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คํานํา
ปจจุบันผลไมหลายฃนิดที่ปลูกไดในประเทศไทยกําลังเปนที่นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย จึง
เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศเปนอยางมาก เชน มะมวง ลิน้ จี่ ทุเรียน ลําไย มังคุด ฯลฯ
กะทกรกฝรั่ง เปนไมผลชนิดหนึง่ ซึ่งยังไมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายมากนักในบานเรา แตก็มีการ
ปลูกในบางทองที่แถบภาคเหนือ และภาคตะวันออก เชน จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี เปนตน พืชชนิดนี้
เปนพืชที่ปลูกไดงาย การดูแลรักษาไมยุงยาก แตใหผลผลิตตอไรสูง สามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรได
ดี ดังนั้นกะทกรกฝรั่งจึงเปนไมผลผลิตตอไรสูง สามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรไดดี ดังนั้นกะทกรก
ฝรัง่ จึงเปนไมผลทีม่ อี นาคตการผลิตทีด่ ี ประกอบกับตลาดตางประเทศมีความตองการสูง แตเกษตรกร
ยั งไมสามารถปลูกไดเพี ยงพอกั บ ความตอ งการ ทั้ ง ภาครั ฐ บาลและเอกฃนจึงไดทําการสงเสริมให
เกษตรกรปลูกกะทกรกฝรั่งกันมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาใหเปนไมผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย
เอกสารเผยแพรฉบับนีจ้ งึ ไดรวบรวมเนือ้ หาสาระทีจ่ ําเปน ขัน้ ตอนวิธกี ารปลูก การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว และการนําไปใชประโยชน เพือ่ ใหผอู า นเขาใจและเปนแนวทางในการนําไปปฏิบตั ไิ ดใน
โอกาสตอไป คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณอาจารยลพ ภวภูตานนท ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและอาจารยสมาน ศิริภัทร บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรสับปะรดจํากัด
ที่ไดกรุณาเรียบเรียงเนื้อหาและตรวจสอบแกไขความถูกตอง จนสําเร็จเปนรูปเลมทีท่ า นอานอยูน ้ี หวังวา
เอกสารเผยแพรฉบับนีค้ งจะเปนประโยชนตอ ผูอ า นบางตามสมควร

โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
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การปลูกกะทกรกฝรัง่
กะทกรกฝรั่ง ( Passion fruit) เปนพืชในตระกูล Passifloraceae ซึ่งในประเทศไทยมีพืชใน
ตระกูลเดียวกันนี้คือ กะทกรก (Passifora foetida) สุคนธรส (Passiflora quadragunlaris) และเสาวรส
(Passiflora laurifolia) ถิ่นกําเนิดดัง้ เดิมของกะทกรกอยูบ ริเวณตอนใตของประเทศบราซิล และเริม่ มี
การแพรขยายไปปลูกในภูมิภาคตางๆ ไตหวัน และฮาวาย ตัง้ แตคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา
ประเทศไทยไดนําพันธุกะทกรกเขามาปลูกตั้งแต ป พ.ศ. 2498 และมีชื่อเรียกกะทกรกในภาษาไทย
ตางๆ กันเชน เสาวรส กะทกรกยักษ กะทกรกฝรั่ง กะทกรกสีดา และเสาวรสสีดา เปนตน

ลักษณะทั่วไป
กะทกรกเปนไมผลประเภทเถาเลื้อย มีอายุหลายป ลําตนเปนเถา สีเขียว ขางในกลวง ใบมีสี
เขียวเขมหรือเขียวแซมแดงมวงขึ้นอยูกับชนิดพันธุ ใบจริงโดยทั่วไปเปนใบเดี่ยวมี 3 แฉกบาง แตใบจริง
ในขณะที่เปนตนกลาจะเปนรูปไขไมมีแฉก ตามขอบใบจะมีหยักละเอียดโดยรอบ มีมือจับหรือหนวด
อยูตามขอมวนขดเปนวงสําหรับยึดลําตนใหเลื้อยเกาะหลักที่ปกพยุงไว ดอกเปนดอกเดี่ยวแบบสมบูรณ
เพศเกิดจากตาดอกบริเวณงามใบ มีกลิ่นหอมและสีสรรสดุดตากลีบดอกแยกจากกันมีสีขาว บริเวณ
รอบๆ ใบกลางจะมีสมี ว ง ดอกจะออกจากโคนกิ่งไปยังปลายกิ่งตามลําดับ และจะเจริญเติบโตเปนผลตอ
ไป ผลมีหลายลักษณะคือ ผลกลม รูปไข และผลรียาว เมือ่ ผลสุกจะมีสตี า งๆ กันเขน มวงเขม มวงแดง
สม หรือเหลืองขึ้นอยูกับชนิดของพันธุ เปลือกผลและเนือ้ สวนนอกแข็งไมสามารถรับประทานได ภายใน
ผลมีเมล็ดสีนาตาลเข
้ํ
มหรือดําเปนจํานวนมาก ซึง่ เมล็ดจะสามารถรับประทานได ภายในผลมีเมล็ดสีนาํ้
ตาลเขมหรือดําเปนจํานวนมาก ซึง่ เมล็ดจะมีรกเปนเยือ่ เมือกสีเหลืองหรือสีสม ลักษณะเหนียวขนและ
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวหอหุมอยูในรอบ เยือ่ หุม เมล็ดหรือรกนีม้ คี วามเปนกรดสูงสามารถรับประทานสด
หรือใชผสมทําเปนอาหารและเครื่องดื่มได

4

ลักษณะใบ

ลักษณะผล

ลักษณะดอก

ลักษณะเมล็ด

ดินฟาอากาศ

กะทกรกสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไมวาจะเปนเขตอากาศ
เย็นทางภาคเหนือ หรือเขตอากาศรอนชื้นทางภาคกลางและภาคตะวันออกสามารถปลูกไดในดินทั่วไป
แตสภาพดินที่เหมาะสมคือ ดินรว นซุยมีอินทรียวัตถุสูง ระบายนําได
้ ดี มีความเปนกรดเล็กนอย
คือระดับความเปนกรด-ดางของดินอยูระหวาง 5.5-6.5 ควรหลีกเลีย่ งการปลูกกะทกรกฝรัง่ ในสภาพ
ดินเหนียวทีม่ กี ารระบายนําเลว
้
สถานที่ปลูกควรไดรับแสงแดดอยางนอยวันละ 7-8 ชั่วโมงและพื้นที่
ปลูกควรมีชว งปลูกฝนนานและสมํ่าเสมอ แตในสภาพฝนตกชุก โดยเฉพาะในชวงการออกดอกจะทําให
การผสมเกสรและการติดผลไมดี ผลผลิตจะลดลงและตนกะทกรกฝรั่งอาจจะเนาตายไดงายถาดินมีการ
ระบายนําไม
้ ดี ในทองที่ที่มีลมพัดแรงควรปลูกตนไมเปนแนวลมเพื่อปองกันการหักลมของตนกะทกรก
ฝรั่ง
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พันธุ
ปจจุบันกะทกรกฝรั่งที่ปลูกกันมากในประเทศไทยมี 3 พันธุ คือ พันธุผ ลสีมว ง พันธุผ ลสีเหลือง
และพันธุผลลูกผสม
1. พันธุผ ลสีมว ง
เมื่อผลสุกจะมีสีมวงเขมผิวเปนมัน ผลมีลักษณะกลม หรือเปนรูปไขขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 4-5 เซนติเมตร นําจากผลพั
้
นธุสีมวงมีรสชาติดีกวาพันธุผลสีเหลือง มีกรดตํา่ สีสวยและ
หวาน จึงเหมาะสําหรับรับประทานสด กะทกรกฝรั่งพันธุนี้เจริญเติบโตไดดีในสภาพพื้นที่สูง ระดับ
800-1,200 เมตรทีม่ อี ากาศเย็น ขอเสียของพันธุน ค้ี อื คอนขางจะออนแอตอโรครากเนาและโคนเนา
2. พันธุผลสีเหลือง
เมื่อผลสุกจะมีสีเหลืองขมิ้น ผิวเปนมัน มีขนาดใหญกวาพันธุผลสีมวง เสนผาศูนยกลางผล
ประมาณ 5-7 เซนติเมตร เชื่อวากลายพันธุมาจากพันธุผลสีมวง สามารถเจริญเติบโตไดดใี นทีร่ าบเขต
รอนชืน้ ในระดับความสูงประมาณ 400-800 เมตร ไมตอ งการอากาศเย็น นําคั
้ ้นของพันธุนี้มีกรดมาก
เหมาะสําหรับสงเขาโรงงานเพือ่ แปรรูปมากกวาการรับประทานผลสด ขอดีของพันธุผ ลสีเหลืองคือ ให
ผลดกและมีความตานทานโรคและแมลงศัตรูสงู กวาพันธุผ ลสีมว ง
3. พันธุล กู ผสม
เปนพันธุที่เกิดจากการผสมระหวางพันธุผลสีมวงกันพันธุผลสีเหลืองเพื่อคัดเลือกตนพันธุใหม
ที่รวมลักษณะผลที่ดีเดนของแตละพันธุไวทาให
ํ มีลักษณะผลใหญ ใหผลดก ผสมตัวเองได มีรกหอหุม
เมล็ดมาก เปลือกบาง ตานทานโรค และมีลกู กลมและลูกยาวรี พันธุลูกผสมนี้เหมาะสําหรับการปลูก
เพื่อ
อุตสาหกรรมทํานํากะทกรกฝรั
้
่ง เพราะสามารถเก็บผลผลิตปอนโรงงานไดทง้ั ป ผลผลิตอยู
ระหวาง 2-3 ตนตอไร ถาดูแลรักษาอยางดีอาจไดถึง 5 ตันตอไร

การขยายพันธุ
กะทกรกฝรั่งสามารถขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด การปกชํา การตอนและการทาบกิ่งได
1. การเพาะเมล็ด
การขยายพันธุดวยเมล็ดเปนวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกันเพราะเปนพืชที่โตเร็วและไมคอยกลายพันธุ
การเก็บเมล็ดกะทกรกฝรั่ง เพื่อนํามาขยายพันธุน้ัน ควรคัดเลือกเก็บจากตนที่ใหผลผลิตดีไมมีโรค
มีลักษณะผลตรงตามคุณภาพที่ตองการ จากการศึกษาพบวา ผลกะทกรกฝรั่งพันธุสีเหลืองที่มีผลรูปไขมี
นําผลไม
้
มากกวาผลที่มีลักษณะกลม จึงควรเลือกเก็บเมล็ดจากตนที่ใหผลเปนรูปไขเพื่อใชทาพั
ํ นธุใ นป
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ตอไปเปนตนเมล็ดกะทกรกฝรั่งที่เก็บจากผลสุกสามารถนําไปเพาะไดทันทีโดยไมตองลางเยื่อที่หุมเมล็ด
ออก แตถาตองการเก็บรักษาเมล็ดเพื่อรอการปลูกตอไปควรนําเมล็ดมาลางนํ้าใหสะอาดและผึ่งไวในที่
รมจนแหงดีแลวจึงเก็บรักษาในถุงผาหรือภาชนะอื่นๆ ในที่แหงและเย็น การเก็บเมล็ดกะทกรกฝรัง่ ขนาด
มาตราฐาน 1 ผล ซึง่ หนักประมาณ 120 กรัม จะมีเมล็ดประมาณ 150-200 เมล็ด กอนเพาะใหนาํ
เมล็ดแชนาอุ
้ํ นทิ้งไว 1 คืน เพื่อใหเมล็ดสะอาดปราศจากเชื้อโรค และชวยใหการงอกดีขึ้น แลวนํามา
คลุกกับขุยมะพราวเพือ่ ใหเมล็ดกระจายและสะดวกตอการหยอดเมล็ดลงแปลงเพาะ

การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะกลา
การเพาะเมล็ดอาจเพาะลงในแปลงเพาะ กระบะเพาะหรือถุงพลาสติกก็ไดขึ้นอยูกับความสะดวก
บริเวณที่เพาะเมล็ดควรมีรมเงาบางเพื่อชวยรักษาความชื้นและปองกันแดดเผาไหมตนกลาที่เริ่มงอก ดิน
ที่ใชเพาะเมล็ดดวยแลวปรับหนาดินใหเรียบ ใชไมขดี ทําเปนรองเปนแถวๆ ใหแตละแถวหางกันประมาณ
10 เซนติเมตร ลึก 1 เซนติเมตร นําเมล็ดที่เตรียมไวหยอดกระจายลงในแถวแลวกลบเมล็ดขอควรระวัง
คือ อยาหยอดเมล็ดลึกจนเกินไป จะทําใหเมล็ดเนาได แตถาตื้นเกินไปเมล็ดจะไมงอก
เมล็ดกะทกรกฝรั่งจะงอกภายใน 7-14 วัน เมือ่ ตนกลามีใบจริง 2-3 ใบหรือประมาณ 10-14
วันหลังจากเมล็ดงอก ควรคัดเลือกตนทีแ่ ข็งแรงยายลงปลูกในถุงพลาสติก โดยใชถุงพลาสติกขนาด
4 X 6 นิว้ เจาะรูบริเวณกนถุงบรรจุดินปลูกแลวนําตนกลาปกชําลงปลูกถุงละ 1 ตน (กรณีที่เพาะเมล็ด
ในถุงพลาสติกก็เพียงแตคอ ยๆ ถอนหรือดึงตนกลาที่ออนแอทิ้งไป คัดเลือกตนที่แข็งแรงไวเพียงถุงละ 1
ตน เชนเดียวกัน) เสร็จแลวรดนําให
้ ชุม อยาใหถูกแสงแดดจัด พักตนกลาใหฟนตัวเสียกอนจึงนําไปไวที่
แจง เมือ่ ตนกลาในถุงพลาสติกมีอายุประมาณ 30-45 วัน หรือมีความสูง ของตนประมาณ 1 คืบ จึง
ยายลงแปลงตอไป

ยายตนกลาลงปลูกในถุงพลาสติก

ตนกลาที่พรอมจะไปปลูกในหลุม
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2. การปกชํา
ใชกิ่งแกขนาดเทาแทงดินสอ ตัดกิง่ ใหมขี อ ติด 3 ขอ ปกชําลงในวัสดุที่โปรงและชื้นเชน ทราย
หยาบหรือขี้เถาแกลบ กิ่งชําจะออกรากภายใน 1 เดือน เมื่อกิ่งชําตั้งตัวไดจึงยายลงชําในถุงพลาสติก
ประมาณ 1-2 เดือนหลังจากนัน้ จึงยายตนกลาลงปลูกในแปลงได

การยายพันธุโดยการปกชํา การตอน และการทาบกิง่ ไมนยิ มปฏิบตั กิ นั เพราะมีปญ
 หาเรือ่ งโรค
และแมลงศัตรูตดิ มาจากตนเดิมมาก

การปลูก

การยายตนกลาลงปลูกในแปลงทําไดตลอดปในพื้นที่ซึ่งสามารถใหนาได
ํ้ แตในพื้นที่แหงแลง
อาศัยนําฝนเพี
้
ยงอยางเดียว ควรปลูกในชวงทีม่ ฝี นตกนานและสมําเสมอ
่
แตตองกะระยะเวลาปลุกไมให
กะทกรกออกดอกตรงกับในชวงทีม่ ฝี นตกชุก เพราะจะทําใหการผสมเกสรและการติดผลไมดี ดังนัน้ จึง
ควรเพาะกลาและยายลงถุงพลาสติกในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน เพราะเปนชวงที่มีฝน ดินมี
ความชืน้ เพียงพอใหตน กลาตัง้ ตัวได กอนเริม่ ปลูกควรขุดหรือไถ หินแลตอไมขนาดใหญออก ปรับพื้นที่
ใหเสมอและทําการปรับวัชพืช ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ 3 x 3 เมตร ซึ่งหมายถึงมีระยะหางระหวางแถว
3 เมตร และระยะหางระหวางตน 3 เมตร ในพืน้ ที่ 1 ไร จะปลูกได 117 ตน โดยแถวของตนกะทกรก
ฝรัง่ ควรอยูใ นแนวเหนือใตเพือ่ ใหมกี ารรับแสงไดเต็มที่ ถาสภาพพื้นที่ปลูกเปนที่ลุมควรยกแปลงเพื่อชวย
ใหการระบายนําดี
้ ขึ้น เพราะตนกะทกรกฝรั่งไมชอบนําขั
้ งแฉะจะทําใหเนาตายได แลวขุดหลุมขนาด
กวาง ยาว และลึกประมาณ 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุย คอกหรือปุย หมักหลุมละ 1 กิโลกรัม ใส
ปุยวิทยาศาสตร สูตร 15-15-15 หลุมละ 250 กรัม (2 ชอนแกง) และใสปูนขาวประมาณ 1 กํามือ
คลุกเคลากับดินชั้นบนใหทั่วแลวกลบดินลงหลุม ใหระดับสูงกวาปากหลุมเล็กนอยเพื่อใหดินยุบตัวแลว
แลวยังมีระดับเทากับปากหลุม ระวังอยาใหปากหลุมเปนแอง จะทําใหนาขั
ํ้ งได ควรเตรียมหลุมปลูกให
เสร็จกอนการปลูกไมนอ ยกวา 1 สัปดาห การยายปลูกตองทําดวยความระมัดระวังอยาใหรากขาดมาก
วิธีปลุกทําไดโดยการขุดดินตรงกลางหลุมใหเปนหลุมเล็กๆ ฉีกถุงพลาสติกออกแลวนําตนกลาลงปลูก
การวางตนกลาควรระมัดระวังอยาใหกระทบกระเทือนและวางใหโคนตนเสมอกับระดับผิวดินโดยทั่วไป
หรือสูงกวาเล็กนอย เสร็จแลวใหมอื กลบและกดดินรอบๆ โคนตนใหแนนพอควร เมือ่ ปลูกแลวควรรดนํา้
ใหชุม ใชไมไผรวกปกเปนหลักใกลๆ ตนใหมคี วามสูงของหลักเหนือระดับพืน้ ดินประมาณ 2 เมตร ผูก
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ตนกลากระทกรกฝรั่งกับหลักไมไผรวกเพื่อพยุงใหตนสามารถเจริญเติบโตและเลื้อยขึ้นคางไดในระยะ
แรก หลักจากนัน้ ถาฝนไมตกควรใหน้ําเปนครัง้ คราว เมื่อสังเกตเห็นวาดินแหง

การเตรียมหลุมปลูกขุดหลุมปลูกใหมขี นาด
50x50x50 เซนติเมตร

ยายตนกลาจากถุงพลาสติกลงหลุมปลูก

ผูกตนกลากับหลักไมไผรวกเพือ่ พยุงใหไผรวก
เพื่อพยุงใหตนกลาสามารถเจริญเติบโตเลื้อย
ขึ้นคางได

การทําคาง

เนื่องจากกะทกรกฝรั่งเปนไมเถาเลื้อยซึ่งมีอายุปลายป มีนาหนั
้ํ กมากจึงทําใหตองทําคางใหเกาะ
เพื่อใหมีการเจริญเติบโตเลื้อยแผกิ่งกานขยายออกไปและใหผลผลิตดี รวมทั้งสะดวกในการบํารุงดูแล
รักษา คางจึงควรมีความแข็งแรงทนทาน รับนําหนั
้ กได และสะดวกในการเขาไปปฏิบตั งิ าน คางที่ใช
ปลูกกะทกรกฝรั่งมีปลายแบบเชน
1. คางแบบรัว้
ใชเสาไมหรือเสาคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิว้ ปกเปนแถวแตละตนหางกัน 3-4 เมตร
โดยใหความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินเทากับ 2 เมตร ขึงลวดเบอร 9 ตลอดแนวเสาในลักษณะเดียว
กับรัว้ ลวดหนาม โดยใหแนวลวดเสนลางสูงจากระดับพื้นดินไมนอยกวา 60 เซนติเมตร แลวผูกบังคับให
เถากะทกรกฝรั่งเจริญเลื้อยไปตามเสนลวดแตละแถวหรือแนว รัว้ หนึง่ ๆ จะหางกัน 3 เมตร วิธนี ส้ี ะดวก
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ในการปราบวัชพืช การพนสารเคมีและการเก็บเกีย่ วผลแตมขี อ เสียคือ ตนกะทกรกฝรั่งมักไดรับแสงแดด
ไมเต็มที่ทําใหผลผลิตไมดกเทาที่ควรและคางโอนเอนโคนลมได

คางแบบรั้ว

2. คางรูปตัวที (T)
ใชเสาไมหรือสารคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง 4-6 นิว้ ความยาว 2.5 เมตร ปกเปนแถว
โดยใชความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินเทากับ 2 เมตร เชนเดียวกับการปกเสาของคางแบบรั้ว เสาแต
ละตนหางกัน 6 เมตร สวนคานรูปตัวที (T) ใชไมขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้ ความยาว 1.5 เมตร ตอกยึด
หรือเขารองติดกับหัวเสาหลักแตละเสาแลวขึงลวดเบอร 9 พาดบนคานตลอดแนวยาว โดยระยะหาง
ระหวางเสนลวดบนคานแตละเสนประมาณ 40 ซม. ระหวางตัวที (T) แตละแถวหางกัน 3 เมตร ผูก
บังคับใหเถากะทกรกฝรั่งเลื้อยแผไปบนเสนลวดในลักษณะเดียวกับรานบวบ

คางแบบตัวที (T)
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3. คางแบบรานรูปสี่เหลี่ยม
ลักษณะคลายคางรูปตัวที (T) แตจะใช 2 เสาหลักรองรับคานอันหนึง่ ๆเสาหลักใชเสาไมจริง
หรือคอนกรีตก็ได ขนาด 4 x 4 นิว้ ความยาว 2.5 เมตร ปกเสาใหเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาจัตุรัสก็ได โดย
ปกใหตนกะทกรกฝรั่งอยูระหวางกลาง เสาหลักแตละตนปกใหหางกัน 3 เมตร และระหวางแถวหางกัน
3 เมตร โดยใหความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินเทากับ 2 เมตร และระหวางแถวหางกัน 3 เมตร โดย
ใหความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินเทากับ 2 เมตร บางทองที่อาจใชเสาตนกระถินยักษปกแทน เพราะ
ตนกระถินยักษเมื่อปกลงดิน ขณะทีต่ ดั มาสดๆ จะเจริญงอกงามขึน้ มาใหมได รากจะเกาะดิน ชวยยึดเสา
ใหแนนขึ้นและยังมีราคาถูกอีกดวย
เสาทีป่ ก ตรงหัวมุมและรอบนอกของแปลงทุกแปลงควรทําการปกสมอบก ยึดดวยลวดเบอร 13
จากหัวเสามายังพื้นดินเปนมุม 60 องศาในทิศทางตรงกันขามของลวดที่ขึง เพือ่ ดึงเสาไมไดเอนเขาหา
กันเมือ่ เวลาคางรับนํ้าหนักมากๆสําหรับมุมดานในใชเสาขนาดเล็ก 2 ตนยาวประมาณ 3 เมตร ทําเปน
คํ้ายันผูกติดกับหัวเสาปองกันไมใหเสาเอนเขาหากันอีกทางหนึ่ง จากนั้นใหนาลวดเบอร
ํ
13 มาผูกติด
กับหัวเสาแลวขึงไปยังหัวเสาทุกตน ตามแนวยาว แนวขวางและแนวทะแยงตลอดทั้งแปลง

คางแบบรานรูปสีเ่ หลีย่ ม

ลักษณะการทําหลักสมอบกและคางใหตน
กะทกรกยึดเกาะ

ลักษณะการขึงลวดทําคาง
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ใชลวดเบอร 18 หรือเชือกไนลอนขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 มิลลิเมตรผูกไปตามแนวยาวและ
แนวขวางสลับกันเปนตาขายเหมือนตารางหมากรุก ใหหางกันชองละ 60 เซนติเมตร หลังจากนัน้ ผูก
ปลายหลักที่ปกพยุงตนกะทกรกใหเขากับเสนลวดที่ขึงพาดผานเพื่อใหเถากะทกรกเกาะเลื้อยแผไปบน
รานนีไ้ ด คางลักษณะนี้ควรสรางแบบเวนชองวางระหวางแถวโดยแบงเปนผืนสี่เหลี่ยมเล็กดีกวาผูกติดกัน
เปนผืนใหญทั้งแปลง ซึ่งอาจจะประสบปญหาคางรับนําหนั
้ กไมไหว ถาถูกลมพัดแรงๆ จะทําใหคางลม
หมดทั้งแปลงได วิธนี ส้ี ะดวกในการเก็บเกีย่ วผลและการดูแลตัดแตงกิง่ รวมทั้งลดปญหาเรื่องการปราบ
วัชพืชอีกดวย

การแตงเถาขึ้นคาง
เมื่อตนกะทกรกฝรั่งเจริญเติบโต ลําตนจะทอดเลื้อยควรคัดเลือกยอดที่มีลักษณะแข็งแรง ไมมี
อาการของโรคและแมลงศัตรูทาลายไว
ํ
เพียง 1-2 ยอด ยอดทีเ่ หลือตัดทิง้ ไป ผูกเถาที่เลือกไวกับหลักไม
ไผรวกหลวมๆ ดวยเชือกฟางเปนชวงๆ หางกันประมาณ 1 คืบ ระหวางที่เถากะทกรกฝรั่ง เจริญเติบโต
เกาะหลักไมเจริญขึ้นบนคางแลวใหผูกยอดหลักกับคางในทิศทางที่ยอดนั้นพุงไป แลวผูกยอดที่เหลือใน
ทิศทางตรงกันขาม ทิ้งไวสักระยะหนึ่งตนกะทกรกฝรั่งจะแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมาใหมอีก 3-4 กิ่ง ปลอยใหกิ่ง
ใหมนย้ี าวออกไปอีกประมาณ 1 เมตร จึงตัดยอดทิง้ อีกครัง้ หนึง่ เพื่อใหแตกแขนงยอยมากขึ้น ซึ่งจะทํา
ใหผลผลิตสูงขึ้น เพราะผลของกะทกรกฝรั่งจะติดที่กิ่งแขนงเทานั้น ขอสําคัญตองผูกกิ่งแขนงเหลานี้ใหแผ
กระจายออกไปรอบๆ
ผูกเถากะทกรกไวกับหลักไมไผรวกหลวมๆ ดวยเชือก
ฟางเปนชวงๆ
""
ปลิดยอกใหมและดอกที่เกิดจากตาขางออกใหหมด

ผูกยอดหลักกับคางในทิศทางที่ยอดพุงไป

การผูกยอดหลักกับคางใหเลื้อยไตตามราวลวด
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ลักษณะการบังคับใหยอดกะทกรกเลื้อยแผกระจาย
ออกโดยรอบ เพือ่ ใหเจริญเติบโตไปรอบๆ ดาน

การดูแลรักษา

1. การใหนา้ํ
ในชวงยายกลาลงในแปลงใหมๆ เปนชวงที่กะทกรกฝรั่งตองการนําถ
้ าไมมฝี นตกควรใหนาเป
้ํ น
ครั้งคราวเมื่อสังเกตเห็นวาดินแหง เมื่อกะทกรกฝรั่งตั้งตัวไดแลวจะคอนขางทนทานตอความแหงแลง
การใชใบไมหรือเศษฟางคลุมโคนตนจะชวยใหดินเก็บความชื้นไดดีขึ้น ไมตอ งใหนาบ
้ํ อยๆ แตการใหนํ้า
อยางสมํ่าเสมอชวยใหตนกะทกรกฝรั่งเจริญเติบโตเร็วและใหผลผลิตเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามชวงที่ใสปุยจํา
เปนตองใหนาตามเสมอ
้ํ

การใหน้าหลั
ํ งปลูก

2. การกําจัดวัชพืช
ในระหวางที่เถากะทกรกฝรั่งยังแผไมเต็มคาง ควรชวยกําจัดวัชพืชบริเวณโคนตนเปนครัง้ คราว
เมื่อเถากะทกรกฝรั่งแผเต็มคางแลวปญหาเรื่องวัชพืชจะลดนอยลง เนื่องจากแสงแดดสองไปถึงพื้นดิน
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ขางลางไดนอ ย ทําใหวัชพืชไมสามารถเจริญเติบโตได การใชยากําจัดวัชพืชควรระมัดระวัง เนื่องจากยา
กําจัดวัชพืชมีพิษตอกิ่งและลําตนกะทกรกฝรั่ง โคนตนกะทกรกฝรั่งที่ถูกยากําจัดวัชพืชจะออนแอและเกิด
อาการโคนเนาไดงา ย ใชยากําจัดวัชพืชชนิดฉีดถูกหญาตายได เชน ใชสารพาราควอท (กรัมมอกโซน)
ตามอัตราทีร่ ะบุไวทข่ี า งสลาก

กําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมี

กําจัดวัชพืชโดยการถาก

3. การใสปยุ
3.1) ชวงตนกลา การบํารุงรักษาตนกลาในถุงชําไมควรจะใชปยุ เคมีมากเกินไป เพราะจะทําให
ตนกลาออนแอและตายไดมากเมื่อยายไปปลูกในแปลงใหญ ควรจะใหปยุ เคมีเพียงเล็กนอยคือ ใหเพียง
ปุยไนโตรเจน และโปแตสเซียมเทานั้น ใสปุยบํารุงตนกลา 1 ครัง้ เมื่อตนกลาอายุ 1 เดือน โดยใชปุย
วิทยาศาสตรสูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0 และ 0-0-50 หรือ 0-0-60 อยางใดอยางหนึง่ ละลายนํา้
รดในอัตราปุย 2 ชอนแกงตอนํา้ 1 ปบ (20 ลิตร)
3.2) ชวงหลังการยายกลาปลูกลงแปลง หลังจากยายตนกลาลงปลูกในแปลงประมาณ 1-2
เดือน ควรใสปุยวิทยาศาสตรสูตร 16-20-0 หรือ 18-46-0 รอบๆ โคนตนในอัตราตนละ ประมาณ
2 ชอนแกง พรวนดินกลบและรดนําให
้ ชุม
3.3) ชวงหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิต เมื่อตนกะทกรกฝรั่งมีอายุประมาณ 7 เดือน อาจจะใส
ปุยในอัตราตันละ 2 ชอนแกง พรวนดินกลบและรดนําให
้ ชุม



การใสปุยบํารุงตน

14

3.4) ชวงหลังการเก็บเกีย่ วผลผลิต ภายหลังการตัดแตงกิง่ เมือ่ เก็บผลผลิตจนหมดแลวควรใส
ปุยวิทยาศาสตรสูตร 15-15-15 อีกครัง้ ในอัตราตนละประมาณ 2 ชอนแกงเชนดิน เพื่อบํารุงใหตน
กะทกรกฝรั่งสามารถเจริญเติบโตไดดีในฤดูตอไป
สําหรับพืน้ ทีท่ ด่ี นิ ขาดความอุดมสมบูรณควรใสปยุ วิทยาศาสตรทกุ ๆ 2-3 เดือนพรอมกับใหน้ํา
ตาม
4. การตัดแตงกิง่
การตัดแตงกิ่งควรทําหลังจากเก็บเกี่ยวผลเสร็จ โดยตัดกิ่งแหง กิ่งที่เปนโรคหรือถูกแมลงทําลาย
กิ่งที่หอยลงมาถึงพื้นดิน และกิ่งแขนงเล็กๆ ที่เบียดกันแนนอยูในทรงพุมทิ้งไป การตัดแตงกิ่งชวยใหการ
เจริญเติบโตและการออกดอกติดผลของกะทกรกฝรั่งในฤดูตอไปดีขึ้น ชวยใหเถาโปรงไมเปนที่ สะสมโรค
– แมลงศัตรูและชวยลดอันตรายทีเ่ กิดจากลมพายุ ภายหลังการตัดแตงกิ่ง กิ่งหลักและกิ่งแขนงที่เหลือ
ไวควรมีตาเหลืออยูไ มนอ ยกวา 3-6 ตา

การออกดอกและติดผล
การเจริญเติบโตของกะทกรกฝรั่งในชวงแรกตั้งแตเมล็ดเริ่มงอกจนถึงออกดอกครั้งแรกนั้นใช
เวลาประมาณ 7-8 เดือน เมือ่ ติดผล ผลจะสุกและเก็บเกี่ยวไดภายใน 2 เดือน บนเถาหนึ่งๆ ของ
กะทกรกฝรัง่ จะติดผลประมาณ 2-4 ผลขึน้ อยูก บั ความอุดมสมบูรณของตนและสภาพแวดลอม โดยดอก
ที่อยูปลายเถามักจะบานชากวาดอกที่อยูถัดเขามาทําใหผลยนตนเดียวกันแกและเก็บเกี่ยวไดไมพรอม
กัน ในรอบปนน้ั กะทกรกฝรั่งจะทะยอยออกดอกตั้งแตเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกุมภาพันธุ แตชวงที่
สามารถเก็บเกี่ยวผลกะทกรกฝรั่งไดมากที่สุดจะอยูในชวงระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม โดยมี
ผลผลิตเฉลี่ยประมาณปละ 1,500-3,000 กิโลกรัมตอไร

ดอกกะทกรก

ลักษณะดอกเจริญเปนผล
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ผลกะทกรกฝรั่ง

การเก็บเกีย่ ว
ผลกระทกรกฝรั่งเมื่อสุกจะหลนจากตนเอง เปนระยะที่ผลสุกพอดีเหมาะที่จะรับประทานสดหรือ
สงโรงงานเพื่อแปรรูปไดทันที เปลือกแข็งของกะทกรกฝรั่งชวยปองกันการชอกชําของผลได
้
เปนอยางดี
การเก็บเกี่ยวผลอาจจะทํา 2 วันตอครั้งหรือเก็บทุกๆ วัน ในสวนที่มีขนาดใหญ ผลสุกที่ตกลงพื้นแลว
สามารถเก็บไวในที่โปรงไดประมาณ 1 สัปดาหโดยไมเสียแตผลจะแหงแลง และนําหนั
้ กลดลงดวย
ผลกะทกรกฝรั่งที่จะจําหนายในรูปผลสดควรคัดเลือกผลทีม่ ขี นาด รูปราง และสีตรงกับมาตรฐานคัดผล
ที่มีตาหนิ
ํ ผลเหี่ยว ผลเนาเสีย เนื่องจากโรคและแมลงศัตรูทิ้งไป สวนผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีนน้ั นําไปลางนําให
้
สะอาดและผึ่งใหแหงกอนบรรจุในกลองกระดาษหรือภาชนะอื่นๆ สําหรับจําหนายปลีกซึง่ มีความสะดุด
ตาและระบายอากาศไดดี ผลกะทกรกฝรั่งที่จะสงเขาโรงงานแปรรูปควรคัดผลที่เปนโรคหรือถูกแมลง
ศัตรูทําลายออก แลวจึงใสกระสอบหรือเขงไมไผสงเขาโรงงานตอไปโดยไมจาเป
ํ นตองคัดขนาด

เก็บเกีย่ วเมือ่ ผลสุกหลนลงพื้น
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ผลกะทกรกสงเขาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

การใชประโยชน
ผลกะทกรกฝรั่งนั้นเนื้อในหรือรกที่หุมเมล็ดอยูใชรับประทานสดได โดยผาผลแลวเติมนําตาล
้
ทรายเพียงเล็กนอยก็ตักรับประทานไดทั้งเมล็ดเลย หรือจะนําไปทําเปนแยมผล ไมกไ็ ด นําคั
้ น้ จากเนือ้
สวนนี้มีกลิ่นหอมและมีกรดมาก ใชผสมเปนเครื่องดื่มหรือใชผสมกับนํ้าผลไมชนิดอืน่ ๆ เพื่อเพิ่มกลิ่น
หอมซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในตางประเทศ และกําลังเปนที่ตองการของโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูปหลายแหงในประเทศไทย เพราะนอกจากทําใหเครือ่ งดืม่ มีกลิน่ ดีขน้ึ แลว ยังมีคุณคาทางอาหาร
สูงอีกดวย นอกจากนี้ยังเชื่อกันวานํากะทกรกฝรั
้
่งเปนเครื่องดื่มบํารุงหัวใจที่ดี เปลือกและเนือ้ สวนนอก
ซึง่ บริเวณไมไดสามารถนําไปหมักทําเปนอาหารสัตวและปุยหมักไดอีกดวย

อุตสาหกรรมแปรรูปนํ้ากะทกรกฝรัง่ ในรูปแบบตางๆ
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โรคและแมลงศัตรู
โดยทั่วไปกะทกรกฝรั่งเปนพืชที่ไมคอยมีโรคและแมลงศัตรูที่ทําความเสียหายรุนแรง การบํารุง
ตนกะทกรกฝรั่งใหแข็งแรง ดูแลแปลงปลูกใหสะอาด และเผาทําลายตนที่แสดงอาการของโรคก็จะ
สามารถปองกันโรคและแมลงศัตรูไดโดยไมจาเป
ํ นตองใชสารเคมี

โรคแคงเกอร

เพลี้ยหอยทําลาย

โรคเถาบวม

อาการของโรคและแมลงศัตรูของกะทกรกฝรั่งที่มักปรากฏใหเห็นคือ
1. โรคใบดาง
เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีเพลี้ยออนเปนแมลงพาหะ ซึ่งทําใหใบดางและบิดงอแผนใบบางลง ขนาด
ผลเล็กลงและมีรปู รางผิดปกติ เปลือกผลหนาและแข็งขึ้นแตเนื้อหรือเยื่อรกที่หุมเมล็ดนอยลง อาการใบ
ดางมักเกิดในชวงที่มีอากาศแหง ปองกันไดโดยการเลือกตนกลาทีส่ มบูรณมาปลูก บํารุงตนใหแข็งแรง
ดูแลแปลงปลูกใหสะอาด เมือ่ พบตนทีแ่ สดงอาการของโรคควรรีบเผาทําลายทันทีหรือใชสารเคมีปองกัน
เพลี้ยออนฉีดพนเปนระยะในชวงที่มีอาการแหง ถาเกิดอาการแพรระบาดมากควรรื้อแปลงเผาทําลาย
แลวปลูกใหม โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนี้เปนโรคสําคัญที่ทําใหผลผลิตของกะทกรกฝรั่งลดลงอยางมากในป
ที่ 2 และ 3
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2. อาการจุดสีน้าตาล
ํ
เกิดจากเชือ้ รา Altenaria passiflorae ซึ่งทําใหใบเปนจุดสีนาตาล
้ํ
จุดมักเกิดตรงเสนกลางใบ
และอาจพบจุดสีนํ้าตาลบริเวณเถาและลําตน อาการที่ผลจะเกิดจุดบุมสีนาตาลอ
ํ้
อนมีรอยยนและขยาย
ออกกวางขึ้นเรื้อยๆ อาการจุดสีนาตาลมั
้ํ
กเกิดขึ้นในชวงที่อากาศรอนและชื้นปองกันไดโดยการฉีดพน
กํามะถันผงในอัตรา 40 กรัม (2-3 ชอนแกง) ตอนํา้ 1 ปบ (20 ลิตร) ฉีดพนใหทั่วตนทุกๆ 15 วัน
ในชวงทีม่ กี ารระบาด

โรคจุดสีน้าตาล
ํ

3. โรคเถาเหีย่ ว
เกิดจากเชือ้ รา Fusarium oxysporum ซึง่ เปนเชือ้ ราในดิน เมือ่ เชือ้ ราเขาทําลายระบบรากจะทํา
ใหเถาบางเถาแสดงอาการเหี่ยวถึงแมจะมีการใหนํ้าอยางสมํ่าเสมอก็ตาม หลังจากนัน้ อาการจะรุนแรง
ขึ้นและกะทกรกฝรั่งจะตายในที่สุด พบวากะทกรกฝรั่งพันธุผลสีเหลืองสามารถตานทานการเขาทําลาย
ของเชื้อราในดินไดดีในตางประเทศจึงแนะนําใหใชกะทกรกฝรั่งพันธุผลสีเหลืองเปนตนตอในการปลูก
กะทกรกฝรัง่ พันธุต า งๆ เปนการคา

โรคจุดสีน้าตาล
ํ

4. อาการโคนเนา
มักเกิดขึ้นในสภาพที่แปลงปลูกมีการระบายนํ้าไมดี มีนาขั
้ํ งแฉะรวมกับการเกิดบาดแผลบริเวณ
โคนตน เนื่องจากการเขตกรรมหรือการใชยากําจัดวัชพืช ดังนั้นในสภาพที่ลุมซึ่งเปนดินเหนียวและ
มีการระบายนําไม
้ ดี ควรปลูกกะทกรกฝรั่งในระบบยกรองเพื่อปองกันปญหาดังกลาว และเพิม่ ความ
ระมัดระวังในการเขตกรรมเพือ่ ปองกันไมใหเกิดบาดแผลบริเวณโคนตน ถามีการระบาดมากควรใชสาร
เมทาแลกซีลชนิด 5% โรยรอบบริเวณโคนตนในอัตรา 40 กรัม ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร

โรคโคนเนา
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5. แมลงวันผลไม
แมลงวันผลไมจะเขาทําลายกะทกรกฝรั่ง ซึ่งเปนสาเหตุใหผิวมีตําหนิหรือเกิดการเขาทําลายของ
เชื้อโรคไดงาย ปองกันไดโดยเก็บผลกะทกรกฝรั่งที่ตกอยูในแปลงปลูกไมวา จะเปนผลดีหรือผลเนาเสีย
ออกไป เนื่องจากกลิ่นของผลกะทกรกฝรั่งสุกจะเปนตัวลอแมลงวันผลไม การฉีดพนสารมาลาไธออนใน
ชวงดอกบานจะชวยปองกันการเขาทําลายของแมลงวันผลไม โดยฉีดพนสารในชวงกอน 9 นาฬิกา และ
หลัง 14 นาฬิกา เพื่อไมใหเปนอันตรายตอแมลงที่ชวยผสมเกสร

แมลงวันทองเจาะ ทําลายผล

6. ดวงกัดใบ
ดวงปกแข็งหลายชนิดจะเขาทําลายกัดกินใบออนและยอดของตนกะทกรกฝรั่งในระยะที่ใบเริ่ม
ทอดยอดเลื้อยกับระยะที่กําลังออกดอกสามารถปองกันไดโดยการฉีดพนสารคารบาริล เชน เซพวิน
85 wp เปนระยะๆ ในชวงทีม่ กี ารระบาด

ดวงกัดใบและเพลี้ยไฟ เขาทําลาย

7. เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟจะเขาทําลายสวนที่กําลังเจริญเติบโตของกะทกรกฝรั่ง เชน ยอด ใบออนหรือผลออน
โดยการดูดนําเลี
้ ย้ งทําใหการเจริญเติบโตชะงัก ใบบิดงอ เปนคลื่น ตนโทรม ปริมาณและคุณภาพของผล
ผลิตลดลง มักมีการระบาดในชวงทีอ่ ากาศแหง สามารถปองกันไดโดยการฉีดพนสารเคมีปอ งกันและ
กําจัดเพลี้ยไฟ เชน ไดเมทโธเอท หรือเซฟวิน 85 ในชวงทีม่ กี ารระบาดทุกๆ 7 วัน
นอกจากนีแ้ มลงศัตรูอน่ื ๆ ที่พบคือ เพลี้ยหอย เพลี้ยแปงและไรแดง ซึ่งเปนแมลงที่ดูดกินนํา้
เลี้ยง ทําใหตนกะทกรกฝรั่งโทรมและมีผลผลิตลดลงแตความรุนแรงยังไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
แมลงศัตรูอน่ื ๆ

20

นํากะทกรกฝรั
้
ง่

วิธีการแยกนํากะทกรกฝรั
้
่งทําไดหลายแบบ วิธีทีงายที่สุดคือ การผาซีกออกเปน 2 สวน และ
ควานเอาสวนที่เปนถุงหุมเมล็ดออก ปจจัยที่มีผลตอปริมาณนํ้ากะทกรกฝรั่งที่ไดขึ้นอยูกับชวงเวลาของ
การเก็บและสภาพของเปลือก นํากะทกรกฝรั
้
่งจะเพิ่มมากขึ้น ถาเปลือกของผลกะทกรกฝรัง่ มีลกั ษณะ
เหี่ยว สวนประกอบทางเคมีของนํากะทกรกฝรั
้
่งประกอบดวย นําประมาณ
้
76-85 เปอรเซ็นต (%) ของ
แข็งทั้งหมด 19.6% ของแข็งทีล่ ะลายได 17.4% คารโบไฮเดรทประมาณ 12.4% และกรดอินทรีย
ประมาณ 3.4% นอกจากนั้นมีแคโรทีนอยด สารประกอบไนโตรเจนสารประกอบทีใ่ หกลิน่ วิตามิน และ
แรธาตุตา งๆ รวมทั้งเอนไซม

เครือ่ งดืม่ ทีท่ าจากนํ
ํ
้ากะทกรกฝรัง่
นํากะทกรกฝรั
้
่งสามารถผลิตเปนนํากะทกรกเข
้
มขน และยังผลิตเปนผงไดอีกดวยนอกจากนี้ยัง
สามารถนํามาผสมกับนําผลไม
้
ชนิดอืน่ ๆ ทําเปนฟรุตสลัด หรือพันซได เปนผลิตภัณฑที่ดีและเปนที่นิยม
ของผูบ ริโภคมาก นํากะทกรกฝรั
้
่งยังสามารถนําไปใชเปนสวนประกอบของไอสครีม เพิม่ กลิน่ และรสชาติ
ของเค็ก เยลลี่ เชอรเบท และพาย เปนตน
ในประเทศไทยโดยเฉพาะในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออก ไดมีการสงเสริมใหมีการปลูก
กะทกรกฝรั่งมากขึ้น ซึง่ สามารถทีจ่ ะผลิตนํ้ากะทกรกฝรั่งเปนอุตสาหกรรมได
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1. นําผลไม
้
ผสม
นํากะทกรกฝรั
้
่งสามารนํามาผสมกับนําผลไม
้
ชนิดอืน่ ๆ ไดมากมาย เชน นําแพร
้
นําแอปเป
้
ล นํา้
พีช นําส
้ ม นําสั
้ บปะรด นํามะละกอ
้
นําฝรั
้ ง่ และนําองุ
้ น เปนตน อัตราการผสมนํ้ากะทกรกฝรั่งประมาณ
5 หรือ 10 เปอรเซ็นต กับนําผลไม
้
อน่ื ๆ จะใหนาผลไม
ํ้
ผสมทีไ่ ดมรี สชาติดี

นํ้ากะทกรกผสมกับนํ้าผลไมอน่ื ๆและนํ้า
กะทกรกเขมขนบรรจุในถุงอลูมเิ นียม

2. คอเดียลส และไซรับ (Cordials และ Syrups)
ใชนากะทกรกฝรั
้ํ
่ง นําเชื
้ ่อม และกรด ผสมเขาดวยกัน เวลาดื่มนิยมทําใหเจือจางลงอีก 4-5 เทา
ดวยนํา้ อาจมีการเติมสีสังเคราะหลงไปดวย (ตองมีน้ากะทกรกอยู
ํ
ไมตากว
ํ่ า 30 เปอรเซ็นต)
3. เครือ่ งดืม่ ประเภทอัดกาซ (Carbonated Beverage)
นํากะทกรกฝรั
้
ง่ เมือ่ นํามาอัดกาซ ซึ่งจะใหผลิตภัณฑที่มีกลิ่นและรสชาติแปลกออกไปจากเครื่อง
ดืม่ ชนิดอืน่

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

