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ก า ร ป ล ูก อ งุ น
วัฒนา  สวรรยาธิปติ

ความเปนมาของการปลูกองุนในเมืองไทย

ไดถูกนํ ามาปลูกในประเทศไทยนานหลายสิบปแลว แตสมัยแรกๆน้ันไมไดปลูกกัน
อยางจริงจังหรือปลูกเปนการคา  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะความรูสึกท่ีวา องุนเปนไม
เมืองหนาวคงไมสามารถใหผลไดดีการปลูกในสมัยกอนจึงปลูกเปนไมประดับตาม

บาน โดยทํ าเปนเรือนตนไมหรือซุมใหตนองุนเล้ือยข้ึนไปปกคลุม ขางลางอาจต้ังมาน่ังทํ าเปนที่พักผอน
ไปในตัว ตนองุนก็ใหผลบาง แตไมมากนัก ผูปลูกก็ไมไดหวังที่จะปลูกกินผลแตอยางไร คงเพียงดูผล
สวยๆ งามๆ เทาน้ัน การปลูกองุนก็อยูในวงจํ ากัด ไมอยูในความสนใจที่จะท ําเปนการคา แตอยางใด

องุนที่นํ ามาปลูกในระยะแรก น้ันมักเปนพันธุท่ีมีสีอ่ืน ๆ เขามาปลูก ปรากฏวาประชาชนไมยอม
เชื่อวาเปนองุน  ถึงกับไมยอมซ้ือ กวาจะเปล่ียนความรูสึกไดวาองุนน้ันมีอยูดวยกันหลายสี ก็ใชเวลานาน
พอสมควร สํ าหรับราคาของผลองุนในสมัยกอนน้ัน นับวาแพงมาก เม่ือเทียบกับคาครองชีพของประชา
ชนจนถึงกับมีคํ ากลาวที่วา “คนซ้ือไมไดกิน คนกินไมไดซ้ือ”  เพราะมักจะซ้ือเปนของฝากใหเจานาย
มากกวา สวนคนซ้ือเองไมกลากิน

หลักฐานเก่ียวกับการปลูกองุนในประเทศไทยเขาใจวาคงจะเร่ิมจากสมัยรัชการท่ี 5 โดยเร่ิมนํ า
องุนเขามาปลูก เม่ือมีการติดตอคาขายกับตางประเทศ หรือการเสด็จเยือนตางประเทศมีการสงผลองุน
จากจีนมาขายเน่ืองจากองุนเปนผลไมท่ีหวานอรอย รูปรางและสีของผลสวยงาม คงจะเปนแรงจูงใจให
ต่ืนตัว คิดจะปลูกองุนกันข้ึน และดวยความรูสึกที่วา องุนเปนไมผลเมืองหนาว ในระยะแรกๆ จึงนํ าไป
ปลูกทางภาคเหนือกอน เชน จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดเชียงราย  แตเน่ืองจากากรคมนาคมในสมัยน้ันยัง
ไมดี ตนองุนท่ีนํ าไปจึงมักจะตายเสียหายมาก ทํ าใหความสนใจท่ีจะปลูกองุนลดลง หันมาปลูกกันใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง แตก็ยังคงปลูกกันในวงจํ ากัดตามบานผูใหญ หรือพอคาคหบดี เทาน้ัน 
องุนที่นํ ามาปลูกในระยะแรกๆ มักเปนพันธุจากฝร่ังเศษ เชนพันธุมัสแคท เฮมเบอรก (Muscat 
Hamburge) ซึ่งเปนพันธุที่อรอย รสหวานจัดแตผลมีขนาดเล็ก สํ าหรับหลักฐานหรือรองรอยเกี่ยวกับตน
องุนเกาๆ  ที่เคยปลูกกันในกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียงปจจุบันหาไดยากเพราะนํ้ าทวมใหญป 2575 
ทํ าใหตนองุนตายเกือบหมด และหลังจากน้ํ าทวมใหญแลวก็ไมมีประวัติเกี่ยวกับการปลูกองุนอีกเลย 
ประกอบกับตนองุนเร่ิมมีโรคแมลงรบกวนมากข้ึน คนสวนใหญจึงลืมเร่ืองท่ีจะปลูกองุนไปหมด

การปลูกองุนยุคใหม เร่ิมมาร้ือฟนตอนสมัย คุณหลวงสมานวนกิจ  เปนคณบดีคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสั่งพันธุองุนเขามาทดลองปลูกในเมืองไทย ในชวงเวลาเดียวกัน 
ศาสตราจารยปวิณ  ปุณศรี จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มท ํางานดานองุนอยางจริงจัง โดยนํ า
พันธุองุนมาจากคารลิฟอเนีย

ขณะเดียวกัน ทางกรมกสิกรรม (กรมวิชาการปจจุบัน) โดยศาสตราจารยดร.พิศ  ปญญาลักษณ 
ก็ไดเร่ิมงานทดลองเก่ียวกับองุนเขามาปลูกเชนเดียวกัน เชน คุณสมพงษ  ตันเศรษฐี ไดส่ังพันธุคารดิ

องุน
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นานเขามาปลูก และยังคงปลูกกันอยูจนถึงปจจุบันน้ี ทางดานกสิกร ก็เร่ิมต่ืนตัวทดลองปลูกกันบาง และ
เร่ิมแพรหลายประมาณป 2503-4 องุนพันธุเกาๆ ท่ีเคยปลูกกันมานานเชน Black Rose, Ribier, 
Queen, Muscat Hamburge ก็คอยๆ หมดไป องุนพันธุใหมๆ  เร่ิมเขามาแทนท่ี

จากการศึกษาทดลอง ทั้งของหนวยราชการและเอกชนทํ าใหประเทศไทยเปนประเทศแรกใน
เขตรอนที่สามารถปลูกองุนเปนการคาไดสํ าเร็จ และยังมีขอไดเปรียบการปลูกองุนในเขตหนาวอีกดวย 
กลาวคือการปลูกองุนในประเทศแถบหนาว สามารถใหผลผลิตไดเพียงปละคร้ังเดียว และองุนจะแก
เฉพาะในชวงฤดูรอนเทานั้น สวนตนองุนท่ีปลูกในประเทศไทย สามารถใหผลผลิตมากกวา 1 คร้ังตอป 
และยังสามารถบังคับใหผลแกในชวงฤดูใดของปก็ได ในดานคุณภาพของผลน้ัน ถาผูปลูกไดบ ํารุงดูแล
อยางเต็มที่แลว คุณภาพก็ไมแพของตางประเทศแตอยางใด ปจจุบันจะเห็นวาราคาของผลองุนถูกกวา
สมัยกอนมาก เม่ือเทียบกับคาครองชีพประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหามาบริโภคได และยังสามารถสง
เปนสินคาออกไปขายยังประเทศใกลเคียง เชน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย อีกดวย อยางไรก็ตามการปลูก
องุนในประเทศไทย ก็ยังมีปญหาและขอจ ํากัดอีกหลายประการ จ ําเปนจะตองศึกษาทดลองกันตอไป ทั้ง
ในดานการดูแลรักษา การตลาด เปนตน ตลอดจนการทดลองศึกษาพันธุใหมๆ  เพ่ือใหวงการองุนใน
บานเราเจริญย่ิงข้ึน

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับองุน

องุน (Vitis vinifera)  เปนพืชที่ข้ึนไดดีท้ังในเขตหนาว เขตก่ึงรอน และแถบเมืองรอน โดยใน
เขตอากาศหนาวน้ัน องุนวจะมีลักษณะเปนพืชผลัดใบ จะผลัด
ใบในฤดูใบไมรวง พักตัวในฤดูหนาว แตกตา แตกใบ ในฤดู
ใบไมผลิ และเจริญเติบโตไปจนผลแกในฤดูรอน สวนองุนท่ีนํ า
มาปลูกในเขตรอนจะมีลักษณะมีใบเขียวตลอดป ไมมีการพักตัว
ตามธรรมชาติ จึงตองใชการตัดแตงเพื่อใหตนไดพกัตัว และ
แตกตาดอกตาใบได แตอยางไรก็ตาม โดยทั่วไปๆ ไปแลว คุณ
ภาพขององุนในเขตรอนมักสูองุ นทางแถบเมืองหนาวไมได 
เพราะในเขตหนาวในฤดูรอนซึ่งองุนแกนั้น ความช้ืนในอากาศ
จะต่ํ าทํ าใหตนเติบโตไดดี โรคแมลงไมคอยรบกวนการสุกของ

ผลจะเปนไปอยางชาๆ การสรางรสชาติและลักษณะเฉพาะตัวของผลเปนไปไดอยางเต็มที่สัดสวนของ
สวนประกอบตางๆ ในผลพอเหมาะ ทํ าใหคุณภาพของผลดี

สวนในเขตรอน ความช้ืนในอากาศจะสูงตลอดป ซึ่งเปนผลท ําใหตนองุนเติบโตไดดีก็จริง แตโรค
และแมลงศัตรูก็ระบาดแพรหลายไดกวางขวางรวดเร็ว เชนกัน นอกจากน้ีฝนท่ีตกชุก ก็ท ําความเสียกาย
อยางมากแกดอก อาจท ําใหดอกรวง ทํ าใหผลแตกเสียหาย และคุณภาพของผลองุนในเขตรอนไมดี ขาด
ความละเมียดละไมในรสชาต ิท้ังท่ีเปนองุนพันธุเดียวกัน เพราะขบวนการสุกเปนไปอยางรวดเร็ว และไม
แนนอน

สภาพฟาอากาศมีอิทธิพลตออัตราการเปล่ียนแปลงของสวนประกอบในผล  ในชวงระยะเวลาท่ี
ผลกํ าลังเติบโต มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของสารตางๆ ในตอนผลสุก ไดแก น้ํ าตาล กรด Tannin
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(ทํ าใหเกดิรดฝาด) กล่ินของผลและอ่ืนๆ ซ่ึงเปนตัวกํ าหนดคุณภาพของผลองุน สภาพฟาอากาศจึงเปน
ตัวจํ ากัดเขตการปลูกองุนและลักษณะการใชประโยชนขององุน เชน ในประเทศสามารถปลูกองุนท่ีใชรับ
ประทานสดไดดี โดยเฉพาะองุนท่ีแกในฤดูรอน ฤดูหนาว นับวาคุณภาพอยูในเกณฑดี แตการที่จะปลูก
องุนใหไดคุณภาพดี ๆ สํ าหรับท ําเหลาองุน เชนในยุโรป คงเปนเร่ืองท่ีตองใชเวลาศึกษาอีกนาน สภาพ
ฟาอากาศมีผลตอคุณภาพของผลเปนส่ิงสํ าคัญ สวนการเจริญเติบโตของตนไมเปนปญหามากนัก นอก
จากเขตที่รอนจัด หรือหนาวจัดเกินไป ตนองุนอาจตายได จึงจะเห็นวาสภาพทองท่ีท่ีปลูกองุนของโลก
กวางขวางมากระดับความสูงของพ้ืนท่ีก็ปลูกไดต้ังแตระดับน้ํ าทะเลจนถึงระดับสูง 6,000 ฟุต เชนบาง
แหงในอาฟริกาใตแตแหลงท่ีปลูกองุนเปนการคาไดดีมักอยูในระดับความสูง ประมาณ 1,000-4,000 
ฟุต และสวนมากมีระดับความสูงต่ํ ากวา 1,000 ฟุต กลาววาแหลงปลูกย่ิงเขาไปใกลศูนยสูตรเทาไร 
ระดับความสูงของพ้ืนท่ีก็ย่ิงสูงข้ึน การทํ าสวนองุนจึงตองคํ านึงถึงสภาพฟาอากาศ สภาพพื้นที่ ชนิดของ
พันธุ การปฏิบัติดูแลรักษา และอ่ืนๆ จึงจะมีสวนเก่ียวของกับการลงทุน เปนอยางมาก

องุนที่ปลูกกันอยูทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ
1. องุนยุโรป และ Asiaminor (vitis vinifera)
2. องุนพ้ืนเมืองอเมริกา
3. องุนลูกผสม ซ่ึงแบงเปน 3 พวก คือ

3.1 ลูกผสมของพวกองุนยุโรป (Vinifera Hybride)
3.2 ลูกผสมฝร่ังเศส (French Hybride)
3.3 ลูกผสมอเมริกา (American Hybride)

1. องุนพันธุยุโรป (Vitis   vinifera)
เปนชนิดท่ีมีความสํ าคัญที่สุดในแงบริโภค ใชประโยชนไดทุกอยาง มีท้ังพันธุท่ีมีเมล็ดและไมมี

เมล็ดมีควมแตกตางในเร่ืองพันธุมากมาย องุนยุโรป (Vinifera) น้ี เปนชนิดเดียวท่ีมีถ่ินกํ าเนิดในตะวัน
ออกกลางและปลูกกันมานานแลว ตามประวัติแลว องุนชนิดน้ีเปนท่ีรูจักกันกอนประวัติศาสตรเสียอีก 
แลวแพรไปยังถ่ินตางๆ ทั่วโลก และไดมีการปรับปรุงพันธุ วิธีการปลูกรักษาดูแลตางๆ เปนลํ าดับมา 
เชน ในสมัยโรมัน นอกจากจะใชรับประทานผลสดแลว ยังใชท ําเหลา ทํ าลูกเกตุ โดยแยกชนิดขององุนท่ี
จะใชประโยชนเปนอยางๆ ไป แตการปรับปรุงพันธุในสมัยน้ันก็คงยังเปนวิธีตามธรรมชาติมากกวา โดย
การสังเกตและรวบรวมพันธุท่ีดี ไวจนสมัยหลังๆ เม่ือการใชองุนมีมากข้ึนจึงไดมีการผสมพันธุ ทํ าใหได
พันธุใหมๆ ข้ึนมามากมาย เทาที่ประมาณกันไว มีพันธุองุนอยูเปนหม่ืนพันธุ คัดท้ิงไปก็มาก ที่เหลืออยู
ก็มาก เชน เฉพาะพันธุที่ใชรับประทานผลสดก็มีอยูกวา 100 พันธุ นอกจากการผสมพันธุเพื่อใหได
พันธุใหม ๆ แลว ยังมีการปรับปรุงพันธุโดยวิธีตาง ๆ อีกดวย เชน การใชรังสี เพื่อใหใครโมโซมเปลี่ยน
แปลงไปเปนตน

ลักษณะท่ีดีขององุนยุโรปน้ี คือ ผลดก คุณภาพดี ชอผลใหญ ผลใหญ รูปรางของผลมีหลายแบบ
รสหวานมากกวาเปรี้ยว เมล็ดไมแข็ง มีเมล็ดนอย ผลมีสีตาง ๆ หลายส ี  ทนทานตอการขนสงและท่ี
สํ าคัญคือ เปลือกของผลไมเหนียว ไมแยกจากเนื้อ สามารถรับประทานไดท้ังเปลือกและเน้ือในพรอมๆ
กัน ผลสามารถเกบ็ไดนาน ซ่ึงถาเก็บใหถูกตองตามวิธีการจะเก็บไดเปนเดือนๆ ในสภาพคงสดอยู บาง
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พันธุอาจเก็บไดนาน เกือบป ในเมืองไทยอากาศรอนเก็บในอุณหภูมิหองไดนาน 5-10 วัน เน่ืองจาก
ลักษณะดีตางๆ ดังกลาวแลวขององุนชนิดน้ี จึงท ําใหองุนยุโรป (vinkfera) เปนท่ีนิยมปลูกกันมากท่ีสุด
ทั่วโลก นอกจากที่ซึ่ง ไมสามารถปลูกองุนชนิดน้ีไดจริง จึงจะหันไปปลูกองุนชนิดอ่ืน เพราะองุนชนิดน้ีมี
ขอเยตรงที่ออนแอตอศัตรูพืชตางๆ โดยเฉพาะศัตรูในดิน เชนตัวแมลงที่เรียกวา ฟลลอกเซอรา 
(phylloxera)ซ่ึงเปนเพล้ียออน (Aphid) ชนิดหน่ึงอาศัยอยูในดิน เปนศัตรูท่ีสํ าคัญของรากองุนชนิดน้ี 
ทองท่ีใดมีแมลงชนิดน้ีอยูจะไมสามารถปลูกองุนชนิดน้ีไดเลย ทนทานแมลงชนิดน้ีไดพอสมควร นกจาก
ตัวแมลงฟลลอกเซอรา (phylloxeral)น้ีแลว องุนชนิดน้ียังออนแอตอโรคท่ีเกิดกับใบ เชน  โรคราน้ํ าคาง 
โรคใบจุด และอ่ืนๆ รวมท้ังไสเดือนฝอย ดวย

2. องุนพ้ืนเมืองอเมริกา (Vitis rotudifolia  และอื่น ๆ)
ในทวีปอเมริกามีองุนพ้ืนเมือง หรือองุนปาอยูมากมายหลายชนิด (Species) แตสวนมากใช

ประโยชนในการบริโภคไมได มีอยูไมกี่ชนิดที่บริโภคได  แตคุณภาพของผลสูพวกองุนยุโรป (Vinifera)
ไมไดกลาว คือ ชอผลเล็ก รูปรางของผลมีนอยไมก่ีแบบ ความแตกตางของสีมีนอย รสไมคอยหวาน สวน
มาก รสอมเปร้ียว เมล็ดแข็งมาก ชนิดที่ไมมีเมล็ดหาไดยาก การเก็บ การขนสงสูพวกองุนยุโรป
(vinifera) ไมไดสวนที่สํ าคัญคือ เปลือกเหนียวมาก เวลาเค้ียวเปลือกจะล่ืนหลุดออกไปจากเน้ือ ซ่ึงเปน
ลักษณะที่เรียกวา “slip skin” นอกจากน้ียังมีกล่ินเฉพาะตัว ซ่ึงหลายคนไมชอบ มักรังเกียจกล่ินของ
องุนพวกน้ี แตก็มีขอดีคือทนตอแมลงฟลลอกเซอรา (phylloxera) ทนตอไสเดือนฝอย และโรคที่เกิดกับ
ใบไดดี และยังทนตออากาศท่ีหนาวเย็นไดดีอีกดวย ทองท่ีใดปลูกพวกองุนยุโรป (vinifera) ไมได จะใช
พวกนี้ปลูกแทน หรืออาจใหท ําเปนตนตอ

3. พวกลูกผสมตาง ๆ แบงได 3 พวก คือ

3.1 ลูกผสมขององุนยุโรป (French Hybrids) หมายถึง  ลูกผสมท่ีเกิดจากพันธุตางๆ ขององุน
ยุโรป (vinifera) มีเลือดองุนยุโรป 100% ไมมีชนิดอ่ืนปน ลักษณะท่ัวไปของลูกผสมเหลาน้ี ยังคง
เหมือนเดิม เชน ความออนแอตอโรค หรือลักษณะดีตาง ๆ ดังกลาวแลว พวกลูกผสมเหลานี ้นับวาเปน
พวกท่ีกวางขวางมาก  เพราะโดยปกติพวกองุนยุโรป (Vinifera) ก็มีพันธุตางๆ มากมายอยูแลว เม่ือนํ า
มาผสมกันก็มีใหไดพันธุลูกผสมท่ีแตกตางกันออกไปอีกมากมาย เชน ลักษณะของสีก็มีทุกสีต้ังแตสีใส 
จนมองเห็นเมล็ด จนถึงสีดํ าสนิท ลักษณะของผลก็มีต้ังแตกลมจนถึงยาวเรียว รวมท้ังกล่ิน รส และคุณ
ภาพ อ่ืนๆ ก็แตกตางกันออกไปมากมาย นับวาเปนพวกที่ปลูกกันอยางแพรหลายที่สุด ใชประโยชนใน
ลักษณะตางๆ กันไดอยางเต็มท่ีเพราะมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ

3.2 ลูกผสมฝรั่งเศส  (French Hybrids)  ลูกผสมของฝร่ังเศส หมายถึงลูกผสมที่เกิดจากการ
ผสมกนัขององุนยุโรป (vinifera) กับองุนพื้นเมืองอเมริกา หรือลูกผสมพ้ืนเมืองอเมริกาดวยกัน แตไมมี
เลือดองุนยุโรป โดยเจาะจงวาท ําการผสมข้ึนโดยชาวฝร่ังเศส

3.3 ลูกผสมอเมริกา (American Hybrids)  คํ าจ ํากัดความก็เชนเดียวกับลูกผสมฝร่ังเศส แต
ผสมข้ึนมาโดยชาวอเมริกัน น่ันเอง ประวัติของลูกผสม 2 พวกน้ี เกิดจากจุดเดียวกัน กลาวคือ เม่ือยุโรป
และอเมริกา เร่ิมติดตอคาขายกันก็ไมมีการน้ํ าเอาองุนพ้ืนเมืองของอเมริกาดวย และเน่ืองจากความรู
เร่ืองการปองกันโรคและศัตรูพืชยังไมเจริญนัก  ดังน้ัน   ตนองุนท่ีมาจากอเมริกาจึงนํ าศัตรูมาระบาดใน
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ยุโรป เน่ืองจากองุนพื้นเมืองอเมริกาคงทนตอโรคตางๆ โดยเฉพาะตัวเพล้ียออนที่ชื่อฟลลอกเซอรา 
(phylloxera) และโรคตางๆ จึงไดระบาด ทํ าความเสียหายตอองุนยุโรป (vinifera) เปนอยางมาก ไม
สามารถปองกันก ําจัดได หลายแหงตองเลิกกิจการไป จึงไดมีการแกไขโดยการทํ าลูกผสมระหวางองุนท้ัง 
2 ชนิดข้ึนมา อันเปนจดุกํ าเนินขององุนพวกลูกผสมฝร่ังเศสหรือลูกผสมอเมริกาท่ีมีคุณภาพดีเทาๆ กับ
องุนยุโรป (vinifera) แท ๆ ดังน้ันจึงยังคงนิยมปลูกองุนยุโรป (vinifera) กันโดยทั่วไป นอกจากที่ซึ่งไม
สามารถปลูกไดจริงๆ หรือใชตนตอพันธุตางๆ ชวยโดยคุณภาพขององุนยุโรป (vinifera) น้ันไมเปล่ียน
แปลง

สภาพดินฟาอากาศ

ปกติองุนเปนพืชที่ปลูกไดงายอยางหน่ึง อาจกลาวไดวาข้ึนไดดีในดินฟาอากาศเกือบทุกชนิด 
สวนคุณภาพของผลองุนท่ีได แลวแตชนิดพันธุท่ีจะชอบดินฟาอากาศแตกตางกันออกไป กอนการปลูก
ควรไดศึกษาใหดีเสียกอน เพ่ือท่ีจะไดเปนขอสังเกตในการเลือกท่ีปลูก เลือกพันธุ หรือดัดแปลงสภาพที่
ปลูกใหเหมาะสมกับนิสัยขององุนพันธุน้ันๆ ดังจะเห็นวาแหลงปลูกองุนท่ีดีๆ ของไทยมักอยูแถวจังหวัด
ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี อํ าเภอดํ าเนินสะดวก ไดช่ือวาเปนแหลงผลิตองุนท่ี
มีคุณภาพดีท่ีสุด องุนจากอํ าเภอนี้จึงมีราคาแพง อาจเปนเพราะดินดี ฟาอากาศเหมาะสม และกสิกรผู
ปลูกมีความรูความชํ านาญดี และมักไดยินเสมอวา องุนพันธุเดียวกัน นํ าไปปลูกในท่ีบางแหงแลวมีรส
เปร้ียวจนไมนารับประทาน

กลาวโดยทั่วๆ ไปที่ ๆ เหมาะสมตอการปลูกองุน ควรประกอบดวย ส่ิงสํ าคัญ 3 อยาง คือ
1.! ฟาอากาศ
2.! ดินดี
3.! โรคแมลงรบกวนนอย

ฟาอากาศ
ปกติ องุนชอบที ่ๆ มีอุณหภูมิคอนขางสูง แดดจัด และความช้ืนในอากาศต่ํ า แดดที่จัด อุณหภูมิ

ที่สูงจะชวยทํ าใหผลองุนสุกเต็มท่ี ทํ าใหคุณภาพของผลดี หวานอรอย และความชื้นที่สูงจะท ําใหโรค
แมลงระบาดได อยางรวดเร็ว ตองเสียคาใชจายในการปองกันกํ าจัดสูง ดังน้ันเม่ือพิจารณาตามน้ีแลว จะ
เห็นวาประเทศไทยไมเหมาะที่จะปลูกองุนเลย เพราะมีฝนตกชุกหลายเดือน ความช้ืนในอากาศสูงคลอด
ป โรคแมลงศัตรูขององุนจึงมีมาก โดยเฉพาะโรคที่เกิดกับใบ และผล เปนปญหาที่ส ําคัญมาก ชาวสวน
องุนในปจจุบันตองฉีดยากันทุก 5-7 วัน และบางแหงตองฉีดยาทุกคร้ัง หลังฝนตก ซ่ึงส้ินเปลืองคาใช
จายสูงมาก จนบางแหงไดผลไมคุมคากับท่ีลงทุน รวมท้ังปญหาอ่ืนๆ เชน ฝนตก ทํ าใหผลแตก คุณภาพ
ของผลไมดี หรือไมสามารถบังคับการออกดอกขององุนไดเปนตน

ดิน
องุนที่ปลูกในประเทศไทย สวนมากปลุกในดินเหนียว ซ่ึงเดิมเปนนาขาวหรือสวนผลไมอยางอ่ืน 

แลวทํ าการยกรอง ซ่ึงก็สามารถผลิตองุนท่ีมีคุณภาพดีได โดยปกติรากองุนพวกองุนยุโรป (viniferra) 
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หรือที่กํ าลังปลูกกันอยูทุกวันน้ีไมตองการดินท่ีมีหนาดินลึกนัก เพราะรากจะแผขยายไปตามระดับผิวดิน
เสียมากกวา การยกรอง นอกจากไมท ําใหรากองุนแชน้ํ าแลวการปลอยน้ํ าเขารองสวน และการถายน้ํ า
ออกยังชวยใหมีการถายเทอากาศในดินอีกดวย ทํ าใหรากเจริญเติบโตไดดี ในทองท่ีอ่ืนท่ีเปนท่ีดอน หรือ
ที่สูงๆ เชน ไหลเขา ควรใหดินมีหนาดินลึกพอสมควร ไมควรนอยกวา 2 ฟุต ดินท่ีมีดินดาน หรือหินแข็ง
ต้ืนกวาน้ีจะใหตนองุนเติบโตไมดี แคระแกร็น และไมควรปลูกในดินที่เหนียวหนักหรือทรายจัด ความ
อุดมสมบูรณของดินและธาตุอาหารตางๆ มีความจํ าเปนสํ าหรับการเจริญเติบโตของตนองุนมาก เพราะ
องุนที่ปลูกในเขตรอน จะมีการเจริญเติบโตตลอดท้ังป จึงจ ําเปนตองใชธาตุอาหารตางๆ มาก ประกอบ
กับองุนมาก เพราะองุนท่ีปลูกในเขตรอน จะมีการเจริญเติบโตตลอดท้ังป จึงจ ําเปนตองใชธาตุอาหาร
ตาง ๆ มาก ประกอบกับองุนเปนพืชท่ีใหผลผลิตมาก การเพ่ิมธาตุอาหารลงไปในดิน ในแตละฤดูเก็บ
เกี่ยวจึงเปนสิ่งจ ําเปน โดยเฉพาะธาตุโปรแตสเซี่ยม นับวามีความสํ าคัญตอการปรับปรุงคุณภาพของผล
มาก ทั้งน้ีควรนํ าดินมาวิเคราะหเพ่ือประกอบการพิจารณาการใสปุยดวยจะไดผลดี และรวดเร็วย่ิงข้ึน ใน
ทองท่ีที่ปลูกองุนแลวผลองุนมีรสเปร้ียว เขาใจวาเปนเพราะตนองุนไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอและไมได
สัดสวนมากกวา เปนผลจากปจจัยอื่น

สํ าหรับที่ปลูกซ่ึงเปนท่ีดอน ดินอาจเปนดินทราย ดินรวน หรือที่มีกรวดปน ถามีความอุดม
สมบูรณเพียงพอ มีน้ํ าท่ีจะใหแกตนองุนในเวลาท่ีตองการแลว ตนองุนก็สามารถเจริญเติบโตใหผลดี ได
เชนเดียวกัน ทั้งตนอาจใหญโต อายุยืนกวาการปลูกในท่ีลุมอีกดวย สวนคุณภาพของผลน้ัน ก็สามารถจะ
ปรับปรุงใหดีข้ึนได

ขอควรคํ านึง คือ แปลงปลูกองุนตองน้ํ าไมทวม เพราะถาน้ํ าทวมตนองุนเพียง 2-3 วัน ตนองุน
จะตายหมด และการเลือกท่ีปลูกท่ีเหมาะสมต้ังแตแรก ยอมจะลดคาใชจายในการปรับปรุงดินไดมาก

การขยายพันธุ

องุนเปนพืชที่ขยายพันธุไดงายและรวดเร็ว และสามารถท ําไดหลายวิธ ี เชน เพาะเมล็ด ปกชํ า 
ติดตาตอก่ิง หรือทับกิ่ง เปนตน

1.$ การขยายพันธุดวยเมล็ด
วิธีน้ีทํ าไดงายแตไมคอยนิยม เน่ืองจากเสียเวลานาน และอาจกลายพันธุไดงาย และพันธุท่ีไมมี

เมล็ดก็ไมสามารถใชวิธีน้ีได การเพาะเมล็ดท ําไดโดยการเก็บเมล็ดมาลางใหสะอาด และตองทํ าลายการ
ฟกตัวของเมล็ดกอนโดยเก็บไวในตูเย็น 2-3 เดือน แลวจึงนํ าไปเพาะ เมล็ดจะงอกงายและเติบโตเร็ว 
ตนองุนที่ไดจากการเพาะเมล็ดในอาย ุ1 ป ควรมีเถายาว 3 ฟุต เปนอยางนอยและปลูกชํ าเสียกอนเปน
เวลาประมาณ 7 เดือนเปนอยางนอย เมื่อท ําการตัดเถาแลวจึงยายปลูกในแปลงถาวรตอไป เพื่อสะดวก
ในการดูแลรักษาใหทั่วถึง เพราะเน้ือที่ในการดูแลไมกวางขวางเหมือนนํ าไปปลูกในแปลงถาวรโดยตรง 
และยังเปนการลดคาแรงงานและคาใชจายตาง ๆ ดวย

2. การขยายพันธุแบบทับก่ิง
การขยายพันธุวิธีนี้ท ําไดโดยโนมก่ิงท่ีแกลงวางกับดินแลวใชดินกลบ หรือขุดดินกลบ บางทีก็ขุด

ดินเปนรางลึกประมาณ 5 น้ิว โนมก่ิงใหทอดยาวไปตามราง แลวใชดินที่ชื้นกลบไว ไมนานก็จะเห็นวามี
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ตนองุนเกิดข้ึนมาหลายตนจากกิ่งดังกลาว ควรพูนดินข้ึนมาสักหนอยเพ่ือลอราก ท้ิงไวจนตนโตพอควร 
ก็ตัดออกจากกัน นํ าไปปลูกได

การทับกิ่งน้ีถึงแมจะเปนวิธีที่ใหผลแนนอน และงายแตก็ไมสะดวกเหมือนการปกชํ าและถาท ํา
เปนจํ านวนมาก ๆ ก็มักจะเกะกะกีดขวางการท ํางานในสวน อยางไรก็ดี วิธีน้ีก็เหมาะสํ าหรับใชกับองุนท่ี
ขยายพันธุไดยากดวยวิธีอื่น

3. การตอน
เปนวิธีการที่ดีและเหมาะสม เพราะองุนออกรากงาย ใชเวลา 3-4 สัปดาหก็ออกราก โดยไม

ตองใชสารฮอรโมนชวยในการออกราก วิธีการตอนจะไดผลถึง 100% แตก็มีขอเสีย คือ เปลืองก่ิงเพราะ
ก่ิงหน่ึงเราตอนไดเพียง 1 ตน ผิดกับการปกช ําซ่ึงก่ิงองุนหน่ึงก่ิงเราจะปกชํ าไดหลายตน

เม่ือกิ่งท่ีเราตอนออกรากดีแลว จะตัดไปปลูกเลยหรือจะน ําไปปลูกในแปลงกลาออนกอนก็ได
4.การปกช ํา
เปนวิธีการขยายพันธุที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง ก่ิงองุนท่ีเหมาะสมสํ าหรับการปกช ําและออกรากดี 

ควรเปนก่ิงท่ีมีสีน้ํ าตาล อายุประมาณ 7 เดือนข้ึนไป แตไมควรเกิน 1 ป ก่ิงท่ีแกหรือออนเกินไป การอก
รากก็ไมคอยดี และควรเลือกก่ิงขนาดกลางๆ ไมใหญหรือไมเล็กเกินไป ก่ิงท่ีมีขอถ่ีๆ จะออกรากดีกวากิ่ง
ที่ขอหางๆ เวลาจะท ําการปกช ํา ใหตัดก่ิงองุนเปนทอนๆ ทอนหน่ึงยาว 6-9 น้ิว หรือ 1 ฟุต โดย
ประมาณหลังจากที่เราเริ่มท ําการปกช ํา ประมาณ 15 ถึง 20 วัน กิ่งที่ปกช ําก็จะแตกราก การขยายพันธุ
โดยการปกช ําน้ีจะใหผลประมาณ 80% ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการดูแลรักษาดวย ขอดีของการปกชํ าคือ องุนก่ิง
หน่ึงเราอาจนํ ามาตัดเปนทอนสํ าหรับปกช ําไดถึง 2-4 กิ่ง ทํ าใหไมเปลืองก่ิง

วิธีการปกชํ า การปกชํ า ทํ าไดใน 2 ลักษณะ คือ
ก. การปกช ําในกระบะช ํา ขนาดของกระบะชํ าแลวแตความสะดวกในการดูแลรักษา อาจใชไม

กระดานตอกเปนกระบะหรือทํ าเปนลังเล็กๆ หรือใชลังไมท่ีมีอยูแลวก็ได วัสดุที่ใชช ํา ประกอบดวยทราย
หยาบ ข้ีเถาแกลบ ผสมกันในอัตรา 1 ตอ 1 ถาใชทรายมากรากจะสั้นไมแผกวางนัก และถาใชข้ีเถา
แกลบมาก รากจะยาวเกะกะท ําใหยายลํ าบาก แปลงช ําควรอยูในท่ีรมรํ าไร หรือใชทางมะพราวทํ ารมใหก็
ได นํ ากิ่งที่จะปกช ําจุมในน้ํ ายาฮอรโมนชวยในการออกรากวจะท ําใหออกรากไดมาก และแข็งแรง แลวจึง
ปกกิ่งที่เตรียมไวลงไปในวัสดุปกช ํา ลึก 1 ใน 3 ของก่ิง หลักจากปกก่ิงไมนานใบจะรวงจนหมด ก่ิงมี
ลักษณะเหมือนไมแหง ประมาณ 15-20 วันจึงจะเร่ิมแตกราก และแตกตาใหม การยายกิ่งช ําควรท ําใน
ระยะทีมี่รากมากพอสมควร และถาปลอยไวจนแตกรากฝอยแลวรากจะแข็งแรง ไมหักไมชํ้ างายเม่ือทํ า
การยาย แตอยาท้ิงไวนานเกิน ไปเพราะ ในวัสดุปกช ําไมมีอาหารทีจ่ะใหอยางเพียงพอ  ดังน้ันเม่ือราก
แข็งแรงดีแลวจะนํ าไปปลูกเลยก็ไดแตอาจจะตายมากหรือชะงัก การเติบโตไมสม่ํ าเสมอ ทางที่ดีควรได
ยายไปปลูกในแปลงกลาออน หรือปลูกในภาชนะท่ีมีดิน สักพักหนึ่ง จนกวา ตนแข็งแรงดีจึงนํ าไปปลูก
ในแปลงจริง

ข. การปกช ําในแปลงปลูก  ใตตนองุนในแปลงมักจะรมรํ าไรอยูเสมอจึงสามารถใชเปนแปลง
ปกชํ ากิ่งองุนไดโดยไมตองสรางเรือนเพาะชํ าใหม เพยีงแตปรับปรุงดินใตตนใหรวนซุยเหมาะตอการใส
ปุยคอกแลวยกเปนแปลงเล็กๆ หรือใชไมตีเปนกระบะแลวบรรจุวัสดุปกช ําลงไป วัสดุปกช ําใชเชนเดียว
กับที่กลาวแลวคือ ขี้เถาแกลบและทรายหยาบอยางละเทาๆ กัน โดยวิธีการปกช ําดังกลาวขางตน
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การทํ าแปลงกลาออน  กิ่งที่ไดจากการตอน จากการปกช ํา ท่ีออกรากดีแลวควรนํ ามาปลูกใน
แปลงไมออน หรือในภาชนะจะดูแลรักษางาย  การใหปุยใหนํ้ าเปนไปอยางท่ัวถึง การปลูกในแปลงไม
ออนหรือในภาชนะกอนที่จะนํ าไปปลูกในแปลงจริง ตนจะเจริญเติบโตแข็งแรงรวดเร็วและสม่ํ าเสมอดี
กวาการเอาก่ิงปกชํ าหรือก่ิงตอนไปปลูกในแปลงจริงเลยทีเดียว

แปลงกลาออน คือ แปลงดินธรรมดาเหมือนกับแปลงจริง อยูกลางแจง ดินในแปลงกลาออนน้ี
ควรปรับปรุงใหรวนซุยโดยการใสปุยคอก ปุยหมัก ขนาดของแปลงแลวแตความสะดวกในการปฏิบัติงาน
เม่ือเตรียมดินเสร็จแลว ใหนํ ากิ่งที่ไดจากการปกช ํา หรือก่ิงตอน มาปลูกในแปลงใหถ่ีหนอย ดูแลรดน้ํ า
ฉีดยา ใหปุย จนกระท่ังเน้ือไมของก่ิงน้ันแกจึงตัดใหเหลือแตตอ หรือเหลือตาไวประมาณ 2-3 ตาแลวจึง
ขุดไปปลูกในแปลงจริงตอไป

สวนการปลูกในภาชนะก็เชนเดียวกัน ดินท่ีใชควรเปนดินท่ีรวนซุย เม่ือปลูกก่ิงลงไปแลวใหนํ า
มาวางเรียงกันเปนแถวเปนแนเพื่อสะดวกในการดูแล ปลูกไวจนเห็นวาเน้ือไมของก่ิงแกแลวจึงตัดยอดให
สั้นเหลือเพียง 2-3 ตา ก็นํ าไปปลูกในแปลงจริงได

5. การติดตาองุน
ตนองุนมีเปลือกไมที่ลอกออกยาก ดังน้ันการติดตาดวยวิธีตางๆ ที่จํ าเปนตองสอดตาไวใน

ระหวางเปลือก และเน้ือไมจึงไดผลไมดี วิธีที่ใชกันอยูมากก็คือวิธีที่เรียกวา วิธีติดตาแบบชิบหรือวิบ 
(Chip budding) ซึ่งทํ าไดโดยเฉือนตาจากก่ิงพันธุดีใหลึกเขาไปในเน้ือไม บากตนตอใหเปนรูปอยาง
เดียวกับที่เฉือนตาพันธุไว เอาตาใสเขาไปในรอยบากน้ีแลวมัดใหแนน อาจจะมัดดวยวิธีเปดตาหรือปด
ตาก็ได อยาใหน้ํ าเขาไปขางในได

จุดประสงคของการติดตาองุนน้ี ก็เพื่อใหไดตนที่ใหผลดี แตมีรากแข็งแรงทนทาน องุนพันธุดี
อาจออนแอหรือถูกรบกวนดวยศัตรูในดินไดงาย แตองุนพันธุปาบางพันธุอาจมีรากแข็งแรงทนตอโรค
แมลงในดินไดดี เราก็เอาพันธุน้ันเปนราก (ตนตอ) แลวเอาตาพันธุดีมาติดใหเปนสวนยอด

6. การตอก่ิงองุน
ความมุงหมายในประการหน่ึงของการตอก่ิงองุน ก็เชนเดียวกับการติดตา นอกจากน้ันยังทํ าเพื่อ

เปล่ียนพันธุอีกดวย ในกรณีท่ีมีพันธุหน่ึงใดปลูกไวแลวและประสงคจะเปล่ียนใหดีข้ึนโดยใชตอเดิมเปน
รากฐาน ไมตองปลูกใหมอีก

การตอกิ่งองุนทํ าไดหลายวิธีน้ี อาจแบงออกไดเปน 2 อยางกวางๆ คือ การตอก่ิงในแปลง และ
การตอก่ิงนอกแปลง

1. การตอก่ิงในแปลง (vineyard   grafting) หมายถึงการท่ีเอาก่ิงพันธุ (scion) ไปตอบนตน
ตอ (stock) ที่ปลูกไวในแปลง หรือเปนการเปล่ียนพันธุใหเปนรูปล่ิมแลวเอาเสียบลงในชองท่ีผาไวของ
ตนตอ ถาเปนตนเล็กก็ใชผาข้ีผ้ึง เชือก หรือผาพลาสติกรัดใหแนน ถาเปนตอใหญก็ไมจํ าเปนตองผูกรัด 
เพราะกิ่งพันธุจะถูกบีบแนนอยูแลว เพียงแตใชสีหรือขี้ผึ้งทาปดรอยแผลก็เพียงพอ

ในตางประเทศมักใชกิ่งพันธุที่มีตา 2 ตา แตเทาที่ทดลองท ําในเมืองเราแลว ปรากฏวา ก่ิงพันธุ
ที่มี 2 ตาน้ีแหงงาย สูใชก่ิงพันธุท่ีมีตาเดียวไมได

2. การตอก่ิงนอกแปลง (bench  grafting) การตอก่ิงนอกแปลงน้ีคือ การเอาก่ิงพันธุ(scion)
ตอหรือเสียบกับก่ิงหรือรากของตนตอ (stock)แลวจึงนํ าไปปกช ําหรือปลูกตอไป วิธีน้ีเหมาะสมสํ าหรับ
สวนใหญ ๆ เพราะท ําไดสะดวกและรวดเร็วดีกวาการตอก่ิงในแปลงมาก
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การตอก่ิงนอกแปลงน้ีทํ าไดหลายวิธ ีที่ทํ ากันมากคือแบบ ชิบ Cleft   graft และแบบวิบ หรือ
ปากฉลาม whip   graft แบบแรกคือแบบชิบ (cleft   graft)   น้ันทํ าเชนเดียวกับท่ีกลาวมาแลวในเร่ือง
การตอก่ิงในแปลงแตใชก่ิงพันธุ และตนตอท่ีมีขนาดเทา ๆ กัน เสมอไป

สวนแบบวิบ หรือปากฉลาม (whip   graft) น้ัน ก็ใชก่ิงพันธุและตนตอท่ีมีขนาดเดียวกันเชนกัน 
เฉือนโคนกิ่งพันธุเปนปากฉลาม  แลวผาออกใหเปนล่ิม  ทํ าการเฉือนและผาสวนปลายของก่ิงหรือราก
ของตนตอใหเหมือนกับที่ทํ ากับกิ่งพันธุ แลวเอาพันธุและตนตอน้ีเสียบเขาใหแนน ใชเชือกหรือผา
พลาสติก ฯลฯ ผูกเพื่อมิใหขยับเขยื่อน และนํ าไปปกช ําหรือปลูกตอไป

7. การเสริมขาองุน
เปนวิธีที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ใชในกรณีท่ีปลูกองุนพันธุดีอยูแลว แตตองการใหมีระบบรากท่ีแข็งแรง

หาอาหารไดเกง ตนองุนท่ีจะนํ ามาเสริมมักใชตนองุนปา วิธีทํ าคือปลูกตนองุนปาใกลๆ  กับตนพันธุดีท่ีมี
อยูแลว เม่ือตนองุนปาเติบโตแข็งแรงดีแลว ก็บากท่ีตนองุนพันธุ และเส้ียมปลายก่ิงองุนปา แลวนํ ามา
ประกอบกันใหสนิทพันดวยพลาสติกเหนียวใหแนน ก็จะไดตนองุนท่ีมี 2 ขา หรือมี 2 โคน ถาตองการ
ใหมี 3 ขาก็ตอดานตรงขามอีกตนหน่ึง ขนาดของตนองุนพันธุและองุนปาท่ีนํ ามาเสียบไมจ ําเปนตองเทา
กันก็ได เมื่ออยูไปหลายๆ ป โคนท้ังสองจะเติบโตเทาๆ กันเอง

8. ตนตอองุน
ตามที่กลาวไวแลในเร่ืองการติดตาองุนวา การติดตาวตอกิ่งองุนพันธุดีบนตนตอก็เพื่อใหองุน

พันธุดีมีรากที่แข็งแรงทนทาน ไมถูกศัตรูในดินรบกวน ศัตรูในดินขององุนท่ีสํ าคัญคือ ไสเดือนฝอย 
(nematode) และแมลงชนิดหน่ึงมีชื่อวา ฟวลอกเซอรา (phylloxera) องุนพันธุดีพวก องุนยุโรป 
(vinifera) ไมมีความทนทานตอตัวน้ีจึงทํ าใหเราสามารถนํ ามาใชประโยชน ในดานเปนตนตอปองกัน
ศัตรูที่รายแรงดังกลาวไดผลดี นอกจากเร่ืองการปองกันโรคแมลงแลว ตนตอยังอาจใชประโยชนในการ
ปลูกในท่ีดินตาง ๆ กันอีกดวย  เพื่อใหตนเจริญเติบโตดีที่สุด

สํ าหรับตนตอองุนน้ี ในตางประเทศไดศึกษาคนควากันอยางกวางขวาง จนกลาวไดวา มีตนตอที่
เหมาะสมกับสภาพตางๆ ทุกอยาง เชนตนตอท่ีทนโรค ทนแมลง ตนตอสํ าหรับปลูกในดินทราย ตนตอ
สํ าหรับปลูกในดินเหนียว เปนตน

สวนตนตอท่ีใชกันอยูในประเทศไทยน้ันเปนตนตอองุนปา หรือองุนเปร้ียว ซ่ึงใชสํ าหรับเปนตน
ตอสํ าหรับติดตา องุนพันธุดีตางๆ หรือใชเสริมขา (เสริมราก) องุนพันธุท่ีดีปลูกอยูกอนแลว

หลักท่ัวไปในการปรับปรุงคุณภาพของผลองุน

ผูซื้อองุนอาจจะสังเกตไดวา องุนท่ีมีขายตามทองตลาด
ทั่วไป คุณภาพไมคอยจะดีนัก กลาวคือผลเล็ก ชอผลเล็ก ผลน่ิม 
ไมกรอบ ผิวไมสวย มีรสเปร้ียว รสฝาด ไมชวนชื้อ ไมนารับ
ประทาน การที่องุนมีคุณภาพไมคอยดีดังกลาวมีสาเหตุมาจาก
หลายประการและอาจแกไขปรับปรุงใหคุณภาพดีข้ึนได แตท้ังน้ี
ไมไดหมายความวา องุนท่ีปลูกในเมืองไทยท้ังหมดคุณภาพไมดี 
ในทองที่บางแหงสามารถผลิตองุนที่มีคุณภาพเทียบเทาหรือดี
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กวาองุนตางประเทศเสียอีก ท้ังน้ีเพราะชาวสวนมีความรูความชํ านาญในการปรับปรุงคุณภาพขององุน
น้ันเอง แตที่เรามักไมคอยพบในตลาดท่ัวไปเพราะพอคาเลือกท่ีมีคุณภาพดีๆ สงไปขายตางประเทศ เชน 
มาเลเซีย สิงคโปร ปนัง เปนตน ตลาดในประเทศก็มีขายเปนบางตลาดเทาน้ันหรือในเทศกาลเปนคร้ัง
คราว

องุนที่มีคุณภาพดีๆ จะไดราคาดีกวาองุนท่ีคุณภาพไมดี 2-3 เทา และยังสงขายตางประเทศได
อีกดวย การปรับปรุงคุณภาพของผลองุนจึงเปนส่ิงจํ าเปนที่ควรกระท ําอยางย่ิง

คุณภาพของผลองุนรวมความถึง ขนาดของผล ขนาดของชอผล สีของผล ความสม่ํ าเสมอของสี
ความกรอบ รสชาติ คุณภาพในการเก็บรักษา และคุณภาพในการขนสง เปนตน

การปรับปรุงคุณภาพของผลองุน อาจท ําไดโดย
1.$ การบํ ารุงตนองุนใหแข็งแรง สมบูรณเต็มที่
หลังการเก็บผลควรปลอยใหตนองุนพักตัวระยะหน่ึง โดยทั่วไปประมาณ 2 เดือน จากการ

สังเกตถาใหตนองุนพักตัวนัอยในฤดูวตอไปผลผลิตและคุณภาพจะไมดี ท้ังน้ีเพราะอาหารสะสมในตนมี
ไมเพียงพอและไมควรปลอยใหตนพักตัวนานเกินไป เพราะตนองุนจะแตกก่ิงเล็กๆ ออกมาเองโดยไมได
ตัดแตง ก่ิงพวกน้ีจะใชอาหารสะสมในตนไปโดยเปลาประโยชน เมื่อท ําการตัดแตงจะท ําใหตนองุนใหผล
ผลิตนอยลงและคุณภาพไมคอยดีเชนกัน ระยะเวลาในการปลอยใหพักตัวนานกวาตนท่ีใหผลผลิตนอย 
เปนตน รวมทั้งฤดูกาลดวย เพราะขณะท่ีตนองุนพักตัวถาฝนตกองุนจะแตกก่ิงกานเล็กๆ ออกมาเอง ผู
ปลูกก็จ ําเปนตองตัดแตงกอนกํ าหนด

2.$ การไวชอผล และการไวผลในชอ
ปกติองุนที่ปลูกในบานเราทกุวันน้ี มีนิสัยที่จะใหชอดอกมาก และจ ํานวนผลในชอก็มาก จนตอง

ชวยปลิดดอก ชอผล ปลิดผลในชอออกเสียบาง ถาปลอยผลไวัทั้งหมดจะเกินก ําลังของตน ทํ าใหผลมีคุณ
ภาพไมดี ผลเล็ก และผลก็เบียดเสียดกันแนนมากเกินไป

การปลิดดอกปลิดผลมี 3 วิธีคือ
ก.  การปลิดชอดอก โดยการปลิดชอดอกท่ีมีขนาดเล็ก ดอกไมสม่ํ าเสมอท้ิงไปเสียบาง
ข. การปลิดชอผล  นิยมปฏิบัติมากกวาวิธีแรก เพราะวาทราบจ ํานวนทีแ่นนอน เพราะการ

ปลิดชอดอกน้ัน ชอดอกทีเ่หลืออาจไมติดผลก็ได
ท้ังการปลิดชอดอก ชอผล ควรใหชอดอก ชอผล ที่เหลือกระจายอยูทั่ว ๆ ไปในตน จะท ําใหผลที่

คงไวมีคุณภาพดี แตท้ังน้ีตองคํ านึงถึงราคาขายดวย การปลิดชอดอก ชอผลออกมากๆ แมคุณภาพผลจะ
ดีแตผลผลิตจะลดลงมากเหมือนกัน รวมท้ังความสมบูรณของตนดวย

ค. การปลิดผลในชอ  อาจท ําโดยการตัดชอดอกออกบางสวน แตไมนิยมปฏิบัติกัน มักจะใชวิธี
ตัดผลในชอออกมากกวา โดยการใชกรรไกรเล็ก ๆ สอดเขาไปตัดข้ัวของผล การตัดผลจะท ํา 1-2 คร้ัง
จนชอผลโปรงพอเหมาะ ผลองุนไมเบียดเสียดกัน ผลเล็กๆ ที่ตัดออกก็ขายไดโดยท ําเปนองุนดอง

3.$ ปลอยใหผลองุนแกเต็มท่ี
จะทํ าใหไดผลองุนท่ีมีคุณภาพดี รสหวานจัด แตในทางปฏิบัติจริงๆ แลว บางคร้ังก็จํ าตองเก็บ

กอนท่ีผลองุนจะแกเต็มท่ี เชน ฝนตกถาทิ้งไวจะทํ าใหผลแตกเสียหายหรือพอคาบอกใหตัดกอนเน่ืองจาก
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องุนขาดตลาด  เปนตน  องุนท่ีตัดกอนจะมีผลสีเขียวจัด (พันธุขาว) รสเปรี้ยว ฝาด  เก็บไวไดไมนาน
จะเห่ียวรวงหลนงายเปลือกเหนียว

และไมควรปลอยใหองุนแกจัดเกินไป เพราะจะท ําใหผลรวงหลนเสียหายงาย รสหวานจัดเกินไป 
เกบ็ไวไมไดนาน

การดูวาองุนจะแกจัดเม่ือใด อาจดูจากสีของผล ความหวานของผล จ ํานวนวันต้ังแตออกดอกจน
ถึงผลแก และอ่ืน ๆ ประกอบกัน

4.$ ควรงดการใหน้ํ ากอนเก็บผล
ชาวสวนบางแหงจะใหน้ํ าแกตนองุนกอนเก็บท้ังน้ีเพ่ือใหไดน้ํ าหนักเพ่ิมข้ึน แตการใหนํ ้ากอนเก็บ

จะทํ าใหคุณภาพของผลองุนลดลง กลาวคือไมหวานเทาที่ควร เน้ือไมกรอบ ผลเก็บไวไดไมนาน
ปกติจะงดการใหน้ํ าอยางนอยประมาณ 7 วัน กอนที่วจะท ําการเก็บผล จะท ําใหไดผลองุนท่ีไดมี

รสหวานจัด คุณภาพของผลดี ขณะเดียวกันระยะน้ีก็ใหงดการใชยาฆาแมลง ยากันราดวยเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูบริโภค

5. การทรมานพืช
การทรมานพืชดวยวิธีตางๆ เชน การคว่ันก่ิง การรัดก่ิงหรือรัดตนดวยลวด การบากกิ่ง บางคร้ัง

การทรมานพืชใชเพื่อบังคับใหพืชออกดอกหรือติดผล ในกรณีท่ีพืชน้ันออกดอกยาก หรือออกดอกแลว
ไมคอยติดผล แตบางคร้ังก็ใชการทรมานพืช เพื่อใหผลดีมีคุณภาพด ี ในองุน มีการทรมานพืชดวยวัตถุ
ประสงคทั้งสองอยางแตสํ าหรับองุนท่ีปลูกในเมืองไทยในปจจุบันมีนิสัยออกดอกงาย ติดผลมากอยูแลว 
จึงไมจํ าเปนตองทรมานเพื่อใหออกดอกและติดผล แตการปรับปรุงคุณภาพอาจจะจํ าเปนในบางสวน 
หรือบางพันธุซ่ึงตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป

การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง ทํ าใหอาหารตางๆ ท่ีพืชปรุงไดไมเคล่ือนท่ีมาลงสวนลางคงสะสมอยูสวน
บนท ําใหผลไดรับอาหารอุดมสมบูรณ ทํ าใหคุณภาพของผลดีข้ึน

แตที่ไมคอยนิยม เพราะตองมีความชํ านาญในการทํ างาน รอยคว่ันจะตองไมใหญเกินไป ไมลึก
เกินไปตองกะเวลาใหรอยคว่ันตอเช่ือมกันในเวลาอันรวดเร็ว เพราะถาชาเกินไปตนจะโทรม และมักไม
ทํ าติดตอกันทุกป การขาดความชํ านาญอาจทํ าใหก่ิงองุนหรือตนองุนตายได

6.$ การใสปุย
จากการศึกษาพบวา องุนเปนพืชชนิดท่ีตองการธาตุอาหารตาง ๆ หรือปุยเปนปริมาณคอนขาง

มาก เพื่อบ ํารุงตนใหแข็งแรง บ ํารุงผลใหมีคุณภาพดี ชาวสวนบางแหงจะใสปุยถึงฤดูละ 3 คร้ัง หลังเก็บ
ผลแลวก็ใสปุยครั้งหนึ่ง ซ่ึงเรียกปุยรองพ้ืนสํ าหรับบ ํารุงตนพรอมกับปุยมูลสัตวตาง ๆ เพื่อบ ํารุงตนดวย 
คร้ังที่สองจะใหหลังตัดแตงประมาณ 7-15 วัน เปนการบํ ารุงยอด ใบ และดอก ท่ีผลิตข้ึนมาใหมและ
ครั้งที่ 3 จะใสประมาณ 45 วันหลังตัดแตง เปนการบํ ารุงคุณภาพของผลองุนรวมแลวจะประมาณ 1.5 
กก. ตอตนแลวแตความอุดมสมบรูณของดิน สูตรปุยก็ตางๆ กันออกไป แลวแตความอุดมสมบูรณของ
ดินเชนกัน ทั้งนี้กอนการใสปุยควรจะไดศึกษาสังเกตการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของผลในฤดู
กอน และจะใหดีควรไดนํ าดินมาวิเคราะหเสียกอนจะชวยใหใชปุยที่ถูกสูตร และในปริมาณท่ีถูกตองซ่ึงจะ
เปนการประหยัดและไดผลดีกวา

 ตัวอยางจากการทดลองปุยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลองุนอํ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พบวาที่มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมสูง จะชวยใหผลองุนมีคุณภาพดี โดยเฉพาะธาตุโปร
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แตสเซียมจะท ําใหผลองุนเขาสีสม่ํ าเสมอ สีสวย ผลกรอบ รสหวานจัด สูตรท่ีใหผลดีในการทดลองดัง
กลาวคือ 6-24-36 ใชในอัตรา 1 กก. ตอตนโดยการแบงใส 2 คร้ัง คือ 7 วันหลังตัดแตงและ 45 วัน 
หลังตัดแตง เปนตน

7.$ การใชฮอรโมน
ปจจุบันการใชสารฮอรโมนเม่ือปรับปรุงคุณภาพของผลองุนกํ าลังเปนท่ีนิยมอยางกวางขวางของ

ชาวสวนองุน เพราะสารฮอรโมนมีคุณสมบัติทํ าใหผลองุนมีรูปรางยาวข้ึน ชอผลยาว สวยงามเปนท่ี
ตองการของผูซื้อ คุณภาพของผลก็ดีกวา กลาวคือผลกรอบ เปลือกไมเหนียว รสหวาน และการใชสาร
ฮอรโมน ยังท ําใหผลองุนแกเร็วข้ึนอีกดวย

ฮอรโมนท่ีใชมีขายเปนการคาในช่ือท่ีตาง ๆ กันออกไป แตตัวยามักเหมือน ๆ กัน ท่ีนิยมมาก
ชนิดหน่ึงคือ “จิบเบอรเลนลิด เอซิด “ หรือ จี.เอ. (G.A.)ซึ่งท ําใหผลองุนมีคุณภาพดีดังกลาว การใช
อาจโดยการพนน้ํ ายาน้ีไปยังชอองุน แตชาวสวนบางแหงนิยมวิธีชุบชอองุนมากกวา  เพราะท ําไดรวดเร็ว
และประหยัดนํ ้ายาโดยเอาน้ํ ายาใสในถุงพลาสติก แลวเอาชอองุนจุมลงไปประมาณ 2-3 วินาท ี การใช
วิธีนี้มีขอเสียในแงที่อาจแพรเชื้อโรคจากชอหนึ่งไปยังอีกชอหนึ่งได ถาเปนระยะที่โรคก ําลังระบาด ควร
ผสมยากันราลงไปดวย อัตราของสารฮอรโมนทีใ่ชประมาณ 35-50 พี.พี.เอ็ม. (35-50 สวนของตัวยา
ในน้ํ าลานสวน) ผูปลูกอาจซ้ือตัวยามาผสมเองหรือท่ีผสมไวเสร็จแลวก็ได

สารฮอรโมน ชวยใหองุนมีคุณภาพดีดังกลาว แตมีขอเสียเชนเดียวกัน กลาวคือ จะท ําใหขั้วผล 
องุนเปราะ รวงหลุดไดงาย เวลาขนสงผลองุนจะรวงมาก การขนสงตองทํ าดวยความระมัดระวัง ท้ังน้ีตอง
ศึกษาผลของฮอรโมนใหดีเสียกอนวาใชในอัตราใดจึงจะไดผลที่คุณภาพดีและไมรวงงาย เพราะยิ่งใช
อัตราเขมขนมากจะย่ิงทํ าใหรวงมาก

จากการศึกษาเร่ืองความสัมพันธของการรวงของผล  เน่ืองจากการใชฮอรโมนตัวน้ี และการใช
ปุยพบวาปุยที่มีสูตรโปรแตสเซี่ยมสูง เชน  6-12-36 , 6-24-36  จะชวยลดการรวงของผลใหนอยลง
ได

1. พันธุไวทมาลากา
เปนพันธุที่ปลูกเปนการคามากที่สุดในปจจุบัน เปนที่นิยมของผูบริโภคโดยทั่วไป ลักษณะผล

คอนขางยาวเม่ือแกผลเปนสีเหลืองอมเขียว เหลืองนวลสวยงาม ชวนซื้อ รสหวานกรอบ ชอผลยาวรูป
ทรงสวยงามดีไหตอกดก ติดผลมากจนตองปลิดผลท้ิงบาง สามารถใหผลไดปละ 2 คร้ัง

2. พันธุไวทมาลากาลูกยาว
ลักษณะท่ัวไปเหมือนกับพันธุไวทมาลากา แตผลยาวกวา ทํ าใหดูสวยงามชวนซ้ือย่ิงข้ึน ปจจุบัน

เปนที่ยอมรับกันวาเปฯอีกพันธุหนึ่งตางหากจากพันธุไวทมาลากาเดิม ผูปลูกองุนหันมาสนใจปลูกพันธุ
น้ีมากข้ึน ใหผลผลิตไดปละ 2 คร้ังเชนกัน

2.$ พันธุคารดินาล
ผลสีแดงหรือสีมวงอมแดง เปนพันธุท่ีปลูกเปนการคามานานแลว แตปจจุบันไมคอยนิยมปลูก

กันมากนัก เพราะมีขอเสียหลายประการ เชน ผลแตกเสียงายเม่ือโดนฝน ราคาปจจุบันถูกกวาพันธุไวท
มาลากามาก ชอเล็กกวา รสออกเปร้ียวมากกวา เปนตน แตก็มีขอดีเปนพันธุเบา คือสามารถใหผลผลิต
ไดปละ ถึง 3 คร้ัง ลักษณะท่ัวไปของพันธุน้ีคือ ผลกลมคอนขางใหญ เม่ือแกจะเปนสีมวงแดง หรือมวง
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ดํ า  รสหวานอมเปร้ียวเล็กนอย ชอผลคอนขางกลม ชอไมใหญ ติดผลกํ าลังดีไมเบียดเสียดกันมาก ไม
ตองปลิดผลท้ิงมากความจริงแลวพันธุหน่ึง โดยเฉพาะพวกที่ชอบผลไมที่ออกรสเปรี้ยวเล็กนอย อยางไร
ก็ตามพันธุน้ีมีผูปลูกลดลงเร่ือยๆ และมีโอกาสที่จะเลิกปลูกไปในที่สุด

3.$ พันธุลูสเพอรเลท
เปนพันธุไมมีเมล็ด ผลแกสีเหลืองสวยงามดี ผลคอนขางกลม ขนาดปานกลาง รสหวานกรอบ

อรอยเม่ือใชสารฮอรโมนชวยท ําใหชอผลยืดยาวขึ้น ผลยาวข้ึนเล็กนอยสวยงามดี ใหดอกดก ติดผลมาก
พอสมควรตองปลิดผลทิ้งบางไมใหเบียดเสียดกัน ชอผลคอนขางยาวแบบเดียวกับพันธุไวทมาลากา แต
ขนาดเล็กกวา ใหผลไดปละ 2 คร้ัง พันธุลูสเพอรเลท นับวาเปนพันธุไมมีเมล็ดท่ีนาสนใจ เพราะจาก
การทดลองมีแนวโนมท่ีจะเปนพันธุปลูกเปนการคาได ทั้งสํ าหรับรับประทานผลสด และบรรจุกระปอง

สํ าหรับในรองสวนเกา ที่ยกรองไวแลว หรือเคยปลูกพืชอยางอ่ืนมาแลว ดินอยูในสภาพที่เหมาะ
สมพอสมควร ไมเหนียวเกินไป การเตรียมดินใหกํ าจัดวัชพืชตาง ๆ ออกใหหมด ลอกเลนในทองข้ึนมาไว
บนหลังแปลง เพ่ือใหแปลงปลูกสูงข้ึน และรองน้ํ าลึกพอเหมาะกับการระบายน้ํ า ปลอยใหเลนท่ีลอกข้ึน
มาตากแดดจนแหงสนิท จึงขุดดวยจอบหรือซอนขุดดินใหลึก 1 หนาจอบ เปนกอนโต ตากดินจนแหง
สนิทแลวโรยปูนขาว ใสปุยคอก ปุยหมัก ยอยดินใหละเอียด รวนซุย รดน้ํ าใหดินยุบตัวแตกเปนกอน
เล็กๆ

การขุดหลุมปลูก

หลังจากการเตรียมดินแปลงปลูกเรียบรอยแลวจึงขุดหลุมปลูกขนาด กวาง-ยาว-ลึก 50 
เซนติเมตร จะเปนหลุมส่ีเหล่ียมหรือหลุมกลมก็ได ขนาดของหลุมข้ึนอยูกับสภาพของดินดวย กลาวคือ 
ถาดินรวนซุย หลุมปลูกขนาดเล็กก็ได แตถาดินยังอยูในสภาพที่ไมคอยดีพอ หลุมปลูกควรมีขนาดใหญ 
เพื่อจะไดปรับปรุงสภาพของดินในหลุมปลูกใหดีข้ึน ดินท่ีขุดข้ึนมาน้ัน ใหตากแดดไวจนแหงสนิท แลว
ยอมใหเปนกอนเล็กๆ ผสมดินท่ีขุดข้ึนมาดวยปุยคอก ปุยหมัก เศษใบไมผุๆ แลวจึงกลบดินลงไปในหลุม
ตามเดิม รดน้ํ าจนดินยุบดีแลวก็พรอมท่ีจะปลูกได

ระยะของหลุมปลูกแบบน้ี คือระหวางหลุมหางกัน 3-3.5 เมตร โดยขุดหลุมกลางแปลงเปนแถว
เดียวไปตลอดความยามของแปลง

การปลูกในท่ีดอน
การปลูกในท่ีดอนหรือการปลูกแบบไร ท่ีปลูกอาจเปนไรหรือสวนเกา หรือที่บุกเบิกใหม การ

เตรียมท่ีปลูกตองทํ าที่ใหโลงเตียน ขุดตอไมออกใหหมด ไถพรวนดินอยางนอย 2 คร้ังโดยคร้ังแรกไถดิน
เปนกอนโตๆ หรือไถดะ ตากดินไวระยะหนึ่งจนแหงดีแลวจึงไถพรวนหรือไถแปร ใหดินยอยละเอียดลง 
กอนการไถคร้ังสองน้ีถาดินไมคอยดี ขาดอินทรียวัตถุ ควรใสปุยอินทรียตางๆ เศษใบไมผ ุ เปลือกถ่ัว 
หรือวัสดุตางๆ ที่พอหาไดในทองที่เพื่อใหดินขึ้น หรืออาจปรับปรุงดินโดยการปลูกพืชตระกูลถ่ัว สักระยะ
หน่ึงกอนจนดินอยูในสภาพรวนซุยดีแลว จึงลงมือปลูกองุน นอกจากน้ีอาจตองทํ าระดับ ทํ าทางสงน้ํ า 
หรืออ่ืนๆ ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่และวิธีการปฏิบัติการดูแลรักษา
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การเตรียมหลุมปลูก
เม่ือเตรียมดินจนอยูในสภาพดีและจึงขุดหลุมปลูก โดยหลุมปลูกมีขนาด กวาง-ยาว-ลึก 50-

100 เซนติเมตร แลวแตความอุดมสมบูรณและสภาพของดิน ถาดินดีรวนซุยหลุมก็ขุดขนาดเล็กได ถา
สภาพดินไมดีขาดธาตุอาหารตาง ๆ ก็ควรขุดหลุมปลูกใหโตเพ่ือจะไดปรับปรุงสภาพดินในหลุมปลูกใหดี
ข้ึน ดินที่ขุดข้ึนมา ใหแยกเปนสองกองคือ ดินช้ันบนกองหน่ึง ดินช้ันลางอีกกองหน่ึง ตากดินใหแหงแลว
ผสมดินดวยปุยอินทรียตาง ๆ แลวจึงกลบลงในหลุมตามเดิม โดยเอาดินช้ันบนกลบลงกนหลุมและดิน
ชั้นลางกลบไวดานบนเสร็จแลวรดนํ ้าใหดินยุบตัวเสียกอนจึงลงมือปลูก

การปลูกแบบที่ดอนน้ี การขุดหลุมปลูกใหขุดเปนแนวเสนตรงไปตลอดแนวความยาวของพื้นที่
ระยะระหวางหลุม 3.00-3.50 เมตร และระยะระหวางแถวใหเวนหางพอสมควร เพ่ือความสะดวกใน
การเขาไปปฏิบัติงานตางๆ คือประมาณ 4.00-5.00 เมตร

วิธีปลูก
เม่ือเตรียมหลุมปลูกเสร็จแลว ทํ าหลุมเล็ก ๆในหลุมน้ัน นํ าก่ิงลงปลูก กลบดินโดยรอบใหแนน 

รดน้ํ าใหชุม ปกไมรวกติดๆ ตน ผูกกิ่งองุนกับหลักไมรวกใหแนน หลังจากปลูกใหมๆ ถาฝนไมตกใหรด
น้ํ าทุกวันและฉีดยาปองกันโรคแมลงเปนคร้ังคราว ในชวงท่ีตนองุนยังเล็กอยูน้ี ควรปลูกพืชพวกลมลุก
เปนพืชแซม เพื่อหารายได และชวยปรับปรุงสภาพของดินใหดีข้ึนดวย เชน พวกผักตางๆ ถ่ัวตางๆ ถา
ปลอยทิ้งไวเฉย ๆจะเสียเวลาที่จะตองคอยดายหญาอยูเสมอ ในชวงน้ีองุนสูงข้ึนเร่ือยๆ ตองคอยผูกตนให
ติดกบักลักอยูเสมอ

การท ําคาง
การทํ าคางจะท ําหลังจากท่ีปลูกองุนแลวประมาณ 1 ป ซ่ึงตนองุนจะสูงพอดีท่ีจะข้ึนคางไดคาง

ตนองุนมีหลานแบบดวยกัน  และแบบที่นิยมท ํากันมากคือ คางแบบเสาคู แลวใชลวดขึง มีวิธีการและข้ัน
ตอนดังน้ี คือ

1. การเลือกเสาคาง  เสาคางอาจใชเสาซีเมนตหนา 3 นิ้วหรือ 4 น้ิวก็ได เสาคางซีเมนตจะแข็ง
แรงทนทานอยูไดนานหลายป แตก็ราคาแพงและหนัก เวลาท ําคางตองเสียแรงงานมาก ถาใชเสาไมให
ใชไมเน้ือแข็งขนาดหนา 2x3 น้ิว หรือหนา 2x4 น้ิว หรือเสากลมก็ได เสาควรยาวประมาณ 2.5-3 
เมตร หรือกวาน้ี ซ่ึงเม่ือปกลงดินเรียบรอยแลว ใหเหลือสวนท่ีอยูเหนือดินประมาณ 1.20-1.50 เมตร

2. การปกเสา ใหปกเสาเปนคูๆ  สองขางของแปลง ในแนวเดียวกัน โดยเสาแตละคูหางเทากัน
คือประมาณ 1.5-2 เมตร ติดคานท่ีหัวเสาแตละคู โดยเหลือหัวไมย่ืนออกไปท้ังสองขาง หรือปกเสาหาง
กัน 3 เมตร เม่ือติดคานบนแลวจะพอดีหัวไม (ตามภาพ) การติดคานเช่ือมระหวางเสาแตละคูใหใชนอต
เหล็กเปฯตัวยึดไมควรยึดดวยตะปู เพราะจะไมแข็งแรงพอ ระยะหางระหวางเสาแตละคูประมาณ 10-
20 เมตร ยิ่งปกเสาถี่จะยิ่งแข็งแรงทนทาน แตก็ส้ินเปลืองมาก บางแหงจึงปกเสาเพียง 3 คู คือหัวแปลง 
กลางแปลง และทายแปลง และระหวางเสาแตละคูใชคางไมรวก ชวยคํ ้าไวเปนระยะๆ ซ่ึงก็สามารถใชได
และประหยัดดี แตตองคอยเปล่ียนคางไมรวกกันบอยๆ

4. การขึงลวด
ลวดที่จะนํ ามาขึงทํ าคางใหใชลวดขนาดใหญพอสมควรคือ ลวดเบอร 11 ซ่ึงลวดเบอร 11 น้ี 

หนัก 1 กิโลกรัมจะยาวประมาณ 18 เมตร ใหขึงลวดพาดไปตามคานแตละคูตลอดความยาวของแปลง
โดยใชลวด 4-6 เสน เวนระยะลวดใหหางเทา ๆ กัน ที่หัวแปลงและทายแปลงใหใชหลักไมขนาดใหญ
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ตอกฝงลงไปในดินใหแนน แลวใชลวดโยงจากคางมามัดไวท่ีหลักน้ี เพือ่ใหลวดตึงหลังจากขึงลวดเสร็จ
แลว ใหตรวจดูวาลวดหยอนตกทองชางหรือไม ถาหยอนมากใหใชไมรวกขนาดใหญปกเปนคูๆ  ตามแนว
เสาคาง แลวใชไมรวกอีกอันหน่ึงพาดผูกดานบนในลักษณะเดียวกับคาง เพื่อชวยรับน ําหนักเปนระยะๆ 
ไปตลอดทั้งแปลง เพราะเม่ือตนองุนข้ึนคางจนเต็มแลวจะมีน้ํ าหนักมาก จ ําเปนตองชวยรองรับน้ํ าหนัก 
หรือค้ํ าไวไมใหคางหยอน

การแตงทรงตน
ในตอนปลูกตนองุนน้ันจะมีไมรวกปกขนาบกับก่ิง และคอยผูกเชือกใหตนแนบไมอยูตลอดเวลา 

ทั้งน้ีเพื่อบังคับใหตนต้ังตรง เม่ือตนองุนเติบโตจนยอดสูงถึงระดับคางหรือเสมอระดับลวดท่ีขึงไว จึงท ํา
การแตงทรงตน วิธีทํ าคือ เด็ดยอดองุนท่ีสูงกวาระดับลวด หลังจากน้ันตนองุนจะแตกตาออกมา 2 ตา
ตรงขามกน ซึ่งจะเอาไวทั้ง 2 กิ่ง หรือกิ่งเดียวก็ได ถาเอาไวสองก่ิงใหจัดก่ิงท้ังสองอยูตรงขามกัน การไว 
2 กิ่ง มักพบปญหาวา ก่ิงท้ังสองเติบโตไมเทากัน ทํ าใหการกระจายของผลไมสม่ํ าเสมอกัน จึงมักนิยมไว
กิ่งเพียงกิ่งเดียว คือ หลังจากท่ีเด็ดออก กิ่งที่คงไวทุกตนใหจัดกิ่งใหหันไปทางเดียวกันคือหันไปทางหัว
แปลงหรือทางทายแปลงในทิศทางเดียวกันเหมือนๆ กัน ทุกตน ซ่ึงเม่ือตนเติบโตเต็มท่ี ก่ิงของตนหน่ึง
จะไปจรดโคนก่ิงของตนถัดไปพอดี หรือเกยทับกันบาง

หลังจากที่จัดกิ่งใหหันไปในทิศที่ตองการแลว พอก่ิงน้ันยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ใหเด็ด
ยอดออกกิ่งจะแตกตาใหม เติบโตเปนก่ิงใหม 2 กิ่ง ใหคงเหลือไวท้ังสองก่ิง และเม่ือก่ิงใหมยาวประมาณ 
50 เซนติเมตร ก็เด็ดยอดอีก และเหลือไวทั้ง 2 กิ่งเชนเดียวกัน ทํ าเชนน้ีไปเร่ือยๆ จนกระท่ังก่ิงองุนเต็ม
คางจึงหยุดการตัดยอด

ในระหวางที่เด็ดยอดใหกิ่งแตกใหมนั้น จะตองจัดก่ิงใหกระจายใหเต็มคางอยางท่ัวถึง อยาใหทับ
กันหรือซอนกันมาก จัดใหก่ิงอยูบนคางเสมอ อยาใหกิ่งตั้งชี้ฟา หรือหอยยอยลงดานกลาว การจัดกิ่งให
อยูในที่ ๆ ตองการมักใหวิธีผูกดวยเชือกกลวย เพราะเชือกกลวยวจะผุเปอยในเวลาไมนานนัก ทํ าใหการ
ตัดแตงก่ิงในคร้ังตอๆ ไป ทํ าไดสะดวก

ชวงการเติบโตของตนองุนนับต้ังแตปลูก ชวงแตงทรงตน จนถึงระยะท่ีมีอายุพอจะตัดแตงไดน้ี
เรียกวาระยะ “เล้ียงเถา” ซ่ึงใชเวลาประมาณ 8-12 เดือน ในชวงเวลา “เล้ียงเถา”ควรปฏิบัติดังตอไปน้ี
คือ

1. ใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ อยาใหดินแหงได ถาขาดน้ํ าตนองุนจะชะงักการเติบโต ไมสมบูรณแข็ง
แรงท ําใหข้ึนคางไดชา ถาฝนไมตก ควรรดน้ํ าใหทุกวัน

2. ฉีดยาปองกันโรคแมลง  เปนระยะตามความเหมาะสม อยาปลอยใหโรคแมลงเขาทํ าลาย
เพราะจะท ําใหชะงักการเติบโต  ตนออนแอ  ไมสามารถใหดอกใหผลในเวลาท่ีกํ าหนดได

3. การใสปุย เพ่ือใหตนองุนสมบูรณแข็งแรง เติบโตอยางรวดเร็ว จ ําเปนตองบํ ารุงตนดวยการใส
ปุย โดยใสทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี ประมาณ 2-3 คร้ัง (ในชวงเล้ียงเถาน้ี)  อาจใสพรอมกันท้ังสอง
อยางในคราวเดียวกันเพ่ือประหยัดแรงงานดังน้ี คือ

- การใสปุยคร้ังแรกประมาณตนละ 1 บุงก้ี สวนปุยเคมีใชคร้ังละ 1 กํ ามือตอตน โดยใชปุยยูเรีย 
หรือ แอมโนเนียมซัลเฟตหรือแอมโมฟอส เพ่ือเรงการเจริญเติบโตของตน การใสคร้ังแรกมักใสหลังจาก
ปลูกได 1 เดือน วิธีใสใหหวานปุยคอกลงไปกอนรอบ ๆ ตน แลวจึงหวานปุยเคมีตามลงไป พรอมพรวน
ดินรอบ ๆ ตนบาง ๆ รดน้ํ าใหชุม
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- เม่ือตนองุนมีอายุ 3-4 เดือน ใหใสปุ ยเคมีที่มีธาตุอาหารครบทุกตัว คือ ธาตุ
ไนโตรเจนฟอสผอรัสและโปแตสเซียม วิธีใสก็แบบเดียวกัน และวงกวางข้ึน  ใชปุยมากข้ึน จนกระทั่งเถา
องุนเจริญเติบโตเต็มคาง การใสปุยก็ใชวิธีหวานทั้งแปลง ขอควรระวังคือ เม่ือหวานปุยแลวเวลาพรวน
ดินใหพรวนเพียงบางๆ อยางระมัดระวัง เพราะรากองุนสวนใหญจะอยูต้ืนๆ และเม่ือพรวนดินแลว หรือ
หวานปุยแลวควรรดนํ ้าทันทีใหปุยละลายซึมลงในดิน และอยารดจนโชกจนน้ํ าไหลออกจากแปลง จะชะ
พาปุยออกไปจากแปลงหมด

- กอนการตัดแตงก่ิงเพ่ือใหเกิดดอกเกิดผล ประมาณ 7-10 วัน ควรใสปุยเรงการแตกตาแตก
ก่ิงอีกคร้ังหน่ึง โดยใชปุยแอมโมฟอส (ปุยสูตร 16-20-0)ประมาณ 1-2 กํ ามือ ตอตัน หวานปุยใหทั่ว
แปลงรดน้ํ าใหชุม หลังจากน้ันจะไมรดน้ํ าอีกเลยจนกวาจะตัดแตงก่ิง

การตัดแตงกิ่งเพื่อใหออกดอก

ตนองุนที่นํ ามาปลูกในบานเราน้ัน ถาไมตัดแตงแลวจะไมออกดอกหรือออกเพยีงเล็กนอย ใหผล
ที่ไมสมบูรณ การจะใหองุนออกดอกไดตองตัดแตงก่ิงกลังจากท่ีใหตนองุนพักตัวอยางเต็มท่ีแลว อายุการ
ตัดแตงใหออกดอกคร้ังแรก หรือมีดแรก ข้ึนอยูกับความสมบูรณของตน อายุของตน และพันธ เปนตน 
เชน

องุนพันธุ คารดินาล ตัดแตงไดเม่ืออายุ 9-10 เดือน หลังจากปลูกในแปลงจริง
องุนพันธุไวทมาละกา ตัดแตงไดเม่ืออายุ 11-12 เดือน หลังจากปลูกในแปลงจริง
กิ่งที่จะตัดแตงเพื่อใหออกดอก จะตองเปนกิ่งที่แกจัด ก่ิงเปนสีน้ํ าตาล ใบแกจัด ตังน้ันกอนการ

ตัดแตงจะตองงดใหน้ํ า 1-2 สัปดาหเพ่ือใหตนองุนพักตัวอยางเต็มท่ี การตัดแตงใหใชกรรไกรตัดก่ิงให
สั้นลง ความยาวของก่ิงท่ีเหลือข้ึนอยูกับพันธุองุนดวยเชน

พันธุคารดินาล  ใหตัดสั้นเหลือเพียง 3-4 ตา
พันธุไวทมาละกา  ใหตัดส้ันเหลือ 5-6 ตา
พันธุลูสเพอเรส  ตัดใหส้ันเหลือ 7-12 ตา
กิ่งที่ตัดออกใหรีบนํ าออกจากแปลงปลูก ไปเผาทิ้งหรือฝงเสีย อยาปลอยท้ิงไวใตตน จะเปนที่อยู

อาศัยของโรคแมลงตาง ๆ ที่จะเขาท ําลายองุนได
เม่ือตัดแตงก่ิงจนหมดท้ังแปลงแลว จึงใหน้ํ าแกตนองุนจะเร่ิมแตกก่ิงใหม ซ่ึงก่ิงใหมท่ีแตกออก

มาน้ีจะมี 2 พวก คือ พวกหน่ึงมีชอดอกอยูดวย อีกพวกหน่ึงมีแตใบอยางเดียว ซ่ึงลักษณะดังกลาวจะ
สามารถสังเกตไดตั้งแตในระยะแรกๆ คือ ถาก่ิงไมมีชอดอกออกมาดวย ก็แสดงวาก่ิงน้ันจะมีแตใบอยาง
เดียวเพราะชอดอกจะปรากฏอยูแถวๆ โคนก่ิงท่ีแตกออกมาใหมน้ีเทาน้ัน

การปฏิบัติหลังจากตัดแตงก่ิง

1.$ การตบแตงก่ิงและการจัดก่ิง
หลังการตัดแตงก่ิง องุนจะแตกก่ิงใหมออกมามากมาย มีท้ังก่ิงท่ีมีชอดอก กิ่งที่มีแตใบอยางเดียว 

และกิ่งแขนงเล็กๆ อีกมากมาย พวกก่ิงแขนงเล็กใหเด็ดออกใหหมดเหลือไวเฉพาะก่ิงท่ีมีชอดอก และกิ่ง
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ท่ีมีแตใบอยางเดียวท่ีเปนก่ิงขนาดใหญเทาน้ัน นอกจากน้ีใบท่ีอยูโคนๆ ก่ิงก็ใหเด็ดออกดวย เพื่อใหโปรง
ไมทึบเกินไป

เม่ือตบแตงกิ่งแลว และเห็นวากิ่งยาวพอสมควร ใหจัดใหก่ิงอยูบนคางอยางเปนระเบียบกระจาย
กันอยูเต็มคาง ไมทับซอนกัน หรือกายกันไปมา เพราะก่ิงทีแ่ตกออกมาใหมจะแตกออกทุกทศิทุกทาง
เกะกะไปหมด วิธีจัดกิ่งคือ โนมก่ิงใหมาพาดอยูบนลวด แลวผูกมัดดวยเชือกกลวย หรือใบกลวย แหงที่
ฉีดเปนริ้ว ๆ ไมใหมีก่ิงท่ีช้ีข้ึนมาดานบน หรือหอยยอยลงขางลาง เพราะจะไมสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เวลาจัดกิ่งตองระมัดระวังอยาใหกระทบกระเทือนชอดอก เพราะจะฉีกขาดเสียหายไดงาย พยายามจัดให
ชอดอกหอยลงใตคางเสมอ เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตางๆในสวน

2. การปลิดชอ
หลังจากจัดกิ่งเรียบรอยแลว ชอดอกจะเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ บางคร้ังตนองุนอาจใหชอดอกมากเกิน

ไปถาปลอยไวทั้งหมด ตนจะเล้ียงไมไหว ทํ าใหตนโทรมเร็ว คุณภาพของผลไมดีเทาที่ควร ฉะน้ันถาเห็น
วามีชอดอกมากเกินไปใหปลิดออกเสียบาง การปลิดชออาจทํ าต้ังแตกํ าลังเปนดอกอยูก็ได แตไมคอย
นิยมเพราะไมแนวาชอที่เหลือจะติดผลดีหรือไม ทางที่ดีควรปลิดชอที่ติดเปนผลเล็กๆ แลว โดย 
เลือกปลิดชอท่ีเห็นวามีขนาดเล็กรูปทรงของชอไมสวย ติดผลไมสม่ํ าเสมอ มีแมลงท ําลาย เปนตน และ
ใหชอดี ๆ ที่เหลือไวกระจายอยูทั่วทุกกิ่งอยางสมํ่ าเสมอ ไมมากหรือนอยท่ีดานใดดานหน่ึงของตน

3. การปลิดผล
องุนที่ปลูกกันอยูปจจุบันในบานเรามักติดผลแนนมาก ถาไมชวยปลิดผลออกเสียบาง ผลในชอ

จะแนนเกินไป ทํ าใหผลท่ีไดมีขนาดเล็ก ๆ คุณภาพไมดีเทาที่ควร หรือเบียดเสียดกันจนผลบิดเบี้ยวท ํา
ใหดูไมสวยงาม ไมชวนซ้ือ จ ําเปนตองชวยปลิดผลในชอออกบางใหเหลือพอดีๆ ไมแนเกินไปหรือโปรง
เกินไป การปลิดผลออกจากชอมักท ํา 1-2 คร้ัง เม่ือผลโตพอสมควร ผลองุนออนทีตั่ดออกมาเอาไปดอง
ไวขายได วิธีปลิดผลใหใชกรรไกรขนาดเล็กสอดเขาไปตัดท่ีข้ัวผล อยาใชมือเด็ดหรือดึง เพราะจะท ําให
ชอผลชํ ้าเสียหาย ฉีกขาด และมีสวนของเน้ือผลผลิตอยูท่ีข้ัว ทํ าใหโรคเขาทํ าลายไดงาย

ขอควรระวัง เม่ือองุนติดผลแลว ผูที่จะเขาไปปฏิบัติงานในสวนตองสวมหมวกหรือโพกศรีษะ
เสมออยาใหเสนผมไปโดนผลองุน จะท ําใหผลองุนเนาเสียหายได

4.$ การใชสารฮอรโมน
สารฮอรโมนที่ใชมีวัตถุประสงคเพื่อจะชวยใหชอดอกยืดยาวขึ้นท ําใหชอโปรง ผลไมเบียดกันมาก 

ทุนแรงในการปลิดผล นอกจากนี้ยังชวยใหผลยาว ผลโตข้ึน สวยงามชวนซ้ือ รสชาติของผลดี สีสวยงามดี 
หวานกรอบ ผลองุนท่ีชุบดวยฮอรโมน จึงขายไดราคาดี

สํ าหรับพันธุองุนท่ีปลูกกันมากปจจุบันคือ ไวทมาละกากับคารดินาลน้ัน พันธุวคารดินาลมักไม
คอยใชฮอรโมนทั้งน้ีเพราะ พันธุคารดินาลติดผลไมคอยดกมากนัก และผลไมเบียดกันแนน ถาใช
ฮอรโมน จะทํ าใหชอองุนดูโหรงเหรงไมนาดู สวนผลองุนก็ใหญพอสมควรอยูแลวและเปนผลทรงกลม 
สวนพันธุไวทมาละกาจะใชสารฮอรโมนชวย ในการยืดชอและยืดผล เพราะพันธุไวทมาละกาติดผลดก
มาก จนตองปลิดผลทิ้งเปนจ ํานวนมาก การใชฮอรโมนจึงชวยผลยืดยาวข้ึนไมตองปลิดผลท้ิงมาก และ
ชวยใหผลขยายใหญยาวขึ้นดวยท ําใหดูสวยงาม สวนพันธุอ่ืน ๆ ทีท่ดลองปลูกก็มักใชสารฮอรโมนชวย 
เชนพันธุลูสเพอรเลส ซ่ึงชอผลส้ันผลดกเบียดเสียดกันมาก ผลขนาดเล็ก สารฮอรโมนก็ชวยใหชอผลยาว
โปรงขึ้น ผลมีขนาดใหญข้ึน สวนพันธุทอมสันซีด เลส น้ัน โดยธรรมชาติท่ีปลูกในบานเรา ผลมีขนาด
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เล็กมาก แมจะใชสารฮดรโมนชวยก็ท ําใหผลโตข้ึนอีกเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ทํ าใหไมเหมาะที่จะผลิตเปน
การคานัก

สารฮอรโมนทีใ่ชในการยืดชอผลขยายขนาดของผล คือสาร “จิบเบอรเรลลิค” ซ่ึงมีขายในทอง
ตลาดในชื่อตาง ๆ กัน การใชสารน้ีในแตละแหงถายังไมเคยใช ควรใดทดลองในจํ านวนนอยกอนปองกัน
การเสียหายอัตราท่ีเคยทดลองไดผลดีในองุนพันธุไวทมาละกาและพันธุลูสเพอรเลส คือ 50 พีพีเอ็ม 
(หมายถึงมีตัวยา 50 สวนในน้ํ า 1 ลานสวน) หรือทดลองใชในอัตราท่ีกํ าหนดไวในฉลาก ขณะเดียวกัน
อาจทดลองใชในอัตราท่ีมากกวาและนอยกวาท่ีกํ าหนดไว กับองุนจํ านวนไมมากนัก เพื่อเปรียบเทียบกัน
วาอัตราใดจะเหมาะสมท่ีสุดในแปลงปลูกของเรา

เวลาใช  การใชฮอรโมนมักใช 1-2 คร้ัง คือคร้ังแรกหลังจากดอกบาน 3-7 วัน (ดอกบาน
หมายถึงดอกบาน 80 เปอรเซนตของท้ังหมด โดยดอกองุนจะบานจากโคนชอไปหาปลายชอ เม่ือเห็นวา
ดอกบานไปจนเกือบจะสุดปลายชอ หรือประมาณ 4 ใน 5 ของความยาวของชอ) สวนคร้ังท่ี 2 อาจให
หลังจากคร้ังแรกประมาณ 7 วัน

วิธีใช  การใชสารฮอรโมนน้ี อาจใชวิธีฉีดพนไปที่ชอดอก ชอผล ซ่ึงแมจะโดนใบก็ไมมีผลแต
อยางไรแตวิธีน้ีจะส้ินเปลืองน้ํ ายามาก และอาจโดนชอองุนไมท่ัวถึงท้ังชอ วิธีท่ีนิยมกันคือวิธีชุบชอดอก
ชอผลซ่ึงประหยัดน้ํ ายาไดมากกวา วิธีการก็ท ํางายๆ แตอาจเสียแรงงานมากกวา อุปกรณงายๆ สํ าหรับ
การชุบฮอรโมนคือ หาถุงพลาสติกขนาดโตพอท่ีจะสวมชอองุนไดมา 2 ใบ ใบท่ีหน่ึงใสน้ํ าธรรมดาลงไป
ประมาณ คร่ึงถุง เอาถุงใบท่ีมีฮอรโมนสวมลงไปในถุงใบท่ีมีน้ํ า จัดปากถุงใหเสมอกัน แลวพับตลบปาก
ถุงใหกวาง แลวสวมเขาไปท่ีชอองุน บีบฝามือน้ํ ายาก็จะทะลักข้ึนมาดานบนทํ าใหเปยกทั้งชอ แลวเปลี่ยน
ไปชุบชอตอ ๆ ไป เวลาที่ใชในการชุบชอแตละชอเพียงอึดใจเดียว คือเม่ือบีบถุงน้ํ ายาทะลักข้ึนไปโดนชอ
แลวก็คลายมือท่ีบีบแลวนํ าถุงน้ํ ายาออกทันทีฉน้ันคนท่ีชํ านาญจะท ําไดรวดเร็วมาก เม่ือชุบชอไปไดสัก
พักน้ํ ายาในถุงจะพรองลงก็เติมลงไปใหมใหไดระดับเดิม คือประมาณคร่ึงถุงตลอดเวลา การบีบตองระวัง
อยาใหแรงมาก เพราะน้ํ ายาจะทะลักลนออกนอกถุงเสียไปโดยเปลาประโยชน ขอท่ีควรระวังของการใช
ฮอรโมนแบบชุบชอนี้ก็คือ เปนโอกาสท ําใหโรคตางๆ ท่ีชอระบาดจากชอหน่ึงไปยังชออ่ืนๆ ไดงาย ถา
เปนชวงที่โรคก ําลังระบาดอยูควรเติมยากันราลงไปในน้ํ ายาฮอรโมนน้ันดวย

5.$ การใสปุย
ปุยนับวาสํ าคัญส ําหรับการปลูกองุนมาก ทังน้ีเพราะองุนเจริญเติบโตท้ังป และที่สํ าคัญคือ องุน

ใหผลผลิตมาก ดังน้ันจึงตองใชธาตุอาหารตางๆ มาก ปุยที่ใชมีทั้งปุยอินทรีย เชน มูลสัตวตางๆ ปุยหมัก 
และปุยเคมี ปุยอินทรียน้ันถึงแมจะมีธาตุอาหารท่ีพืชตองการจํ านวนนอย แตก็ชวยปรับสภาพของดินให
ดีข้ึน ชวยใหดินระบายน้ํ าดี ระบายอากาศดี ทํ าใหรากเติบโตแข็งแรง ชวยลดความเปนกรดเปนดางของ
ดิน เหมาะตอการเจริญเติบโตขององุน และที่สํ าคัญอีกประการหน่ึงคือ ชวยใหปุยเคมีที่ใสลงไปเปน
ประโยชนตอตนองุนอยางเต็มท่ี ดังน้ันจึงตองใสปุยอินทรียทุกๆ ป เพื่อใหสภาพของดิน ดีข้ึนเร่ือย ๆ

สํ าหรับปุยเคมี หรือปุยวิทยาศาสตรนั้น หลังจากท่ีตัดแตงเพ่ือใหออกดอกดังกลาว ในตอนตน
แลวน้ัน ควรใหปุยอีก 1-2 คร้ัง ปุยท่ีใหในชวงออกดอกแลวน้ี ก็เพื่อบ ํารุงตนและทํ าใหผลเติบโตดี คุณ
ภาพของผลดีปุยที่ใหจ ําตองเปนปุยท่ีมีธาตุอาหารหลักครบท้ัง 3 ตัว ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โป
แตสเซี่ยม และควรมีธาตุฟอสฟอรัสและโปแตสเซ่ียมสูงกวาไนโตรเจนดวย เชน สูตร 6-12-12,   6-
12-24 หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีขายตามทองตลาด การใสใหใสตนละ 1 กิโลกรัม โดยแบงใสสองคร้ัง คร้ังละ 
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ครึ่งกิโลกรัม โดยคร้ังแรกใหใสในระยะท่ีผลองุนมีขนาดประมาณเมล็ดถ่ัวเขียว และอีกคร้ังหน่ึงเม่ือผลโต
เต็มที่ เร่ิมจะเปล่ียนสี การใสปุยในชวงน้ีไมควรพรวนดิน เพราะจะไปกระทบกระเทือนรากองุน เพราะ
วารากอยูต้ืนมาก  ถาตองการพรวนเพ่ือใหปุยคลุกเคลากับดิน  ปองกันการสูญเสียปุย ใหพรวนเพียง
บางๆ ดวยความระมัดระวัง หรือใสพรอมกับปุยอินทรียก็ได

6. การใหน้ํ า
หลังจากการตัดแตงแลวตองใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ อยาใหดินแหงได โดยเฉพาะชวงวตัดแตงใหม

ๆ ตนองุนจะไมมีใบเหลืออยูเลย แดดจะสองถึงโคนตนโดยตรงทํ าใหดินแหงเร็ว ในชวงน้ี ถาฝนไมตก
ตองรดน้ํ าใหทุกวัน หลังจากท่ีองุนเร่ิมแตกใบหนาแนนข้ึน การใหน้ํ าก็หางออกไปได ไมตองใหท ําทุกวัน
โดยสังเกตจากดินในแปลงอยาใหดินแหงมากเปนใชได การใหน้ํ าจึงเปนงานประจํ าท ําอยางเพียงพอและ
สม่ํ าเสมอ จนถึงระยะผลที่จะแกจึงงดใหนํ ้า แตผลองุนที่ไดจะมีคุณภาพไมด ีเนาเสียเร็ว เก็บไวไดไมนาน
จงึไมควรท ําอยางย่ิง

7. การปองกันกํ าจัดโรคแมลง
องุนเปนพืชที่มีโรคแมลงศัตรูเขาท ําลายมาก การปองกันกํ าจัดเปนปญหาหนักอยางหน่ึงของผู

ปลูก ตองเสียทั้งเวลาและทุนทรัพยเปนจ ํานวนมาก การปองกันกํ าจัดตองกระทํ าอยูเสมอ การปลูกองุน
จึงจะไดผล การปองกันกํ าจัดศัตรูตาง ๆ เปนปญหาใหญจึงจะไดกลาวโดยละเอียดในตอนตอไป

การเก็บผลองุน

การเก็บผลองุนเปนข้ันตอนท่ีสํ าคัญอีกอันหน่ึง ท้ังน้ีเพราะองุนเปนผลไมท่ีเรียกวา บมไมได
กลาวคือ เม่ือเก็บมาจากตนเปนอยางไร ก็จะยังคงสภาพอยูเชนนั้น ไมหวานข้ึนอีก ไมสุกมากข้ึนอีกแลว
การเก็บผลองุนจึงตองเก็บในชวงที่เหมาะสม ผลแกเต็มที่ และไมแกเกินไป ผลองุนท่ียังไมแกเต็มท่ีจะมี
รสเปร้ียว ฝาด คุณภาพ ของผลไมดี สีไมสวย สวนผลองุนท่ีแกเกินไปจะหวานจัดเกินไป เนางาย เก็บไว
ไมไดนาน ผลหลุดรวงงาย

วิธีดูผลองุนที่แกจัดอาจท ําไดหลายอยางเชน การนับอายุ ต้ังแตตัดแตงจนถึงแกจัดซ่ึงแตกตาง
กันไปแลวแตพันธุ เชน พันธุคารดินาล ประมาณ 3 เดือน ถึง 3 เดือนคร่ึง เปนตน อยางไรก็ตาม
กํ าหนดการแกของผล โดยการนับอายุต้ังแตตัดแตงน้ี มีขอท่ีนาสังเกตบางประการเชน ผลองุนท่ีชุบสาร
ฮอรโมนจะสุกเร็วกวา ผลท่ีไมไดชุบสารฮอรโมนหลายวัน และฤดูกาลมีสวนเก่ียวของดวย เชนหนาแล
ผลจะสุกเร็วกวาหนาฝน เปนตน จึงตองอาศัยอยางอ่ืนประกอบดวย เชนสีของผลที่แกจัดจะเปลี่ยนจากสี
เขียว (ทุก ๆ พันธุตอนแรกจะเปนสีเขียว) ไมเปนสีตามพันธุ เชนพันธุไวทมาละกา พันธุลูสเพอเรส เม่ือ
แกจะมีสีเหลืองออน เหลืองใส สวนพันธุคารดินาลเปนสีมวงดํ าหรือดํ าอมแดง เปนตน นอกจากสีของผล
อาจดูจากความหวานของผลโดยการทดลองชิมดู หรือใชเคร่ืองวัดเปอรเซนตความหวาน (น้ํ าตาล) หรือ
อาจดูจากข้ัวชอผล ถาผลแกจัด ข้ัวของชอผลจะเปล่ียนจากสีเขียว เปนสีน้ํ าตาลดังน้ีเปนตน ดังน้ันการจะ
เก็บผลองุนท่ีแกจัดควรอาศัยหลาย ๆ อยางประกอบกันเพื่อใหแนใจและที่สํ าคัญอยางย่ิงคือ ควรงดการ
ใหน้ํ าแกตนองุนสักระยะหน่ึงกอนการตัดผลเพ่ือใหองุนมีคุณภาพดี ดังไดกลาวถึงแลว

อยางไรก็ตาม บางคร้ังผูปลูกอาจจํ าเปนตองเก็บผลองุนกอนท่ีจะแกจัดดวยเหตุผลหลายประการ
เชนอาจเต็มท่ีกอน และทยอยเก็บไปเรื่อยๆ จนหมด การเก็บใหใชกรรไกรตัดท่ีข้ัวชอผลบรรจุลงเขง หรือ
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ลังไมที่บุหรือรองดวยกระดาษฝอย ใบตอง ปองกันการชอกช้ํ าในขณะขนสง การขนสงก็ควรทํ าดวยความ
ระมัดระวังอยาใหชอกช้ํ ามาก

การพักตัวของตนองุน

หลังจากที่เก็บผลองุนจนหมดแลว จะตองปลอยใหตนองุนพักตัวระยะเวลาหน่ึง ประมาณ 1-2
เดือน เพื่อใหตนองุนไดสรางอาหารสะสมไวในตน เพ่ือใหดอกใหผลในคร้ังตอไป ชวงท่ีใหตนองุนพักตัว
น้ีไมตองปฏิบัติงานมากนัก เพียงใหนํ้ าเปนคร้ังคราวไมใหดินแหงเกินไป การพักตัวของตนองุนนับวา
เปนชวงที่สํ าคัญอีกชวงหนึ่ง มีผลตอการใหดอกใหผลในคราวตอไปมาก ถาใหพักตัวนอยหรือในชวงส้ัน
ผลผลิตในคราวตอไปก็จะนอยลง ตนจะทรุดโทรมเร็ว ระยะเวลาในการพกัตัวก็แตกตางกันออกไปตาม
พันธุ เชน พันธุไวทมาละกา พันธุลูสเพอรเลส ควรใหพักตัว 1-2 เดือน สวนพันธุคารดินาล ใหพักตัว
นอยกวาน้ีได แตไมควรต่ํ ากวา 15-20 วัน เปนตน

เม่ือตนไดพักตัวเต็มท่ีจะสังเกตไดจากก่ิงองุนชวงสุดทาย (คือ ชวงท่ีตัดผลออกไปแลว) เปนสีน้ํ า
ตาลใบแกจัด ในกรอบ ก็สามารถตัดแตงคร้ังตอไป หรือ”มีดสอง” ไดโดยกอนการตัดแตงใหปฏิบัติเชน
เดียวกับคร้ังแรกหรือ “มีดแรก” คืองดใหน้ํ าอยางนอย 7 วัน แลวจึงตัดแตงก่ิงออกไปท้ังหมด หลังจาก
ตัดกิ่งออกหมดแลวก็รดน้ํ า ใหปุย เชนเดียวกับคร้ังแรก โดยใหปุยเพิ่มมากขึ้น เพราะตนองุนเติบโตข้ึน
ทุกป ในการตัดแตงคร้ังตอไปก็ปฏิบัติเชนเดียวกันเปนวงจรอยูเชนน้ีตลอดไป ดังภาพประกอบ

ปลูก ตนพักตัว ตัดแตง ใหผล
        “มีดแรก” เก็บผล

ตนพกัตัว ใหผล ตัดแตง พกัตัว
เก็บผล “มีดสอง”

จะเห็นวาจุดส ําคัญที่จะท ําใหองุนออกดอกออกผลคือการตัดแตง ดังน้ันจึงสามารถคํ านวณระยะ
เวลาใหองุนออกดอกตอนไหนก็ได ผลแกชวงไหนก็ได แลวแตความตองการของผูปลูก ทํ าใหมีองุนขาย
อยูในทองตลาดตลอดทั้งป ผูปลูกหลายรายเจาะจงท่ีจะใหองุนของตนแกตัดไดในชวงเทศการตางๆ เชน
ปใหม ตรุษจีน เปนตน ซ่ึงเปนชวงท่ีตลาดตองการองุนมากทํ าใหไดราคาดี หลายรายพอคาจะเปนผู
กํ าหนดวาสวนใครควรจะตัดแตงชวงไหน เพื่อใหพอคาประจ ํามีองุนสงตลาดไดท้ังป เปนตน จะเห็นวา
การที่สามารถบังคับใหองุนออกผลตามเวลาที่ตองการไดเปนขอไดเปรียบที่สํ าคัญประการหน่ึงซึ่งการ
ปลูกองุนในเขตหนาวไมสามารถทํ าได

การทํ าหลังคาพลาสติก

ไดมีการทดลองทํ าหลังคาพลาสติกครอมแปลงปลูกองุนพันธุลูสเพอรเลส เพ่ือหาความเปนไป
ไดที่จะนํ าวิทยาการใหมๆ มาใชในการปลูกองุน โดยมีวัตถุประสงคใหหลังคาพลาสติกน้ีปองกันฝน ซึ่ง
จะทํ าใหผลแตกและลดคาใชจายในการใชยาปองกันกํ าจัดโรคตางๆ ท่ีระบาดมากในชวงฝนตกชุก
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จากการสังเกตปรากฏวา หลังคาพลาสติกใหผลในทางปองกันดอกรวง เพราะโดนฝนไดเปน
อยางดี เพราะปกติถาเกิดมีฝนตกในชวงท่ีองุนกํ าลังออกดอก ดอกเร่ิมบานแลว ดอกองุนจะรวงเสียหาย
มาก การใชหลังคาพลาสติกจึงปองกันได นอกจากน้ียังปองกันผลแตกเน่ืองจากโดนฝนไดเปนอยางดี
เพราะองุนที่กํ าลังจะแก ถาโดนฝนจะแตกเสียหายมาก  หลังคาพลาสติกยังชวยลดคาใชจายในการปอง
กันโรคตางๆ ในฤดูฝนไดมากพอสมควร กลาวคือ จากการเปรียบเทียบในเร่ืองการใชยาปองกันกํ าจัด
ศัตรูน้ัน เม่ือปลูกภายใตหลังคาพลาสติกจะฉีดยาปองกันกํ าจัดเช้ือรา 7-8 คร้ัง ตลอดฤดูปลูก (หนา
ฝน) ในขณะท่ีการปลูกแบบธรรมดาฉีดพนยากันราถึง 20-30 คร้ัง หรือวันเวนวัน หรือทุกวันที่ฝนตก
เปนตน สวนยาปองกันกํ าจัดแมลงใชเพียง 5 คร้ัง ซ่ึงปกติไมตํ ากวา 10 คร้ัง ก็นับวาประหยัดคาใชจาย
และแรงงานในการปองกันกํ าจัดศัตรูตางๆ ไปไดมาก ผูปลูกก็ปลอดภัยจากยาที่ตนใช ผูบริโภคก็ปลอด
ภัยมากยิ่งข้ึน แตก็มีจุดออนหลายประการเชน ตองลงทุนคาท ําหลังคาสูงพอสมควร อุณหภูมิภายใตหลัง
คาจะสูงกวาปกติ  2-3 องศา ทํ าใหตนองุนเติบโตเร็วกวาปกติ และยังเปนสาเหตุใหพวกแมงมุมแดง ไร
ขาว ระบาดไดมากข้ึน แตก็ไมเปนปญหามากนักสามารรถปองกันกํ าจัดได สิ่งที่สํ าคัญอยางหน่ึงสํ าหรับ
สภาพการปจจุบันคือ การปลูกองุนใตหลังคาพลาสติกน้ี ควรปลูกพันธุท่ีไดราคาสูงกวาปกติ 1-2 เทา
ข้ึนไป จึงจะใหผลตอบแทนแกผูปลูกได เชนการปลูกพันธุไมมีเมล็ดเปนตน

ความคิดที่จะท ําหลังคาพลาสติกคอมแปลงปลูกองุนน้ี นับวานาสนใจมาก อาจจะเปนประโยชน
ในการพัฒนาการปลูกองุนของบานเราในโอกาสตอไปตอไป เพราะในหลายประเทศก็ไดใชหลังคา
พลาสติกในการปลูกพืชผักตางๆ กันอยางแพรหลายอยูแลว ถาไดทดลองและพัฒนาแบบของหลังคาท่ี
ถูกตอง ประหยัด ถอดเก็บไดงาย ใชงานสะดวก ใชแผนพลาสติกที่ทนทาน ฯลฯ ก็จะเปนหนทางหน่ึงที่
จะชวยพัฒนาการปลูกองุนใหเจริญกาวหนาตอไป

หลังคาพลาสติกท่ีไดทดลองทํ าดูน้ัน ทํ าเปนรูปหนาจ่ัว สูง 2.30 เมตร (ตามภาพ) ความกวาง
ของหลังคาแตละดาน 2.5เมตร ชายคาคลุมแปลงองุนท้ังหมดทํ าใหน้ํ าฝนไมโดนตนองุนเลย

หลังคาใชพลาสติกอยางหนาปูซอนกัน เชนเดียวกับการมุงหลังคาท่ัวไป และจะเก็บราบ
พลาสติกไปไวบนยอดจ่ัวในชวงท่ีไมมีฝนตก เพ่ือใหมีอายุการใชงานนานข้ึน ซ่ึงตามท่ีทดลอง
ดูน้ันอยูไดนาน 2-3 ป ตองเปล่ียนพลาสติกใหม เพราะกราบและฉีกขาด สิ่งที่ท ําใหพลาสติกฉีกขาด
เสียหายเร็วก็คือ ลม ดังน้ันแปลงปลูกควรมีตนไมกันลมชวย รวมท้ังการออกแบหลังคาท่ีถูกตอง  การใช
พลาสติกคุณภาพดีจะชวยแกปญหาตาง ๆ ไดมาก

การดูแลการปฏิบัติงานสวนทั่วไปก็เหมือนกับการปลูกแบบปกต ิ งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนคือการรดน้ํ า
ถึงแมวาจะเปนฤดูฝนแตก็ตองรดน้ํ าให 2-3 วันตอคร้ัง เพราะฝนท่ีตกลงมาไมถูกดินปลูกเลย หรือถูก
เพียงเล็กนอยไมพอเพียงตอการเจริญเติบโตของตนองุน และจะตองคอยตรวจดูความเรียบรอยของ
พลาสติกอยูเสมอๆ บางคร้ังจะขังน้ํ าฝนไว หรือฉีกขาดจากลมจากฝน  เปนตน

โรคองุน
ปญหาที่ส ําคัญประการหน่ึงของการปลูกองุนในประเทศไทย คือ ปญหาเร่ืองโรคตางๆ ระบาด

ทํ าคามเสียหายอยางมาก ผูปลูกตองลงทุนสูงในการปองกันกํ าจัด เสียเวลาและคาใชจายมาก จนบาง
แหงตองเลิกปลูกองุน หันไปปลูกพืชอยางอื่นแทน สาเหตุที่โรคระบาดท ําความเสียหายมากและการปอง
กนัก ําจัดไมคอยไดผล เพราะ
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1. การปลูกองุนในบานเราปลูกท้ังป ทํ าใหโรคตางๆ ระบาดไดกวางขวางตลอดป เชนเดียวกัน
แมจะมีระยะหน่ึงคือชวงตัดแตงใหแตกใบใหม แตก็เปนชวงเวลาส้ันๆ และไมไดท ําพรอมเพรียงกันทุก
แหง ทํ าใหโรคหมุนเวียนไปมาระหวางสวนได

2. สภาพดินฟาอากาศของบานเรา เหมาะสมตอการเจริญเติบโต แพรเช้ือของโรคหลายชนิด
ความช้ืนในอากาศท่ีสูงตลอดป ฤดูฝนท่ียาวนานชวยใหโรคระบาดตลอดท้ังป

3. ผูปลูกมักใชยาปองกันกํ าจัดไมตรงกับโรคท่ีเปน ทํ าใหการปองกันกํ าจัดไมไดผลละยังเสียเงิน
โดยใชเหตุอีกดวย บางคร้ังยาท่ีตรงกับโรคท่ีเปนอาจจะราคาสูงกวา แตก็ยังดีกวาใชยาไมตรงกับโรค
เพราะไมเกิดประโยชนในทางปองกันกํ าจัดเลย

4. การใชยาปองกันก ําจัดโรคโดยเฉพาะในฤดูฝนควรเติมยาจับใบลงไปดวย แมจะเพิ่มคาใชจาย
ข้ึนอีกแตไดผลในทางปองกันก ําจัดมากกวา และลดตนทุนในดานคาจางแรงงาน ยาจับใบจะชวยใหยา
ปองกันกํ าจดัโรคท่ีฉีดพนไปน้ันจับติดใบไดแนนกวา ไมตองฉีดยาทุกคร้ังหลังฝนตกดังท่ีปฏิบัติกันอยู
ปจจุบัน

5. วิธีการปองกันกํ าจัดโรคโดยทั่วไป เชน เมื่อท ําการตัดแตงก่ิงเพ่ือใหออกดอกน้ันควรนํ ากิ่งทั้ง
หมดไปเผาทิ้งในที่หางไกลจากตน อยาปลอยใหก่ิงใบรวงหลนอยูโคนตนจะเปนแหลงแพรเช้ือโรค การ
ฉีดพนยา ไมควรฉีดจนโชกไหลทิ้ง จะเสียตัวยาโดยเปลาประโยชน หรือการรดน้ํ าอยาใหโดนใบ การตัด
แตงกิ่งใหโปรง ลมถายเทไดสะดวกไมอับช้ืน การทํ าความสะอาดสวน เปนตน จะชวยลดการระบาดของ
โรคได

โรคท่ีสํ าคัญและการปองกันกํ าจัด

1.$ โรครานํ ้าคาง (Doeny  mildew) – Pladmopara Viticola
โรคราน้ํ าคางนับวาเปนโรคท่ีสํ าคัญที่สุด สํ าหรับการปลูกองุนในบานเรา เปนโรคท่ีระบาดรุน

แรง ทํ าความเสียหายมากตองเสียคาใชจายในการปองกันกํ าจัดสูง เปนโรคท่ีระบาดไดท้ังป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฤดูฝนจะระบาดอยางรุนแรง เพราะความช้ืนในอากาศมีสูง เปนโรคที่เจริญพันธุขยายลูก
หลานอยูบนสวนขององุนท่ียังสดอยู และสามารถแพรระบาดไปยังท่ีอ่ืนๆ โดยปลิวไปกับลม จึงปองกัน
การระบาดไดคอนขางยาก

อาการของโรค โรคน้ีเกิดไดกับสวนตาง ๆ ของตนองุน ท้ังใบ ดอก ยอดออน เถา และผล โดยมี
อาการท่ีสังเกตได คือ

- อาการบนใบองุน ใบที่ไดรับเชื้อโรคตอนแรกจะเห็นเปนเพียงจุดเล็กๆ สีเหลืองปนเขียว ทาง
ดานบนของใบ ตอมาจะขยายเปนแผลโตขึ้น ขนาดไมแนนอน ในระยะน้ีถาผลิกดูดานลางของใบตรงท่ี
เปนผลจะพบเชือ้ราสีขาวอยูเปนกลุมเห็ไดชัด ซ่ึงตรงกลุมน้ีเองท่ีจะเจริญแพรพันธุติดตอไปยังใบอ่ืนๆ
หรือแปลงอ่ืนๆ โดยปลิวไปกับลม อาการของโรคจะสังเกตไดก็ตอเม่ือเช้ือราเขาทํ าลายแลว 4-6 วัน

- อาการท่ียอดออน  ยอดออนท่ีโรคเขาทํ าลายจะแคระแกรน ยอดส้ัน มีเช้ือราสีขาวข้ึนปกคลุม
ยอด เหน็ไดชัดเจน ยอดออนเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล และแหงตายในที่สุด
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- อาการท่ีชอดอก   ชอดอกท่ีไดรับเช้ือจะคอย ๆ เปล่ียนเปนสีเหลืองเปนหยอมๆ อีก 2-3 วัน
ตอมาจะเห็นเช้ือราสีขาวข้ึนท่ีชอดอกเห็นไดชัด ชอดอกเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล และแหงติดเถา โดยชอดอก
อาจแหงจากโคนชอ ปลายชอ หรือกลางชอก็ได

- อาการท่ีผล   จะเกิดกับผลออน โดยครั้งแรกจะมีลักษณะเปนจุดหรือลายทางๆ สีน้ํ าตาลท่ีผล
ผลเร่ิมแหง เปลือกผลเหี่ยว เปล่ียนเปนสีเทาปนน้ํ าเงิน หรือน้ํ าตาลแก ถาเปนมากผลจะเหี่ยวหมดทั้งชอ

- อาการท่ีเถา-ที่มือ  อาการที่มือหรือท่ีหนวดน้ัน เร่ิมจากมือเปล่ียนเปนสีเหลืองปนเขียว และ
เปล่ียนเปนสีน้ํ าตาลแหงติดเถา  สํ าหรับอาการท่ีเถาองุน ผิวเปลือกจะเปล่ียนเปนสีดํ าหรือน้ํ าตาล มอง
เห็นเช้ือราสีขาวตรงกลางแผลไดชัดเจน ทํ าใหยอกแคระแกรน

ขอแนะนํ าในการปองกันกํ าจัด
1. การทํ าความสะอาดสวน อยาใหรกรุงรัง ก่ิงตางๆ รวมท้ังใบท่ีตัดออกจากตนใหนํ าใปเผาทิ้ง

หรือฝง อยาปลอยท้ิงไวในสวนจะเปนแหลงแพรเช้ือโรค
2. หลังจากท่ีตนองุนแตกก่ิง ใบใหมแลวควรจัดกิ่งเถาใหกระจายทั่ว ๆ คาง อยาใหทับซอนกัน

มากกิ่งที่ไมตองการใหตัดแตงออกใหโปรง อยาใหกิ่งหอยยอยลงจากคาง ใหอากาศถายเทสะดวก จะ
ชวยลดความช้ืนลง ชวยลดการระบาดของโรค

3. การฉีดยาปองกัน กํ าจัด ทํ าเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ตามฤดูกาล ฤดูฝนอาจตองฉีด
ยาบอย ในฤดูแลงอาจฉีดยาหางออกไปไดบาง โดยเร่ิมฉีดคร้ังแรกเม่ือเร่ิมแตกยอดออน คร้ังท่ีสองเม่ือมี
ใบออน 3-4 ใบ คร้ังตอๆ ไปก็ฉีดตามความเหมาะสมเปนระยะๆ ยาที่ใชปองกันกํ าจัดโรคน้ีไดดี เชน

1.! ตัวยาท่ีมีสวนผสมของ ไซเนบ – มาเนบ (ตัวยาท่ีมีธาตุสังกะสี และแมลงกานีสเปน
สวนประกอบ) เชนยา  ไดเทน เอ็ม-45,แมนเซท-ดี เปนตน

2.! ตัวยาทีมี่สวนผสมของธาตุทองแดง และไซเนบ เชนยาคูโปรซาน ซูเปอร-ดี
3.! ยาท่ีมีสวนผสมของเหล็ก เชน เฟอรแบม เปนตน

การใชยาปองกันโรคราตาง ๆ ควรเติมน้ํ ายาชวยจับใบลงไปดวย โดยเฉพาะในฤดูฝนจะชวยให
ยาจับใบไดด ีไมโดนชะลางอยางรวดเร็ว

2.$ โรคชอแหง  (Bacterial Blight)
โรคชอดอกแหง เปนไดท้ังชอดอก ใบ และยอกออน อาการท่ีชอดอก เม่ือเปนโรคน้ีจะเนาแหง

ติดกับเถา เชนเดียวกับชอดอกท่ีเนาเน่ืองจากโรคราน้ํ าคาง แตที่จะสังเกตเห็นแตกตางกันคือ ถาเกิด
จากโรคราน้ํ าคางจะเนาแบบเนาแหง แตถาเกิดจากโรคชอดอกแหง จะเนาเปยกหรือเนาเละ

- อาการท่ีชอดอก  จะเร่ิมแสดงอาการท่ีปลายชอดอกกอน ทํ าใหปลายชอดอกเร่ิมเปล่ียนเปน
สีน้ํ าตาล แผลจะลุกลามเขามาหาโคนชอและชอดอกจะเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาลท้ังหมด แหงตายติดเถา

- อาการท่ียอดออน  ยอดออนที่ไดรับเชื้อจะมีอาการซีดเหลืองผิดปกต ิตอมาเปล่ียนเปนสีเทา
อมดํ าและเกิดเปนแถบสีนํ ้าตาลดานขาง เปลือกจะแตกตามยามมองเหน็เน้ือไมขางใน ยอดแคระแกรน
และตายในที่สุด

- อาการท่ีใบ  ใบจะเปล่ียนจากสีเขียวเปนสีเหลืองปนแดงและเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล ตอมาใบจะ
แหงตาย แลวลุกลามไปยังยอดท ําใหยอดแหงตายดวย
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โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชน โรคชอดอกเนาน้ี เชื้อโรคจะเขาสูพืชไดโดยทางบาดแผลตางๆ
ทางรูเปดสํ าหรับหายใจและคายนํ้ าของพืช หรือจากรอยแผลที่เกิดจากแมลงท ําลาย เปนตน ตังน้ันการ
ปฏิบัติงานสวนตองท ําดวยความระมัดระวัง เช้ือโรคอาจติดมากับกรรไกรท่ีใชตัดแตงก่ิง ตัดแตงชอ ก็ได

สํ าหรับการแพรระบาดของโรคชอดอกแหงน้ี เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตแพรพันธุไดทั้งบนสวน
ที่ยังสดอยู และสวนที่แหงตายไปแลว ดังน้ันพวกก่ิง ใบ สวนตาง ๆ ท่ีตกหลนอยูในสวนจึงเปนแหลงแพร
เชื้อโรคได ควรเก็บกวาดออกไปทิ้งหรือเผาใหหมด ไมใหเปนที่สะสมโรค ย่ิงแปลงปลูกช้ืนแฉะโรคน้ีก็จะ
ย่ิงระบาดไดรวดเร็ว แมลงตางๆ ที่ทํ าลายกัดกินองุนก็อาจเปนพาหะนํ าโรคจากท่ีอ่ืนมาสูตนองุนได

การปองกันกํ าจัด
1. ทํ าความสะอาดสวนอยาใหรกรุงรัง ก่ิงเถาตางๆ ตัดแตงใหโปรง อยาใหแนนทึบ กิ่งใบที่รวง

หลนอยูใตตนใหเก็บกวาดไปเผาทิ้งใหหมด
2. ระมัดระวังอยาใหเกิดบาดแผลบนตน ในทองท่ีหรือชวงท่ีโรคน้ีระบาดมาก การตัดแตงใหท ํา

ดวยความระมัดระวัง โดยท ําความสะอาดเคร่ืองมือท่ีใชตัดแตงบอยๆ
3.! ปองกันแมลงตาง ๆ ที่เขาทํ าลายองุน
4.! การใชยาปองกันกํ าจัด  เชน
1.! ยาพวกปฏิชีวนะ เชน แอกกริมัยซิน สเตรปโตมัยซิน เปนตน
2.! ยาแนทริฟน (ซิเดียม ออโรเฟนินฟเนท) ใชในอัตรา 2 ชอนโตะตอน้ํ า 3 ปบหรือ 15

กรัมตอน้ํ า 60 ลิตร โดยฉีดคร้ังแรกเม่ือเร่ิมเห็นอาการชอแหง คร้ังตอไป อีก 2 คร้ัง หางกันคร้ังละ 1
สัปดาหก็เพียงพอ เพราะเม่ือองุนติดผลดีแลว ความรุนแรงของโรคจะลดลง

3. โรคแอนแทรกโนส หรือโรคผลเนา หรือโรคแบลคสปอต
    (Antracnose or black spot)- Gloeasporium ampelephagum
โรคผลเนา หรือโรคแอนแทรกโนสน้ี ชาวบานมักเรียก โรคอีบุบ หรือ โรคลูกบุบ เพราะอาการที่

เกิดกับผลนั้น จะเปนแผลลึกลงไปในเน้ือ โรคน้ีเปนโรคท่ีระบาดอยางชาๆ แตก็รุนแรง และรักษายาก
บางทองที่บางฤด ู ก็เปนปญหาสํ าหรับการปลูกองุนมากเชนกัน โรคนี้นอกจากจะเปนที่ผลซึ่งพบไดทั่วๆ
ไปแลวยังเปนกับเถาและใบองุนไดดวย โดยเช้ือโรคสามารถแพรระบาดไปกับลมและน้ํ า ปกติแลว โรค
แอนแทรกโนสน้ีจะระบาดทํ าความเสียหายกับทุกสวนขององุน โดยเฉพาะสวนท่ียังออนอยู เชน ยอด
ออน กิ่งออน ใบออน สวนท่ีผลเปนไดท้ังในระยะผลออนจนจึงผลโต

- อาการท่ีผล โรคผลเนาน้ีสามารถเขาท ําลายผลองุนไดทกขนาด ต้ังแตเล็กจนโต ในผลออนที่
เปนโรคจะเห็นจุดสีน้ํ าตาลออน ถึงน้ํ าตาลเขม บุมลงไปเล็กนอย ขอบแผลสีเขม ถาอากาศช้ืนๆ จะเห็น
จุดสีชมพู สีสม ตรงกลางแผล สวนในผลแกในระยะผลองุนเร่ิมเขาสี จะเห็นบริเวณเนาเปนสีน้ํ าตาล มี
จุดสีชมพู สีสม เกิดข้ึนบริเวณตรงกลางแผลเต็มไปหมด ถายังคงเปนตอไป ผลจะแหง เปลือกเหี่ยวยน
ติดกับชอไมรวงหลน เม่ือโดนน้ํ าหรือน้ํ าคาง เชื้อโรคก็จะระบาดจากลูกที่เปนแผลไปยังลูกอื่นๆ ในชอ
จนกระทั้งเนาเสียหมดทั้งชอ

- อาการท่ีใบ  ในระยะแรกที่เปนโรค จะเห็นที่ใบเปนจุดเล็กๆ สีน้ํ าตาลเปนแผลมีรูปรางไมแน
นอนตรงกลางแผลมีสีนํ ้าตาลออน หรือสีเทา  ขอบแผลสีน้ํ าตาลเขม ถาอากาศแหง ตรงที่เปนแผลจะ
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หลุดหายไป ทํ าใหใบเปนรู บางคร้ังใบก็มวนงอลงมาดานลาง แตไมรวงในทันที ใบที่เปนโรคจะไมเติบโต
ตอไป เม่ือเปนโรคมากข้ึน ใบจึงจะรวง

- ยอดออน  จะเปนจุดเล็กๆ สีน้ํ าตาลเขม ตอมาขอบแผลจะขยายออกตามความยาวของก่ิงคือ
รอยแผลหัวแหลมทายแหลม ของแผลเปนสีน้ํ าตาลแกถึงสีดํ า กลางแผลสีดํ าขรุขระในชวงฤดูฝนท่ีอากาศ
มีความช้ืนมาก จะเห็นเปนจุดเล็กๆ สีชมพูแตตรงกลางๆ แผล ถาเปนแผลมากๆ ยอดจะแคระแกรน มี
การแตกยอดออนมาก แตแตกออกมาแลวแคระแกรน ไมเติบโต ใบท่ีแตกออกมาใหมน้ีก็จะมีขนาดเล็ก
และสีซีดผิดปกต ิและกิ่งนั้นจะแหงตายไปในที่สุด

เชื้อโรคแอนแทรกโนสน้ีจะขยายแพรพันธุสรางลูกหลานไดจ ํานวนมากมายบน ใบ ยอด หรือกิ่ง
หรือผลองุนที่ก ําลังเปนโรค และพบวาบนผลองุนน้ัน การขยายแพรพันธุของโรคเปนไปอยางรวดเร็วท่ีสุด
และเชื้อน้ียังคงเจริญเติบโตไปไดเร่ือยๆ ท้ังบนสวนขององุนท่ียังไมตาย และสวนตางๆ ขององุนท่ีตาย
หรือเนาทับถมกันอยูใตตน

การปองกันกํ าจัด
1. การทํ าความสะอาดสวน เก็บกวาดกิ่ง ใบองุนท้ังสดและแหงท่ีตกอยูใตตนไปเผาท้ิงหรือฝงให

หมดเพราะสวนตางๆ เหลานี้เปนแหลงขยายแพรพันธุโรคได
2. เม่ือพบวาเปนโรคน้ีท่ีผลหรือยอด หรือใบ ใหตัดแตงสวนท่ีเปนโรคออกกอน และจึงฉีดพน

ดวยยาก ําจัดเช้ือรา จะชวยท ําลายเช้ือโรคท่ีหลงเหลืออยูไดมาก
3. คอยตัดแตงก่ิง จัดกิ่งใหโปรง อยาใหอับทึบ จะชวยลดอันตรายไดมาก โดยเฉพาะในชวงที่

โรคระบาดมาก
4. การปองกันกํ าจัดโดยฉัดพนดวยยาก ําจัดเช้ือราตางๆ เปนระยะๆ คือ ฉีดพนยาครั้งแรกหลัง

จากตัดแตงเรียบรอยแลว เพื่อท ําลายเชื้อโรคที่อาจติดอยูกับกิ่งที่เหลือ และคร้ังท่ีสองเม่ือเร่ิมแตกใบออน
และคร้ังตอๆ ไปดูตามความเหมาะสม เชน ในฤดูฝนอาจฉีดถ่ีกวาในฤดูแลงเปนตน เม่ือเร่ิมติดผลดีแลว
อาจเวนระยะไดชวงหน่ึง จนถึงระยะผลแกใกลจะเขาสีจึงเร่ิมฉีดอีกคร้ังหน่ึง เพื่อปองกันโรคที่จะเกิดกับ
ผล ยาปองกันกํ าจัดเช้ือราท่ีใชไดผลดีกับโรคน้ีคือ

ก. ยาบีโนมีล หรือเบนเลท ยาน้ีปองกันกํ าจัดโรคผลองุนเนาไดดีกวายาอ่ืนๆ เน่ืองจาก
เปนยาประเภทดูดซึม ทํ าใหยืดเวลาการฉีดออกไปได 10-15 วันตอคร้ัง แตยานี้คอนขางจะแพง

ข.! ยาแคปแทนหรือออโธไซด
ค.! ยาท่ีมีสวนผสมของธาตุสังกะสี เชน คูโปรซาน ซูเปอร-ดี ไซเนบ เปนตน
ง.! ยาท่ีมีสวนผสมของ ไซเนบ-มาเนบ เชน ไดเทน เอ็ม.45 หรือแมนเซท-ดี

ยาดังกลาว ยกเวน เบนเลท ใหใชตามอัตรากํ าหนดท่ีฉลาก ก็สามารถปองกันกํ าจัดไดในเม่ือ
โรคระบาดไมรุนแรงมากนัก โดยเวนระยะหางประมาณ 5-7 วันตอคร้ัง สวน เบนเลท สามารถทิ้งระยะ
หางไดนานกวา

4. โรคราแปงขาว(Powdery  mildew) – Oidium tuckeri
โรคราแปงขาวหรืออีกชื่อหนึ่ง คือ โรคราข้ีเถา เพราะบริเวณท่ีเปนโรคมักจะพบสปอรของเช้ือรา

เปนสีเทาคลายขี้เถาอยูเต็มไปหมด โรคน้ีสามารถเปนไดท้ังบนใบ ที่เถา ดอกและผล และมักระบาดใน
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ชวงอากาศคอนขางแหงแลง คือหลังฤดูฝน และในฤดูหนาวเทาน้ัน จึงท ําใหดูเหมือนโรคน้ีไมคอยมี
ความสํ าคัญมากนักเม่ือเทียบกับโรคอ่ืนๆ ที่ระบาดไดทั้งป

- อาการท่ีใบ  ใบองุนที่เปนโรคน้ี ในระยะแรกจะพบวาตรงสวนท่ีเปนโรคเปนสีเทาข้ึนมากอน
ตอมาจึงพบสปอรคลายผลแปงขาวๆ เทาๆ บนสวนท่ีเปนโรคน้ัน ซ่ึงก็คือสวนของเช้ือราของโรคน้ีน่ันเอง
เชื้อราของโรคน้ีจะเจริญเติบโตอยูเฉพาะที่ผิวใบเทานั้น เปนไดท้ังดานบนใบและดานลางใบ แลวจะสง
สวนที่คลาย ๆ รากของตนไม(มองดวยตาเปลาไมเหน็) เขาไปดูดกินอาหารจากใบองุนอีกทีหน่ึง  ดังน้ัน
เม่ือเอามือลูบตรงท่ีเปนโรคจะเห็นมีเช้ือราติดมือมาไดงาย แตไมหมด ยังมีอีกสวนท่ีติดอยูกับใบ ถาเชื้อ
โรคเขาทํ าลายต้ังแตระยะใบออน ใบน้ันจะบิดเบ้ียว เปนคล่ืนและแหงตายในท่ีสุด

- อาการท่ีเถาออน  จะพบเปนรอยสีเทาถึงสีน้ํ าตาลปนดํ า และสวนของเช้ือราท่ีเปนสีขาวๆ
เทาๆ ตรงกลางแผล ตอมาเปลือกจะลอก ถาเปนมากรักษาไมทัน  เถานั้นจะแหงตายไป

- อาการท่ีดอกและผล  อาการทีช่อดอกไมคอยพบบอยนัก อาการที่พบในระยะแรก คือ บาง
สวนของชอดอกจะเริ่มมีสีเหลือง ขณะเดียวกันก็มองเห็นสวนของเช้ือราสีขาวๆ เทาๆ เกาะติดอยู ตอมา
พบรอยแผลเปนสีเทา ๆ เปนเสนลายเล็ก ๆ ชอดอกท่ีเปนโรคน้ีมักไมคอยใหผล

- อาการท่ีเกิดกับผล  พบไดทัง้ในผลออนและผลแก ซ่ึงอาการมักคลายคลึงกัน คือ จะสังเกต
เห็นไดก็ตอเม่ือมีเชื้อราเขาท ําลายบริเวณผิวนอกเทาน้ัน โดยจะเห็นเปนเสนลายเล็กๆ สีขาวเกาะอยูเปน
กลุมและแตกออกรอบทิศทาง ตอมาผิวเปลือกบริเวณน้ันจะเปล่ียนเปนสีเทา เห็นไดชัดเจน ผิวเปลือก
วจะแหงกระดาง ถาเปนมากๆ ผิเปลือกจะแตกออก โรคที่เกิดที่ผลนี้จะพบอาการแผลสีเทาที่ผลแมจะฉีด
ยาท ําลายเชื้อโรคจนตายหมดแลวก็ตามแตรอยแผสสีเทานั้นจะไมหายไป ยังคงติดอยูที่ผิวท ําใหผิวไม
สวย ไมเปนท่ีตองการของตลาด ดังน้ันการปองกันกํ าจัดโรคน้ีจึงตองทํ าแตเน่ินๆ เม่ือเร่ิมพบอาการของ
โรคเพียงเล็กนอย ใหลงมือปองกันกํ าจัดทันที

การเจริญเติบโตและแพรขยายพันธุของโรคน้ี จะสามารถมีชีวิตและแพรพันธุไดเฉพาะบนสวน
ขององุนที่ยังสดอยูเทาน้ัน ดังน้ัน เม่ือเช้ือเขาทํ าลายสวนตางๆ ขององุนและมันจะเจริญเติบโตสรางลูก
หลาน แพรพันธุอยางรวดเร็ว บนสวนท่ีเปนโรคตลอดเวลา จึงตองทํ าการกํ าจัดทันทีที่พบกอนที่จะลุก
ลามไปมากและเชื้อโรคตัวนี้สามารถแพรระบาดไปยังที่อื่นๆ ไดโดยลมพันพาไป

การปองกันกํ าจัด
เน่ืองจากโรคน้ีระบาดเฉพาะชวงแลงเทาน้ัน และก็ไมรุนแรงมากนัก การปองกันกํ าจัดไมคอย

เปนปญหานัก ที่สํ าคัญคือตองหม่ันตรวจตาตนองุนอยูเสมอ เมื่อพบอาการเพียงเล็กนอยก็ใหท ําการปอง
กันกํ าจัดทันท ี  อยาปลอยใหระบาดมาก  หรือตัดสวนท่ีเปนโรคท้ิงไป สวนการปองกันโดยใชสารเคมี
ตาง ๆ น้ันมีอยู หลายชนิดท่ีสามารถปองกันกํ าจัดโรคน้ีไดดี เชน

1. กํ ามะถันผง เปนผงสีเหลือง อาจใชแบบพนเปนผง หรือแบบผสมนํ ้าก็ได โดยการพนแบบผง
ควรท ําตอนเชามืดในขณะท่ีน้ํ าคางยังจับใบอยู จะท ําใหผลก ํามะถันเกาะติดใบและสวนตางๆ ไดดี สวน
การพนแบบผสมน้ํ าจะพนตอนไหนก็ได แตควรหลีกเลี่ยงที่จะฉีดพนตอนแดดจัดๆ เพราะจะท ําใหใบองุน
ไหมได

2. ยาท่ีมีสวนประกอบของกํ ามะถัน เชน คาราเทน ใชผสมน้ํ าฉีด จะสะดวกกวาวิธีพนเปนผง
3. ยาพวกท่ีมีสารทองแดงเปนสวนประกอบ เชน คูปาวิต ก็ใชปองกันกํ าจัดไดผลดีเชนกัน
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ถาพบวาหลังจากฉีดพนดวยยาดังกลาวแลว ยังไมสามารถปองกันกํ าจัดได ควรใชยาแบนเลท
ซ่ึงใหผลในทางปองกันกํ าจัดโรคน้ีไดดีท่ีสุด แตมีราคาแพงกวา

5. โรคกิ่งแหง (ท่ีเกิดจากเช้ือรา  Melaconium   furiginium)
เปนโรคท่ีพบระบาดไมมากนัก นานๆ จะพบสักครั้ง อาการท่ีพบคือตอนแรกๆ จะเกิดจุดสีนํ้ า

ตาลเล็กๆ ท่ีกิ่งองุนแลวลุกลามขยายวงกวางออกไปรอบก่ิง รอยแผลเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาลดํ า เม่ือแผลเกิด
รอบกิ่งจะทํ าใหก่ิงน้ันแหงตาย เพราะไมสามารถสงน้ํ าไปเล้ียงตนได นอกจากเกิดที่กิ่งแลวยังเกิดที่กาน
ชอผลดวย อาการคลายกันคือ เร่ิมจากจุดสีน้ํ าตาลเล็กๆ แลวลุกลามไปจนรอบข้ัวของชอผล เมื่อแผล
ขยายไปจนรอบข้ัว ทํ าใหขั้วแหง ชอผลแหง และยังพบโรคนี้ที่ผลแกดวย โดยเปลือกของผลจะเปนจุดสีน้ํ า
ตาลแลวลุกลามไปเร่ือย ทํ าใหผลเนาเปนสีดํ า

การปองกันกํ าจัด
เน่ืองจาก โรคน้ียังไมคอยพบบอยนัก การปองกันกํ าจัดท ําควบคูไปกับการปองกันโรคอ่ืนๆ

กลาวคือ การฉีดยาปองกันกํ าจัดโรคตางๆ ท่ีกลาวมาแลวจะเปนการปองกันกํ าจัดโรคน้ีไปดวยในตัวและ
เม่ือพบอาการทีส่วนใดขององุนใหตัดไปเผาท้ิงเสีย อยาปลอยใหระบาดไปยังสวนอ่ืนๆ

แมลงและการปองกันกํ าจัด
1.$ ต๊ักแตน
ต๊ักแตนชอบกัดกินสวนยอดขององุนในระยะกํ าลังแตกใบออน พอใบองุนเร่ิมแกจะไมคอยเขาทํ า

ลาย การปองกันกํ าจัดโดยใชยาฆาแมลงประเภทดูดซึม
2.$ ดวงปกแข็ง
ดวยปกแข็งหรือดวงกุหลาบตัวสีน้ํ าตาล ชอบท ําลายพืชหลายชนิด รวมท้ังองุนดวย โดยจะกัดกิน

ทั้งใบออนและใบแก โดยออกท ําลายพืชในเวลากลางคืน บางคร้ังจะกัดกินจนใบองุนพรุนไปหมด โดย
เฉพาะตนองุนท่ีอยูแถวนอก ๆ ริมแปลงปลูกมักจะโดนทํ าลายมากกวาพวกท่ีอยูในๆ

3.$ พวกหนอนผีเสื้อตางๆ
มีหนอนอยู 2-3 ชนิดที่คอยท ําลายองุน เชน เจาะท ําลายผล

กัดกินใบองุน ยอดออนขององุน เปนตน โดยทั่วไปแลวไมคอยมีปญหา
มากนัก การปองกันกํ าจัดโดยใชสารเคมี เพื่อก ําจัดต๊ักแตนและดวงปก
แข็ง ก็จะท ําลายหนอนพวกน้ีไปดวยในตัว

4.$ เพลี้ยไฟ
เปนแมลงขนาดเล็กตัวสีน้ํ าตาลแก หรือสีดํ า อยูกันเปนกลุม ขยายพันธุอาศัยอยูใตใบ และดูด

กินนํ้ าเล้ียงจากใบองุน ยอดออนองุน ทํ าใหใบเปนจุดลาย ซีดเหลือง ยอดหงิกงอ การปองกันโดยไหยา
ประเภทดูดซึม หรือถาพบไมมากนักอาจตัดสวนที่พบเพลี้ยไฟไปเผาทิ้งเสีย

5.$ แมงมุมแดง
เปนแมงมุมตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก ประมาณปลายเข็มหมุด ถาอยูตัวเดียวจะสังเกตไดยากแมง

มุมพวกน้ีจะอาศัยและขยายพันธุอยูใตใบองุน ดูดกินน้ํ าเล้ียงจากใบองุน ใบท่ีโดนแมงมุมแดงทํ าลายจะมี
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สีเหลืองซีด และใบรวง ตนที่ถูกท ําลายมากๆ จะทรุดโทรม แมงมุมแดงจะระบาดมากในชวงแลงอากาศ
รอน เม่ือฝนตกจะคอยๆ หายไป การปองกันกํ าจัดโดยการดูแลอยูเสมอ ถาพบวาระบาดไมมากใหเด็ด
ใบทีพ่บแมงมุมแดงนํ าไปเผาทิ้ง สวนการปองกันกํ าจัดโดยสารเคมีอาจใชกํ ามะถนผง กํ ามะถันแบบ
ละลายนํ้ าถาใชก ํามะถันผงควรหลีกเล่ียงการใชในชวงท่ีมีอากาศรอน แดดจัดเพราะจะท ําใหใบองุนไหม
ได หรือใชยาท่ีมีสวนผสมของกํ ามะถัน เชน เดนเทน ก็ปองกันกํ าจัดไดผลดี

6.$ ไรขาว
เปนพวกแมงมุม เชนเดียวกับไรแดง แตตัวขนาดเล็ก สีขาวๆ ทํ าลายองุนโดยการดูดกินน้ํ าเล้ียง

ที่ใบยอด และผลออน อาการท่ีใบคือ ใบจะหงิก แตกยอดออนมาก ใตใบลายสีน้ํ าตาล ถาท ําลายที่ผลผิว
จะขรุขระเปนข้ีกลาก ผลเล็ก  บิดเบี้ยว การปองกัน เชนเดียวกับไรแดง ยาที่ใชไดผลดี คือ เคนเทน
ประมาณ 15 วันตอคร้ัง

นอกจากนี้ยังพบศัตรูอื่นๆ อีก เชน
ไสเดือนฝอย
เปนศัตรูที่ทํ าลายรากองุน พบในแปลงท่ีเปนดินทราย ในแปลงท่ีเปนดินเหนียวจะไมพบไสเดือน

ฝอย ตนที่โดนไสเดือนฝอยท ําลาย รากจะเปนปุมปม เต็มไปหมด ถาเปนมากๆ รากจะบวมเปนปลอง
คลายลูกปด ตนที่ถูกท ําลายจะโตชาและตายไปในที่สุด การปองอกานกํ าจัดท ําไดยากมาก คาใชจายสูง
จึง ควรหลีกเล่ียงท่ีซ่ึงมีไสเดือนฝอยระบาด ตนที่ถูกท ําลายใหขุดทิ้งท ําลายท้ังตน

นกและคางคาว
จะเขารบกวน กัดกินผลองุนในตอนผลใกลๆ  จะแก ทํ าใหรวงหลนเสียหายบางแหงก็พบปญหานี้

มากเหมือนกัน การปองกันท ําไดหลายวิธ ีแตท่ีนิยมคือใชตาขายไนลอนขึงรอบๆ คางองุน

ตารางการพนยาปองกันกํ าจัดโรคและแมลงขององุน
ระยะของพืช โรค แมลงท่ีเปนสาเหตุ อาการท่ีแสดงกับตนพืช การปองกันกํ าจัด

1.  โรคราน้ํ าคาง
     (Downy  Mildew)

1. เห็นสปอรสีขาวใตใบ ใบมี
สีเหลือง น้ํ าตาล แหงกรอบ
และไหมในที่สุด

1. ใชยาไดเทน เอ็ม 45
หรือ โลนาโคล หรือ       
คูปราวิต

2. โรคราแปงขาว(ราข้ีเถา)
     (Powdery Mildew)

2. แหงกรอบ กานใบและก่ิง
มีเชื้อราจับมีสีเทา

2. ใชก ํามะถันผง ละลายน้ํ า
หรือคาราเทน

3. โรคผลเนา(อีบุบ)
     (Anthracnose)

3.  ไหมเปนจุดๆ ตามก่ิง
ออน มีรอยแหงสีน้ํ าตาล

3. ใชคูปราวิต หรือเคลเทน
50 หรือ ออรโธไซด หรือ
เบนแลท

4. โรคไรสนิม(Rust) 4. ใบมีสีเหลือง ใตใบมีเช้ือ
    ราสีเหลืองๆ เปนจุด ๆ

4. ใชยาคูปราวิต

5. แมงมุมแดง(ไรแดง)(Mite) 5. ใบจะแสดงอาการกราน 5. ใชยาเคลเทน

1.กอนตัดแตงก่ิง
  (2-4 สัปดาห)

6. เพลี้ยไฟ(Thrip) 6. ยอดจะหงิกงอ 6. ใชยาประเภทดูดซึมตางๆ
    เชน ยามาลาไธออน
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ระยะของพืช โรค แมลงท่ีเปนสาเหตุ อาการท่ีแสดงกับตนพืช การปองกันกํ าจัด
1. โรคราตาง ๆ 1. โรคราเกาะตามลํ าตนและ

    เถา
1. ใชยาคูปราวิตความเขม
ขนสูงๆ พนใหถูกเฉพาะตน
และเถา

2. แมงมุมแดง 2. เกาะตามเปลือกและเถา 2. ใชยาเคลเทน

2. ตัดแตงก่ิงแลว

3. เพลี้ยไฟ 3. เกาะตามเปลือกและเถา 3. ใชยามาลาไธออน

1. โรคราน้ํ าคาง 1.  ใตใบเปนขุยสีขาว 1. ใชยาโลนาโคลใหมีความ
เขมขนสูงๆ(1 ชอนพูน น้ํ า
1 ปบ หรือ 20 กรัมน้ํ า 1
ปบ)  เม่ือตอนใกลตอกบาน
ใชไดเทนเอ็ม 45

3. เร่ิมแตกยอด
ออนและชอดอก

2. หนอนและแมลงปกแข็ง 2. กัดกินใบและชอดอกชอ
ผล

2.  ควรใชยาเลนเนท เพื่อ
ทํ าลายไขจะใหผลดีมากเปน
การตัดไฟแตตนลม โอกาส
เกดิเปนหนอนมาทํ าลายใบ
ก็มีนอย สวนแมลงปกแข็งใช
ยาเซฟวิน 85 ไดผลดี

1. โรคราน้ํ าคาง 1. จะเห็นเช้ือราเปนเสนใยสี
ขาวใตใบ  ดานบนของใบมีสี
เหลือง

1. ใชยาไดเทน เอ็ม 454. ชอดอกบาน

2. โรคแบคทีเรีย 2. ชอดอกจะเนา แตเนาแบบ
เปยก

2. ใชยาพวกแนต ทราฟน
(Nathraphine) หรือยา
ก ําจัดเชื้อแบคทีเรีย

1. โรคราน้ํ าคาง 1. ใตใบออนมีเสนใยสีขาว
ดานบนมีสีเหลืองแตใบแกท่ี
สีเขียวเขมจัดจะลดความเปน
โรคลง

1. ใชยาไดเทนเอ็ม 45

2. ราแปงขาว (ราข้ีเถา) 2. บนผลมีสีเทาๆ ทํ าใหผล
แตกจนเห็นเมล็ด

2. ใชกํ ามะถัน ผงละลายน้ํ า

5. ติดผล

3. หนอนเจาะผล 3. เจาะผลท ําใหผลรวง 3. ใชยาเลนเนท หรือ
เอนดรินแตสํ าหรับเอนดริน
จะท ําใหปลาในทองรองตาย
ดวย
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ระยะของพืช โรค แมลงท่ีเปนสาเหตุ อาการท่ีแสดงกับตนพืช การปองกันกํ าจัด
1. โรคผลเนา หรือผลบุบ หรือ
เตาเผา หรือ แอนเทรคโนส

1. ผลจะเนาเปนทีละผล ให
ชอหน่ึงอาจเปนโรคหลายผล
ไดไมใชเปนท้ังชอผล

1. ใชแคปแทน หรือ
ออรโธไซ หรือเบนเลท

2. แมลงปกแข็ง 2. กัดกินใบ 2. ใชยาเซฟวิน 85 หรือ
ฟอสดริน

3. หนอนเจาะผล 3. กดักินผลท ําใหผลเนา 3. ใชยาเลนเนท หรือ
ฟาสดริน

6. ผลเริ่มนิ่มจนถึง
เก็บผลลูกแมว
หนอนไอแกว

4. หนอนกินใบ มีหนอนใย
หนอนเขียว หนอนลูกแมว
หนอนไอแกว

4. กัดกนิใบและยอดออน 4. ถาใชเลนเนท ฉีดต้ังแต
เร่ิมมีไขทํ าลายไดผลดีมาก
แตเม่ือเปนตัวหนอนก็
ท ําลายไดผลดี  เชน กันถา
เปนตัวหนอนตัวโตควรใชยา
เอนดริว หรือฟอสดริน
จัดทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝ
กอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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