
สารบัญ. .
ลักษณะทั่วไป
สภาพดินฟาอากาศ
พันธุ
การขยายพันธุ
การปลูก
การใสปุย
ศัตรูและการปองกันก ําจัด
การเก็บผล
ประโยชน
เอกสารอางอิง

ลักษณะทั่วไป

พลับเปนไมผลเมืองหนาวซึ่งเปนไมผลยืนตนขนาดใหญมีการเจริญเติบโตดี ลํ าตนมีผิวหยาบ
กราน ขรุขระ สีน้ํ าตาลแก ใบสีเขียวเปนมันรูปหัวใจ ดอกคลายระฆังสีเหลืองออน มีท้ังดอกตัวผูและ
ดอกตัวเมีย สวนดอกกระเทยน้ันพบนอยมาก ลักษณะผลมีหลายแบบเชน กลม กลมแบน กลมยาว
คลายรูปกรวยผลออนมีสีเขียว เม่ือผลแกจะเปล่ียนเปนสีเหลือง เน้ือผลจะแข็งเม่ือสุกเต็มท่ีจะเปล่ียนเปน
สีแดงสม เมล็ดสีน้ํ าตาลแกพลับบางชนิดก็มีรสฝาก บางชนิดก็มีรสหวาน พลับเปนพืชในวงศ 
Edenaneae มีช่ือวิทยาศาสตรวา Diospyros kaki

สภาพดินฟาอากาศ

พลับเปนพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็น เพื่อท ําใหการพักตัวส้ินสุดลง แตก็ไมชอบอากาศหนาวเย็นจัด
เกินไป อุณหภูมิทีล่ดต่ํ าอยางกระทันหันระหวางตนฤดูหนาวทํ าใหเกิดอันตราย ดังน้ัน ความเย็นและ
ระยะความหนาวก็เปนส่ิงท่ีสํ าคัญมาก ดินท่ีเหมาะก็คือดินรวนปนทรายควรเปนกรดออน ๆ ซึ่งจะท ําให
ไดผลผลิตดี
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หนากอนนี้ หนาถัดไป สารบัญ

พันธุ

แบงออกตามความแตกตางเร่ืองรสชาติเปน 2 พวกใหญ ๆ
คือ

1.พลับหวาน พวกน้ีรสหวานกรอบไมฝาดแมจะเก็บมาจาก
ตนก็รับประทานไดเลยไดแก พันธุฟูยู ไลโอเปอเชียน ไจโร ซารูกา

2.พลบัฝาด เม่ือผลยังไมสุกจะมีรสฝาด หากจะรับประทาน
ตองนํ าไปผานกรรมวิธีการลดความฝาดเสียกอน เม่ือผลสุกเต็มจะ
มีสีแดงสม เน้ือผลนิ่ม รสหวาน พันธุพวกนี้ไดแก ทานีนาช,ิ 
ฮาชิยา, ซูรู ความฝาดน้ีก็เน่ืองจาก แทนนิน ในเน้ือของผลน่ันเอง

ลกัษณะพันธุบางพันธุที่นาสนใจ เชน
ฟูยู มีผลขนาดกลางจนถึงใหญ รูปรางกลมแบนสีแดงสดอมสมคลายผลมะเขือเทศ มีรสหวานจัด 

แมวาเน้ือผลจะยังคงแข็งอยู ไมมีเมล็ด ผลแกราวปลายเดือนกันยายน
ไลโอเปอเชียน มีผลขนาดใหญ รูปรางกลมเน้ือผลมีรสหวาน แมวาผลจะยังไมสุกเต็มที่ มีเมล็ดผล

จะแกปลายเดือนกันยายน
ไนติงเกล มีผลขนาดใหญ รูปรางคลายกรวยเม่ือผลยังไมสุกจะมีรสฝาด เม่ือสุกเต็มที่เน้ือผล

จะเน่ิมรสหวาน
ทานีนาชิ มีผลขนาดใหญ กลมยาวคลายกรวย รสฝาดเล็กนอย เม่ือสุกเต็มท่ีเน้ือน่ิม ผิวสีแดงสม 

มีรสหวาน ไมมีเมล็ด
ฮาชิยา ผลมีขนาดใหญมาก รูปรางคลายพันธุทานีนาชิ รสฝาด แมเม่ือสุกเต็มท่ีผิวสีแดงเขม 

เน้ือผลนุมจะมีรสหวาน
ซูร ุผลรูปกรวยยาวกวาพันธุอื่น ๆ ผิวสีเหลืองอมสม

การขยายพันธุ

การขยายพันธุหลับทํ าไดหลายทาง เชน การเพาะจากเมล็ด การใชหนอที่งอกมาจากราก 
การติดตาและตอกิ่ง ตนที่ไดจากการเพาะเมล็ดมักจะกลายพันธุและมีการเจริญเติบโตไมสม่ํ าเสมอ 
ตนที่ไดจากหนอที่งอกออกมาจากราก ก็ขยายพันธุไดชาและมีจํ านวนนอย สวนการติดตาและตอก่ิง
ทํ าไดงายมาก แตตองใชตนตอท่ีมีระบบรากแข็งแรง

ตนตอที่ใชกันในประเทศไทยใชพืชสกุล Diospyros (Genus) เชน กลวยฤาษ ี (D. glandulosa)
ตะโกนา (D.rhodocalyx) ตะโกสวน (D.malabarica)จันเขา (D.dsyphylla) มะพลับดง (D,schmidtii) 
ฯลฯ
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สํ าหรับกลวยฤาษีเปนไมปาท่ีมีอยูตามธรรมชาติ บริเวณภูเขาสูงทางภาคเหนือของไทย มีลํ าตน
ใหญระบบรากลึก ทนสภาพแหงแลงเติบโตดี

การปลูก

พลับเปนไมผลท่ีมีการผลัดใบ ตองการสภาพอากาศ
ที่หนาวเย็น ในฤดูหนาวใบจะเร่ิมเปล่ียนเปนสีเหลืองและ
รวงต้ังแตเดือนพฤศจิกายนพอถึงเดือนมกราคมใบจะรวง
หมดตน ตนพลับจะพักตัวจนถึงเดือนมีนาคมก็จะเร่ิมผลิ
ใบข้ึนมาใหมหลังจากนั้นไมนานก็จะมีการผลิดอกและติด
ผล ผลจะแกในราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

พลับข้ึนไดดีในดินแทบทุกชนิด จึงไมมีปญหามากนักส ํา
สม 6-8x6-8 เมตร ซ่ึงควรเร่ิมปลูกตนฤดูฝน

การเตรียมหลุมปลูกพลับ ควรขุดใหมีความกวางยาวลึกด
หน่ึงดินช้ันลางไวอีกกองหน่ึง นํ าปุยหมักหรือปุยคอกเกา ๆ เท
คลุกเคลาใหเขากัน หลังจากน้ันจึงคอยเอาดินลางกลบลง
นํ าตนพลับที่ช ําไวลงปลูก

การใสปุย

ควรแบง 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกใหเม่ือพลับเร่ิมออกดอก โ
หลังจากเก็บเกี่ยวผลและตัดแตงกิ่งแลวโดยใหสูตร 15-15-1
อายุของพลับ วิธีการใหท ําโดยพรวนดินรอบบริเวณทรงพุมต้ืน 
น้ันก็ใหน้ํ าตาม บริเวณที่โรยปุยใหทั่ว

ศัตรูและการปองกันก ําจัด

พลับเปนไมผลทีไ่มคอยจะมีปญหาในเร่ืองโรคและแมลงม
นอยมาก แตในตางประเทศมีสํ าคัญๆ เชน

โรค Grown gall
สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ acterium tumorfaciens 

ไปปลูก
นอกจากน้ีก็มีไสเดือนฝอยในดินทํ าใหเกิดโรครากปม นก
สารบัญ

หรับการเลือกท่ีปลูก ระยะปลูกที่เหมาะ

านละ 1/2x1 เมตร แบงดินบนไวกอง
ใสลงไปขนาดพอ ๆ กับกองดินบนผสม
ไปใหมีระยะสูงกวาปากหลุมเล็กนอย 

ดยใหสูตร 13-13-21 อีกคร้ังหน่ึง ให
5 สํ าหรับอัตราท่ีใชก็แลวแตขนาดและ
ๆ ไมตองลึกแลวโรยปุยรอบๆ หลังจาก

ากนัก ซ่ึงในเมืองไทยยังมีการศึกษากัน

ปองกันโดยการไมนํ าเอาตนที่เปนโรค

และแมลงวันผลไมบางเล็กนอย
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การเก็บผล

พลับที่ปลูกในประเทศไทย จะเก็บเกี่ยวไดต้ังแต
เดือนสิงหาคมถึงกันยายน ตามแตพันธุน้ัน ๆ วาจะสุก
กอนหรือหลังแคไหน สวนในอเมริกาจะเก็บเกี่ยวได
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม การเก็บเกี่ยวตอง
ทํ าอยางระมัดระวังอยาใหผลชํ้ าหรือมีรอยตํ าหนิไดเพราะ
วาเชื้อราอาจจะเขาไปท ําลายใหผลเนาเสียหายเก็บไวไดไม
นาน และไมเปนท่ีตองการของตลาด ซ่ึงในการเก็บเก่ียว
จะตองใชกรรไกรตัดท่ีข่ัวผล อยาใชมือเด็ดเปนอันขาด ผล
ที่เก็บจะตองเปนผลที่แกจัดผิวผลมีสีเหลือง ซ่ึงผลจะยังคงแข
กระดาษฟางหอผลคลายกับการหอผลแอปเปลเรียงซอนกัน 2
สูตลาด

ประโยชน

พลับเปนผลไมท่ีใชรับประทานสดไดมีรสหวานหอมช่ืนใ
ทํ าพลับแหงไดอีกดวย และถามีมากพอสมควรอาจจะสงไป
รายไดของเกษตรกรผูปลูกไดเปนอยางดีดวย

เอกสารอางอิง

1.โอฬาร ตัณฑวิรุฬห การปลูกพลับ วารสารสงเสริมการ
2.เอกสารวิชาการ งานศึกษาไมผล สํ านังานโครงการเก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร

3.ปวิณ ปุณศรี แนะนํ าโครงการไมผลเมืองหนาว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานค

. . . . . . . . . . .
สารบัญ

ง็แรงอยู หลังจากเก็บเกี่ยวแลวควรจะใช
-3 ชั้น ในกลองกระดาษพรอมท่ีจะขนสง

จ นอกจากน้ียังนํ าไปท ําเปนอุตสาหกรรม
ขายในตลาดตางประเทศเปนการเพิ่มพูน

เกษตร 2520
ษตรท่ีสูง
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