทศไทยและในตางประเทศ โรคน้ีเร่ิมระบาด
เม่ือมีฝนตกและอากาศชุมชื้น ถามีฝนตกหนักและติดตอกันหลาย ๆ วัน โรคจะระบาดอยางรวดเร็ว 
ในแปลงที่เปนรุนแรง เผือกจะมีใบเหลือประมาณตนละ 3-4 ใบ เทาน้ัน เผือกท่ีเปนโรคน้ีถายังไมเร่ิม 
ลงหัว หรือลงหัวไมโตนักจะเสียหายหมด หัวท่ีลงจะไมขยายเพ่ิมขนาดข้ึน ในชวงทีห่มอกลงจัดเผือกจะ
เปนโรคน้ีไดงายเชนเดียวกัน

การปองกันกํ าจัด
1. หากพบวาในเผือกเร่ิมเปนโรคใบจุดตาเสือ ใหตัดใบเผือกที่เปนโรคไปเผาทํ าลายใหหมด 

ไมควรปลอยท้ิงหลงเหลืออยูในแปลง เช้ือราจะปลิวไปยังตนเผือกตนอ่ืนๆ ได
2. ใชพันธุที่ตานทานตอโรคใบจุดตาเสือ ในแหลงที่มีโรคน้ีระบาดมากๆ ควรเปล่ียนใช 

พันธุเผือกที่ทนทานตอโรคใบจุดตาเสือมาปลูกแทน เชน พันธุ พจ.06 เปนตน
3. แยกแปลงปลูกเผือกใหหางกันเพ่ือลดการแพรกระจายของโรค
4. ไมควรเดินผานแถวเผือกในขณะท่ีแปลงเผือกช้ืนแฉะ เพราะท ําใหเพ่ิมการระบาดของเช้ือ
5. ใชสารเคมี ไดแก ริโดมิล อัตรา 2-3 กรัมตอตน หยอดลงไปท่ีโคนตนจะสามารถปองกันโรค

ไดประมาณ 1 เดือน หรือใชสารคูปราวิท 50%  อัตรา 80 กรัมตอน้ํ า 20 ลิตร พนใหทั่วทั้งตน
 5-7 วันตอครั้ง และเน่ืองจากเผือกมีใบล่ืนมาก การฉีดสารเคมีทุกคร้ังจึงควรใชสารจับใบผสมไปดวย 
เพื่อใหสารเคมีจับใบเผือกไดนาน

2. โรคหัวเนา
สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii โรคน้ี

อาจเกิดไดระหวางการเก็บรักษาหัวเผือก หรือปลอยทิ้งไว
ในแปลงปลูกนานเกินไป หรือมีน้ํ าทวมขังแปลงปลูกเผือก
ในชวงเผือกใกลเก็บเกี่ยว

การปองกันกํ าจัด
1.  พยายามหลีกเล่ียงไมใหหัวเผือกที่ใกลชวง

เก็บเกี่ยวไดรับนํ ้าหรือความช้ืนมากเกินไป ถามีน้ํ าทวมขัง
ควรสูบน้ํ าออก

2. ในระหวางการเกบ็รักษาหัวเผือกในโรงเก็บน้ํ าควรระมัดระวังไมใหหัวเผือกชื้น และไมควรกองหัวเผือกสุมกัน
มาก ๆ ควรทํ าเปนช้ันๆ จะไดระบายถายเทอากาศไดสะดวก

แมลงศัตรูเผือก
1. หนอนกระทูผัก
เปนแมลงศัตรูเผือกที่ระบาดเฉพาะแหลง ไม

พบทั่ ว ไ ป  แมลงช นิด น้ี มีพื ช อ า ศั ยหลายช นิด  
เชน บัวหลวง และพืชผักชนิดตาง ๆ

ลักษณะและการทํ าลาย เร่ิมแรกผีเส้ือจะวางไข
ไวตามใบเผือก แลวฟกตัวออกเปนตัวหนอนอยูเปนกลุม
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กัดกินใบเผือกด  านล  าง  เห ลือกไว แต ผิ วใบด านบนเ ม่ือผิวใบแห งจะมองเห็นเป นสีขาว   
ถาหนอนกระทูผักระบาดมากจะกัดกินใบเผือกเสียหายทั่วทั้งแปลงได ทํ าใหเผือกลงหัวนอย ผลผลิตต่ํ า

การปองกันกํ าจัด   ใหสารเคมีฉีดพนชวงท่ีหนอนชนิดน้ีระบาดสารเคมีท่ีใช ไดแก เพอเมทริน 
มีช่ือการคา คือ แอมบุช 10% อีซี ใชอัตรา 40-60 มิลลิลิตรตอน้ํ า 20 ลิตร และแอมบุช 25% อีซี
 ใชอัตรา 10-20 มิลลิลิตรตอน้ํ า 20 ลิตร หรือสารเฟนวาลีเรท มีช่ือการคาคือ ซูมิไซดิน 20 % อีซ ี
ใชอัตรา 15-30 มิลลิลิตรตอน้ํ า  20 ลิตร ซูมิไซดิน 35% อีซ ีใชอัตรา 10-20 มิลิลิตรตอน้ํ า 20 ลิตร 
และซูมิไซดิน 10% ใชอัตรา 30-60 มิลลิลิตรตอน้ํ า 20 ลิตร หรืออาจใชสารเคมีอโซดริน อัตรา
 28-38 มิลลิลิตรตอน้ํ า 20 ลิตร หรือแลนเนท อัตรา  12-15 กรัมตอน้ํ า 20 ลิตร อยางใดอยางหน่ึง 
พนในชวงทีห่นอนระบาด

2. เพล้ียออน
เปนแมลงศัตรูเผือกที่ระบาดเฉพาะแหลงไมพบทั่วไป มีขนาดเล็ก ตัวออนมีสีน้ํ าตาล โดยเพลี้ย

ออนจะดูดกินน้ํ าเล้ียงตามใบและยอกออนของเผือกท ําใหเผือกแคระแกรน ไมคอยเจริญเติบโต
การปองกันกํ าจัด ใชสารเคมี ไดแก มาลาไธออน อัตรา 40-45 มิลลิลิตรตอน้ํ า 20 ลิตร หรือ

ใชสารคารบาริล เชน เซพวิน 80% อัตรา 47 กรัม ตอน้ํ า 20 ลิตร พนในชวงเพล้ียออนระบาด
3. ไรแดง
เปนแมลงศัตรูขนาดเล็กที่ระบาดเฉพาะแหลง ไมพบทั่วไป ไรแดงมีรูปรางคลายแมงมุม ตัวเล็ก

มาก ลํ าตัวสีแดง พบอยูตามใตใบเผือกและยอดออนโดยไรแดงจะใชปากดูดกินน้ํ าเล้ียง บริเวณใตใบ
เผือก ทํ าใหเกิดเปนรอยจุด สีน้ํ าตาลหรือสีขาวอยูท่ัวไป ถาระบาดมากใบเผือกจะเปล่ียนจากสีเขียว
กลายเปนสีเทา แลวแหงในที่สุด ไรแดงเผือกจะพบระบาดมากในชวงฤดูแลง หรือในชวงเผือกขาดน้ํ า

การปองกันกํ าจัด สารเคมี ไดแก สารไดโรฟอล เชน เคลเทน ไดโคล หรือคิลไมท อยางใด 
อยางหน่ึง อัตรา 40-50 มิลลิกรัมตอนํ า 20 ลิตร พน บริเวณท่ีไรแดงระบาดโดยเฉพาะใตใบเผือก

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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