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คํ านํ า

ปจจุบันผลไมหลายฃนิดที่ปลูกไดในประเทศไทยก ําลังเปนที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย จึง

เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศเปนอยางมาก เชน มะมวง ล้ินจ่ี ทุเรียน ลํ าไย มังคุด ฯลฯ 
กะทกรกฝรั่ง เปนไมผลชนิดหน่ึง ซึ่งยังไมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายมากนักในบานเรา แตก็มีการ
ปลูกในบางทองที่แถบภาคเหนือ และภาคตะวันออก เชน จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี เปนตน พืชชนิดน้ี
เปนพืชที่ปลูกไดงาย การดูแลรักษาไมยุงยาก แตใหผลผลิตตอไรสูง สามารถท ํารายไดใหแกเกษตรกรได
ดี ดังนั้นกะทกรกฝรั่งจึงเปนไมผลผลิตตอไรสูง สามารถท ํารายไดใหแกเกษตรกรไดดี  ดังนั้นกะทกรก
ฝร่ังจึงเปนไมผลท่ีมีอนาคตการผลิตท่ีดี ประกอบกับตลาดตางประเทศมีความตองการสูง แตเกษตรกร
ยังไมสามารถปลูกไดเพียงพอกับความตองการ ทั้งภาครัฐบาลและเอกฃนจึงไดทํ าการสงเสริมให
เกษตรกรปลูกกะทกรกฝรั่งกันมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาใหเปนไมผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย

เอกสารเผยแพรฉบับน้ีจึงไดรวบรวมเน้ือหาสาระท่ีจํ าเปน ข้ันตอนวิธีการปลูก  การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว และการนํ าไปใชประโยชน เพ่ือใหผูอานเขาใจและเปนแนวทางในการนํ าไปปฏิบัติไดใน
โอกาสตอไป คณะผูจัดท ําขอขอบพระคุณอาจารยลพ ภวภูตานนท ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและอาจารยสมาน  ศิริภัทร บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรดจ ํากัด  
ที่ไดกรุณาเรียบเรียงเนื้อหาและตรวจสอบแกไขความถูกตอง จนส ําเร็จเปนรูปเลมท่ีทานอานอยูน้ี หวังวา
เอกสารเผยแพรฉบับน้ีคงจะเปนประโยชนตอผูอานบางตามสมควร

โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
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กะทกรกฝรั่ง ( Passion fruit) เปนพืชในตระกูล Passifloraceae ซึ่งในประเทศไทยมีพืชใน
ตระกูลเดียวกันนี้คือ กะทกรก (Passifora foetida) สุคนธรส (Passiflora quadragunlaris) และเสาวรส 
(Passiflora  laurifolia) ถิ่นก ําเนิดด้ังเดิมของกะทกรกอยูบริเวณตอนใตของประเทศบราซิล และเร่ิมมี
การแพรขยายไปปลูกในภูมิภาคตางๆ ไตหวัน และฮาวาย ต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา 
ประเทศไทยไดนํ าพันธุกะทกรกเขามาปลูกตั้งแต ป พ.ศ. 2498 และมีชื่อเรียกกะทกรกในภาษาไทย
ตางๆ กันเชน เสาวรส กะทกรกยักษ กะทกรกฝรั่ง กะทกรกสีดา และเสาวรสสีดา เปนตน

กะทกรกเปนไม
เขียวเขมหรือเขียวแซมแ
ในขณะที่เปนตนกลาจะ
อยูตามขอมวนขดเปนว
เพศเกิดจากตาดอกบริเ
รอบๆ ใบกลางจะมีสีมว
ไป ผลมีหลายลักษณะค
สม หรือเหลืองขึ้นอยูกับ
ผลมีเมล็ดสีน้ํ าตาลเขมห
ตาลเขมหรือดํ าเปนจ ําน
มีกล่ินหอมเฉพาะตัวหอ
หรือใชผสมท ําเปนอาหา

การปลูกกะทกรกฝร่ัง

ลักษณะทั่วไป
ผลประเภทเถาเล้ือย มีอายุหลายป ลํ าตนเปนเถา สีเขียว ขางในกลวง ใบมีสี
ดงมวงขึ้นอยูกับชนิดพันธุ ใบจริงโดยทั่วไปเปนใบเด่ียวม ี 3 แฉกบาง แตใบจริง
เปนรูปไขไมมีแฉก ตามขอบใบจะมีหยักละเอียดโดยรอบ มีมือจับหรือหนวด 
งสํ าหรับยึดลํ าตนใหเลื้อยเกาะหลักที่ปกพยุงไว ดอกเปนดอกเดี่ยวแบบสมบูรณ
วณงามใบ มีกล่ินหอมและสีสรรสดุดตากลีบดอกแยกจากกันมีสีขาว บริเวณ
ง ดอกจะออกจากโคนกิ่งไปยังปลายกิ่งตามลํ าดับ และจะเจริญเติบโตเปนผลตอ
อื ผลกลม รูปไข และผลรียาว เม่ือผลสุกจะมีสีตางๆ กันเขน มวงเขม มวงแดง 
ชนิดของพันธุ เปลือกผลและเน้ือสวนนอกแข็งไมสามารถรับประทานได ภายใน
รือดํ าเปนจ ํานวนมาก ซ่ึงเมล็ดจะสามารถรับประทานได ภายในผลมีเมล็ดสีนํ ้า
วนมาก ซ่ึงเมล็ดจะมีรกเปนเย่ือเมือกสีเหลืองหรือสีสม  ลักษณะเหนียวขนและ 
หุมอยูในรอบ เยือ่หุมเมล็ดหรือรกน้ีมีความเปนกรดสูงสามารถรับประทานสด
รและเครื่องดื่มได
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กะทกรกสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไมวาจะเปนเขตอากาศ
เย็นทางภาคเหนือ หรือเขตอากาศรอนชื้นทางภาคกลางและภาคตะวันออกสามารถปลูกไดในดินทั่วไป 
แตสภาพดินที่เหมาะสมคือ ดินรวนซุยมีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ํ าไดดี มีความเปนกรดเล็กนอย  
คือระดับความเปนกรด-ดางของดินอยูระหวาง 5.5-6.5 ควรหลีกเล่ียงการปลูกกะทกรกฝร่ังในสภาพ
ดินเหนียวท่ีมีการระบายน้ํ าเลว สถานที่ปลูกควรไดรับแสงแดดอยางนอยวันละ 7-8 ชั่วโมงและพื้นที่
ปลูกควรมีชวงปลูกฝนนานและสม่ํ าเสมอ แตในสภาพฝนตกชุก โดยเฉพาะในชวงการออกดอกจะทํ าให
การผสมเกสรและการติดผลไมดี ผลผลิตจะลดลงและตนกะทกรกฝรั่งอาจจะเนาตายไดงายถาดินมีการ
ระบายน้ํ าไมดี ในทองที่ที่มีลมพัดแรงควรปลูกตนไมเปนแนวลมเพื่อปองกันการหักลมของตนกะทกรก
ฝรั่ง

ลักษณะใบ ลักษณะผล

ลักษณะดอก ลักษณะเมล็ด

ดินฟาอากาศ
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ปจจุบันกะทกรกฝรั่งที่ปลูกกันมากในประเทศไทยม ี3 พันธุ คือ พันธุผลสีมวง พันธุผลสีเหลือง 
และพันธุผลลูกผสม

1. พันธุผลสีมวง
เม่ือผลสุกจะมีสีมวงเขมผิวเปนมัน ผลมีลักษณะกลม หรือเปนรูปไขขนาดเสนผาศูนยกลาง

ประมาณ 4-5 เซนติเมตร น้ํ าจากผลพันธุสีมวงมีรสชาติดีกวาพันธุผลสีเหลือง มีกรดต่ํ า สีสวยและ
หวาน จึงเหมาะสํ าหรับรับประทานสด กะทกรกฝร่ังพันธุนี้เจริญเติบโตไดดีในสภาพพื้นที่สูง ระดับ 
800-1,200 เมตรท่ีมีอากาศเย็น ขอเสียของพันธุน้ีคือ คอนขางจะออนแอตอโรครากเนาและโคนเนา

2. พันธุผลสีเหลือง
เม่ือผลสุกจะมีสีเหลืองขม้ิน ผิวเปนมัน มีขนาดใหญกวาพันธุผลสีมวง เสนผาศูนยกลางผล

ประมาณ 5-7 เซนติเมตร เชื่อวากลายพันธุมาจากพันธุผลสีมวง  สามารถเจริญเติบโตไดดีในท่ีราบเขต
รอนช้ืน ในระดับความสูงประมาณ 400-800 เมตร ไมตองการอากาศเย็น น้ํ าค้ันของพันธุนี้มีกรดมาก 
เหมาะสํ าหรับสงเขาโรงงานเพ่ือแปรรูปมากกวาการรับประทานผลสด ขอดีของพันธุผลสีเหลืองคือ ให
ผลดกและมีความตานทานโรคและแมลงศัตรูสูงกวาพันธุผลสีมวง

3. พันธุลูกผสม
เปนพันธุที่เกิดจากการผสมระหวางพันธุผลสีมวงกันพันธุผลสีเหลืองเพื่อคัดเลือกตนพันธุใหม 

ที่รวมลักษณะผลที่ดีเดนของแตละพันธุไวท ําใหมีลักษณะผลใหญ ใหผลดก ผสมตัวเองได มีรกหอหุม
เมล็ดมาก เปลือกบาง ตานทานโรค และมีลูกกลมและลูกยาวรี พันธุลูกผสมน้ีเหมาะส ําหรับการปลูก
เพื่อ   อุตสาหกรรมท ําน้ํ ากะทกรกฝรั่ง เพราะสามารถเก็บผลผลิตปอนโรงงานไดท้ังป ผลผลิตอยู
ระหวาง 2-3 ตนตอไร ถาดูแลรักษาอยางดีอาจไดถึง 5 ตันตอไร

กะทกรกฝรั่งสามารถขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด การปกช ํา การตอนและการทาบกิ่งได
1. การเพาะเมล็ด
การขยายพันธุดวยเมล็ดเปนวิธีที่นิยมปฏิบัติกันเพราะเปนพืชที่โตเร็วและไมคอยกลายพันธุ 

การเก็บเมล็ดกะทกรกฝร่ัง เพื่อนํ ามาขยายพันธุน้ัน ควรคัดเลือกเก็บจากตนที่ใหผลผลิตดีไมมีโรค  
มีลักษณะผลตรงตามคุณภาพที่ตองการ จากการศึกษาพบวา ผลกะทกรกฝร่ังพันธุสีเหลืองที่มีผลรูปไขมี
น้ํ าผลไมมากกวาผลที่มีลักษณะกลม จึงควรเลือกเก็บเมล็ดจากตนที่ใหผลเปนรูปไขเพื่อใชท ําพนัธุในป

พันธุ

การขยายพันธุ
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ตอไปเปนตนเมล็ดกะทกรกฝร่ังที่เก็บจากผลสุกสามารถนํ าไปเพาะไดทันทีโดยไมตองลางเยื่อที่หุมเมล็ด
ออก แตถาตองการเก็บรักษาเมล็ดเพื่อรอการปลูกตอไปควรนํ าเมล็ดมาลางน้ํ าใหสะอาดและผึ่งไวในที่
รมจนแหงดีแลวจึงเก็บรักษาในถุงผาหรือภาชนะอื่นๆ ในที่แหงและเย็น การเก็บเมล็ดกะทกรกฝร่ังขนาด
มาตราฐาน 1 ผล ซ่ึงหนักประมาณ 120 กรัม จะมีเมล็ดประมาณ 150-200 เมล็ด กอนเพาะใหนํ า
เมล็ดแชน้ํ าอุนทิ้งไว 1 คืน เพื่อใหเมล็ดสะอาดปราศจากเชื้อโรค และชวยใหการงอกดีขึ้น แลวนํ ามา  
คลุกกับขุยมะพราวเพ่ือใหเมล็ดกระจายและสะดวกตอการหยอดเมล็ดลงแปลงเพาะ

การเพาะเมล็ดอาจเพาะลงในแปลงเพาะ กระบะเพาะหรือถุงพลาสติกก็ไดขึ้นอยูกับความสะดวก
บริเวณที่เพาะเมล็ดควรมีรมเงาบางเพื่อชวยรักษาความชื้นและปองกันแดดเผาไหมตนกลาที่เริ่มงอก ดิน
ที่ใชเพาะเมล็ดดวยแลวปรับหนาดินใหเรียบ ใชไมขีดท ําเปนรองเปนแถวๆ ใหแตละแถวหางกันประมาณ
10 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตร นํ าเมล็ดที่เตรียมไวหยอดกระจายลงในแถวแลวกลบเมล็ดขอควรระวัง
คือ อยาหยอดเมล็ดลึกจนเกินไป จะท ําใหเมล็ดเนาได แตถาตื้นเกินไปเมล็ดจะไมงอก

เมล็ดกะทกรกฝรั่งจะงอกภายใน 7-14 วัน เม่ือตนกลามีใบจริง 2-3 ใบหรือประมาณ 10-14
วันหลังจากเมล็ดงอก ควรคัดเลือกตนท่ีแข็งแรงยายลงปลูกในถุงพลาสติก โดยใชถุงพลาสติกขนาด
4 X 6 น้ิว เจาะรูบริเวณกนถุงบรรจุดินปลูกแลวนํ าตนกลาปกช ําลงปลูกถุงละ 1 ตน (กรณีที่เพาะเมล็ด
ในถุงพลาสติกก็เพียงแตคอยๆ ถอนหรือดึงตนกลาที่ออนแอทิ้งไป คัดเลือกตนที่แข็งแรงไวเพียงถุงละ 1
ตน เชนเดียวกัน) เสร็จแลวรดน้ํ าใหชุม อยาใหถูกแสงแดดจัด พักตนกลาใหฟนตัวเสียกอนจึงนํ าไปไวที่
แจง เม่ือตนกลาในถุงพลาสติกมีอายุประมาณ 30-45 วัน หรือมีความสูง ของตนประมาณ 1 คืบ จึง
ยายลงแปลงตอไป

การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะกลา
ยายตนกลาลงปลูกในถุงพลาสติก
 ตนกลาที่พรอมจะไปปลูกในหลุม
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2. การปกช ํา
ใชกิ่งแกขนาดเทาแทงดินสอ ตัดกิง่ใหมีขอติด 3 ขอ ปกชํ าลงในวัสดุที่โปรงและชื้นเชน ทราย

หยาบหรือขี้เถาแกลบ กิ่งช ําจะออกรากภายใน 1 เดือน เมื่อกิ่งช ําต้ังตัวไดจึงยายลงช ําในถุงพลาสติก
ประมาณ 1-2 เดือนหลังจากน้ันจึงยายตนกลาลงปลูกในแปลงได

การยายพันธุโดยการปกช ํา การตอน และการทาบก่ิงไมนิยมปฏิบัติกันเพราะมีปญหาเร่ืองโรค
และแมลงศัตรูติดมาจากตนเดิมมาก

การยายตนกลาลงปลูกในแปลงท ําไดตลอดปในพื้นที่ซึ่งสามารถใหน้ํ าไดแตในพื้นที่แหงแลง
อาศัยน้ํ าฝนเพียงอยางเดียว ควรปลูกในชวงท่ีมีฝนตกนานและสม่ํ าเสมอ แตตองกะระยะเวลาปลุกไมให
กะทกรกออกดอกตรงกับในชวงท่ีมีฝนตกชุก เพราะจะท ําใหการผสมเกสรและการติดผลไมดี ดังน้ันจึง
ควรเพาะกลาและยายลงถุงพลาสติกในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เพราะเปนชวงที่มีฝน ดินมี
ความช้ืนเพียงพอใหตนกลาต้ังตัวได กอนเร่ิมปลูกควรขุดหรือไถ หินแลตอไมขนาดใหญออก ปรับพื้นที่
ใหเสมอและท ําการปรับวัชพืช ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 3 x 3 เมตร  ซึ่งหมายถึงมีระยะหางระหวางแถว 
3 เมตร และระยะหางระหวางตน 3 เมตร ในพ้ืนท่ี 1 ไร จะปลูกได 117 ตน โดยแถวของตนกะทกรก
ฝร่ังควรอยูในแนวเหนือใตเพ่ือใหมีการรับแสงไดเต็มท่ี ถาสภาพพื้นที่ปลูกเปนที่ลุมควรยกแปลงเพื่อชวย
ใหการระบายน้ํ าดีข้ึน เพราะตนกะทกรกฝร่ังไมชอบน้ํ าขังแฉะจะท ําใหเนาตายได แลวขุดหลุมขนาด
กวาง ยาว และลึกประมาณ 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอกหรือปุยหมักหลุมละ 1 กิโลกรัม ใส
ปุยวิทยาศาสตร สูตร 15-15-15 หลุมละ  250 กรัม (2 ชอนแกง) และใสปูนขาวประมาณ 1 กํ ามือ 
คลุกเคลากับดินชั้นบนใหทั่วแลวกลบดินลงหลุม ใหระดับสูงกวาปากหลุมเล็กนอยเพื่อใหดินยุบตัวแลว
แลวยังมีระดับเทากับปากหลุม ระวังอยาใหปากหลุมเปนแอง จะท ําใหน้ํ าขังได ควรเตรียมหลุมปลูกให
เสร็จกอนการปลูกไมนอยกวา 1 สัปดาห การยายปลูกตองท ําดวยความระมัดระวังอยาใหรากขาดมาก 
วิธีปลุกท ําไดโดยการขุดดินตรงกลางหลุมใหเปนหลุมเล็กๆ ฉีกถุงพลาสติกออกแลวนํ าตนกลาลงปลูก 
การวางตนกลาควรระมัดระวังอยาใหกระทบกระเทือนและวางใหโคนตนเสมอกับระดับผิวดินโดยทั่วไป
หรือสูงกวาเล็กนอย เสร็จแลวใหมือกลบและกดดินรอบๆ โคนตนใหแนนพอควร เม่ือปลูกแลวควรรดน้ํ า
ใหชุม ใชไมไผรวกปกเปนหลักใกลๆ ตนใหมีความสูงของหลักเหนือระดับพ้ืนดินประมาณ 2 เมตร ผูก

การปลูก
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ตนกลากระทกรกฝร่ังกับหลักไมไผรวกเพื่อพยุงใหตนสามารถเจริญเติบโตและเล้ือยข้ึนคางไดในระยะ
แรก หลักจากน้ันถาฝนไมตกควรใหน้ํ าเปนคร้ังคราว เมื่อสังเกตเห็นวาดินแหง

เนื่องจากกะทกรกฝรั่งเปนไมเถาเล้ือยซึ่งม
เพื่อใหมีการเจริญเติบโตเล้ือยแผกิ่งกานขยายออก
รักษา คางจึงควรมีความแข็งแรงทนทาน รับน้ํ าห
ปลูกกะทกรกฝรั่งมีปลายแบบเชน

1. คางแบบร้ัว
ใชเสาไมหรือเสาคอนกรีตขนาดเสนผาศูน

โดยใหความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินเทากับ 2
กับร้ัวลวดหนาม โดยใหแนวลวดเสนลางสูงจากระด
เถากะทกรกฝรั่งเจริญเลื้อยไปตามเสนลวดแตละแถ

การทํ าคาง
การเตรียมหลุมปลูกขุดหลุมปลูกใหมีขนาด
50x50x50 เซนติเมตร
ยายตนกลาจากถุงพลาสติกลงหลุมปลูก
ผูกตนกลากับหลักไมไผรวกเพ่ือพยุงใหไผรวก
เพื่อพยุงใหตนกลาสามารถเจริญเติบโตเลื้อย
ขึ้นคางได
ีอายุปลายป มีน้ํ าหนักมากจึงทํ าใหตองท ําคางใหเกาะ
ไปและใหผลผลิตดี รวมทั้งสะดวกในการบ ํารุงดูแล
นักได และสะดวกในการเขาไปปฏิบัติงาน คางที่ใช

ยกลาง 4 น้ิว ปกเปนแถวแตละตนหางกัน 3-4 เมตร 
 เมตร ขึงลวดเบอร 9 ตลอดแนวเสาในลักษณะเดียว
ับพื้นดินไมนอยกวา 60 เซนติเมตร แลวผูกบังคับให
วหรือแนว ร้ัวหน่ึงๆ จะหางกัน 3 เมตร วิธีน้ีสะดวก
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ในการปราบวัชพืช การพนสารเคมีและการเก็บเก่ียวผลแตมีขอเสียคือ ตนกะทกรกฝรั่งมักไดรับแสงแดด
ไมเต็มที่ทํ าใหผลผลิตไมดกเทาที่ควรและคางโอนเอนโคนลมได

2. คางรูปตัวที (T)
ใชเสาไมหรือสารคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 4-6 น้ิว ความยาว 2.5 เมตร ปกเปนแถว 

โดยใชความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินเทากับ 2 เมตร เชนเดียวกับการปกเสาของคางแบบรั้ว เสาแต
ละตนหางกัน 6 เมตร สวนคานรูปตัวท ี (T) ใชไมขนาด 3 น้ิว x 3 น้ิว ความยาว 1.5 เมตร ตอกยึด
หรือเขารองติดกับหัวเสาหลักแตละเสาแลวขึงลวดเบอร 9 พาดบนคานตลอดแนวยาว โดยระยะหาง
ระหวางเสนลวดบนคานแตละเสนประมาณ 40 ซม. ระหวางตัวท ี (T) แตละแถวหางกัน 3 เมตร ผูก
บังคับใหเถากะทกรกฝร่ังเล้ือยแผไปบนเสนลวดในลักษณะเดียวกับรานบวบ

คางแบบร้ัว

คางแบบตัวที (T)
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3. คางแบบรานรูปสี่เหลี่ยม
ลักษณะคลายคางรูปตัวท ี (T) แตจะใช 2 เสาหลักรองรับคานอันหน่ึงๆเสาหลักใชเสาไมจริง

หรือคอนกรีตก็ได ขนาด 4 x 4 น้ิว ความยาว 2.5 เมตร ปกเสาใหเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาจัตุรัสก็ได โดย
ปกใหตนกะทกรกฝรั่งอยูระหวางกลาง เสาหลักแตละตนปกใหหางกัน 3 เมตร และระหวางแถวหางกัน 
3 เมตร โดยใหความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินเทากับ 2 เมตร และระหวางแถวหางกัน 3 เมตร โดย
ใหความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินเทากับ 2 เมตร บางทองที่อาจใชเสาตนกระถินยักษปกแทน เพราะ
ตนกระถินยักษเมื่อปกลงดิน ขณะท่ีตัดมาสดๆ จะเจริญงอกงามข้ึนมาใหมได รากจะเกาะดิน ชวยยึดเสา
ใหแนนขึ้นและยังมีราคาถูกอีกดวย

เสาท่ีปกตรงหัวมุมและรอบนอกของแปลงทุกแปลงควรทํ าการปกสมอบก ยึดดวยลวดเบอร 13 
จากหัวเสามายังพื้นดินเปนมุม 60 องศาในทิศทางตรงกันขามของลวดที่ขึง เพ่ือดึงเสาไมไดเอนเขาหา
กันเม่ือเวลาคางรับน้ํ าหนักมากๆสํ าหรับมุมดานในใชเสาขนาดเล็ก 2 ตนยาวประมาณ 3 เมตร ทํ าเปน
ค้ํ ายันผูกติดกับหัวเสาปองกันไมใหเสาเอนเขาหากันอีกทางหนึ่ง จากนั้นใหน ําลวดเบอร 13 มาผูกติด
กับหัวเสาแลวขึงไปยังหัวเสาทุกตน ตามแนวยาว แนวขวางและแนวทะแยงตลอดทั้งแปลง

คางแบบรานรูปส่ีเหล่ียม

ลักษณะการขึงลวดทํ าคาง
ลักษณะการทํ าหลักสมอบกและคางใหตน
กะทกรกยึดเกาะ
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ใชลวดเบอร 18 หรือเชือกไนลอนขนาดเสนผาศูนยกลาง  3 มิลลิเมตรผูกไปตามแนวยาวและ
แนวขวางสลับกันเปนตาขายเหมือนตารางหมากรุก ใหหางกันชองละ 60 เซนติเมตร หลังจากน้ันผูก
ปลายหลักที่ปกพยุงตนกะทกรกใหเขากับเสนลวดที่ขึงพาดผานเพื่อใหเถากะทกรกเกาะเล้ือยแผไปบน
รานน้ีได คางลักษณะนี้ควรสรางแบบเวนชองวางระหวางแถวโดยแบงเปนผืนสี่เหล่ียมเล็กดีกวาผูกติดกัน
เปนผืนใหญทั้งแปลง ซึ่งอาจจะประสบปญหาคางรับนํ ้าหนักไมไหว ถาถูกลมพัดแรงๆ จะท ําใหคางลม
หมดทั้งแปลงได วิธีน้ีสะดวกในการเก็บเก่ียวผลและการดูแลตัดแตงก่ิง รวมทั้งลดปญหาเรื่องการปราบ
วัชพืชอีกดวย

เมื่อตนกะทกรกฝรั่งเจริญเติบโต ลํ าตนจะทอดเลื้อยควรคัดเลือกยอดที่มีลักษณะแข็งแรง ไมมี
อาการของโรคและแมลงศัตรูท ําลายไวเพียง 1-2 ยอด ยอดท่ีเหลือตัดท้ิงไป ผูกเถาที่เลือกไวกับหลักไม
ไผรวกหลวมๆ ดวยเชือกฟางเปนชวงๆ หางกันประมาณ 1 คืบ ระหวางที่เถากะทกรกฝรั่ง เจริญเติบโต
เกาะหลักไมเจริญขึ้นบนคางแลวใหผูกยอดหลักกับคางในทิศทางที่ยอดนั้นพุงไป แลวผูกยอดที่เหลือใน
ทิศทางตรงกันขาม ทิ้งไวสักระยะหนึ่งตนกะทกรกฝรั่งจะแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมาใหมอีก 3-4 กิ่ง ปลอยใหกิ่ง
ใหมน้ียาวออกไปอีกประมาณ 1 เมตร จึงตัดยอดท้ิงอีกคร้ังหน่ึง เพื่อใหแตกแขนงยอยมากข้ึน ซึ่งจะท ํา
ใหผลผลิตสูงขึ้น เพราะผลของกะทกรกฝร่ังจะติดที่กิ่งแขนงเทานั้น ขอสํ าคัญตองผูกกิ่งแขนงเหลาน้ีใหแผ
กระจายออกไปรอบๆ

การแตงเถาขึ้นคาง

ผูกเถากะทกรกไวกับหลักไมไผรวกหลวมๆ ดวยเชอืก
ฟางเปนชวงๆ
""
ปลิดยอกใหมและดอกที่เกิดจากตาขางออกใหหมด

ผูกยอดหลักกับคางในทิศทางที่ยอดพุงไป
การผูกยอดหลักกับคางใหเล้ือยไตตามราวลวด
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1
ใ

คร้ังคราว
การใชใบ
อยางสม่ํ า
เปนตองใ

2
ใ

เม่ือเถาก

การดูแล
. การใหน้ํ า
นชวงยายกลาลงในแปลงใหมๆ  เปนชวงที่กะทกรกฝรั่งตองการน้ํ าถาไมมีฝนตกควรใหน้ํ าเปน
เม่ือสังเกตเห็นวาดินแหง เม่ือกะทกรกฝร่ังต้ังตัวไดแลวจะคอนขางทนทานตอความแหงแลง
ไมหรือเศษฟางคลุมโคนตนจะชวยใหดินเก็บความชื้นไดดีขึ้น ไมตองใหน้ํ าบอยๆ แตการใหนํ้ า
เสมอชวยใหตนกะทกรกฝรั่งเจริญเติบโตเร็วและใหผลผลิตเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามชวงที่ใสปุยจ ํา
หน้ํ าตามเสมอ

. การกํ าจัดวัชพืช
นระหวางที่เถากะทกรกฝรั่งยังแผไมเต็มคาง ควรชวยก ําจดัวัชพืชบริเวณโคนตนเปนคร้ังคราว 
ะทกรกฝร่ังแผเต็มคางแลวปญหาเร่ืองวัชพืชจะลดนอยลง เน่ืองจากแสงแดดสองไปถึงพื้นดิน

ลักษณะการบังคับใหยอดกะทกรกเล้ือยแผกระจาย
ออกโดยรอบ เพ่ือใหเจริญเติบโตไปรอบๆ ดาน

รักษา

การใหน้ํ าหลังปลูก
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ขางลางไดนอย ทํ าใหวัชพืชไมสามารถเจริญเติบโตได การใชยาก ําจัดวัชพืชควรระมัดระวัง เน่ืองจากยา
กํ าจัดวัชพืชมีพิษตอกิ่งและล ําตนกะทกรกฝรั่ง โคนตนกะทกรกฝรั่งที่ถูกยาก ําจัดวัชพืชจะออนแอและเกิด
อาการโคนเนาไดงาย ใชยาก ําจัดวัชพืชชนิดฉีดถูกหญาตายได เชน ใชสารพาราควอท (กรัมมอกโซน) 
ตามอัตราท่ีระบุไวท่ีขางสลาก

3. กา
3.1)  

ตนกลาออนแอ
ปุยไนโตรเจน แ
วิทยาศาสตรสูต
รดในอัตราปุย 

3.2) 
เดือน ควรใสปุย
2 ชอนแกง พร

3.3) 
ปุยในอัตราตันล
รใสปุย
ชวงตนกลา การบํ ารุงรักษาตนกลาในถุงช ําไมควรจะใชปุยเคมีมากเกินไป เพราะจะท ําให
และตายไดมากเมื่อยายไปปลูกในแปลงใหญ ควรจะใหปุยเคมีเพียงเล็กนอยคือ ใหเพียง
ละโปแตสเซียมเทาน้ัน ใสปุยบ ํารุงตนกลา 1 คร้ัง เม่ือตนกลาอาย ุ1 เดือน โดยใชปุย
ร 46-0-0 หรือ 21-0-0 และ 0-0-50 หรือ 0-0-60 อยางใดอยางหน่ึงละลายน้ํ า

2 ชอนแกงตอน้ํ า 1 ปบ (20 ลิตร)
 ชวงหลังการยายกลาปลูกลงแปลง หลังจากยายตนกลาลงปลูกในแปลงประมาณ 1-2 
วิทยาศาสตรสูตร 16-20-0 หรือ 18-46-0 รอบๆ โคนตนในอัตราตนละ ประมาณ 
วนดินกลบและรดน้ํ าใหชุม
ชวงหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต  เมื่อตนกะทกรกฝรั่งมีอายุประมาณ 7 เดือน อาจจะใส
ะ 2 ชอนแกง พรวนดินกลบและรดน้ํ าใหชุม

ก ําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมี

ก ําจัดวัชพืชโดยการถาก

การใสปุยบํ ารุงตน
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3.4)  ชวงหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต ภายหลังการตัดแตงก่ิงเม่ือเก็บผลผลิตจนหมดแลวควรใส
ปุยวิทยาศาสตรสูตร 15-15-15 อีกคร้ังในอัตราตนละประมาณ  2 ชอนแกงเชนดิน เพื่อบ ํารุงใหตน
กะทกรกฝรั่งสามารถเจริญเติบโตไดดีในฤดูตอไป

สํ าหรับพ้ืนท่ีท่ีดินขาดความอุดมสมบูรณควรใสปุยวิทยาศาสตรทุกๆ 2-3 เดือนพรอมกับใหน้ํ า
ตาม

4.  การตัดแตงก่ิง
การตัดแตงกิ่งควรทํ าหลังจากเก็บเกี่ยวผลเสร็จ โดยตัดกิ่งแหง กิ่งที่เปนโรคหรือถูกแมลงท ําลาย 

กิ่งที่หอยลงมาถึงพื้นดิน และกิ่งแขนงเล็กๆ ที่เบียดกันแนนอยูในทรงพุมทิ้งไป การตัดแตงกิ่งชวยใหการ
เจริญเติบโตและการออกดอกติดผลของกะทกรกฝรั่งในฤดูตอไปดีขึ้น ชวยใหเถาโปรงไมเปนที่ สะสมโรค 
– แมลงศัตรูและชวยลดอันตรายทีเ่กิดจากลมพายุ ภายหลังการตัดแตงกิ่ง กิ่งหลักและกิ่งแขนงที่เหลือ
ไวควรมีตาเหลืออยูไมนอยกวา 3-6 ตา

การเจริญเติบโตของกะทกรกฝร่ังในชวงแรกต้ังแตเมล็ดเร่ิมงอกจนถึงออกดอกคร้ังแรกน้ันใช
เวลาประมาณ 7-8 เดือน เม่ือติดผล ผลจะสุกและเก็บเกี่ยวไดภายใน 2 เดือน บนเถาหนึ่งๆ ของ
กะทกรกฝร่ังจะติดผลประมาณ 2-4 ผลข้ึนอยูกับความอุดมสมบูรณของตนและสภาพแวดลอม โดยดอก
ที่อยูปลายเถามักจะบานชากวาดอกที่อยูถัดเขามาท ําใหผลยนตนเดียวกันแกและเก็บเกี่ยวไดไมพรอม
กัน ในรอบปน้ัน กะทกรกฝรั่งจะทะยอยออกดอกตั้งแตเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกุมภาพันธุ แตชวงที่
สามารถเก็บเกี่ยวผลกะทกรกฝรั่งไดมากที่สุดจะอยูในชวงระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม โดยมี
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณปละ 1,500-3,000 กิโลกรัมตอไร

การออกดอกและติดผล
ลักษณะดอกเจริญเปนผล

ดอกกะทกรก
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สงโรง
การเก
สามา
ผลกะ
ที่มีต ํา
สะอา
ตาแล
ศัตรูท

การเ
ผลกระทกรกฝรั่งเม่ือสุกจะหลนจากตนเอง เปนระยะที่ผลสุกพอดีเหมาะที่จะรับประทานสดหรือ
งานเพื่อแปรรูปไดทันที เปลือกแข็งของกะทกรกฝร่ังชวยปองกันการชอกชํ ้าของผลไดเปนอยางดี 
็บเกี่ยวผลอาจจะท ํา 2 วันตอครั้งหรือเก็บทุกๆ วัน ในสวนที่มีขนาดใหญ ผลสุกที่ตกลงพื้นแลว
รถเก็บไวในที่โปรงไดประมาณ 1 สัปดาหโดยไมเสียแตผลจะแหงแลง และน้ํ าหนักลดลงดวย     
ทกรกฝรั่งที่จะจ ําหนายในรูปผลสดควรคัดเลือกผลท่ีมีขนาด รูปราง และสีตรงกับมาตรฐานคัดผล
หนิ ผลเหี่ยว ผลเนาเสีย เน่ืองจากโรคและแมลงศัตรูทิ้งไป สวนผลท่ีมีคุณภาพดีน้ันนํ าไปลางน้ํ าให
ดและผึ่งใหแหงกอนบรรจุในกลองกระดาษหรือภาชนะอื่นๆ สํ าหรับจ ําหนายปลีกซ่ึงมีความสะดุด
ะระบายอากาศไดดี ผลกะทกรกฝร่ังที่จะสงเขาโรงงานแปรรูปควรคัดผลที่เปนโรคหรือถูกแมลง
ํ าลายออก แลวจึงใสกระสอบหรือเขงไมไผสงเขาโรงงานตอไปโดยไมจ ําเปนตองคัดขนาด

ผลกะทกรกฝรั่ง

ก็บเก่ียว

เกบ็เกีย่วเมือ่ผลสุกหลนลงพื้น
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ผลกะทกรกฝร่ังน้ันเน้ือในหรือรกที่หุมเมล็ดอยูใชรับประทานสดได โดยผาผลแลวเติมน้ํ าตาล
ทรายเพียงเล็กนอยก็ตักรับประทานไดทั้งเมล็ดเลย หรือจะนํ าไปท ําเปนแยมผล ไมก็ได น้ํ าค้ันจากเน้ือ
สวนน้ีมีกล่ินหอมและมีกรดมาก ใชผสมเปนเครื่องดื่มหรือใชผสมกับน้ํ าผลไมชนิดอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มกลิ่น
หอมซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในตางประเทศ และก ําลังเปนที่ตองการของโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปหลายแหงในประเทศไทย เพราะนอกจากท ําใหเคร่ืองด่ืมมีกล่ินดีข้ึนแลว ยังมีคุณคาทางอาหาร
สูงอีกดวย นอกจากนี้ยังเชื่อกันวานํ ้ากะทกรกฝรั่งเปนเครื่องดื่มบํ ารุงหัวใจที่ด ี เปลือกและเน้ือสวนนอก
ซ่ึงบริเวณไมไดสามารถนํ าไปหมักทํ าเปนอาหารสัตวและปุยหมักไดอีกดวย

ผลกะทกรกสงเขาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

การใชประโยชน

อุตสาหกรรมแปรรูปนํ้ ากะทกรกฝร่ังในรูปแบบตางๆ
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โดยทั่วไปกะทกรกฝรั่งเปนพืชที่ไมคอยมีโรคและแมลงศัตรูที่ทํ าความเสียหายรุนแรง การบํ ารุง
ตนกะทกรกฝร่ังใหแข็งแรง ดูแลแปลงปลูกใหสะอาด และเผาท ําลายตนที่แสดงอาการของโรคก็จะ
สามารถปองกันโรคและแมลงศัตรูไดโดยไมจ ําเปนตองใชสารเคมี

อาการขอ
1. โรคใ
เกิดจากเ

ผลเล็กลงและมีรูป
ดางมักเกิดในชวง
ดูแลแปลงปลูกให
เพล้ียออนฉีดพน
แลวปลูกใหม โรค
ที่ 2 และ 3

โรคและแมลงศัตรู
งโรคและแมลงศัตร
บดาง
ชื้อไวรัสซึ่งมีเพลี้ยออ
รางผิดปกติ เปลือ
ที่มีอากาศแหง ปอ
สะอาด เม่ือพบตน
เปนระยะในชวงที่ม
ที่เกิดจากเชื้อไวรัสน

โรคแคงเกอร เพล้ียหอยทํ าลาย
ูของกะ

นเปน
กผลหน
งกันได
ท่ีแสดง
ีอาการแ
ี้เปนโร
โรคเถาบวม
ทกรกฝร่ังที่มักปรากฏใหเห็นคือ

แมลงพาหะ ซึ่งท ําใหใบดางและบิดงอแผนใบบางลง ขนาด
าและแข็งขึ้นแตเนื้อหรือเยื่อรกที่หุมเมล็ดนอยลง อาการใบ
โดยการเลือกตนกลาท่ีสมบูรณมาปลูก บ ํารุงตนใหแข็งแรง 
อาการของโรคควรรีบเผาทํ าลายทันทีหรือใชสารเคมีปองกัน
หง ถาเกิดอาการแพรระบาดมากควรร้ือแปลงเผาท ําลาย
คส ําคัญที่ทํ าใหผลผลิตของกะทกรกฝรั่งลดลงอยางมากในป
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2. อาการจุดสีน้ํ าตาล
เกิดจากเช้ือรา Altenaria passiflorae ซึ่งท ําใหใบเปนจุดสีน้ํ าตาล จุดมักเกิดตรงเสนกลางใบ 

และอาจพบจุดสีน้ํ าตาลบริเวณเถาและลํ าตน อาการที่ผลจะเกิดจุดบุมสีนํ ้าตาลออนมีรอยยนและขยาย
ออกกวางข้ึนเร้ือยๆ อาการจุดสีน้ํ าตาลมักเกิดข้ึนในชวงที่อากาศรอนและชื้นปองกันไดโดยการฉีดพน
กํ ามะถันผงในอัตรา 40 กรัม (2-3 ชอนแกง) ตอน้ํ า 1 ปบ (20 ลิตร) ฉีดพนใหทั่วตนทุกๆ 15 วัน 
ในชวงท่ีมีการระบาด

3. โรคเถาเห่ียว
เกิดจากเช้ือรา Fusarium oxysporum ซ่ึงเปนเช้ือราในดิน เม่ือเช้ือราเขาทํ าลายระบบรากจะท ํา

ใหเถาบางเถาแสดงอาการเหี่ยวถึงแมจะมีการใหน้ํ าอยางสมํ่ าเสมอก็ตาม หลังจากน้ันอาการจะรุนแรง
ขึ้นและกะทกรกฝรั่งจะตายในที่สุด พบวากะทกรกฝรั่งพันธุผลสีเหลืองสามารถตานทานการเขาท ําลาย
ของเช้ือราในดินไดดีในตางประเทศจึงแนะนํ าใหใชกะทกรกฝร่ังพันธุผลสีเหลืองเปนตนตอในการปลูก
กะทกรกฝร่ังพันธุตางๆ เปนการคา

4. อาการโคนเนา
มักเกิดขึ้นในสภาพที่แปลงปลูกมีการระบายน้ํ าไมดี มีน้ํ าขังแฉะรวมกับการเกิดบาดแผลบริเวณ

โคนตน เน่ืองจากการเขตกรรมหรือการใชยากํ าจัดวัชพืช ดังน้ันในสภาพที่ลุมซึ่งเปนดินเหนียวและ      
มีการระบายน้ํ าไมดี ควรปลูกกะทกรกฝร่ังในระบบยกรองเพื่อปองกันปญหาดังกลาว และเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการเขตกรรมเพ่ือปองกันไมใหเกิดบาดแผลบริเวณโคนตน ถามีการระบาดมากควรใชสาร
เมทาแลกซีลชนิด 5% โรยรอบบริเวณโคนตนในอัตรา 40 กรัม ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร

โรคจดุสีน้ํ าตาล

โรคจดุสีน้ํ าตาล

โรคโคนเนา



            19

5. แมลงวันผลไม
แมลงวันผลไมจะเขาทํ าลายกะทกรกฝรั่ง ซึ่งเปนสาเหตุใหผิวมีตํ าหนิหรือเกิดการเขาท ําลายของ

เชื้อโรคไดงาย ปองกันไดโดยเก็บผลกะทกรกฝร่ังท่ีตกอยูในแปลงปลูกไมวาจะเปนผลดีหรือผลเนาเสีย
ออกไป เนื่องจากกล่ินของผลกะทกรกฝรั่งสุกจะเปนตัวลอแมลงวันผลไม การฉีดพนสารมาลาไธออนใน
ชวงดอกบานจะชวยปองกันการเขาท ําลายของแมลงวันผลไม โดยฉีดพนสารในชวงกอน 9 นาฬิกา และ
หลัง 14 นาฬิกา เพื่อไมใหเปนอันตรายตอแมลงที่ชวยผสมเกสร

6. ดวงกัด
ดวงปกแข

ทอดยอดเล้ือยกับร
85 wp เปนระยะๆ

7. เพลี้ย
เพลี้ยไฟจะ

โดยการดูดน้ํ าเล้ียง
ผลิตลดลง มักมีก
กํ าจัดเพลี้ยไฟ เชน

นอกจากน
เล้ียง ทํ าใหตนกะ
แมลงศัตรูอ่ืนๆ
ใบ
็งหลายชนิดจะเขาท ําลายกัดกินใบออนและยอดของตนกะทกรกฝร่ังในระยะที่ใบเร่ิม
ะยะที่กํ าลังออกดอกสามารถปองกันไดโดยการฉีดพนสารคารบาริล เชน เซพวิน   
 ในชวงท่ีมีการระบาด

ไฟ
เขาท ําลายสวนที่กํ าลังเจริญเติบโตของกะทกรกฝรั่ง เชน ยอด ใบออนหรือผลออน 
ทํ าใหการเจริญเติบโตชะงัก ใบบิดงอ เปนคลื่น ตนโทรม ปริมาณและคุณภาพของผล
ารระบาดในชวงท่ีอากาศแหง สามารถปองกันไดโดยการฉีดพนสารเคมีปองกันและ
 ไดเมทโธเอท หรือเซฟวิน 85 ในชวงท่ีมีการระบาดทุกๆ 7 วัน
ีแ้มลงศัตรูอ่ืนๆ ที่พบคือ เพลี้ยหอย เพลี้ยแปงและไรแดง ซึ่งเปนแมลงที่ดูดกินนํ ้า
ทกรกฝร่ังโทรมและมีผลผลิตลดลงแตความรุนแรงยังไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับ

แมลงวันทองเจาะ ทํ าลายผล

ดวงกัดใบและเพล้ียไฟ เขาทํ าลาย
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วิธีการแยกนํ ้ากะทกรกฝรั่งท ําไดหลายแบบ วิธีทีงายที่สุดคือ การผาซีกออกเปน 2 สวน และ
ควานเอาสวนที่เปนถุงหุมเมล็ดออก ปจจัยที่มีผลตอปริมาณน้ํ ากะทกรกฝรั่งที่ไดขึ้นอยูกับชวงเวลาของ
การเก็บและสภาพของเปลือก น้ํ ากะทกรกฝรั่งจะเพิ่มมากขึ้น ถาเปลือกของผลกะทกรกฝร่ังมีลักษณะ
เหี่ยว สวนประกอบทางเคมีของน้ํ ากะทกรกฝรั่งประกอบดวย น้ํ าประมาณ 76-85 เปอรเซ็นต (%) ของ
แข็งทั้งหมด 19.6% ของแข็งทีล่ะลายได 17.4% คารโบไฮเดรทประมาณ 12.4% และกรดอินทรีย
ประมาณ 3.4% นอกจากน้ันมีแคโรทีนอยด สารประกอบไนโตรเจนสารประกอบท่ีใหกล่ิน วิตามิน และ
แรธาตุตางๆ รวมทั้งเอนไซม

น้ํ ากะทกรกฝร่ังสามารถผลิตเปนน้ํ ากะทกรกเขมขน และยังผลิตเปนผงไดอีกดวยนอกจากนี้ยัง
สามารถนํ ามาผสมกับน้ํ าผลไมชนิดอ่ืนๆ ทํ าเปนฟรุตสลัด หรือพันซได เปนผลิตภัณฑที่ดีและเปนที่นิยม
ของผูบริโภคมาก น้ํ ากะทกรกฝรั่งยังสามารถนํ าไปใชเปนสวนประกอบของไอสครีม เพ่ิมกล่ินและรสชาติ
ของเค็ก เยลล่ี เชอรเบท และพาย เปนตน

ในประเทศไทยโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออก ไดมีการสงเสริมใหมีการปลูก
กะทกรกฝรั่งมากข้ึน ซ่ึงสามารถท่ีจะผลิตน้ํ ากะทกรกฝรั่งเปนอุตสาหกรรมได

นํ ้ากะทกรกฝร่ัง

เคร่ืองด่ืมท่ีทํ าจากน้ํ ากะทกรกฝร่ัง
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1. นํ ้าผลไมผสม
น้ํ ากะทกรกฝรั่งสามารนํ ามาผสมกับน้ํ าผลไมชนิดอ่ืนๆ ไดมากมาย เชน น้ํ าแพร น้ํ าแอปเปล น้ํ า

พีช น้ํ าสม น้ํ าสับปะรด น้ํ ามะละกอ น้ํ าฝร่ังและน้ํ าองุน เปนตน  อัตราการผสมน้ํ ากะทกรกฝรั่งประมาณ 
5 หรือ 10 เปอรเซ็นต กับน้ํ าผลไมอ่ืนๆ จะใหนํ ้าผลไมผสมทีไ่ดมีรสชาติดี

2. คอเดียลส และไซรับ (Cordials และ Syrups)
ใชน้ํ ากะทกรกฝรั่ง น้ํ าเชื่อม และกรด ผสมเขาดวยกัน เวลาดื่มนิยมท ําใหเจือจางลงอีก 4-5 เทา

ดวยน้ํ า อาจมีการเติมสีสังเคราะหลงไปดวย (ตองมีน้ํ ากะทกรกอยูไมตํ ่ากวา 30 เปอรเซ็นต)
3. เคร่ืองด่ืมประเภทอัดกาซ (Carbonated Beverage)
น้ํ ากะทกรกฝร่ังเม่ือนํ ามาอัดกาซ ซึ่งจะใหผลิตภัณฑที่มีกลิ่นและรสชาติแปลกออกไปจากเครื่อง

ด่ืมชนิดอ่ืน

น้ํ ากะทกรกผสมกับนํ้ าผลไมอ่ืนๆและน้ํ า
กะทกรกเขมขนบรรจุในถุงอลูมิเนียม

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํา
นักสงเสริมและฝกอ
บรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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