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ลักษณะทั่วไป
พลับเปนไมผลเมืองหนาวซึ่งเปนไมผลยืนตนขนาดใหญมีการเจริญเติบโตดี ลําตนมีผิวหยาบ
กราน ขรุขระ สีนาตาลแก
้ํ
ใบสีเขียวเปนมันรูปหัวใจ ดอกคลายระฆังสีเหลืองออน มีทง้ั ดอกตัวผูแ ละ
ดอกตัวเมีย สวนดอกกระเทยนัน้ พบนอยมาก ลักษณะผลมีหลายแบบเชน กลม กลมแบน กลมยาว
คลายรูปกรวยผลออนมีสเี ขียว เมือ่ ผลแกจะเปลีย่ นเปนสีเหลือง เนือ้ ผลจะแข็งเมือ่ สุกเต็มทีจ่ ะเปลีย่ นเปน
สี แดงสม เมล็ ดสีนํ้ าตาลแกพลั บบางชนิ ดก็มีรสฝาก บางชนิ ดก็มีรสหวาน พลับเปนพืชในวงศ
Edenaneae มีชอ่ื วิทยาศาสตรวา Diospyros kaki

สภาพดินฟาอากาศ
พลับเปนพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็น เพื่อทําใหการพักตัวสิน้ สุดลง แตก็ไมชอบอากาศหนาวเย็นจัด
เกินไป อุณหภูมทิ ล่ี ดตําอย
่ างกระทันหันระหวางตนฤดูหนาวทําใหเกิดอันตราย ดังนัน้ ความเย็นและ
ระยะความหนาวก็เปนสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญมาก ดินทีเ่ หมาะก็คอื ดินรวนปนทรายควรเปนกรดออน ๆ ซึ่งจะทําให
ไดผลผลิตดี
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พันธุ
แบงออกตามความแตกตางเรือ่ งรสชาติเปน 2 พวกใหญ ๆ
คือ
1.พลับหวาน พวกนี้รสหวานกรอบไมฝาดแมจะเก็บมาจาก
ตนก็รับประทานไดเลยไดแก พันธุฟูยู ไลโอเปอเชียน ไจโร ซารูกา
2.พลับฝาด เมื่อผลยังไมสกุ จะมีรสฝาด หากจะรับประทาน
ตองนําไปผานกรรมวิธกี ารลดความฝาดเสียกอน เมือ่ ผลสุกเต็มจะ
มีสีแดงสม เนื้อผลนิ่ม รสหวาน พันธุพวกนี้ไดแก ทานีนาชิ,
ฮาชิยา, ซูรู ความฝาดนีก้ เ็ นือ่ งจาก แทนนิน ในเนือ้ ของผลนัน่ เอง

ลักษณะพันธุบางพันธุที่นาสนใจ เชน
ฟูยู มีผลขนาดกลางจนถึงใหญ รูปรางกลมแบนสีแดงสดอมสมคลายผลมะเขือเทศ มีรสหวานจัด

แมวาเนือ้ ผลจะยังคงแข็งอยู ไมมเี มล็ด ผลแกราวปลายเดือนกันยายน
ไลโอเปอเชียน มีผลขนาดใหญ รูปรางกลมเนือ้ ผลมีรสหวาน แมวาผลจะยังไมสุกเต็มที่ มีเมล็ดผล
จะแกปลายเดือนกันยายน
ไนติงเกล มีผลขนาดใหญ รูปรางคลายกรวยเมื่อผลยังไมสุกจะมีรสฝาด เมื่อสุกเต็มที่เนื้อผล
จะเนิม่ รสหวาน
ทานีนาชิ มีผลขนาดใหญ กลมยาวคลายกรวย รสฝาดเล็กนอย เมือ่ สุกเต็มทีเ่ นือ้ นิม
่ ผิวสีแดงสม
มีรสหวาน ไมมเี มล็ด
ฮาชิยา ผลมีขนาดใหญมาก รูปรางคลายพันธุท
 านีนาชิ รสฝาด แมเมือ่ สุกเต็มทีผ่ วิ สีแดงเขม
เนื้อผลนุม จะมีรสหวาน
ซูรุ ผลรูปกรวยยาวกวาพันธุอื่น ๆ ผิวสีเหลืองอมสม

การขยายพันธุ
การขยายพันธุหลับทํ าไดหลายทาง เชน การเพาะจากเมล็ด การใชหนอที่งอกมาจากราก
การติดตาและตอกิ่ง ตนที่ไดจากการเพาะเมล็ดมักจะกลายพันธุและมีการเจริญเติบโตไมสมํ่ าเสมอ
ตนที่ไดจากหนอที่งอกออกมาจากราก ก็ขยายพันธุไดชาและมีจํานวนนอย สวนการติดตาและตอกิง่
ทําไดงายมาก แตตอ งใชตน ตอทีม่ รี ะบบรากแข็งแรง
ตนตอที่ใชกันในประเทศไทยใชพืชสกุล Diospyros (Genus) เชน กลวยฤาษี (D. glandulosa)
ตะโกนา (D.rhodocalyx) ตะโกสวน (D.malabarica)จันเขา (D.dsyphylla) มะพลับดง (D,schmidtii)
ฯลฯ
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สําหรับกลวยฤาษีเปนไมปา ทีม่ อี ยูต ามธรรมชาติ บริเวณภูเขาสูงทางภาคเหนือของไทย มีลําตน
ใหญระบบรากลึก ทนสภาพแหงแลงเติบโตดี

การปลูก
พลับเปนไมผลทีม่ กี ารผลัดใบ ตองการสภาพอากาศ
ที่หนาวเย็น ในฤดูหนาวใบจะเริม่ เปลีย่ นเปนสีเหลืองและ
รวงตั้งแตเดือนพฤศจิกายนพอถึงเดือนมกราคมใบจะรวง
หมดตน ตนพลับจะพักตัวจนถึงเดือนมีนาคมก็จะเริม่ ผลิ
ใบขึ้นมาใหมหลังจากนั้นไมนานก็จะมีการผลิดอกและติด
ผล ผลจะแกในราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายน
พลับขึน้ ไดดใี นดินแทบทุกชนิด จึงไมมีปญหามากนักสําหรับการเลือกทีป่ ลูก ระยะปลูกที่เหมาะ
สม 6-8x6-8 เมตร ซึง่ ควรเริม่ ปลูกตนฤดูฝน
การเตรียมหลุมปลูกพลับ ควรขุดใหมคี วามกวางยาวลึกดานละ 1/2x1 เมตร แบงดินบนไวกอง
หนึ่งดินชัน้ ลางไวอกี กองหนึง่ นําปุยหมักหรือปุยคอกเกา ๆ เทใสลงไปขนาดพอ ๆ กับกองดินบนผสม
คลุ ก เคล า ให เ ข า กั น หลั ง จากนั้ น จึ งคอยเอาดินลางกลบลงไปใหมีระยะสู งกวาปากหลุมเล็กนอย
นําตนพลับที่ชาไว
ํ ลงปลูก

การใสปุย
ควรแบง 2 ครัง้ คือ ครัง้ แรกใหเมือ่ พลับเริม่ ออกดอก โดยใหสูตร 13-13-21 อีกครัง้ หนึง่ ให
หลังจากเก็บเกี่ยวผลและตัดแตงกิ่งแลวโดยใหสูตร 15-15-15 สําหรับอัตราทีใ่ ชกแ็ ลวแตขนาดและ
อายุของพลับ วิธีการใหทาโดยพรวนดิ
ํ
นรอบบริเวณทรงพุม ตืน้ ๆ ไมตอ งลึกแลวโรยปุย รอบๆ หลังจาก
นัน้ ก็ใหนาตาม
้ํ
บริเวณที่โรยปุยใหทั่ว

ศัตรูและการปองกันกําจัด
พลับเปนไมผลทีไ่ มคอ ยจะมีปญ
 หาในเรือ่ งโรคและแมลงมากนัก ซึง่ ในเมืองไทยยังมีการศึกษากัน
นอยมาก แตในตางประเทศมีสาคั
ํ ญๆ เชน
โรค Grown gall

สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ acterium tumorfaciens ปองกันโดยการไมนําเอาตนที่เปนโรค
ไปปลูก
นอกจากนี้ก็มีไสเดือนฝอยในดินทําใหเกิดโรครากปม นกและแมลงวันผลไมบา งเล็กนอย

หนากอนนี้

หนาถัดไป

สารบัญ

4

พลับ การปลูกพลับ

การเก็บผล
พลั บ ที่ ป ลูกในประเทศไทย จะเก็บเกี่ยวไดตั้งแต
เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ตามแตพนั ธุน น้ั ๆ วาจะสุก
ก อ นหรื อ หลั ง แค ไ หน ส ว นในอเมริ ก าจะเก็ บ เกี่ ย วได
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม การเก็บเกี่ยวตอง
ทําอยางระมัดระวังอยาใหผลชํ้าหรือมีรอยตําหนิไดเพราะ
วาเชื้อราอาจจะเขาไปทําลายใหผลเนาเสียหายเก็บไวไดไม
นาน และไมเปนทีต่ อ งการของตลาด ซึง่ ในการเก็บเกีย่ ว
จะตองใชกรรไกรตัดทีข่ ว่ั ผล อยาใชมอื เด็ดเปนอันขาด ผล
ที่เก็บจะตองเปนผลที่แกจัดผิวผลมีสีเหลือง ซึ่งผลจะยังคงแข็งแรงอยู หลังจากเก็บเกี่ยวแลวควรจะใช
กระดาษฟางหอผลคลายกับการหอผลแอปเปลเรียงซอนกัน 2-3 ชั้น ในกลองกระดาษพรอมทีจ่ ะขนสง
สูต ลาด

ประโยชน
พลับเปนผลไมทใ่ี ชรบั ประทานสดไดมรี สหวานหอมชืน่ ใจ นอกจากนีย้ งั นําไปทําเปนอุตสาหกรรม
ทํ าพลับแหงไดอีกดวย และถามีมากพอสมควรอาจจะสงไปขายในตลาดตางประเทศเปนการเพิ่มพูน
รายไดของเกษตรกรผูป ลูกไดเปนอยางดีดว ย

เอกสารอางอิง
1.โอฬาร ตัณฑวิรฬุ ห การปลูกพลับ วารสารสงเสริมการเกษตร 2520
2.เอกสารวิชาการ งานศึกษาไมผล สํานังานโครงการเกษตรทีส่ งู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
3.ปวิณ ปุณศรี แนะนําโครงการไมผลเมืองหนาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร
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