ก า ร ป ลู ก อ งุ น
โดย : วัฒนา สวรรยาธิปติ สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

❦ ความเปนมาของการปลูกองุน
❦ ความรูท ว่ั ไปเกีย่ วกับองุน
❦ สภาพดินฟาอากาศ
❦ การขยายพันธุ
❦ หลักทั่วไปในการปรับปรุงคุณภาพของผลองุน
❦ พันธุอ งุน
❦ การปลูกและการดูแลรักษา
❦ การตัดแตงกิง่ เพือ่ ใหออกดอก
❦ การปฏิบตั จิ ากตัดแตงกิง่
❦ การเก็บผลองุน
❦ การพักตัวของตนองุน
❦ โรคองุน
❦ โรคทีส่ ําคัญและการปองกําจัด
❦ แมลงและการปองกันกําจัด
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ก า ร ป ลู ก อ งุ น
วัฒนา สวรรยาธิปต ิ

ความเปนมาของการปลูกองุน ในเมืองไทย
ไดถูกนํามาปลูกในประเทศไทยนานหลายสิบปแลว แตสมัยแรกๆนัน้ ไมไดปลูกกัน
อยางจริงจังหรือปลูกเปนการคา ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะความรูส กึ ทีว่ า องุน เปนไม
เมืองหนาวคงไมสามารถใหผลไดดีการปลูกในสมัยกอนจึงปลูกเปนไมประดับตาม
บาน โดยทําเปนเรือนตนไมหรือซุม ใหตน องุน เลือ้ ยขึน้ ไปปกคลุม ขางลางอาจตัง้ มานัง่ ทําเปนที่พักผอน
ไปในตัว ตนองุน ก็ใหผลบาง แตไมมากนัก ผูปลูกก็ไมไดหวังที่จะปลูกกินผลแตอยางไร คงเพียงดูผล
สวยๆ งามๆ เทานัน้ การปลูกองุน ก็อยูใ นวงจํากัด ไมอยูในความสนใจที่จะทําเปนการคา แตอยางใด
องุนที่นํามาปลูกในระยะแรก นัน้ มักเปนพันธุท ม่ี สี อี น่ื ๆ เขามาปลูก ปรากฏวาประชาชนไมยอม
เชื่อวาเปนองุน ถึงกับไมยอมซือ้ กวาจะเปลีย่ นความรูส กึ ไดวา องุน นัน้ มีอยูด ว ยกันหลายสี ก็ใชเวลานาน
พอสมควร สําหรับราคาของผลองุน ในสมัยกอนนัน้ นับวาแพงมาก เมือ่ เทียบกับคาครองชีพของประชา
ชนจนถึงกับมีคากล
ํ าวที่วา “คนซือ้ ไมไดกนิ คนกินไมไดซอ้ื ” เพราะมักจะซือ้ เปนของฝากใหเจานาย
มากกวา สวนคนซือ้ เองไมกลากิน
หลักฐานเกีย่ วกับการปลูกองุน ในประเทศไทยเขาใจวาคงจะเริม่ จากสมัยรัชการที่ 5 โดยเริม่ นํา
องุนเขามาปลูก เมือ่ มีการติดตอคาขายกับตางประเทศ หรือการเสด็จเยือนตางประเทศมีการสงผลองุน
จากจีนมาขายเนื่องจากองุน เปนผลไมทห่ี วานอรอย รูปรางและสีของผลสวยงาม คงจะเปนแรงจูงใจให
ตื่นตัว คิดจะปลูกองุน กันขึน้ และดวยความรูสึกที่วา องุน เปนไมผลเมืองหนาว ในระยะแรกๆ จึงนําไป
ปลูกทางภาคเหนือกอน เชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย แตเนือ่ งจากากรคมนาคมในสมัยนัน้ ยัง
ไมดี ตนองุน ทีน่ ําไปจึงมักจะตายเสียหายมาก ทําใหความสนใจทีจ่ ะปลูกองุน ลดลง หันมาปลูกกันใน
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง แตกย็ งั คงปลูกกันในวงจํากัดตามบานผูใ หญ หรือพอคาคหบดี เทานัน้
องุนที่นํามาปลูกในระยะแรกๆ มักเปนพันธุจากฝรั่งเศษ เชนพันธุมัสแคท เฮมเบอรก (Muscat
Hamburge) ซึ่งเปนพันธุที่อรอย รสหวานจัดแตผลมีขนาดเล็ก สําหรับหลักฐานหรือรองรอยเกี่ยวกับตน
องุน เกาๆ ที่เคยปลูกกันในกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียงปจจุบันหาไดยากเพราะนํ้าทวมใหญป 2575
ทํ าใหตนองุนตายเกือบหมด และหลังจากนํ้าทวมใหญแลวก็ไมมีประวัติเกี่ยวกับการปลูกองุนอีกเลย
ประกอบกับตนองุนเริม่ มีโรคแมลงรบกวนมากขึน้ คนสวนใหญจงึ ลืมเรือ่ งทีจ่ ะปลูกองุน ไปหมด
การปลูกองุนยุคใหม เริม่ มารือ้ ฟน ตอนสมัย คุณหลวงสมานวนกิจ เปนคณบดีคณะเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไดสั่ งพันธุองุนเขามาทดลองปลูกในเมืองไทย ในชวงเวลาเดียวกัน
ศาสตราจารยปวิณ ปุณศรี จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มทํางานดานองุน อยางจริงจัง โดยนํา
พันธุอ งุน มาจากคารลฟิ อเนีย
ขณะเดียวกัน ทางกรมกสิกรรม (กรมวิชาการปจจุบัน) โดยศาสตราจารยดร.พิศ ปญญาลักษณ
ก็ไดเริ่มงานทดลองเกีย่ วกับองุน เขามาปลูกเชนเดียวกัน เชน คุณสมพงษ ตันเศรษฐี ไดสง่ั พันธุค ารดิ

องุน
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นานเขามาปลูก และยังคงปลูกกันอยูจ นถึงปจจุบนั นี้ ทางดานกสิกร ก็เริม่ ตืน่ ตัวทดลองปลูกกันบาง และ
เริ่มแพรหลายประมาณป 2503-4 องุน พันธุเ กาๆ ทีเ่ คยปลูกกันมานานเชน Black Rose, Ribier,
Queen, Muscat Hamburge ก็คอยๆ หมดไป องุน พันธุใ หมๆ เริม่ เขามาแทนที่
จากการศึกษาทดลอง ทั้งของหนวยราชการและเอกชนทําใหประเทศไทยเปนประเทศแรกใน
เขตรอนที่สามารถปลูกองุนเปนการคาไดสําเร็จ และยังมีขอ ไดเปรียบการปลูกองุน ในเขตหนาวอีกดวย
กลาวคือการปลูกองุนในประเทศแถบหนาว สามารถใหผลผลิตไดเพียงปละครั้งเดียว และองุนจะแก
เฉพาะในชวงฤดูรอนเทานั้น สวนตนองุน ทีป่ ลูกในประเทศไทย สามารถใหผลผลิตมากกวา 1 ครัง้ ตอป
และยังสามารถบังคับใหผลแกในชวงฤดูใดของปกไ็ ด ในดานคุณภาพของผลนัน้ ถาผูปลูกไดบารุ
ํ งดูแล
อยางเต็มที่แลว คุณภาพก็ไมแพของตางประเทศแตอยางใด ปจจุบนั จะเห็นวาราคาของผลองุน ถูกกวา
สมัยกอนมาก เมื่อเทียบกับคาครองชีพประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหามาบริโภคได และยังสามารถสง
เปนสินคาออกไปขายยังประเทศใกลเคียง เชน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย อีกดวย อยางไรก็ตามการปลูก
องุนในประเทศไทย ก็ยังมีปญหาและขอจํากัดอีกหลายประการ จําเปนจะตองศึกษาทดลองกันตอไป ทั้ง
ในดานการดูแลรักษา การตลาด เปนตน ตลอดจนการทดลองศึกษาพันธุใ หมๆ เพือ่ ใหวงการองุน ใน
บานเราเจริญยิง่ ขึน้

ความรูท ว่ั ไปเกีย่ วกับองุน
องุน (Vitis vinifera) เปนพืชที่ข้ึนไดดที ง้ั ในเขตหนาว เขตกึง่ รอน และแถบเมืองรอน โดยใน
เขตอากาศหนาวนัน้ องุน วจะมีลกั ษณะเปนพืชผลัดใบ จะผลัด
ใบในฤดูใบไมรวง พักตัวในฤดูหนาว แตกตา แตกใบ ในฤดู
ใบไมผลิ และเจริญเติบโตไปจนผลแกในฤดูรอ น สวนองุน ทีน่ าํ
มาปลูกในเขตรอนจะมีลกั ษณะมีใบเขียวตลอดป ไมมกี ารพักตัว
ตามธรรมชาติ จึงตองใชการตัดแตงเพื่อใหตน ไดพกั ตัว และ
แตกตาดอกตาใบได แตอยางไรก็ตาม โดยทั่วไปๆ ไปแลว คุณ
ภาพขององุ  น ในเขตร อ นมั ก สู  อ งุ  น ทางแถบเมื อ งหนาวไม ไ ด
เพราะในเขตหนาวในฤดูรอนซึ่งองุนแกนั้น ความชืน้ ในอากาศ
จะตํ่าทําใหตนเติบโตไดดี โรคแมลงไมคอยรบกวนการสุกของ
ผลจะเปนไปอยางชาๆ การสรางรสชาติและลักษณะเฉพาะตัวของผลเปนไปไดอยางเต็มที่สัดสวนของ
สวนประกอบตางๆ ในผลพอเหมาะ ทําใหคณ
ุ ภาพของผลดี
สวนในเขตรอน ความชืน้ ในอากาศจะสูงตลอดป ซึ่งเปนผลทําใหตน องุน เติบโตไดดกี จ็ ริง แตโรค
และแมลงศัตรูกร็ ะบาดแพรหลายไดกวางขวางรวดเร็ว เชนกัน นอกจากนีฝ้ นทีต่ กชุก ก็ทาความเสี
ํ
ยกาย
อยางมากแกดอก อาจทําใหดอกรวง ทําใหผลแตกเสียหาย และคุณภาพของผลองุน ในเขตรอนไมดี ขาด
ความละเมียดละไมในรสชาติ ทัง้ ทีเ่ ปนองุน พันธุเ ดียวกัน เพราะขบวนการสุกเปนไปอยางรวดเร็ว และไม
แนนอน
สภาพฟาอากาศมีอทิ ธิพลตออัตราการเปลีย่ นแปลงของสวนประกอบในผล ในชวงระยะเวลาที่
ผลกําลังเติบโต มีอทิ ธิพลตอการเปลีย่ นแปลงของสารตางๆ ในตอนผลสุก ไดแก นําตาล
้
กรด Tannin
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(ทําใหเกิดรดฝาด) กลิน่ ของผลและอืน่ ๆ ซึง่ เปนตัวกําหนดคุณภาพของผลองุน สภาพฟาอากาศจึงเปน
ตัวจํากัดเขตการปลูกองุน และลักษณะการใชประโยชนขององุน เชน ในประเทศสามารถปลูกองุน ทีใ่ ชรบั
ประทานสดไดดี โดยเฉพาะองุน ทีแ่ กในฤดูรอ น ฤดูหนาว นับวาคุณภาพอยูใ นเกณฑดี แตการที่จะปลูก
องุนใหไดคุณภาพดี ๆ สําหรับทําเหลาองุน เชนในยุโรป คงเปนเรือ่ งทีต่ อ งใชเวลาศึกษาอีกนาน สภาพ
ฟาอากาศมีผลตอคุณภาพของผลเปนสิง่ สําคัญ สวนการเจริญเติบโตของตนไมเปนปญหามากนัก นอก
จากเขตที่รอนจัด หรือหนาวจัดเกินไป ตนองุน อาจตายได จึงจะเห็นวาสภาพทองทีท่ ป่ี ลูกองุน ของโลก
กวางขวางมากระดับความสูงของพืน้ ทีก่ ป็ ลูกไดตง้ั แตระดับนําทะเลจนถึ
้
งระดับสูง 6,000 ฟุต เชนบาง
แหงในอาฟริกาใตแตแหลงทีป่ ลูกองุน เปนการคาไดดมี กั อยูใ นระดับความสูง ประมาณ 1,000-4,000
ฟุต และสวนมากมีระดับความสูงตํากว
่ า 1,000 ฟุต กลาววาแหลงปลูกยิง่ เขาไปใกลศนู ยสตู รเทาไร
ระดับความสูงของพืน้ ทีก่ ย็ ง่ิ สูงขึน้ การทําสวนองุน จึงตองคํานึงถึงสภาพฟาอากาศ สภาพพื้นที่ ชนิดของ
พันธุ การปฏิบัติดูแลรักษา และอืน่ ๆ จึงจะมีสว นเกีย่ วของกับการลงทุน เปนอยางมาก
องุนที่ปลูกกันอยูทั่วไปอาจแบงออกไดเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ
1. องุน ยุโรป และ Asiaminor (vitis vinifera)
2. องุนพืน้ เมืองอเมริกา
3. องุนลูกผสม ซึง่ แบงเปน 3 พวก คือ
3.1 ลูกผสมของพวกองุน ยุโรป (Vinifera Hybride)
3.2 ลูกผสมฝรัง่ เศส (French Hybride)
3.3 ลูกผสมอเมริกา (American Hybride)
1. องุนพันธุยุโรป (Vitis vinifera)
เปนชนิดทีม่ คี วามสําคัญที่สุดในแงบริโภค ใชประโยชนไดทุกอยาง มีทง้ั พันธุท ม่ี เี มล็ดและไมมี
เมล็ดมีควมแตกตางในเรือ่ งพันธุม ากมาย องุน ยุโรป (Vinifera) นี้ เปนชนิดเดียวทีม่ ถี น่ิ กําเนิดในตะวัน
ออกกลางและปลูกกันมานานแลว ตามประวัตแิ ลว องุน ชนิดนีเ้ ปนทีร่ จู กั กันกอนประวัตศิ าสตรเสียอีก
แลวแพรไปยังถิน่ ตางๆ ทั่วโลก และไดมกี ารปรับปรุงพันธุ วิธกี ารปลูกรักษาดูแลตางๆ เปนลําดับมา
เชน ในสมัยโรมัน นอกจากจะใชรบั ประทานผลสดแลว ยังใชทาเหล
ํ า ทําลูกเกตุ โดยแยกชนิดขององุน ที่
จะใชประโยชนเปนอยางๆ ไป แตการปรับปรุงพันธุใ นสมัยนัน้ ก็คงยังเปนวิธตี ามธรรมชาติมากกวา โดย
การสังเกตและรวบรวมพันธุท ด่ี ี ไวจนสมัยหลังๆ เมือ่ การใชองุน มีมากขึน้ จึงไดมกี ารผสมพันธุ ทําใหได
พันธุใหมๆ ขึน้ มามากมาย เทาที่ประมาณกันไว มีพนั ธุอ งุน อยูเ ปนหมืน่ พันธุ คัดทิง้ ไปก็มาก ที่เหลืออยู
ก็มาก เชน เฉพาะพันธุที่ใชรับประทานผลสดก็มีอยูกวา 100 พันธุ นอกจากการผสมพันธุเพื่อใหได
พันธุใหม ๆ แลว ยังมีการปรับปรุงพันธุโ ดยวิธตี า ง ๆ อีกดวย เชน การใชรงั สี เพื่อใหใครโมโซมเปลี่ยน
แปลงไปเปนตน
ลักษณะทีด่ ขี ององุน ยุโรปนี้ คือ ผลดก คุณภาพดี ชอผลใหญ ผลใหญ รูปรางของผลมีหลายแบบ
รสหวานมากกวาเปรี้ยว เมล็ดไมแข็ง มีเมล็ดนอย ผลมีสตี า ง ๆ หลายสี ทนทานตอการขนสงและที่
สําคัญคือ เปลือกของผลไมเหนียว ไมแยกจากเนื้อ สามารถรับประทานไดทง้ั เปลือกและเนือ้ ในพรอมๆ
กัน ผลสามารถเก็บไดนาน ซึง่ ถาเก็บใหถกู ตองตามวิธกี ารจะเก็บไดเปนเดือนๆ ในสภาพคงสดอยู บาง
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พันธุอาจเก็บไดนาน เกือบป ในเมืองไทยอากาศรอนเก็บในอุณหภูมหิ อ งไดนาน 5-10 วัน เนือ่ งจาก
ลักษณะดีตา งๆ ดังกลาวแลวขององุน ชนิดนี้ จึงทําใหองุน ยุโรป (vinkfera) เปนทีน่ ยิ มปลูกกันมากทีส่ ดุ
ทั่วโลก นอกจากที่ซึ่ง ไมสามารถปลูกองุน ชนิดนีไ้ ดจริง จึงจะหันไปปลูกองุน ชนิดอืน่ เพราะองุน ชนิดนีม้ ี
ขอเยตรงที่ออนแอตอศัตรูพืชตางๆ โดยเฉพาะศัตรูในดิน เชนตัวแมลงที่เรียกวา ฟลลอกเซอรา
(phylloxera)ซึ่งเปนเพลีย้ ออน (Aphid) ชนิดหนึ่งอาศัยอยูใ นดิน เปนศัตรูทส่ี าคั
ํ ญของรากองุน ชนิดนี้
ทองทีใ่ ดมีแมลงชนิดนี้อยูจะไมสามารถปลูกองุน ชนิดนีไ้ ดเลย ทนทานแมลงชนิดนีไ้ ดพอสมควร นกจาก
ตัวแมลงฟลลอกเซอรา (phylloxeral)นี้แลว องุน ชนิดนีย้ งั ออนแอตอโรคทีเ่ กิดกับใบ เชน โรครานําค
้ าง
โรคใบจุด และอืน่ ๆ รวมทัง้ ไสเดือนฝอย ดวย
2. องุน พืน้ เมืองอเมริกา (Vitis rotudifolia และอื่น ๆ)
ในทวีปอเมริกามีองุน พืน้ เมือง หรือองุน ปาอยูม ากมายหลายชนิด (Species) แตสว นมากใช
ประโยชนในการบริโภคไมได มีอยูไมกี่ชนิดที่บริโภคได แตคณ
ุ ภาพของผลสูพ วกองุน ยุโรป (Vinifera)
ไมไดกลาว คือ ชอผลเล็ก รูปรางของผลมีนอ ยไมกแ่ี บบ ความแตกตางของสีมนี อ ย รสไมคอยหวาน สวน
มาก รสอมเปรี้ยว เมล็ดแข็งมาก ชนิดที่ไมมีเมล็ดหาไดยาก การเก็บ การขนสงสูพ วกองุน ยุโรป
(vinifera) ไมไดสวนที่สําคัญคือ เปลือกเหนียวมาก เวลาเคีย้ วเปลือกจะลืน่ หลุดออกไปจากเนือ้ ซึง่ เปน
ลักษณะที่เรียกวา “slip skin” นอกจากนีย้ งั มีกลิน่ เฉพาะตัว ซึง่ หลายคนไมชอบ มักรังเกียจกลิน่ ของ
องุนพวกนี้ แตกม็ ขี อ ดีคอื ทนตอแมลงฟลลอกเซอรา (phylloxera) ทนตอไสเดือนฝอย และโรคที่เกิดกับ
ใบไดดี และยังทนตออากาศทีห่ นาวเย็นไดดอี กี ดวย ทองทีใ่ ดปลูกพวกองุน ยุโรป (vinifera) ไมได จะใช
พวกนี้ปลูกแทน หรืออาจใหทาเป
ํ นตนตอ
3. พวกลูกผสมตาง ๆ แบงได 3 พวก คือ
3.1 ลูกผสมขององุนยุโรป (French Hybrids) หมายถึง ลูกผสมทีเ่ กิดจากพันธุต า งๆ ขององุน
ยุโรป (vinifera) มีเลือดองุน ยุโรป 100% ไมมีชนิดอื่นปน ลักษณะทัว่ ไปของลูกผสมเหลานี้ ยังคง
เหมือนเดิม เชน ความออนแอตอโรค หรือลักษณะดีตา ง ๆ ดังกลาวแลว พวกลูกผสมเหลานี้ นับวาเปน
พวกทีก่ วางขวางมาก เพราะโดยปกติพวกองุนยุโรป (Vinifera) ก็มีพันธุต า งๆ มากมายอยูแ ลว เมือ่ นํา
มาผสมกันก็มีใหไดพนั ธุล กู ผสมทีแ่ ตกตางกันออกไปอีกมากมาย เชน ลักษณะของสีกม็ ที กุ สีตง้ั แตสใี ส
จนมองเห็นเมล็ด จนถึงสีดาสนิ
ํ ท ลักษณะของผลก็มตี ง้ั แตกลมจนถึงยาวเรียว รวมทัง้ กลิน่ รส และคุณ
ภาพ อื่นๆ ก็แตกตางกันออกไปมากมาย นับวาเปนพวกที่ปลูกกันอยางแพรหลายที่สุด ใชประโยชนใน
ลักษณะตางๆ กันไดอยางเต็มทีเ่ พราะมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีต่ อ งการ
3.2 ลูกผสมฝรั่งเศส (French Hybrids) ลูกผสมของฝรัง่ เศส หมายถึงลูกผสมที่เกิดจากการ
ผสมกันขององุน ยุโรป (vinifera) กับองุนพื้นเมืองอเมริกา หรือลูกผสมพืน้ เมืองอเมริกาดวยกัน แตไมมี
เลือดองุน ยุโรป โดยเจาะจงวาทําการผสมขึน้ โดยชาวฝรัง่ เศส
3.3 ลูกผสมอเมริกา (American Hybrids) คําจํากัดความก็เชนเดียวกับลูกผสมฝรัง่ เศส แต
ผสมขึ้นมาโดยชาวอเมริกัน นัน่ เอง ประวัตขิ องลูกผสม 2 พวกนี้ เกิดจากจุดเดียวกัน กลาวคือ เมือ่ ยุโรป
และอเมริกา เริ่มติดตอคาขายกันก็ไมมีการนําเอาองุ
้
น พืน้ เมืองของอเมริกาดวย และเนือ่ งจากความรู
เรื่องการปองกันโรคและศัตรูพืชยังไมเจริญนัก ดังนัน้ ตนองุน ทีม่ าจากอเมริกาจึงนําศัตรูมาระบาดใน
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ยุโรป เนื่องจากองุนพื้นเมืองอเมริกาคงทนตอโรคตางๆ โดยเฉพาะตัวเพลี้ยออนที่ชื่อฟลลอกเซอรา
(phylloxera) และโรคตางๆ จึงไดระบาด ทําความเสียหายตอองุน ยุโรป (vinifera) เปนอยางมาก ไม
สามารถปองกันกําจัดได หลายแหงตองเลิกกิจการไป จึงไดมีการแกไขโดยการทําลูกผสมระหวางองุน ทัง้
2 ชนิดขึ้นมา อันเปนจุดกําเนินขององุน พวกลูกผสมฝรัง่ เศสหรือลูกผสมอเมริกาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเทาๆ กับ
องุน ยุโรป (vinifera) แท ๆ ดังนัน้ จึงยังคงนิยมปลูกองุน ยุโรป (vinifera) กันโดยทั่วไป นอกจากที่ซึ่งไม
สามารถปลูกไดจริงๆ หรือใชตน ตอพันธุต า งๆ ชวยโดยคุณภาพขององุนยุโรป (vinifera) นั้นไมเปลีย่ น
แปลง

สภาพดินฟาอากาศ
ปกติองุนเปนพืชที่ปลูกไดงายอยางหนึ่ง อาจกลาวไดวาขึ้นไดดีในดินฟาอากาศเกือบทุกชนิด
สวนคุณภาพของผลองุน ทีไ่ ด แลวแตชนิดพันธุท จ่ี ะชอบดินฟาอากาศแตกตางกันออกไป กอนการปลูก
ควรไดศึกษาใหดเี สียกอน เพือ่ ทีจ่ ะไดเปนขอสังเกตในการเลือกทีป่ ลูก เลือกพันธุ หรือดัดแปลงสภาพที่
ปลูกใหเหมาะสมกับนิสยั ขององุน พันธุน น้ั ๆ ดังจะเห็นวาแหลงปลูกองุน ทีด่ ๆี ของไทยมักอยูแถวจังหวัด
ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี อําเภอดําเนินสะดวก ไดชอ่ื วาเปนแหลงผลิตองุน ที่
มีคุณภาพดีทส่ี ดุ องุน จากอําเภอนี้จึงมีราคาแพง อาจเปนเพราะดินดี ฟาอากาศเหมาะสม และกสิกรผู
ปลูกมีความรูค วามชํานาญดี และมักไดยนิ เสมอวา องุน พันธุเ ดียวกัน นําไปปลูกในทีบ่ างแหงแลวมีรส
เปรีย้ วจนไมนา รับประทาน
กลาวโดยทั่วๆ ไปที่ ๆ เหมาะสมตอการปลูกองุน ควรประกอบดวย สิง่ สําคัญ 3 อยาง คือ
1.! ฟาอากาศ
2.! ดินดี
3.! โรคแมลงรบกวนนอย
ฟาอากาศ
ปกติ องุนชอบที่ ๆ มีอณ
ุ หภูมคิ อ นขางสูง แดดจัด และความชืน้ ในอากาศตํา่ แดดที่จัด อุณหภูมิ
ที่สูงจะชวยทําใหผลองุน สุกเต็มที่ ทําใหคณ
ุ ภาพของผลดี หวานอรอย และความชื้นที่สูงจะทําใหโรค
แมลงระบาดได อยางรวดเร็ว ตองเสียคาใชจา ยในการปองกันกําจัดสูง ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาตามนีแ้ ลว จะ
เห็นวาประเทศไทยไมเหมาะที่จะปลูกองุนเลย เพราะมีฝนตกชุกหลายเดือน ความชืน้ ในอากาศสูงคลอด
ป โรคแมลงศัตรูขององุน จึงมีมาก โดยเฉพาะโรคที่เกิดกับใบ และผล เปนปญหาที่สาคั
ํ ญมาก ชาวสวน
องุนในปจจุบันตองฉีดยากันทุก 5-7 วัน และบางแหงตองฉีดยาทุกครัง้ หลังฝนตก ซึง่ สิน้ เปลืองคาใช
จายสูงมาก จนบางแหงไดผลไมคมุ คากับทีล่ งทุน รวมทัง้ ปญหาอืน่ ๆ เชน ฝนตก ทําใหผลแตก คุณภาพ
ของผลไมดี หรือไมสามารถบังคับการออกดอกขององุน ไดเปนตน
ดิน
องุนที่ปลูกในประเทศไทย สวนมากปลุกในดินเหนียว ซึง่ เดิมเปนนาขาวหรือสวนผลไมอยางอืน่
แลวทําการยกรอง ซึง่ ก็สามารถผลิตองุน ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีได โดยปกติรากองุน พวกองุน ยุโรป (viniferra)
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หรือที่กําลังปลูกกันอยูท กุ วันนีไ้ มตอ งการดินทีม่ หี นาดินลึกนัก เพราะรากจะแผขยายไปตามระดับผิวดิน
เสียมากกวา การยกรอง นอกจากไมทาให
ํ รากองุน แชน้าแล
ํ วการปลอยนําเข
้ ารองสวน และการถายนํ้า
ออกยังชวยใหมีการถายเทอากาศในดินอีกดวย ทําใหรากเจริญเติบโตไดดี ในทองทีอ่ น่ื ทีเ่ ปนทีด่ อน หรือ
ที่สูงๆ เชน ไหลเขา ควรใหดนิ มีหนาดินลึกพอสมควร ไมควรนอยกวา 2 ฟุต ดินทีม่ ดี นิ ดาน หรือหินแข็ง
ตื้นกวานี้จะใหตน องุน เติบโตไมดี แคระแกร็น และไมควรปลูกในดินที่เหนียวหนักหรือทรายจัด ความ
อุดมสมบูรณของดินและธาตุอาหารตางๆ มีความจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนองุน มาก เพราะ
องุนที่ปลูกในเขตรอน จะมีการเจริญเติบโตตลอดทัง้ ป จึงจําเปนตองใชธาตุอาหารตางๆ มาก ประกอบ
กับองุนมาก เพราะองุน ทีป่ ลูกในเขตรอน จะมีการเจริญเติบโตตลอดทัง้ ป จึงจําเปนตองใชธาตุอาหาร
ตาง ๆ มาก ประกอบกับองุน เปนพืชทีใ่ หผลผลิตมาก การเพิม่ ธาตุอาหารลงไปในดิน ในแตละฤดูเก็บ
เกี่ยวจึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะธาตุโปรแตสเซี่ยม นับวามีความสําคัญตอการปรับปรุงคุณภาพของผล
มาก ทั้งนี้ควรนําดินมาวิเคราะหเพือ่ ประกอบการพิจารณาการใสปยุ ดวยจะไดผลดี และรวดเร็วยิง่ ขึน้ ใน
ทองที่ท่ีปลูกองุนแลวผลองุน มีรสเปรีย้ ว เขาใจวาเปนเพราะตนองุน ไดรบั ธาตุอาหารไมเพียงพอและไมได
สัดสวนมากกวา เปนผลจากปจจัยอื่น
สําหรับที่ปลูกซึง่ เปนทีด่ อน ดินอาจเปนดินทราย ดินรวน หรือที่มีกรวดปน ถามีความอุดม
สมบูรณเพียงพอ มีนาที
้ํ จ่ ะใหแกตน องุน ในเวลาทีต่ อ งการแลว ตนองุน ก็สามารถเจริญเติบโตใหผลดี ได
เชนเดียวกัน ทั้งตนอาจใหญโต อายุยนื กวาการปลูกในทีล่ มุ อีกดวย สวนคุณภาพของผลนัน้ ก็สามารถจะ
ปรับปรุงใหดขี น้ึ ได
ขอควรคํานึง คือ แปลงปลูกองุน ตองนํ้าไมทวม เพราะถานําท
้ วมตนองุน เพียง 2-3 วัน ตนองุน
จะตายหมด และการเลือกทีป่ ลูกทีเ่ หมาะสมตัง้ แตแรก ยอมจะลดคาใชจา ยในการปรับปรุงดินไดมาก

การขยายพันธุ
องุนเปนพืชที่ขยายพันธุไดงายและรวดเร็ว และสามารถทําไดหลายวิธี เชน เพาะเมล็ด ปกชํา
ติดตาตอกิง่ หรือทับกิ่ง เปนตน
1.$ การขยายพันธุด ว ยเมล็ด
วิธีน้ีทําไดงา ยแตไมคอ ยนิยม เนือ่ งจากเสียเวลานาน และอาจกลายพันธุไ ดงา ย และพันธุท ไ่ี มมี
เมล็ดก็ไมสามารถใชวธิ นี ไ้ี ด การเพาะเมล็ดทําไดโดยการเก็บเมล็ดมาลางใหสะอาด และตองทําลายการ
ฟกตัวของเมล็ดกอนโดยเก็บไวในตูเ ย็น 2-3 เดือน แลวจึงนําไปเพาะ เมล็ดจะงอกงายและเติบโตเร็ว
ตนองุนที่ไดจากการเพาะเมล็ดในอายุ 1 ป ควรมีเถายาว 3 ฟุต เปนอยางนอยและปลูกชําเสียกอนเปน
เวลาประมาณ 7 เดือนเปนอยางนอย เมื่อทําการตัดเถาแลวจึงยายปลูกในแปลงถาวรตอไป เพื่อสะดวก
ในการดูแลรักษาใหทั่วถึง เพราะเนื้อที่ในการดูแลไมกวางขวางเหมือนนําไปปลูกในแปลงถาวรโดยตรง
และยังเปนการลดคาแรงงานและคาใชจา ยตาง ๆ ดวย
2. การขยายพันธุแ บบทับกิง่
การขยายพันธุวิธีนี้ทาได
ํ โดยโนมกิง่ ทีแ่ กลงวางกับดินแลวใชดนิ กลบ หรือขุดดินกลบ บางทีกข็ ดุ
ดินเปนรางลึกประมาณ 5 นิว้ โนมกิง่ ใหทอดยาวไปตามราง แลวใชดินที่ชื้นกลบไว ไมนานก็จะเห็นวามี
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ตนองุนเกิดขึ้นมาหลายตนจากกิ่งดังกลาว ควรพูนดินขึน้ มาสักหนอยเพือ่ ลอราก ทิง้ ไวจนตนโตพอควร
ก็ตัดออกจากกัน นําไปปลูกได
การทับกิ่งนี้ถึงแมจะเปนวิธีที่ใหผลแนนอน และงายแตก็ไมสะดวกเหมือนการปกชําและถาทํา
เปนจํานวนมาก ๆ ก็มักจะเกะกะกีดขวางการทํางานในสวน อยางไรก็ดี วิธนี ก้ี เ็ หมาะสําหรับใชกบั องุน ที่
ขยายพันธุไดยากดวยวิธีอื่น
3. การตอน
เปนวิธีการที่ดีและเหมาะสม เพราะองุน ออกรากงาย ใชเวลา 3-4 สัปดาหกอ็ อกราก โดยไม
ตองใชสารฮอรโมนชวยในการออกราก วิธกี ารตอนจะไดผลถึง 100% แตกม็ ขี อ เสีย คือ เปลืองกิง่ เพราะ
กิ่งหนึง่ เราตอนไดเพียง 1 ตน ผิดกับการปกชําซึง่ กิง่ องุน หนึง่ กิง่ เราจะปกชําไดหลายตน
เมื่อกิ่งที่เราตอนออกรากดีแลว จะตัดไปปลูกเลยหรือจะนําไปปลูกในแปลงกลาออนกอนก็ได
4.การปกชํา
เปนวิธีการขยายพันธุที่เหมาะสมอีกวิธีหนึ่ง กิง่ องุน ทีเ่ หมาะสมสําหรับการปกชําและออกรากดี
ควรเปนกิง่ ทีม่ สี นี ้าตาล
ํ
อายุประมาณ 7 เดือนขึน้ ไป แตไมควรเกิน 1 ป กิง่ ทีแ่ กหรือออนเกินไป การอก
รากก็ไมคอยดี และควรเลือกกิง่ ขนาดกลางๆ ไมใหญหรือไมเล็กเกินไป กิง่ ทีม่ ขี อ ถีๆ่ จะออกรากดีกวากิ่ง
ที่ขอหางๆ เวลาจะทําการปกชํา ใหตดั กิง่ องุน เปนทอนๆ ทอนหนึ่งยาว 6-9 นิว้ หรือ 1 ฟุต โดย
ประมาณหลังจากที่เราเริ่มทําการปกชํา ประมาณ 15 ถึง 20 วัน กิ่งที่ปกชําก็จะแตกราก การขยายพันธุ
โดยการปกชํานีจ้ ะใหผลประมาณ 80% ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาดวย ขอดีของการปกชําคือ องุน กิง่
หนึง่ เราอาจนํามาตัดเปนทอนสําหรับปกชําไดถงึ 2-4 กิ่ง ทําใหไมเปลืองกิง่
วิธกี ารปกชํา การปกชํา ทําไดใน 2 ลักษณะ คือ
ก. การปกชําในกระบะชํา ขนาดของกระบะชําแลวแตความสะดวกในการดูแลรักษา อาจใชไม
กระดานตอกเปนกระบะหรือทําเปนลังเล็กๆ หรือใชลงั ไมทม่ี อี ยูแ ลวก็ได วัสดุที่ใชชาํ ประกอบดวยทราย
หยาบ ขี้เถาแกลบ ผสมกันในอัตรา 1 ตอ 1 ถาใชทรายมากรากจะสั้นไมแผกวางนัก และถาใชขเ้ี ถา
แกลบมาก รากจะยาวเกะกะทําใหยา ยลําบาก แปลงชําควรอยูใ นทีร่ ม รําไร หรือใชทางมะพราวทํารมใหก็
ได นํากิ่งที่จะปกชําจุม ในนํายาฮอร
้
โมนชวยในการออกรากวจะทําใหออกรากไดมาก และแข็งแรง แลวจึง
ปกกิ่งที่เตรียมไวลงไปในวัสดุปกชํา ลึก 1 ใน 3 ของกิง่ หลักจากปกกิง่ ไมนานใบจะรวงจนหมด กิง่ มี
ลักษณะเหมือนไมแหง ประมาณ 15-20 วันจึงจะเริม่ แตกราก และแตกตาใหม การยายกิ่งชําควรทําใน
ระยะทีม่ รี ากมากพอสมควร และถาปลอยไวจนแตกรากฝอยแลวรากจะแข็งแรง ไมหักไมชํ้างายเมือ่ ทํา
การยาย แตอยาทิง้ ไวนานเกิน ไปเพราะ ในวัสดุปกชําไมมอี าหารทีจ่ ะใหอยางเพียงพอ ดังนัน้ เมือ่ ราก
แข็งแรงดีแลวจะนําไปปลูกเลยก็ไดแตอาจจะตายมากหรือชะงัก การเติบโตไมสมํ่าเสมอ ทางที่ดีควรได
ยายไปปลูกในแปลงกลาออน หรือปลูกในภาชนะทีม่ ดี นิ สักพักหนึ่ง จนกวา ตนแข็งแรงดีจงึ นําไปปลูก
ในแปลงจริง
ข. การปกชําในแปลงปลูก ใตตนองุนในแปลงมักจะรมรําไรอยูเ สมอจึงสามารถใชเปนแปลง
ปกชํากิ่งองุนไดโดยไมตองสรางเรือนเพาะชําใหม เพียงแตปรับปรุงดินใตตน ใหรว นซุยเหมาะตอการใส
ปุยคอกแลวยกเปนแปลงเล็กๆ หรือใชไมตีเปนกระบะแลวบรรจุวัสดุปกชําลงไป วัสดุปกชําใชเชนเดียว
กับที่กลาวแลวคือ ขี้เถาแกลบและทรายหยาบอยางละเทาๆ กัน โดยวิธีการปกชําดังกลาวขางตน
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การทําแปลงกลาออน กิ่งที่ไดจากการตอน จากการปกชํา ทีอ่ อกรากดีแลวควรนํามาปลูกใน
แปลงไมออน หรือในภาชนะจะดูแลรักษางาย การใหปุยใหนํ้าเปนไปอยางทัว่ ถึง การปลูกในแปลงไม
ออนหรือในภาชนะกอนที่จะนําไปปลูกในแปลงจริง ตนจะเจริญเติบโตแข็งแรงรวดเร็วและสมํ่าเสมอดี
กวาการเอากิง่ ปกชําหรือกิง่ ตอนไปปลูกในแปลงจริงเลยทีเดียว
แปลงกลาออน คือ แปลงดินธรรมดาเหมือนกับแปลงจริง อยูกลางแจง ดินในแปลงกลาออนนี้
ควรปรับปรุงใหรว นซุยโดยการใสปยุ คอก ปุยหมัก ขนาดของแปลงแลวแตความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
เมื่อเตรียมดินเสร็จแลว ใหนํากิ่งที่ไดจากการปกชํา หรือกิง่ ตอน มาปลูกในแปลงใหถห่ี นอย ดูแลรดนํา้
ฉีดยา ใหปุย จนกระทัง่ เนือ้ ไมของกิง่ นัน้ แกจงึ ตัดใหเหลือแตตอ หรือเหลือตาไวประมาณ 2-3 ตาแลวจึง
ขุดไปปลูกในแปลงจริงตอไป
สวนการปลูกในภาชนะก็เชนเดียวกัน ดินทีใ่ ชควรเปนดินทีร่ ว นซุย เมือ่ ปลูกกิง่ ลงไปแลวใหนาํ
มาวางเรียงกันเปนแถวเปนแนเพื่อสะดวกในการดูแล ปลูกไวจนเห็นวาเนือ้ ไมของกิง่ แกแลวจึงตัดยอดให
สั้นเหลือเพียง 2-3 ตา ก็นําไปปลูกในแปลงจริงได
5. การติดตาองุน
ตนองุนมีเปลือกไมที่ลอกออกยาก ดังนั้นการติดตาดวยวิธีตางๆ ที่จําเปนตองสอดตาไวใน
ระหวางเปลือก และเนื้อไมจงึ ไดผลไมดี วิธีที่ใชกันอยูมากก็คือวิธีที่เรียกวา วิธีติดตาแบบชิบหรือวิบ
(Chip budding) ซึ่งทําไดโดยเฉือนตาจากกิง่ พันธุด ใี หลกึ เขาไปในเนือ้ ไม บากตนตอใหเปนรูปอยาง
เดียวกับที่เฉือนตาพันธุไว เอาตาใสเขาไปในรอยบากนีแ้ ลวมัดใหแนน อาจจะมัดดวยวิธเี ปดตาหรือปด
ตาก็ได อยาใหนาเข
้ํ าไปขางในได
จุดประสงคของการติดตาองุน นี้ ก็เพื่อใหไดตนที่ใหผลดี แตมีรากแข็งแรงทนทาน องุน พันธุด ี
อาจออนแอหรือถูกรบกวนดวยศัตรูในดินไดงาย แตองุนพันธุปาบางพันธุอาจมีรากแข็งแรงทนตอโรค
แมลงในดินไดดี เราก็เอาพันธุน น้ั เปนราก (ตนตอ) แลวเอาตาพันธุด มี าติดใหเปนสวนยอด
6. การตอกิง่ องุน
ความมุงหมายในประการหนึง่ ของการตอกิง่ องุน ก็เชนเดียวกับการติดตา นอกจากนัน้ ยังทําเพื่อ
เปลี่ยนพันธุอีกดวย ในกรณีท่ีมีพันธุหนึ่งใดปลูกไวแลวและประสงคจะเปลีย่ นใหดขี น้ึ โดยใชตอเดิมเปน
รากฐาน ไมตอ งปลูกใหมอกี
การตอกิ่งองุนทําไดหลายวิธนี ้ี อาจแบงออกไดเปน 2 อยางกวางๆ คือ การตอกิง่ ในแปลง และ
การตอกิง่ นอกแปลง
1. การตอกิง่ ในแปลง (vineyard grafting) หมายถึงการทีเ่ อากิง่ พันธุ (scion) ไปตอบนตน
ตอ (stock) ที่ปลูกไวในแปลง หรือเปนการเปลีย่ นพันธุใ หเปนรูปลิม่ แลวเอาเสียบลงในชองทีผ่ า ไวของ
ตนตอ ถาเปนตนเล็กก็ใชผา ขีผ้ ง้ึ เชือก หรือผาพลาสติกรัดใหแนน ถาเปนตอใหญกไ็ มจําเปนตองผูกรัด
เพราะกิ่งพันธุจะถูกบีบแนนอยูแลว เพียงแตใชสีหรือขี้ผึ้งทาปดรอยแผลก็เพียงพอ
ในตางประเทศมักใชกิ่งพันธุที่มีตา 2 ตา แตเทาที่ทดลองทําในเมืองเราแลว ปรากฏวา กิง่ พันธุ
ที่มี 2 ตานีแ้ หงงาย สูใ ชกง่ิ พันธุท ม่ี ตี าเดียวไมได
2. การตอกิง่ นอกแปลง (bench grafting) การตอกิง่ นอกแปลงนีค้ อื การเอากิง่ พันธุ(scion)
ตอหรือเสียบกับกิง่ หรือรากของตนตอ (stock)แลวจึงนําไปปกชําหรือปลูกตอไป วิธนี เ้ี หมาะสมสําหรับ
สวนใหญ ๆ เพราะทําไดสะดวกและรวดเร็วดีกวาการตอกิง่ ในแปลงมาก
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การตอกิง่ นอกแปลงนีท้ ําไดหลายวิธี ที่ทํากันมากคือแบบ ชิบ Cleft graft และแบบวิบ หรือ
ปากฉลาม whip graft แบบแรกคือแบบชิบ (cleft graft) นั้นทําเชนเดียวกับทีก่ ลาวมาแลวในเรือ่ ง
การตอกิ่งในแปลงแตใชกง่ิ พันธุ และตนตอทีม่ ขี นาดเทา ๆ กัน เสมอไป
สวนแบบวิบ หรือปากฉลาม (whip graft) นั้น ก็ใชกง่ิ พันธุแ ละตนตอทีม่ ขี นาดเดียวกันเชนกัน
เฉือนโคนกิ่งพันธุเปนปากฉลาม แลวผาออกใหเปนลิม่ ทําการเฉือนและผาสวนปลายของกิง่ หรือราก
ของตนตอใหเหมือนกับที่ทํากับกิ่งพันธุ แลวเอาพันธุและตนตอนี้เสียบเขาใหแนน ใชเชือกหรือผา
พลาสติก ฯลฯ ผูกเพื่อมิใหขยับเขยื่อน และนําไปปกชําหรือปลูกตอไป
7. การเสริมขาองุน
เปนวิธีที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ใชในกรณีทป่ี ลูกองุน พันธุด อี ยูแ ลว แตตอ งการใหมรี ะบบรากทีแ่ ข็งแรง
หาอาหารไดเกง ตนองุน ทีจ่ ะนํามาเสริมมักใชตน องุน ปา วิธีทําคือปลูกตนองุน ปาใกลๆ กับตนพันธุด ที ม่ี ี
อยูแลว เมื่อตนองุน ปาเติบโตแข็งแรงดีแลว ก็บากทีต่ น องุน พันธุ และเสีย้ มปลายกิง่ องุน ปา แลวนํามา
ประกอบกันใหสนิทพันดวยพลาสติกเหนียวใหแนน ก็จะไดตน องุน ทีม่ ี 2 ขา หรือมี 2 โคน ถาตองการ
ใหมี 3 ขาก็ตอดานตรงขามอีกตนหนึง่ ขนาดของตนองุน พันธุแ ละองุน ปาทีน่ ามาเสี
ํ
ยบไมจาเป
ํ นตองเทา
กันก็ได เมื่ออยูไปหลายๆ ป โคนทัง้ สองจะเติบโตเทาๆ กันเอง
8. ตนตอองุน
ตามที่กลาวไวแลในเรื่องการติดตาองุนวา การติดตาวตอกิ่งองุนพันธุดีบนตนตอก็เพื่อใหองุน
พันธุดีมีรากที่แข็งแรงทนทาน ไมถูกศัตรูในดินรบกวน ศัตรูในดินขององุน ทีส่ าคั
ํ ญคือ ไสเดือนฝอย
(nematode) และแมลงชนิดหนึ่งมีชื่อวา ฟวลอกเซอรา (phylloxera) องุนพันธุดีพวก องุน ยุโรป
(vinifera) ไมมีความทนทานตอตัวนีจ้ งึ ทําใหเราสามารถนํามาใชประโยชน ในดานเปนตนตอปองกัน
ศัตรูที่รายแรงดังกลาวไดผลดี นอกจากเรือ่ งการปองกันโรคแมลงแลว ตนตอยังอาจใชประโยชนในการ
ปลูกในทีด่ นิ ตาง ๆ กันอีกดวย เพื่อใหตนเจริญเติบโตดีที่สุด
สําหรับตนตอองุน นี้ ในตางประเทศไดศกึ ษาคนควากันอยางกวางขวาง จนกลาวไดวา มีตน ตอที่
เหมาะสมกับสภาพตางๆ ทุกอยาง เชนตนตอทีท่ นโรค ทนแมลง ตนตอสําหรับปลูกในดินทราย ตนตอ
สําหรับปลูกในดินเหนียว เปนตน
สวนตนตอที่ใชกนั อยูใ นประเทศไทยนัน้ เปนตนตอองุน ปา หรือองุน เปรีย้ ว ซึง่ ใชสําหรับเปนตน
ตอสําหรับติดตา องุน พันธุด ตี า งๆ หรือใชเสริมขา (เสริมราก) องุน พันธุท ด่ี ปี ลูกอยูก อ นแลว

หลักทัว่ ไปในการปรับปรุงคุณภาพของผลองุน
ผูซื้อองุนอาจจะสังเกตไดวา องุน ทีม่ ขี ายตามทองตลาด
ทั่วไป คุณภาพไมคอยจะดีนัก กลาวคือผลเล็ก ชอผลเล็ก ผลนิม่
ไมกรอบ ผิวไมสวย มีรสเปรีย้ ว รสฝาด ไมชวนชื้อ ไมนา รับ
ประทาน การที่องุนมีคณ
ุ ภาพไมคอ ยดีดงั กลาวมีสาเหตุมาจาก
หลายประการและอาจแกไขปรับปรุงใหคณ
ุ ภาพดีขน้ึ ได แตทง้ั นี้
ไมไดหมายความวา องุน ทีป่ ลูกในเมืองไทยทัง้ หมดคุณภาพไมดี
ในทองที่บางแหงสามารถผลิตองุนที่มีคุณภาพเทียบเทาหรือดี
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กวาองุนตางประเทศเสียอีก ทั้งนี้เพราะชาวสวนมีความรูค วามชํานาญในการปรับปรุงคุณภาพขององุน
นั้นเอง แตท่ีเรามักไมคอ ยพบในตลาดทัว่ ไปเพราะพอคาเลือกทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีๆ สงไปขายตางประเทศ เชน
มาเลเซีย สิงคโปร ปนัง เปนตน ตลาดในประเทศก็มขี ายเปนบางตลาดเทานัน้ หรือในเทศกาลเปนครัง้
คราว
องุนที่มีคุณภาพดีๆ จะไดราคาดีกวาองุน ทีค่ ณ
ุ ภาพไมดี 2-3 เทา และยังสงขายตางประเทศได
อีกดวย การปรับปรุงคุณภาพของผลองุน จึงเปนสิง่ จําเปนที่ควรกระทําอยางยิง่
คุณภาพของผลองุนรวมความถึง ขนาดของผล ขนาดของชอผล สีของผล ความสมําเสมอของสี
่
ความกรอบ รสชาติ คุณภาพในการเก็บรักษา และคุณภาพในการขนสง เปนตน
การปรับปรุงคุณภาพของผลองุน อาจทําไดโดย
1.$ การบํารุงตนองุนใหแข็งแรง สมบูรณเต็มที่
หลังการเก็บผลควรปลอยใหตน องุน พักตัวระยะหนึง่ โดยทั่วไปประมาณ 2 เดือน จากการ
สังเกตถาใหตน องุน พักตัวนัอยในฤดูวตอไปผลผลิตและคุณภาพจะไมดี ทัง้ นีเ้ พราะอาหารสะสมในตนมี
ไมเพียงพอและไมควรปลอยใหตน พักตัวนานเกินไป เพราะตนองุน จะแตกกิง่ เล็กๆ ออกมาเองโดยไมได
ตัดแตง กิง่ พวกนีจ้ ะใชอาหารสะสมในตนไปโดยเปลาประโยชน เมื่อทําการตัดแตงจะทําใหตน องุน ใหผล
ผลิตนอยลงและคุณภาพไมคอยดีเชนกัน ระยะเวลาในการปลอยใหพกั ตัวนานกวาตนทีใ่ หผลผลิตนอย
เปนตน รวมทั้งฤดูกาลดวย เพราะขณะทีต่ น องุน พักตัวถาฝนตกองุน จะแตกกิง่ กานเล็กๆ ออกมาเอง ผู
ปลูกก็จาเป
ํ นตองตัดแตงกอนกําหนด
2.$ การไวชอผล และการไวผลในชอ
ปกติองุนที่ปลูกในบานเราทุกวันนี้ มีนิสัยที่จะใหชอดอกมาก และจํานวนผลในชอก็มาก จนตอง
ชวยปลิดดอก ชอผล ปลิดผลในชอออกเสียบาง ถาปลอยผลไวัทั้งหมดจะเกินกําลังของตน ทําใหผลมีคณ
ุ
ภาพไมดี ผลเล็ก และผลก็เบียดเสียดกันแนนมากเกินไป
การปลิดดอกปลิดผลมี 3 วิธีคือ
ก. การปลิดชอดอก โดยการปลิดชอดอกทีม่ ขี นาดเล็ก ดอกไมสมําเสมอทิ
่
ง้ ไปเสียบาง
ข. การปลิดชอผล นิยมปฏิบตั มิ ากกวาวิธแี รก เพราะวาทราบจํานวนทีแ่ นนอน เพราะการ
ปลิดชอดอกนัน้ ชอดอกทีเ่ หลืออาจไมตดิ ผลก็ได
ทั้งการปลิดชอดอก ชอผล ควรใหชอ ดอก ชอผล ที่เหลือกระจายอยูทั่ว ๆ ไปในตน จะทําใหผลที่
คงไวมีคุณภาพดี แตทง้ั นีต้ อ งคํานึงถึงราคาขายดวย การปลิดชอดอก ชอผลออกมากๆ แมคุณภาพผลจะ
ดีแตผลผลิตจะลดลงมากเหมือนกัน รวมทัง้ ความสมบูรณของตนดวย
ค. การปลิดผลในชอ อาจทําโดยการตัดชอดอกออกบางสวน แตไมนยิ มปฏิบตั กิ นั มักจะใชวิธี
ตัดผลในชอออกมากกวา โดยการใชกรรไกรเล็ก ๆ สอดเขาไปตัดขัว้ ของผล การตัดผลจะทํา 1-2 ครัง้
จนชอผลโปรงพอเหมาะ ผลองุน ไมเบียดเสียดกัน ผลเล็กๆ ที่ตัดออกก็ขายไดโดยทําเปนองุน ดอง
3.$ ปลอยใหผลองุน แกเต็มที่
จะทําใหไดผลองุน ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี รสหวานจัด แตในทางปฏิบตั จิ ริงๆ แลว บางครัง้ ก็จาต
ํ องเก็บ
กอนที่ผลองุน จะแกเต็มที่ เชน ฝนตกถาทิ้งไวจะทําใหผลแตกเสียหายหรือพอคาบอกใหตดั กอนเนือ่ งจาก
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องุนขาดตลาด เปนตน องุน ทีต่ ดั กอนจะมีผลสีเขียวจัด (พันธุข าว) รสเปรี้ยว ฝาด เก็บไวไดไมนาน
จะเหีย่ วรวงหลนงายเปลือกเหนียว
และไมควรปลอยใหองุน แกจดั เกินไป เพราะจะทําใหผลรวงหลนเสียหายงาย รสหวานจัดเกินไป
เก็บไวไมไดนาน
การดูวาองุนจะแกจัดเมื่อใด อาจดูจากสีของผล ความหวานของผล จํานวนวันตัง้ แตออกดอกจน
ถึงผลแก และอืน่ ๆ ประกอบกัน
4.$ ควรงดการใหนาก
้ํ อนเก็บผล
ชาวสวนบางแหงจะใหน้ําแกตน องุน กอนเก็บทัง้ นีเ้ พือ่ ใหไดน้าหนั
ํ กเพิม่ ขึน้ แตการใหนาก
ํ้ อนเก็บ
จะทําใหคณ
ุ ภาพของผลองุน ลดลง กลาวคือไมหวานเทาที่ควร เนือ้ ไมกรอบ ผลเก็บไวไดไมนาน
ปกติจะงดการใหน้ําอยางนอยประมาณ 7 วัน กอนที่วจะทําการเก็บผล จะทําใหไดผลองุน ทีไ่ ดมี
รสหวานจัด คุณภาพของผลดี ขณะเดียวกันระยะนีก้ ใ็ หงดการใชยาฆาแมลง ยากันราดวยเพือ่ ความ
ปลอดภัยของผูบ ริโภค
5. การทรมานพืช
การทรมานพืชดวยวิธีตางๆ เชน การควัน่ กิง่ การรัดกิง่ หรือรัดตนดวยลวด การบากกิ่ง บางครัง้
การทรมานพืชใชเพื่อบังคับใหพืชออกดอกหรือติดผล ในกรณีทพ่ี ชื นัน้ ออกดอกยาก หรือออกดอกแลว
ไมคอยติดผล แตบางครัง้ ก็ใชการทรมานพืช เพื่อใหผลดีมีคุณภาพดี ในองุน มีการทรมานพืชดวยวัตถุ
ประสงคทั้งสองอยางแตสําหรับองุน ทีป่ ลูกในเมืองไทยในปจจุบนั มีนสิ ยั ออกดอกงาย ติดผลมากอยูแ ลว
จึงไมจํ าเปนตองทรมานเพื่อใหออกดอกและติดผล แตการปรับปรุงคุณภาพอาจจะจําเปนในบางสวน
หรือบางพันธุซ ง่ึ ตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง ทําใหอาหารตางๆ ทีพ่ ชื ปรุงไดไมเคลือ่ นทีม่ าลงสวนลางคงสะสมอยูส ว น
บนทําใหผลไดรบั อาหารอุดมสมบูรณ ทําใหคณ
ุ ภาพของผลดีขน้ึ
แตท่ีไมคอ ยนิยม เพราะตองมีความชํานาญในการทํางาน รอยควัน่ จะตองไมใหญเกินไป ไมลกึ
เกินไปตองกะเวลาใหรอยควัน่ ตอเชือ่ มกันในเวลาอันรวดเร็ว เพราะถาชาเกินไปตนจะโทรม และมักไม
ทําติดตอกันทุกป การขาดความชํานาญอาจทําใหกง่ิ องุน หรือตนองุน ตายได
6.$ การใสปยุ
จากการศึกษาพบวา องุน เปนพืชชนิดทีต่ อ งการธาตุอาหารตาง ๆ หรือปุย เปนปริมาณคอนขาง
มาก เพื่อบํารุงตนใหแข็งแรง บํารุงผลใหมคี ณ
ุ ภาพดี ชาวสวนบางแหงจะใสปยุ ถึงฤดูละ 3 ครัง้ หลังเก็บ
ผลแลวก็ใสปุยครั้งหนึ่ง ซึง่ เรียกปุย รองพืน้ สําหรับบํารุงตนพรอมกับปุย มูลสัตวตา ง ๆ เพื่อบํารุงตนดวย
ครั้งที่สองจะใหหลังตัดแตงประมาณ 7-15 วัน เปนการบํารุงยอด ใบ และดอก ทีผ่ ลิตขึน้ มาใหมและ
ครั้งที่ 3 จะใสประมาณ 45 วันหลังตัดแตง เปนการบํารุงคุณภาพของผลองุน รวมแลวจะประมาณ 1.5
กก. ตอตนแลวแตความอุดมสมบรูณข องดิน สูตรปุย ก็ตา งๆ กันออกไป แลวแตความอุดมสมบูรณของ
ดินเชนกัน ทั้งนี้กอนการใสปุยควรจะไดศึกษาสังเกตการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของผลในฤดู
กอน และจะใหดคี วรไดนําดินมาวิเคราะหเสียกอนจะชวยใหใชปุยที่ถูกสูตร และในปริมาณทีถ่ กู ตองซึง่ จะ
เปนการประหยัดและไดผลดีกวา
ตัวอยางจากการทดลองปุย เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของผลองุน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พบวาที่มธี าตุอาหารฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียมสูง จะชวยใหผลองุนมีคุณภาพดี โดยเฉพาะธาตุโปร
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แตสเซียมจะทําใหผลองุน เขาสีสมําเสมอ
่
สีสวย ผลกรอบ รสหวานจัด สูตรทีใ่ หผลดีในการทดลองดัง
กลาวคือ 6-24-36 ใชในอัตรา 1 กก. ตอตนโดยการแบงใส 2 ครัง้ คือ 7 วันหลังตัดแตงและ 45 วัน
หลังตัดแตง เปนตน
7.$ การใชฮอรโมน
ปจจุบันการใชสารฮอรโมนเมื่อปรับปรุงคุณภาพของผลองุนกําลังเปนทีน่ ยิ มอยางกวางขวางของ
ชาวสวนองุน เพราะสารฮอรโมนมีคุณสมบัติทําใหผลองุน มีรปู รางยาวขึน้ ชอผลยาว สวยงามเปนที่
ตองการของผูซื้อ คุณภาพของผลก็ดกี วา กลาวคือผลกรอบ เปลือกไมเหนียว รสหวาน และการใชสาร
ฮอรโมน ยังทําใหผลองุน แกเร็วขึน้ อีกดวย
ฮอรโมนที่ใชมขี ายเปนการคาในชือ่ ทีต่ า ง ๆ กันออกไป แตตัวยามักเหมือน ๆ กัน ทีน่ ยิ มมาก
ชนิดหนึง่ คือ “จิบเบอรเลนลิด เอซิด “ หรือ จี.เอ. (G.A.)ซึ่งทําใหผลองุน มีคณ
ุ ภาพดีดงั กลาว การใช
อาจโดยการพนนํายานี
้
ไ้ ปยังชอองุน แตชาวสวนบางแหงนิยมวิธชี บุ ชอองุน มากกวา เพราะทําไดรวดเร็ว
และประหยัดนํายาโดยเอานํ
้
ายาใส
้
ในถุงพลาสติก แลวเอาชอองุน จุม ลงไปประมาณ 2-3 วินาที การใช
วิธีนี้มีขอเสียในแงที่อาจแพรเชื้อโรคจากชอหนึ่งไปยังอีกชอหนึ่งได ถาเปนระยะที่โรคกําลังระบาด ควร
ผสมยากันราลงไปดวย อัตราของสารฮอรโมนทีใ่ ชประมาณ 35-50 พี.พี.เอ็ม. (35-50 สวนของตัวยา
ในนํ้าลานสวน) ผูป ลูกอาจซือ้ ตัวยามาผสมเองหรือทีผ่ สมไวเสร็จแลวก็ได
สารฮอรโมน ชวยใหองุน มีคณ
ุ ภาพดีดงั กลาว แตมขี อ เสียเชนเดียวกัน กลาวคือ จะทําใหขั้วผล
องุนเปราะ รวงหลุดไดงา ย เวลาขนสงผลองุน จะรวงมาก การขนสงตองทําดวยความระมัดระวัง ทัง้ นีต้ อ ง
ศึกษาผลของฮอรโมนใหดีเสียกอนวาใชในอัตราใดจึงจะไดผลที่คุณภาพดีและไมรวงงาย เพราะยิ่งใช
อัตราเขมขนมากจะยิง่ ทําใหรว งมาก
จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธของการรวงของผล เนือ่ งจากการใชฮอรโมนตัวนี้ และการใช
ปุยพบวาปุยที่มีสูตรโปรแตสเซี่ยมสูง เชน 6-12-36 , 6-24-36 จะชวยลดการรวงของผลใหนอ ยลง
ได
1. พันธุไ วทมาลากา
เปนพันธุที่ปลูกเปนการคามากที่สุดในปจจุบัน เปนที่นิยมของผูบริโภคโดยทั่วไป ลักษณะผล
คอนขางยาวเมือ่ แกผลเปนสีเหลืองอมเขียว เหลืองนวลสวยงาม ชวนซื้อ รสหวานกรอบ ชอผลยาวรูป
ทรงสวยงามดีไหตอกดก ติดผลมากจนตองปลิดผลทิง้ บาง สามารถใหผลไดปล ะ 2 ครัง้
2. พันธุไ วทมาลากาลูกยาว
ลักษณะทัว่ ไปเหมือนกับพันธุไ วทมาลากา แตผลยาวกวา ทําใหดสู วยงามชวนซือ้ ยิง่ ขึน้ ปจจุบัน
เปนที่ยอมรับกันวาเปฯอีกพันธุหนึ่งตางหากจากพันธุไวทมาลากาเดิม ผูป ลูกองุน หันมาสนใจปลูกพันธุ
นี้มากขึน้ ใหผลผลิตไดปล ะ 2 ครัง้ เชนกัน
2.$ พันธุค ารดนิ าล
ผลสีแดงหรือสีมวงอมแดง เปนพันธุท ป่ี ลูกเปนการคามานานแลว แตปจจุบันไมคอยนิยมปลูก
กันมากนัก เพราะมีขอ เสียหลายประการ เชน ผลแตกเสียงายเมือ่ โดนฝน ราคาปจจุบันถูกกวาพันธุไวท
มาลากามาก ชอเล็กกวา รสออกเปรีย้ วมากกวา เปนตน แตกม็ ขี อ ดีเปนพันธุเ บา คือสามารถใหผลผลิต
ไดปละ ถึง 3 ครัง้ ลักษณะทัว่ ไปของพันธุน ค้ี อื ผลกลมคอนขางใหญ เมือ่ แกจะเปนสีมว งแดง หรือมวง
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ดํา รสหวานอมเปรีย้ วเล็กนอย ชอผลคอนขางกลม ชอไมใหญ ติดผลกําลังดีไมเบียดเสียดกันมาก ไม
ตองปลิดผลทิ้งมากความจริงแลวพันธุห นึง่ โดยเฉพาะพวกที่ชอบผลไมที่ออกรสเปรี้ยวเล็กนอย อยางไร
ก็ตามพันธุนม้ี ผี ปู ลูกลดลงเรือ่ ยๆ และมีโอกาสที่จะเลิกปลูกไปในที่สุด
3.$ พันธุล ูสเพอรเลท
เปนพันธุไมมีเมล็ด ผลแกสเี หลืองสวยงามดี ผลคอนขางกลม ขนาดปานกลาง รสหวานกรอบ
อรอยเมื่อใชสารฮอรโมนชวยทําใหชอผลยืดยาวขึ้น ผลยาวขึน้ เล็กนอยสวยงามดี ใหดอกดก ติดผลมาก
พอสมควรตองปลิดผลทิ้งบางไมใหเบียดเสียดกัน ชอผลคอนขางยาวแบบเดียวกับพันธุไ วทมาลากา แต
ขนาดเล็กกวา ใหผลไดปล ะ 2 ครัง้ พันธุล สู เพอรเลท นับวาเปนพันธุไ มมเี มล็ดทีน่ า สนใจ เพราะจาก
การทดลองมีแนวโนมทีจ่ ะเปนพันธุป ลูกเปนการคาได ทั้งสําหรับรับประทานผลสด และบรรจุกระปอง
สําหรับในรองสวนเกา ที่ยกรองไวแลว หรือเคยปลูกพืชอยางอืน่ มาแลว ดินอยูในสภาพที่เหมาะ
สมพอสมควร ไมเหนียวเกินไป การเตรียมดินใหกําจัดวัชพืชตาง ๆ ออกใหหมด ลอกเลนในทองขึน้ มาไว
บนหลังแปลง เพือ่ ใหแปลงปลูกสูงขึน้ และรองนําลึ
้ กพอเหมาะกับการระบายนํา้ ปลอยใหเลนทีล่ อกขึน้
มาตากแดดจนแหงสนิท จึงขุดดวยจอบหรือซอนขุดดินใหลกึ 1 หนาจอบ เปนกอนโต ตากดินจนแหง
สนิทแลวโรยปูนขาว ใสปยุ คอก ปุยหมัก ยอยดินใหละเอียด รวนซุย รดนํ้าใหดนิ ยุบตัวแตกเปนกอน
เล็กๆ

การขุดหลุมปลูก
หลังจากการเตรียมดินแปลงปลูกเรียบรอยแลวจึงขุดหลุมปลูกขนาด กวาง-ยาว-ลึก 50
เซนติเมตร จะเปนหลุมสีเ่ หลีย่ มหรือหลุมกลมก็ได ขนาดของหลุมขึน้ อยูก บั สภาพของดินดวย กลาวคือ
ถาดินรวนซุย หลุมปลูกขนาดเล็กก็ได แตถาดินยังอยูในสภาพที่ไมคอยดีพอ หลุมปลูกควรมีขนาดใหญ
เพื่อจะไดปรับปรุงสภาพของดินในหลุมปลูกใหดขี น้ึ ดินทีข่ ดุ ขึน้ มานัน้ ใหตากแดดไวจนแหงสนิท แลว
ยอมใหเปนกอนเล็กๆ ผสมดินทีข่ ดุ ขึน้ มาดวยปุย คอก ปุยหมัก เศษใบไมผุๆ แลวจึงกลบดินลงไปในหลุม
ตามเดิม รดนํ้าจนดินยุบดีแลวก็พรอมทีจ่ ะปลูกได
ระยะของหลุมปลูกแบบนี้ คือระหวางหลุมหางกัน 3-3.5 เมตร โดยขุดหลุมกลางแปลงเปนแถว
เดียวไปตลอดความยามของแปลง
การปลูกในทีด่ อน
การปลูกในทีด่ อนหรือการปลูกแบบไร ทีป่ ลูกอาจเปนไรหรือสวนเกา หรือที่บุกเบิกใหม การ
เตรียมที่ปลูกตองทําที่ใหโลงเตียน ขุดตอไมออกใหหมด ไถพรวนดินอยางนอย 2 ครัง้ โดยครัง้ แรกไถดิน
เปนกอนโตๆ หรือไถดะ ตากดินไวระยะหนึ่งจนแหงดีแลวจึงไถพรวนหรือไถแปร ใหดนิ ยอยละเอียดลง
กอนการไถครั้งสองนีถ้ า ดินไมคอ ยดี ขาดอินทรียว ตั ถุ ควรใสปยุ อินทรียต า งๆ เศษใบไมผุ เปลือกถัว่
หรือวัสดุตางๆ ที่พอหาไดในทองที่เพื่อใหดินขึ้น หรืออาจปรับปรุงดินโดยการปลูกพืชตระกูลถัว่ สักระยะ
หนึ่งกอนจนดินอยูในสภาพรวนซุยดีแลว จึงลงมือปลูกองุน นอกจากนีอ้ าจตองทําระดับ ทําทางสงนํา้
หรืออื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของพื้นที่และวิธีการปฏิบัติการดูแลรักษา
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การเตรียมหลุมปลูก
เมื่อเตรียมดินจนอยูใ นสภาพดีและจึงขุดหลุมปลูก โดยหลุมปลูกมีขนาด กวาง-ยาว-ลึก 50100 เซนติเมตร แลวแตความอุดมสมบูรณและสภาพของดิน ถาดินดีรว นซุยหลุมก็ขดุ ขนาดเล็กได ถา
สภาพดินไมดีขาดธาตุอาหารตาง ๆ ก็ควรขุดหลุมปลูกใหโตเพือ่ จะไดปรับปรุงสภาพดินในหลุมปลูกใหดี
ขึ้น ดินที่ขุดขึ้นมา ใหแยกเปนสองกองคือ ดินชัน้ บนกองหนึง่ ดินชัน้ ลางอีกกองหนึง่ ตากดินใหแหงแลว
ผสมดินดวยปุยอินทรียตาง ๆ แลวจึงกลบลงในหลุมตามเดิม โดยเอาดินชัน้ บนกลบลงกนหลุมและดิน
ชั้นลางกลบไวดานบนเสร็จแลวรดนําให
้ ดนิ ยุบตัวเสียกอนจึงลงมือปลูก
การปลูกแบบที่ดอนนี้ การขุดหลุมปลูกใหขุดเปนแนวเสนตรงไปตลอดแนวความยาวของพื้นที่
ระยะระหวางหลุม 3.00-3.50 เมตร และระยะระหวางแถวใหเวนหางพอสมควร เพือ่ ความสะดวกใน
การเขาไปปฏิบตั งิ านตางๆ คือประมาณ 4.00-5.00 เมตร
วิธปี ลูก
เมื่อเตรียมหลุมปลูกเสร็จแลว ทําหลุมเล็ก ๆในหลุมนัน้ นํากิง่ ลงปลูก กลบดินโดยรอบใหแนน
รดนํ้าใหชุม ปกไมรวกติดๆ ตน ผูกกิ่งองุนกับหลักไมรวกใหแนน หลังจากปลูกใหมๆ ถาฝนไมตกใหรด
นํ้าทุกวันและฉีดยาปองกันโรคแมลงเปนครัง้ คราว ในชวงทีต่ น องุน ยังเล็กอยูน ้ี ควรปลูกพืชพวกลมลุก
เปนพืชแซม เพื่อหารายได และชวยปรับปรุงสภาพของดินใหดขี น้ึ ดวย เชน พวกผักตางๆ ถัว่ ตางๆ ถา
ปลอยทิ้งไวเฉย ๆจะเสียเวลาที่จะตองคอยดายหญาอยูเสมอ ในชวงนีอ้ งุน สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ตองคอยผูกตนให
ติดกับกลักอยูเ สมอ
การทําคาง
การทําคางจะทําหลังจากทีป่ ลูกองุน แลวประมาณ 1 ป ซึง่ ตนองุน จะสูงพอดีทจ่ี ะขึน้ คางไดคา ง
ตนองุนมีหลานแบบดวยกัน และแบบที่นิยมทํากันมากคือ คางแบบเสาคู แลวใชลวดขึง มีวธิ กี ารและขัน้
ตอนดังนี้ คือ
1. การเลือกเสาคาง เสาคางอาจใชเสาซีเมนตหนา 3 นิ้วหรือ 4 นิว้ ก็ได เสาคางซีเมนตจะแข็ง
แรงทนทานอยูไ ดนานหลายป แตก็ราคาแพงและหนัก เวลาทําคางตองเสียแรงงานมาก ถาใชเสาไมให
ใชไมเนือ้ แข็งขนาดหนา 2x3 นิว้ หรือหนา 2x4 นิ้ว หรือเสากลมก็ได เสาควรยาวประมาณ 2.5-3
เมตร หรือกวานี้ ซึง่ เมือ่ ปกลงดินเรียบรอยแลว ใหเหลือสวนทีอ่ ยูเ หนือดินประมาณ 1.20-1.50 เมตร
2. การปกเสา ใหปก เสาเปนคูๆ สองขางของแปลง ในแนวเดียวกัน โดยเสาแตละคูหางเทากัน
คือประมาณ 1.5-2 เมตร ติดคานทีห่ วั เสาแตละคู โดยเหลือหัวไมยน่ื ออกไปทัง้ สองขาง หรือปกเสาหาง
กัน 3 เมตร เมือ่ ติดคานบนแลวจะพอดีหวั ไม (ตามภาพ) การติดคานเชือ่ มระหวางเสาแตละคูใ หใชนอ ต
เหล็กเปฯตัวยึดไมควรยึดดวยตะปู เพราะจะไมแข็งแรงพอ ระยะหางระหวางเสาแตละคูป ระมาณ 1020 เมตร ยิ่งปกเสาถี่จะยิ่งแข็งแรงทนทาน แตกส็ น้ิ เปลืองมาก บางแหงจึงปกเสาเพียง 3 คู คือหัวแปลง
กลางแปลง และทายแปลง และระหวางเสาแตละคูใ ชคา งไมรวก ชวยคําไว
้ เปนระยะๆ ซึง่ ก็สามารถใชได
และประหยัดดี แตตอ งคอยเปลีย่ นคางไมรวกกันบอยๆ
4. การขึงลวด
ลวดที่จะนํามาขึงทําคางใหใชลวดขนาดใหญพอสมควรคือ ลวดเบอร 11 ซึง่ ลวดเบอร 11 นี้
หนัก 1 กิโลกรัมจะยาวประมาณ 18 เมตร ใหขงึ ลวดพาดไปตามคานแตละคูต ลอดความยาวของแปลง
โดยใชลวด 4-6 เสน เวนระยะลวดใหหางเทา ๆ กัน ที่หัวแปลงและทายแปลงใหใชหลักไมขนาดใหญ
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ตอกฝงลงไปในดินใหแนน แลวใชลวดโยงจากคางมามัดไวทห่ี ลักนี้ เพือ่ ใหลวดตึงหลังจากขึงลวดเสร็จ
แลว ใหตรวจดูวา ลวดหยอนตกทองชางหรือไม ถาหยอนมากใหใชไมรวกขนาดใหญปก เปนคูๆ ตามแนว
เสาคาง แลวใชไมรวกอีกอันหนึง่ พาดผูกดานบนในลักษณะเดียวกับคาง เพื่อชวยรับนําหนักเปนระยะๆ
ไปตลอดทั้งแปลง เพราะเมือ่ ตนองุน ขึน้ คางจนเต็มแลวจะมีนาหนั
้ํ กมาก จําเปนตองชวยรองรับนําหนั
้ ก
หรือคําไว
้ ไมใหคางหยอน
การแตงทรงตน
ในตอนปลูกตนองุนนัน้ จะมีไมรวกปกขนาบกับกิง่ และคอยผูกเชือกใหตน แนบไมอยูต ลอดเวลา
ทั้งนี้เพื่อบังคับใหตนตั้งตรง เมือ่ ตนองุน เติบโตจนยอดสูงถึงระดับคางหรือเสมอระดับลวดทีข่ งึ ไว จึงทํา
การแตงทรงตน วิธีทําคือ เด็ดยอดองุน ทีส่ งู กวาระดับลวด หลังจากนัน้ ตนองุน จะแตกตาออกมา 2 ตา
ตรงขามกน ซึ่งจะเอาไวทั้ง 2 กิ่ง หรือกิ่งเดียวก็ได ถาเอาไวสองกิง่ ใหจดั กิง่ ทัง้ สองอยูต รงขามกัน การไว
2 กิ่ง มักพบปญหาวา กิง่ ทัง้ สองเติบโตไมเทากัน ทําใหการกระจายของผลไมสมํ่าเสมอกัน จึงมักนิยมไว
กิ่งเพียงกิ่งเดียว คือ หลังจากทีเ่ ด็ดออก กิ่งที่คงไวทุกตนใหจัดกิ่งใหหันไปทางเดียวกันคือหันไปทางหัว
แปลงหรือทางทายแปลงในทิศทางเดียวกันเหมือนๆ กัน ทุกตน ซึง่ เมือ่ ตนเติบโตเต็มที่ กิง่ ของตนหนึง่
จะไปจรดโคนกิง่ ของตนถัดไปพอดี หรือเกยทับกันบาง
หลังจากที่จัดกิ่งใหหันไปในทิศที่ตองการแลว พอกิง่ นัน้ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ใหเด็ด
ยอดออกกิ่งจะแตกตาใหม เติบโตเปนกิง่ ใหม 2 กิ่ง ใหคงเหลือไวทง้ั สองกิง่ และเมือ่ กิง่ ใหมยาวประมาณ
50 เซนติเมตร ก็เด็ดยอดอีก และเหลือไวทั้ง 2 กิ่งเชนเดียวกัน ทําเชนนีไ้ ปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ กิง่ องุน เต็ม
คางจึงหยุดการตัดยอด
ในระหวางที่เด็ดยอดใหกิ่งแตกใหมนั้น จะตองจัดกิง่ ใหกระจายใหเต็มคางอยางทัว่ ถึง อยาใหทับ
กันหรือซอนกันมาก จัดใหกง่ิ อยูบ นคางเสมอ อยาใหกิ่งตั้งชี้ฟา หรือหอยยอยลงดานกลาว การจัดกิ่งให
อยูในที่ ๆ ตองการมักใหวิธีผูกดวยเชือกกลวย เพราะเชือกกลวยวจะผุเปอ ยในเวลาไมนานนัก ทําใหการ
ตัดแตงกิง่ ในครัง้ ตอๆ ไป ทําไดสะดวก
ชวงการเติบโตของตนองุน นับตัง้ แตปลูก ชวงแตงทรงตน จนถึงระยะทีม่ อี ายุพอจะตัดแตงไดน้ี
เรียกวาระยะ “เลีย้ งเถา” ซึง่ ใชเวลาประมาณ 8-12 เดือน ในชวงเวลา “เลีย้ งเถา”ควรปฏิบตั ดิ งั ตอไปนี้
คือ
1. ใหน้าอย
ํ างสมําเสมอ
่
อยาใหดินแหงได ถาขาดนําต
้ นองุน จะชะงักการเติบโต ไมสมบูรณแข็ง
แรงทําใหขน้ึ คางไดชา ถาฝนไมตก ควรรดนําให
้ ทุกวัน
2. ฉีดยาปองกันโรคแมลง เปนระยะตามความเหมาะสม อยาปลอยใหโรคแมลงเขาทําลาย
เพราะจะทําใหชะงักการเติบโต ตนออนแอ ไมสามารถใหดอกใหผลในเวลาทีก่ าหนดได
ํ
3. การใสปุย เพือ่ ใหตน องุน สมบูรณแข็งแรง เติบโตอยางรวดเร็ว จําเปนตองบํารุงตนดวยการใส
ปุย โดยใสทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี ประมาณ 2-3 ครัง้ (ในชวงเลีย้ งเถานี้) อาจใสพรอมกันทัง้ สอง
อยางในคราวเดียวกันเพือ่ ประหยัดแรงงานดังนี้ คือ
- การใสปยุ ครัง้ แรกประมาณตนละ 1 บุง กี้ สวนปุย เคมีใชครัง้ ละ 1 กํามือตอตน โดยใชปุยยูเรีย
หรือ แอมโนเนียมซัลเฟตหรือแอมโมฟอส เพือ่ เรงการเจริญเติบโตของตน การใสครัง้ แรกมักใสหลังจาก
ปลูกได 1 เดือน วิธใี สใหหวานปุย คอกลงไปกอนรอบ ๆ ตน แลวจึงหวานปุย เคมีตามลงไป พรอมพรวน
ดินรอบ ๆ ตนบาง ๆ รดนํ้าใหชุม
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- เมื่ อตนองุนมี อายุ 3-4 เดือน ให ใ ส ปุ  ย เคมี ที่ มีธ าตุ อ าหารครบทุ ก ตั ว คื อ ธาตุ
ไนโตรเจนฟอสผอรัสและโปแตสเซียม วิธีใสก็แบบเดียวกัน และวงกวางขึน้ ใชปยุ มากขึน้ จนกระทั่งเถา
องุนเจริญเติบโตเต็มคาง การใสปุยก็ใชวิธีหวานทั้งแปลง ขอควรระวังคือ เมือ่ หวานปุย แลวเวลาพรวน
ดินใหพรวนเพียงบางๆ อยางระมัดระวัง เพราะรากองุน สวนใหญจะอยูต น้ื ๆ และเมือ่ พรวนดินแลว หรือ
หวานปุยแลวควรรดนําทั
้ นทีใหปยุ ละลายซึมลงในดิน และอยารดจนโชกจนนําไหลออกจากแปลง
้
จะชะ
พาปุย ออกไปจากแปลงหมด
- กอนการตัดแตงกิง่ เพือ่ ใหเกิดดอกเกิดผล ประมาณ 7-10 วัน ควรใสปยุ เรงการแตกตาแตก
กิ่งอีกครัง้ หนึง่ โดยใชปยุ แอมโมฟอส (ปุยสูตร 16-20-0)ประมาณ 1-2 กํามือ ตอตัน หวานปุยใหทั่ว
แปลงรดนําให
้ ชุม หลังจากนัน้ จะไมรดนําอี
้ กเลยจนกวาจะตัดแตงกิง่

การตัดแตงกิ่งเพื่อใหออกดอก
ตนองุนที่นํามาปลูกในบานเรานัน้ ถาไมตดั แตงแลวจะไมออกดอกหรือออกเพียงเล็กนอย ใหผล
ที่ไมสมบูรณ การจะใหองุน ออกดอกไดตอ งตัดแตงกิง่ กลังจากทีใ่ หตน องุน พักตัวอยางเต็มทีแ่ ลว อายุการ
ตัดแตงใหออกดอกครั้งแรก หรือมีดแรก ขึน้ อยูก บั ความสมบูรณของตน อายุของตน และพันธ เปนตน
เชน
องุนพันธุ คารดินาล ตัดแตงไดเมื่ออายุ 9-10 เดือน หลังจากปลูกในแปลงจริง
องุน พันธุไ วทม าละกา ตัดแตงไดเมื่ออายุ 11-12 เดือน หลังจากปลูกในแปลงจริง
กิ่งที่จะตัดแตงเพื่อใหออกดอก จะตองเปนกิ่งที่แกจัด กิง่ เปนสีนาตาล
้ํ
ใบแกจัด ตังนัน้ กอนการ
ตัดแตงจะตองงดใหนา้ํ 1-2 สัปดาหเพือ่ ใหตน องุน พักตัวอยางเต็มที่ การตัดแตงใหใชกรรไกรตัดกิง่ ให
สั้นลง ความยาวของกิง่ ทีเ่ หลือขึน้ อยูก บั พันธุอ งุน ดวยเชน
พันธุค ารดนิ าล
ใหตัดสั้นเหลือเพียง 3-4 ตา
พันธุไ วทมาละกา
ใหตดั สัน้ เหลือ 5-6 ตา
พันธุล ูสเพอเรส
ตัดใหสน้ั เหลือ 7-12 ตา
กิ่งที่ตัดออกใหรีบนําออกจากแปลงปลูก ไปเผาทิ้งหรือฝงเสีย อยาปลอยทิง้ ไวใตตน จะเปนที่อยู
อาศัยของโรคแมลงตาง ๆ ที่จะเขาทําลายองุน ได
เมื่อตัดแตงกิง่ จนหมดทัง้ แปลงแลว จึงใหนํ้าแกตน องุน จะเริม่ แตกกิง่ ใหม ซึง่ กิง่ ใหมทแ่ี ตกออก
มานี้จะมี 2 พวก คือ พวกหนึง่ มีชอ ดอกอยูด ว ย อีกพวกหนึง่ มีแตใบอยางเดียว ซึง่ ลักษณะดังกลาวจะ
สามารถสังเกตไดตั้งแตในระยะแรกๆ คือ ถากิง่ ไมมชี อ ดอกออกมาดวย ก็แสดงวากิง่ นัน้ จะมีแตใบอยาง
เดียวเพราะชอดอกจะปรากฏอยูแถวๆ โคนกิง่ ทีแ่ ตกออกมาใหมนเ้ี ทานัน้

การปฏิบตั หิ ลังจากตัดแตงกิง่
1.$ การตบแตงกิง่ และการจัดกิง่
หลังการตัดแตงกิง่ องุน จะแตกกิง่ ใหมออกมามากมาย มีทง้ั กิง่ ทีม่ ชี อ ดอก กิ่งที่มีแตใบอยางเดียว
และกิ่งแขนงเล็กๆ อีกมากมาย พวกกิง่ แขนงเล็กใหเด็ดออกใหหมดเหลือไวเฉพาะกิง่ ทีม่ ชี อ ดอก และกิ่ง
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ที่มีแตใบอยางเดียวทีเ่ ปนกิง่ ขนาดใหญเทานัน้ นอกจากนีใ้ บทีอ่ ยูโ คนๆ กิง่ ก็ใหเด็ดออกดวย เพื่อใหโปรง
ไมทึบเกินไป
เมื่อตบแตงกิ่งแลว และเห็นวากิ่งยาวพอสมควร ใหจดั ใหกง่ิ อยูบ นคางอยางเปนระเบียบกระจาย
กันอยูเต็มคาง ไมทับซอนกัน หรือกายกันไปมา เพราะกิง่ ทีแ่ ตกออกมาใหมจะแตกออกทุกทิศทุกทาง
เกะกะไปหมด วิธีจัดกิ่งคือ โนมกิง่ ใหมาพาดอยูบ นลวด แลวผูกมัดดวยเชือกกลวย หรือใบกลวย แหงที่
ฉีดเปนริ้ว ๆ ไมใหมกี ง่ิ ทีช่ ข้ี น้ึ มาดานบน หรือหอยยอยลงขางลาง เพราะจะไมสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
เวลาจัดกิ่งตองระมัดระวังอยาใหกระทบกระเทือนชอดอก เพราะจะฉีกขาดเสียหายไดงาย พยายามจัดให
ชอดอกหอยลงใตคา งเสมอ เพือ่ สะดวกในการปฏิบตั งิ านตางๆในสวน
2. การปลิดชอ
หลังจากจัดกิ่งเรียบรอยแลว ชอดอกจะเติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ บางครัง้ ตนองุน อาจใหชอ ดอกมากเกิน
ไปถาปลอยไวทั้งหมด ตนจะเลีย้ งไมไหว ทําใหตนโทรมเร็ว คุณภาพของผลไมดีเทาที่ควร ฉะนัน้ ถาเห็น
วามีชอดอกมากเกินไปใหปลิดออกเสียบาง การปลิดชออาจทําตัง้ แตกําลังเปนดอกอยูก ไ็ ด แตไมคอ ย
นิยมเพราะไมแนวาชอที่เหลือจะติดผลดีหรือไม ทางที่ดีควรปลิดชอที่ติดเปนผลเล็กๆ แลว โดย
เลือกปลิดชอทีเ่ ห็นวามีขนาดเล็กรูปทรงของชอไมสวย ติดผลไมสมําเสมอ
่
มีแมลงทําลาย เปนตน และ
ใหชอดี ๆ ที่เหลือไวกระจายอยูทั่วทุกกิ่งอยางสมํ่าเสมอ ไมมากหรือนอยทีด่ า นใดดานหนึง่ ของตน
3. การปลิดผล
องุนที่ปลูกกันอยูปจ จุบนั ในบานเรามักติดผลแนนมาก ถาไมชว ยปลิดผลออกเสียบาง ผลในชอ
จะแนนเกินไป ทําใหผลทีไ่ ดมขี นาดเล็ก ๆ คุณภาพไมดีเทาที่ควร หรือเบียดเสียดกันจนผลบิดเบี้ยวทํา
ใหดูไมสวยงาม ไมชวนซือ้ จําเปนตองชวยปลิดผลในชอออกบางใหเหลือพอดีๆ ไมแนเกินไปหรือโปรง
เกินไป การปลิดผลออกจากชอมักทํา 1-2 ครัง้ เมือ่ ผลโตพอสมควร ผลองุน ออนทีต่ ดั ออกมาเอาไปดอง
ไวขายได วิธปี ลิดผลใหใชกรรไกรขนาดเล็กสอดเขาไปตัดทีข่ ว้ั ผล อยาใชมอื เด็ดหรือดึง เพราะจะทําให
ชอผลชําเสี
้ ยหาย ฉีกขาด และมีสว นของเนือ้ ผลผลิตอยูท ข่ี ว้ั ทําใหโรคเขาทําลายไดงา ย
ขอควรระวัง เมื่อองุนติดผลแลว ผูที่จะเขาไปปฏิบัติงานในสวนตองสวมหมวกหรือโพกศรีษะ
เสมออยาใหเสนผมไปโดนผลองุน จะทําใหผลองุน เนาเสียหายได
4.$ การใชสารฮอรโมน
สารฮอรโมนที่ใชมีวัตถุประสงคเพื่อจะชวยใหชอดอกยืดยาวขึ้นทําใหชอโปรง ผลไมเบียดกันมาก
ทุนแรงในการปลิดผล นอกจากนี้ยังชวยใหผลยาว ผลโตขึน้ สวยงามชวนซือ้ รสชาติของผลดี สีสวยงามดี
หวานกรอบ ผลองุน ทีช่ บุ ดวยฮอรโมน จึงขายไดราคาดี
สําหรับพันธุอ งุน ทีป่ ลูกกันมากปจจุบนั คือ ไวทมาละกากับคารดนิ าลนั้น พันธุว คารดนิ าลมักไม
คอยใชฮอรโมนทั้งนี้เพราะ พันธุคารดินาลติดผลไมคอยดกมากนัก และผลไมเบียดกันแนน ถาใช
ฮอรโมน จะทําใหชอองุนดูโหรงเหรงไมนาดู สวนผลองุน ก็ใหญพอสมควรอยูแ ลวและเปนผลทรงกลม
สวนพันธุไ วทมาละกาจะใชสารฮอรโมนชวย ในการยืดชอและยืดผล เพราะพันธุไ วทมาละกาติดผลดก
มาก จนตองปลิดผลทิ้งเปนจํานวนมาก การใชฮอรโมนจึงชวยผลยืดยาวขึน้ ไมตอ งปลิดผลทิง้ มาก และ
ชวยใหผลขยายใหญยาวขึ้นดวยทําใหดสู วยงาม สวนพันธุอ น่ื ๆ ทีท่ ดลองปลูกก็มกั ใชสารฮอรโมนชวย
เชนพันธุล ูสเพอรเลส ซึง่ ชอผลสัน้ ผลดกเบียดเสียดกันมาก ผลขนาดเล็ก สารฮอรโมนก็ชว ยใหชอ ผลยาว
โปรงขึ้น ผลมีขนาดใหญขน้ึ สวนพันธุท อมสันซีด เลส นั้น โดยธรรมชาติทป่ี ลูกในบานเรา ผลมีขนาด
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เล็กมาก แมจะใชสารฮดรโมนชวยก็ทาให
ํ ผลโตขึน้ อีกเพียงเล็กนอยเทานัน้ ทําใหไมเหมาะที่จะผลิตเปน
การคานัก
สารฮอรโมนทีใ่ ชในการยืดชอผลขยายขนาดของผล คือสาร “จิบเบอรเรลลิค” ซึง่ มีขายในทอง
ตลาดในชื่อตาง ๆ กัน การใชสารนีใ้ นแตละแหงถายังไมเคยใช ควรใดทดลองในจํานวนนอยกอนปองกัน
การเสียหายอัตราทีเ่ คยทดลองไดผลดีในองุน พันธุไ วทมาละกาและพันธุล สู เพอรเลส คือ 50 พีพีเอ็ม
(หมายถึงมีตัวยา 50 สวนในนํา้ 1 ลานสวน) หรือทดลองใชในอัตราทีก่ ําหนดไวในฉลาก ขณะเดียวกัน
อาจทดลองใชในอัตราทีม่ ากกวาและนอยกวาทีก่ ําหนดไว กับองุน จํานวนไมมากนัก เพื่อเปรียบเทียบกัน
วาอัตราใดจะเหมาะสมทีส่ ดุ ในแปลงปลูกของเรา
เวลาใช การใชฮอรโมนมักใช 1-2 ครัง้ คือครัง้ แรกหลังจากดอกบาน 3-7 วัน (ดอกบาน
หมายถึงดอกบาน 80 เปอรเซนตของทัง้ หมด โดยดอกองุน จะบานจากโคนชอไปหาปลายชอ เมือ่ เห็นวา
ดอกบานไปจนเกือบจะสุดปลายชอ หรือประมาณ 4 ใน 5 ของความยาวของชอ) สวนครัง้ ที่ 2 อาจให
หลังจากครัง้ แรกประมาณ 7 วัน
วิธใี ช การใชสารฮอรโมนนี้ อาจใชวิธีฉีดพนไปที่ชอดอก ชอผล ซึง่ แมจะโดนใบก็ไมมผี ลแต
อยางไรแตวธิ นี จ้ี ะสิน้ เปลืองนํายามาก
้
และอาจโดนชอองุน ไมทว่ั ถึงทัง้ ชอ วิธที น่ี ยิ มกันคือวิธชี บุ ชอดอก
ชอผลซึง่ ประหยัดนํายาได
้
มากกวา วิธีการก็ทาง
ํ ายๆ แตอาจเสียแรงงานมากกวา อุปกรณงา ยๆ สําหรับ
การชุบฮอรโมนคือ หาถุงพลาสติกขนาดโตพอทีจ่ ะสวมชอองุน ไดมา 2 ใบ ใบทีห่ นึง่ ใสนาธรรมดาลงไป
้ํ
ประมาณ ครึ่งถุง เอาถุงใบทีม่ ฮี อรโมนสวมลงไปในถุงใบทีม่ นี า้ํ จัดปากถุงใหเสมอกัน แลวพับตลบปาก
ถุงใหกวาง แลวสวมเขาไปทีช่ อ องุน บีบฝามือนํายาก็
้
จะทะลักขึน้ มาดานบนทําใหเปยกทั้งชอ แลวเปลี่ยน
ไปชุบชอตอ ๆ ไป เวลาที่ใชในการชุบชอแตละชอเพียงอึดใจเดียว คือเมือ่ บีบถุงนํ้ายาทะลักขึน้ ไปโดนชอ
แลวก็คลายมือทีบ่ บี แลวนําถุงนํายาออกทั
้
นทีฉนัน้ คนทีช่ านาญจะทํ
ํ
าไดรวดเร็วมาก เมือ่ ชุบชอไปไดสกั
พักนํ้ายาในถุงจะพรองลงก็เติมลงไปใหมใหไดระดับเดิม คือประมาณครึง่ ถุงตลอดเวลา การบีบตองระวัง
อยาใหแรงมาก เพราะนํ้ายาจะทะลักลนออกนอกถุงเสียไปโดยเปลาประโยชน ขอทีค่ วรระวังของการใช
ฮอรโมนแบบชุบชอนี้ก็คือ เปนโอกาสทําใหโรคตางๆ ทีช่ อ ระบาดจากชอหนึง่ ไปยังชออืน่ ๆ ไดงา ย ถา
เปนชวงที่โรคกําลังระบาดอยูค วรเติมยากันราลงไปในนํ้ายาฮอรโมนนัน้ ดวย
5.$ การใสปยุ
ปุยนับวาสําคัญสําหรับการปลูกองุน มาก ทังนีเ้ พราะองุน เจริญเติบโตทัง้ ป และที่สําคัญคือ องุน
ใหผลผลิตมาก ดังนัน้ จึงตองใชธาตุอาหารตางๆ มาก ปุยที่ใชมีทั้งปุยอินทรีย เชน มูลสัตวตา งๆ ปุยหมัก
และปุยเคมี ปุย อินทรียน น้ั ถึงแมจะมีธาตุอาหารทีพ่ ชื ตองการจํานวนนอย แตก็ชวยปรับสภาพของดินให
ดีข้ึน ชวยใหดนิ ระบายนําดี
้ ระบายอากาศดี ทําใหรากเติบโตแข็งแรง ชวยลดความเปนกรดเปนดางของ
ดิน เหมาะตอการเจริญเติบโตขององุน และที่สําคัญอีกประการหนึง่ คือ ชวยใหปุยเคมีที่ใสลงไปเปน
ประโยชนตอตนองุน อยางเต็มที่ ดังนัน้ จึงตองใสปยุ อินทรียท กุ ๆ ป เพื่อใหสภาพของดิน ดีขน้ึ เรือ่ ย ๆ
สําหรับปุยเคมี หรือปุยวิทยาศาสตรนั้น หลังจากทีต่ ดั แตงเพือ่ ใหออกดอกดังกลาว ในตอนตน
แลวนัน้ ควรใหปุยอีก 1-2 ครัง้ ปุย ทีใ่ หในชวงออกดอกแลวนี้ ก็เพื่อบํารุงตนและทําใหผลเติบโตดี คุณ
ภาพของผลดีปุยที่ใหจาต
ํ องเปนปุย ทีม่ ธี าตุอาหารหลักครบทัง้ 3 ตัว ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โป
แตสเซี่ยม และควรมีธาตุฟอสฟอรัสและโปแตสเซีย่ มสูงกวาไนโตรเจนดวย เชน สูตร 6-12-12, 612-24 หรืออืน่ ๆ ทีม่ ขี ายตามทองตลาด การใสใหใสตน ละ 1 กิโลกรัม โดยแบงใสสองครัง้ ครัง้ ละ

การปลูกองุน 20

ครึ่งกิโลกรัม โดยครัง้ แรกใหใสในระยะทีผ่ ลองุน มีขนาดประมาณเมล็ดถัว่ เขียว และอีกครัง้ หนึง่ เมือ่ ผลโต
เต็มที่ เริ่มจะเปลีย่ นสี การใสปยุ ในชวงนีไ้ มควรพรวนดิน เพราะจะไปกระทบกระเทือนรากองุน เพราะ
วารากอยูตื้นมาก ถาตองการพรวนเพือ่ ใหปยุ คลุกเคลากับดิน ปองกันการสูญเสียปุย ใหพรวนเพียง
บางๆ ดวยความระมัดระวัง หรือใสพรอมกับปุยอินทรียก็ได
6. การใหนา้ํ
หลังจากการตัดแตงแลวตองใหนาอย
้ํ างสมําเสมอ
่
อยาใหดินแหงได โดยเฉพาะชวงวตัดแตงใหม
ๆ ตนองุนจะไมมใี บเหลืออยูเ ลย แดดจะสองถึงโคนตนโดยตรงทําใหดินแหงเร็ว ในชวงนี้ ถาฝนไมตก
ตองรดนําให
้ ทุกวัน หลังจากทีอ่ งุน เริม่ แตกใบหนาแนนขึน้ การใหนาก็
้ํ หา งออกไปได ไมตองใหทาทุ
ํ กวัน
โดยสังเกตจากดินในแปลงอยาใหดนิ แหงมากเปนใชได การใหนาจึ
้ํ งเปนงานประจําทําอยางเพียงพอและ
สมํ่าเสมอ จนถึงระยะผลที่จะแกจึงงดใหนํ้า แตผลองุนที่ไดจะมีคุณภาพไมดี เนาเสียเร็ว เก็บไวไดไมนาน
จึงไมควรทําอยางยิง่
7. การปองกันกําจัดโรคแมลง
องุนเปนพืชที่มีโรคแมลงศัตรูเขาทําลายมาก การปองกันกําจัดเปนปญหาหนักอยางหนึง่ ของผู
ปลูก ตองเสียทั้งเวลาและทุนทรัพยเปนจํานวนมาก การปองกันกําจัดตองกระทําอยูเ สมอ การปลูกองุน
จึงจะไดผล การปองกันกําจัดศัตรูตา ง ๆ เปนปญหาใหญจงึ จะไดกลาวโดยละเอียดในตอนตอไป

การเก็บผลองุน
การเก็บผลองุน เปนขัน้ ตอนทีส่ าคั
ํ ญอีกอันหนึง่ ทัง้ นีเ้ พราะองุน เปนผลไมทเ่ี รียกวา บมไมได
กลาวคือ เมื่อเก็บมาจากตนเปนอยางไร ก็จะยังคงสภาพอยูเชนนั้น ไมหวานขึน้ อีก ไมสกุ มากขึน้ อีกแลว
การเก็บผลองุนจึงตองเก็บในชวงที่เหมาะสม ผลแกเต็มที่ และไมแกเกินไป ผลองุน ทีย่ งั ไมแกเต็มทีจ่ ะมี
รสเปรี้ยว ฝาด คุณภาพ ของผลไมดี สีไมสวย สวนผลองุน ทีแ่ กเกินไปจะหวานจัดเกินไป เนางาย เก็บไว
ไมไดนาน ผลหลุดรวงงาย
วิธีดูผลองุนที่แกจัดอาจทําไดหลายอยางเชน การนับอายุ ตัง้ แตตดั แตงจนถึงแกจดั ซึง่ แตกตาง
กันไปแลวแตพันธุ เชน พันธุคารดินาล ประมาณ 3 เดือน ถึง 3 เดือนครึง่ เปนตน อยางไรก็ตาม
กําหนดการแกของผล โดยการนับอายุตง้ั แตตดั แตงนี้ มีขอ ทีน่ า สังเกตบางประการเชน ผลองุน ทีช่ บุ สาร
ฮอรโมนจะสุกเร็วกวา ผลทีไ่ มไดชบุ สารฮอรโมนหลายวัน และฤดูกาลมีสว นเกีย่ วของดวย เชนหนาแล
ผลจะสุกเร็วกวาหนาฝน เปนตน จึงตองอาศัยอยางอืน่ ประกอบดวย เชนสีของผลที่แกจัดจะเปลี่ยนจากสี
เขียว (ทุก ๆ พันธุต อนแรกจะเปนสีเขียว) ไมเปนสีตามพันธุ เชนพันธุไ วทมาละกา พันธุลูสเพอเรส เมือ่
แกจะมีสเี หลืองออน เหลืองใส สวนพันธุค ารดนิ าลเปนสีมว งดําหรือดําอมแดง เปนตน นอกจากสีของผล
อาจดูจากความหวานของผลโดยการทดลองชิมดู หรือใชเครือ่ งวัดเปอรเซนตความหวาน (นํ้าตาล) หรือ
อาจดูจากขั้วชอผล ถาผลแกจัด ขัว้ ของชอผลจะเปลีย่ นจากสีเขียว เปนสีนาตาลดั
้ํ
งนีเ้ ปนตน ดังนัน้ การจะ
เก็บผลองุน ทีแ่ กจดั ควรอาศัยหลาย ๆ อยางประกอบกันเพื่อใหแนใจและที่สําคัญอยางยิง่ คือ ควรงดการ
ใหนํ้าแกตน องุน สักระยะหนึง่ กอนการตัดผลเพือ่ ใหองุน มีคณ
ุ ภาพดี ดังไดกลาวถึงแลว
อยางไรก็ตาม บางครัง้ ผูป ลูกอาจจําเปนตองเก็บผลองุน กอนทีจ่ ะแกจดั ดวยเหตุผลหลายประการ
เชนอาจเต็มทีก่ อ น และทยอยเก็บไปเรื่อยๆ จนหมด การเก็บใหใชกรรไกรตัดทีข่ ว้ั ชอผลบรรจุลงเขง หรือ
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ลังไมที่บุหรือรองดวยกระดาษฝอย ใบตอง ปองกันการชอกชําในขณะขนส
้
ง การขนสงก็ควรทําดวยความ
ระมัดระวังอยาใหชอกชํามาก
้

การพักตัวของตนองุน
หลังจากที่เก็บผลองุน จนหมดแลว จะตองปลอยใหตน องุน พักตัวระยะเวลาหนึง่ ประมาณ 1-2
เดือน เพื่อใหตนองุน ไดสรางอาหารสะสมไวในตน เพือ่ ใหดอกใหผลในครัง้ ตอไป ชวงทีใ่ หตน องุน พักตัว
นี้ไมตองปฏิบัติงานมากนัก เพียงใหนําเป
้ นครัง้ คราวไมใหดนิ แหงเกินไป การพักตัวของตนองุน นับวา
เปนชวงที่สําคัญอีกชวงหนึ่ง มีผลตอการใหดอกใหผลในคราวตอไปมาก ถาใหพกั ตัวนอยหรือในชวงสัน้
ผลผลิตในคราวตอไปก็จะนอยลง ตนจะทรุดโทรมเร็ว ระยะเวลาในการพักตัวก็แตกตางกันออกไปตาม
พันธุ เชน พันธุไวทมาละกา พันธุล ูสเพอรเลส ควรใหพักตัว 1-2 เดือน สวนพันธุค ารดนิ าล ใหพักตัว
นอยกวานีไ้ ด แตไมควรตํากว
่ า 15-20 วัน เปนตน
เมื่อตนไดพกั ตัวเต็มทีจ่ ะสังเกตไดจากกิง่ องุน ชวงสุดทาย (คือ ชวงทีต่ ดั ผลออกไปแลว) เปนสีนา้ํ
ตาลใบแกจัด ในกรอบ ก็สามารถตัดแตงครัง้ ตอไป หรือ”มีดสอง” ไดโดยกอนการตัดแตงใหปฏิบตั เิ ชน
เดียวกับครั้งแรกหรือ “มีดแรก” คืองดใหนาอย
้ํ างนอย 7 วัน แลวจึงตัดแตงกิง่ ออกไปทัง้ หมด หลังจาก
ตัดกิ่งออกหมดแลวก็รดนํ้า ใหปุย เชนเดียวกับครัง้ แรก โดยใหปุยเพิ่มมากขึ้น เพราะตนองุน เติบโตขึน้
ทุกป ในการตัดแตงครัง้ ตอไปก็ปฏิบตั เิ ชนเดียวกันเปนวงจรอยูเ ชนนีต้ ลอดไป ดังภาพประกอบ
ปลูก

ตนพักตัว

ตัดแตง
“มีดแรก”

ใหผล
เก็บผล

ตนพักตัว

ใหผล
ตัดแตง
พักตัว
เก็บผล
“มีดสอง”
จะเห็นวาจุดสําคัญที่จะทําใหองุน ออกดอกออกผลคือการตัดแตง ดังนัน้ จึงสามารถคํานวณระยะ
เวลาใหองุนออกดอกตอนไหนก็ได ผลแกชวงไหนก็ได แลวแตความตองการของผูป ลูก ทําใหมอี งุน ขาย
อยูในทองตลาดตลอดทั้งป ผูป ลูกหลายรายเจาะจงทีจ่ ะใหองุน ของตนแกตดั ไดในชวงเทศการตางๆ เชน
ปใหม ตรุษจีน เปนตน ซึง่ เปนชวงทีต่ ลาดตองการองุน มากทําใหไดราคาดี หลายรายพอคาจะเปนผู
กําหนดวาสวนใครควรจะตัดแตงชวงไหน เพื่อใหพอคาประจํามีองุน สงตลาดไดทง้ั ป เปนตน จะเห็นวา
การที่สามารถบังคับใหองุนออกผลตามเวลาที่ตองการไดเปนขอไดเปรียบที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งการ
ปลูกองุน ในเขตหนาวไมสามารถทําได

การทําหลังคาพลาสติก
ไดมีการทดลองทําหลังคาพลาสติกครอมแปลงปลูกองุน พันธุล ูสเพอรเลส เพือ่ หาความเปนไป
ไดที่จะนําวิทยาการใหมๆ มาใชในการปลูกองุน โดยมีวตั ถุประสงคใหหลังคาพลาสติกนีป้ อ งกันฝน ซึ่ง
จะทําใหผลแตกและลดคาใชจา ยในการใชยาปองกันกําจัดโรคตางๆ ทีร่ ะบาดมากในชวงฝนตกชุก
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จากการสังเกตปรากฏวา หลังคาพลาสติกใหผลในทางปองกันดอกรวง เพราะโดนฝนไดเปน
อยางดี เพราะปกติถา เกิดมีฝนตกในชวงทีอ่ งุน กําลังออกดอก ดอกเริม่ บานแลว ดอกองุน จะรวงเสียหาย
มาก การใชหลังคาพลาสติกจึงปองกันได นอกจากนีย้ งั ปองกันผลแตกเนือ่ งจากโดนฝนไดเปนอยางดี
เพราะองุนที่กําลังจะแก ถาโดนฝนจะแตกเสียหายมาก หลังคาพลาสติกยังชวยลดคาใชจา ยในการปอง
กันโรคตางๆ ในฤดูฝนไดมากพอสมควร กลาวคือ จากการเปรียบเทียบในเรือ่ งการใชยาปองกันกําจัด
ศัตรูน้ัน เมื่อปลูกภายใตหลังคาพลาสติกจะฉีดยาปองกันกําจัดเชือ้ รา 7-8 ครัง้ ตลอดฤดูปลูก (หนา
ฝน) ในขณะทีก่ ารปลูกแบบธรรมดาฉีดพนยากันราถึง 20-30 ครัง้ หรือวันเวนวัน หรือทุกวันที่ฝนตก
เปนตน สวนยาปองกันกําจัดแมลงใชเพียง 5 ครัง้ ซึง่ ปกติไมตํากวา 10 ครัง้ ก็นับวาประหยัดคาใชจาย
และแรงงานในการปองกันกําจัดศัตรูตา งๆ ไปไดมาก ผูปลูกก็ปลอดภัยจากยาที่ตนใช ผูบริโภคก็ปลอด
ภัยมากยิ่งขึ้น แตกม็ จี ดุ ออนหลายประการเชน ตองลงทุนคาทําหลังคาสูงพอสมควร อุณหภูมิภายใตหลัง
คาจะสูงกวาปกติ 2-3 องศา ทําใหตน องุน เติบโตเร็วกวาปกติ และยังเปนสาเหตุใหพวกแมงมุมแดง ไร
ขาว ระบาดไดมากขึน้ แตกไ็ มเปนปญหามากนักสามารรถปองกันกําจัดได สิ่งที่สําคัญอยางหนึง่ สําหรับ
สภาพการปจจุบันคือ การปลูกองุน ใตหลังคาพลาสติกนี้ ควรปลูกพันธุท ไ่ี ดราคาสูงกวาปกติ 1-2 เทา
ขึ้นไป จึงจะใหผลตอบแทนแกผูปลูกได เชนการปลูกพันธุไ มมเี มล็ดเปนตน
ความคิดที่จะทําหลังคาพลาสติกคอมแปลงปลูกองุน นี้ นับวานาสนใจมาก อาจจะเปนประโยชน
ในการพัฒนาการปลูกองุน ของบานเราในโอกาสตอไปตอไป
เพราะในหลายประเทศก็ไดใชหลังคา
พลาสติกในการปลูกพืชผักตางๆ กันอยางแพรหลายอยูแลว ถาไดทดลองและพัฒนาแบบของหลังคาที่
ถูกตอง ประหยัด ถอดเก็บไดงา ย ใชงา นสะดวก ใชแผนพลาสติกที่ทนทาน ฯลฯ ก็จะเปนหนทางหนึ่งที่
จะชวยพัฒนาการปลูกองุน ใหเจริญกาวหนาตอไป
หลังคาพลาสติกทีไ่ ดทดลองทําดูนน้ั ทําเปนรูปหนาจัว่ สูง 2.30 เมตร (ตามภาพ) ความกวาง
ของหลังคาแตละดาน 2.5เมตร ชายคาคลุมแปลงองุน ทัง้ หมดทําใหน้าฝนไม
ํ
โดนตนองุน เลย
หลังคาใชพลาสติกอยางหนาปูซอ นกัน เชนเดียวกับการมุงหลังคาทัว่ ไป และจะเก็บราบ
พลาสติกไปไวบนยอดจัว่ ในชวงทีไ่ มมฝี นตก เพือ่ ใหมอี ายุการใชงานนานขึน้ ซึง่ ตามทีท่ ดลอง
ดูนั้นอยูไดนาน 2-3 ป ตองเปลีย่ นพลาสติกใหม เพราะกราบและฉีกขาด สิ่งที่ทาให
ํ พลาสติกฉีกขาด
เสียหายเร็วก็คือ ลม ดังนัน้ แปลงปลูกควรมีตน ไมกนั ลมชวย รวมทัง้ การออกแบหลังคาทีถ่ กู ตอง การใช
พลาสติกคุณภาพดีจะชวยแกปญหาตาง ๆ ไดมาก
การดูแลการปฏิบัติงานสวนทั่วไปก็เหมือนกับการปลูกแบบปกติ งานทีเ่ พิม่ มากขึน้ คือการรดนํา้
ถึงแมวาจะเปนฤดูฝนแตกต็ อ งรดนําให
้ 2-3 วันตอครัง้ เพราะฝนทีต่ กลงมาไมถกู ดินปลูกเลย หรือถูก
เพียงเล็กนอยไมพอเพียงตอการเจริญเติบโตของตนองุน
และจะตองคอยตรวจดูความเรียบรอยของ
พลาสติกอยูเ สมอๆ บางครัง้ จะขังนําฝนไว
้
หรือฉีกขาดจากลมจากฝน เปนตน

โรคองุน
ปญหาที่สาคั
ํ ญประการหนึง่ ของการปลูกองุน ในประเทศไทย คือ ปญหาเรือ่ งโรคตางๆ ระบาด
ทําคามเสียหายอยางมาก ผูป ลูกตองลงทุนสูงในการปองกันกําจัด เสียเวลาและคาใชจา ยมาก จนบาง
แหงตองเลิกปลูกองุน หันไปปลูกพืชอยางอื่นแทน สาเหตุที่โรคระบาดทําความเสียหายมากและการปอง
กันกําจัดไมคอยไดผล เพราะ
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1. การปลูกองุน ในบานเราปลูกทัง้ ป ทําใหโรคตางๆ ระบาดไดกวางขวางตลอดป เชนเดียวกัน
แมจะมีระยะหนึง่ คือชวงตัดแตงใหแตกใบใหม แตกเ็ ปนชวงเวลาสัน้ ๆ และไมไดทาพร
ํ อมเพรียงกันทุก
แหง ทําใหโรคหมุนเวียนไปมาระหวางสวนได
2. สภาพดินฟาอากาศของบานเรา เหมาะสมตอการเจริญเติบโต แพรเชือ้ ของโรคหลายชนิด
ความชื้นในอากาศทีส่ งู ตลอดป ฤดูฝนทีย่ าวนานชวยใหโรคระบาดตลอดทัง้ ป
3. ผูป ลูกมักใชยาปองกันกําจัดไมตรงกับโรคทีเ่ ปน ทําใหการปองกันกําจัดไมไดผลละยังเสียเงิน
โดยใชเหตุอกี ดวย บางครัง้ ยาทีต่ รงกับโรคทีเ่ ปนอาจจะราคาสูงกวา แตก็ยังดีกวาใชยาไมตรงกับโรค
เพราะไมเกิดประโยชนในทางปองกันกําจัดเลย
4. การใชยาปองกันกําจัดโรคโดยเฉพาะในฤดูฝนควรเติมยาจับใบลงไปดวย แมจะเพิ่มคาใชจาย
ขึ้นอีกแตไดผลในทางปองกันกําจัดมากกวา และลดตนทุนในดานคาจางแรงงาน ยาจับใบจะชวยใหยา
ปองกันกําจัดโรคทีฉ่ ดี พนไปนัน้ จับติดใบไดแนนกวา ไมตอ งฉีดยาทุกครัง้ หลังฝนตกดังทีป่ ฏิบตั กิ นั อยู
ปจจุบัน
5. วิธกี ารปองกันกําจัดโรคโดยทั่วไป เชน เมื่อทําการตัดแตงกิง่ เพือ่ ใหออกดอกนัน้ ควรนํากิ่งทั้ง
หมดไปเผาทิ้งในที่หางไกลจากตน อยาปลอยใหกง่ิ ใบรวงหลนอยูโ คนตนจะเปนแหลงแพรเชือ้ โรค การ
ฉีดพนยา ไมควรฉีดจนโชกไหลทิ้ง จะเสียตัวยาโดยเปลาประโยชน หรือการรดนําอย
้ าใหโดนใบ การตัด
แตงกิ่งใหโปรง ลมถายเทไดสะดวกไมอบั ชืน้ การทําความสะอาดสวน เปนตน จะชวยลดการระบาดของ
โรคได

โรคทีส่ าคั
ํ ญและการปองกันกําจัด
1.$ โรครานําค
้ าง (Doeny mildew) – Pladmopara Viticola
โรครานําค
้ างนับวาเปนโรคทีส่ าคั
ํ ญที่สุด สําหรับการปลูกองุน ในบานเรา เปนโรคทีร่ ะบาดรุน
แรง ทําความเสียหายมากตองเสียคาใชจา ยในการปองกันกําจัดสูง เปนโรคทีร่ ะบาดไดทง้ั ป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฤดูฝนจะระบาดอยางรุนแรง เพราะความชืน้ ในอากาศมีสงู เปนโรคที่เจริญพันธุขยายลูก
หลานอยูบนสวนขององุน ทีย่ งั สดอยู และสามารถแพรระบาดไปยังทีอ่ น่ื ๆ โดยปลิวไปกับลม จึงปองกัน
การระบาดไดคอ นขางยาก
อาการของโรค โรคนี้เกิดไดกบั สวนตาง ๆ ของตนองุน ทัง้ ใบ ดอก ยอดออน เถา และผล โดยมี
อาการทีส่ งั เกตได คือ
- อาการบนใบองุน ใบที่ไดรับเชื้อโรคตอนแรกจะเห็นเปนเพียงจุดเล็กๆ สีเหลืองปนเขียว ทาง
ดานบนของใบ ตอมาจะขยายเปนแผลโตขึ้น ขนาดไมแนนอน ในระยะนีถ้ า ผลิกดูดา นลางของใบตรงที่
เปนผลจะพบเชือ้ ราสีขาวอยูเ ปนกลุม เห็ไดชดั
ซึง่ ตรงกลุม นีเ้ องทีจ่ ะเจริญแพรพนั ธุต ดิ ตอไปยังใบอืน่ ๆ
หรือแปลงอื่นๆ โดยปลิวไปกับลม อาการของโรคจะสังเกตไดกต็ อ เมือ่ เชือ้ ราเขาทําลายแลว 4-6 วัน
- อาการทีย่ อดออน ยอดออนทีโ่ รคเขาทําลายจะแคระแกรน ยอดสัน้ มีเชือ้ ราสีขาวขึน้ ปกคลุม
ยอด เห็นไดชดั เจน ยอดออนเปลีย่ นเปนสีนาตาล
้ํ
และแหงตายในที่สุด
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- อาการทีช่ อ ดอก ชอดอกทีไ่ ดรบั เชือ้ จะคอย ๆ เปลีย่ นเปนสีเหลืองเปนหยอมๆ อีก 2-3 วัน
ตอมาจะเห็นเชือ้ ราสีขาวขึน้ ทีช่ อ ดอกเห็นไดชดั ชอดอกเปลีย่ นเปนสีนาตาล
้ํ
และแหงติดเถา โดยชอดอก
อาจแหงจากโคนชอ ปลายชอ หรือกลางชอก็ได
- อาการทีผ่ ล จะเกิดกับผลออน โดยครั้งแรกจะมีลักษณะเปนจุดหรือลายทางๆ สีนาตาลที
้ํ
ผ่ ล
ผลเริ่มแหง เปลือกผลเหี่ยว เปลีย่ นเปนสีเทาปนนําเงิ
้ น หรือนําตาลแก
้
ถาเปนมากผลจะเหี่ยวหมดทั้งชอ
- อาการทีเ่ ถา-ที่มือ อาการที่มือหรือทีห่ นวดนัน้ เริม่ จากมือเปลีย่ นเปนสีเหลืองปนเขียว และ
เปลี่ยนเปนสีนาตาลแห
้ํ
งติดเถา สําหรับอาการทีเ่ ถาองุน ผิวเปลือกจะเปลีย่ นเปนสีดาหรื
ํ อนําตาล
้
มอง
เห็นเชือ้ ราสีขาวตรงกลางแผลไดชดั เจน ทําใหยอกแคระแกรน
ขอแนะนําในการปองกันกําจัด
1. การทําความสะอาดสวน อยาใหรกรุงรัง กิง่ ตางๆ รวมทัง้ ใบทีต่ ดั ออกจากตนใหนาใปเผาทิ
ํ
้ง
หรือฝง อยาปลอยทิง้ ไวในสวนจะเปนแหลงแพรเชือ้ โรค
2. หลังจากทีต่ น องุน แตกกิง่ ใบใหมแลวควรจัดกิ่งเถาใหกระจายทั่ว ๆ คาง อยาใหทับซอนกัน
มากกิ่งที่ไมตองการใหตัดแตงออกใหโปรง อยาใหกิ่งหอยยอยลงจากคาง ใหอากาศถายเทสะดวก จะ
ชวยลดความชืน้ ลง ชวยลดการระบาดของโรค
3. การฉีดยาปองกัน กําจัด ทําเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ตามฤดูกาล ฤดูฝนอาจตองฉีด
ยาบอย ในฤดูแลงอาจฉีดยาหางออกไปไดบา ง โดยเริม่ ฉีดครัง้ แรกเมือ่ เริม่ แตกยอดออน ครัง้ ทีส่ องเมือ่ มี
ใบออน 3-4 ใบ ครัง้ ตอๆ ไปก็ฉดี ตามความเหมาะสมเปนระยะๆ ยาที่ใชปองกันกําจัดโรคนีไ้ ดดี เชน
1.! ตัวยาทีม่ สี ว นผสมของ ไซเนบ – มาเนบ (ตัวยาทีม่ ธี าตุสงั กะสี และแมลงกานีสเปน
สวนประกอบ) เชนยา ไดเทน เอ็ม-45,แมนเซท-ดี เปนตน
2.! ตัวยาทีม่ สี ว นผสมของธาตุทองแดง และไซเนบ เชนยาคูโปรซาน ซูเปอร-ดี
3.! ยาทีม่ สี ว นผสมของเหล็ก เชน เฟอรแบม เปนตน
การใชยาปองกันโรคราตาง ๆ ควรเติมนํายาช
้ วยจับใบลงไปดวย โดยเฉพาะในฤดูฝนจะชวยให
ยาจับใบไดดี ไมโดนชะลางอยางรวดเร็ว
2.$ โรคชอแหง (Bacterial Blight)
โรคชอดอกแหง เปนไดทง้ั ชอดอก ใบ และยอกออน อาการทีช่ อ ดอก เมือ่ เปนโรคนีจ้ ะเนาแหง
ติดกับเถา เชนเดียวกับชอดอกทีเ่ นาเนือ่ งจากโรครานําค
้ าง แตที่จะสังเกตเห็นแตกตางกันคือ ถาเกิด
จากโรครานําค
้ างจะเนาแบบเนาแหง แตถาเกิดจากโรคชอดอกแหง จะเนาเปยกหรือเนาเละ
- อาการทีช่ อ ดอก จะเริ่มแสดงอาการทีป่ ลายชอดอกกอน ทําใหปลายชอดอกเริม่ เปลีย่ นเปน
สีน้ําตาล แผลจะลุกลามเขามาหาโคนชอและชอดอกจะเปลีย่ นเปนสีนาตาลทั
้ํ
ง้ หมด แหงตายติดเถา
- อาการทีย่ อดออน ยอดออนที่ไดรับเชื้อจะมีอาการซีดเหลืองผิดปกติ ตอมาเปลีย่ นเปนสีเทา
อมดําและเกิดเปนแถบสีนาตาลด
ํ้
านขาง เปลือกจะแตกตามยามมองเห็นเนือ้ ไมขา งใน ยอดแคระแกรน
และตายในที่สุด
- อาการทีใ่ บ ใบจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองปนแดงและเปลีย่ นเปนสีนาตาล
้ํ
ตอมาใบจะ
แหงตาย แลวลุกลามไปยังยอดทําใหยอดแหงตายดวย
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โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชน โรคชอดอกเนานี้ เชื้อโรคจะเขาสูพืชไดโดยทางบาดแผลตางๆ
ทางรูเปดสําหรับหายใจและคายนํ้าของพืช หรือจากรอยแผลที่เกิดจากแมลงทําลาย เปนตน ตังนัน้ การ
ปฏิบัติงานสวนตองทําดวยความระมัดระวัง เชือ้ โรคอาจติดมากับกรรไกรทีใ่ ชตดั แตงกิง่ ตัดแตงชอ ก็ได
สําหรับการแพรระบาดของโรคชอดอกแหงนี้ เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตแพรพันธุไดทั้งบนสวน
ที่ยังสดอยู และสวนที่แหงตายไปแลว ดังนัน้ พวกกิง่ ใบ สวนตาง ๆ ทีต่ กหลนอยูใ นสวนจึงเปนแหลงแพร
เชื้อโรคได ควรเก็บกวาดออกไปทิ้งหรือเผาใหหมด ไมใหเปนที่สะสมโรค ยิง่ แปลงปลูกชืน้ แฉะโรคนีก้ จ็ ะ
ยิ่งระบาดไดรวดเร็ว แมลงตางๆ ที่ทําลายกัดกินองุน ก็อาจเปนพาหะนําโรคจากทีอ่ น่ื มาสูต น องุน ได
การปองกันกําจัด
1. ทําความสะอาดสวนอยาใหรกรุงรัง กิง่ เถาตางๆ ตัดแตงใหโปรง อยาใหแนนทึบ กิ่งใบที่รวง
หลนอยูใตตนใหเก็บกวาดไปเผาทิ้งใหหมด
2. ระมัดระวังอยาใหเกิดบาดแผลบนตน ในทองทีห่ รือชวงทีโ่ รคนีร้ ะบาดมาก การตัดแตงใหทาํ
ดวยความระมัดระวัง โดยทําความสะอาดเครือ่ งมือทีใ่ ชตดั แตงบอยๆ
3.! ปองกันแมลงตาง ๆ ที่เขาทําลายองุน
4.! การใชยาปองกันกําจัด เชน
1.! ยาพวกปฏิชีวนะ เชน แอกกริมัยซิน สเตรปโตมัยซิน เปนตน
2.! ยาแนทริฟน (ซิเดียม ออโรเฟนินฟเนท) ใชในอัตรา 2 ชอนโตะตอนํา้ 3 ปบหรือ 15
กรัมตอนํ้า 60 ลิตร โดยฉีดครัง้ แรกเมือ่ เริม่ เห็นอาการชอแหง ครัง้ ตอไป อีก 2 ครัง้ หางกันครัง้ ละ 1
สัปดาหก็เพียงพอ เพราะเมือ่ องุน ติดผลดีแลว ความรุนแรงของโรคจะลดลง
3. โรคแอนแทรกโนส หรือโรคผลเนา หรือโรคแบลคสปอต
(Antracnose or black spot)- Gloeasporium ampelephagum
โรคผลเนา หรือโรคแอนแทรกโนสนี้ ชาวบานมักเรียก โรคอีบบุ หรือ โรคลูกบุบ เพราะอาการที่
เกิดกับผลนั้น จะเปนแผลลึกลงไปในเนือ้ โรคนีเ้ ปนโรคทีร่ ะบาดอยางชาๆ แตก็รุนแรง และรักษายาก
บางทองที่บางฤดู ก็เปนปญหาสําหรับการปลูกองุน มากเชนกัน โรคนี้นอกจากจะเปนที่ผลซึ่งพบไดทั่วๆ
ไปแลวยังเปนกับเถาและใบองุน ไดดว ย โดยเชือ้ โรคสามารถแพรระบาดไปกับลมและนํ้า ปกติแลว โรค
แอนแทรกโนสนี้จะระบาดทําความเสียหายกับทุกสวนขององุน โดยเฉพาะสวนทีย่ งั ออนอยู เชน ยอด
ออน กิ่งออน ใบออน สวนทีผ่ ลเปนไดทง้ั ในระยะผลออนจนจึงผลโต
- อาการทีผ่ ล โรคผลเนานี้สามารถเขาทําลายผลองุน ไดทกขนาด ตัง้ แตเล็กจนโต ในผลออนที่
เปนโรคจะเห็นจุดสีนาตาลอ
้ํ
อน ถึงนําตาลเข
้
ม บุม ลงไปเล็กนอย ขอบแผลสีเขม ถาอากาศชืน้ ๆ จะเห็น
จุดสีชมพู สีสม ตรงกลางแผล สวนในผลแกในระยะผลองุน เริม่ เขาสี จะเห็นบริเวณเนาเปนสีนาตาล
้ํ
มี
จุดสีชมพู สีสม เกิดขึน้ บริเวณตรงกลางแผลเต็มไปหมด ถายังคงเปนตอไป ผลจะแหง เปลือกเหี่ยวยน
ติดกับชอไมรว งหลน เมือ่ โดนนํ้าหรือนําค
้ าง เชื้อโรคก็จะระบาดจากลูกที่เปนแผลไปยังลูกอื่นๆ ในชอ
จนกระทั้งเนาเสียหมดทั้งชอ
- อาการทีใ่ บ ในระยะแรกที่เปนโรค จะเห็นที่ใบเปนจุดเล็กๆ สีนาตาลเป
้ํ
นแผลมีรปู รางไมแน
นอนตรงกลางแผลมีสีนาตาลอ
ํ้
อน หรือสีเทา ขอบแผลสีนาตาลเข
้ํ
ม ถาอากาศแหง ตรงที่เปนแผลจะ
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หลุดหายไป ทําใหใบเปนรู บางครัง้ ใบก็มว นงอลงมาดานลาง แตไมรว งในทันที ใบที่เปนโรคจะไมเติบโต
ตอไป เมือ่ เปนโรคมากขึน้ ใบจึงจะรวง
- ยอดออน จะเปนจุดเล็กๆ สีนาตาลเข
้ํ
ม ตอมาขอบแผลจะขยายออกตามความยาวของกิง่ คือ
รอยแผลหัวแหลมทายแหลม ของแผลเปนสีนาตาลแก
้ํ
ถงึ สีดํา กลางแผลสีดําขรุขระในชวงฤดูฝนทีอ่ ากาศ
มีความชื้นมาก จะเห็นเปนจุดเล็กๆ สีชมพูแตตรงกลางๆ แผล ถาเปนแผลมากๆ ยอดจะแคระแกรน มี
การแตกยอดออนมาก แตแตกออกมาแลวแคระแกรน ไมเติบโต ใบทีแ่ ตกออกมาใหมนก้ี จ็ ะมีขนาดเล็ก
และสีซีดผิดปกติ และกิ่งนั้นจะแหงตายไปในที่สุด
เชื้อโรคแอนแทรกโนสนี้จะขยายแพรพันธุสรางลูกหลานไดจานวนมากมายบน
ํ
ใบ ยอด หรือกิ่ง
หรือผลองุนที่กาลั
ํ งเปนโรค และพบวาบนผลองุน นัน้ การขยายแพรพนั ธุข องโรคเปนไปอยางรวดเร็วทีส่ ดุ
และเชื้อนี้ยังคงเจริญเติบโตไปไดเรื่อยๆ ทัง้ บนสวนขององุน ทีย่ งั ไมตาย และสวนตางๆ ขององุน ทีต่ าย
หรือเนาทับถมกันอยูใ ตตน
การปองกันกําจัด
1. การทําความสะอาดสวน เก็บกวาดกิ่ง ใบองุน ทัง้ สดและแหงทีต่ กอยูใ ตตน ไปเผาทิง้ หรือฝงให
หมดเพราะสวนตางๆ เหลานี้เปนแหลงขยายแพรพันธุโรคได
2. เมื่อพบวาเปนโรคนีท้ ผ่ี ลหรือยอด หรือใบ ใหตดั แตงสวนทีเ่ ปนโรคออกกอน และจึงฉีดพน
ดวยยากําจัดเชือ้ รา จะชวยทําลายเชือ้ โรคทีห่ ลงเหลืออยูไ ดมาก
3. คอยตัดแตงกิง่ จัดกิ่งใหโปรง อยาใหอับทึบ จะชวยลดอันตรายไดมาก โดยเฉพาะในชวงที่
โรคระบาดมาก
4. การปองกันกําจัดโดยฉัดพนดวยยากําจัดเชือ้ ราตางๆ เปนระยะๆ คือ ฉีดพนยาครั้งแรกหลัง
จากตัดแตงเรียบรอยแลว เพื่อทําลายเชื้อโรคที่อาจติดอยูกับกิ่งที่เหลือ และครัง้ ทีส่ องเมือ่ เริม่ แตกใบออน
และครั้งตอๆ ไปดูตามความเหมาะสม เชน ในฤดูฝนอาจฉีดถีก่ วาในฤดูแลงเปนตน เมือ่ เริม่ ติดผลดีแลว
อาจเวนระยะไดชวงหนึ่ง จนถึงระยะผลแกใกลจะเขาสีจงึ เริม่ ฉีดอีกครัง้ หนึง่ เพื่อปองกันโรคที่จะเกิดกับ
ผล ยาปองกันกําจัดเชือ้ ราทีใ่ ชไดผลดีกบั โรคนีค้ อื
ก. ยาบีโนมีล หรือเบนเลท ยานี้ปอ งกันกําจัดโรคผลองุน เนาไดดกี วายาอืน่ ๆ เนือ่ งจาก
เปนยาประเภทดูดซึม ทําใหยดื เวลาการฉีดออกไปได 10-15 วันตอครัง้ แตยานี้คอนขางจะแพง
ข.! ยาแคปแทนหรือออโธไซด
ค.! ยาที่มสี ว นผสมของธาตุสงั กะสี เชน คูโปรซาน ซูเปอร-ดี ไซเนบ เปนตน
ง.! ยาทีม่ สี ว นผสมของ ไซเนบ-มาเนบ เชน ไดเทน เอ็ม.45 หรือแมนเซท-ดี
ยาดังกลาว ยกเวน เบนเลท ใหใชตามอัตรากําหนดทีฉ่ ลาก ก็สามารถปองกันกําจัดไดในเมือ่
โรคระบาดไมรนุ แรงมากนัก โดยเวนระยะหางประมาณ 5-7 วันตอครัง้ สวน เบนเลท สามารถทิ้งระยะ
หางไดนานกวา
4. โรคราแปงขาว(Powdery mildew) – Oidium tuckeri
โรคราแปงขาวหรืออีกชื่อหนึ่ง คือ โรคราขีเ้ ถา เพราะบริเวณทีเ่ ปนโรคมักจะพบสปอรของเชือ้ รา
เปนสีเทาคลายขี้เถาอยูเต็มไปหมด โรคนีส้ ามารถเปนไดทง้ั บนใบ ที่เถา ดอกและผล และมักระบาดใน
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ชวงอากาศคอนขางแหงแลง คือหลังฤดูฝน และในฤดูหนาวเทานัน้ จึงทําใหดเู หมือนโรคนีไ้ มคอ ยมี
ความสําคัญมากนักเมือ่ เทียบกับโรคอืน่ ๆ ที่ระบาดไดทั้งป
- อาการทีใ่ บ ใบองุนที่เปนโรคนี้ ในระยะแรกจะพบวาตรงสวนทีเ่ ปนโรคเปนสีเทาขึน้ มากอน
ตอมาจึงพบสปอรคลายผลแปงขาวๆ เทาๆ บนสวนทีเ่ ปนโรคนัน้ ซึง่ ก็คอื สวนของเชือ้ ราของโรคนีน้ น่ั เอง
เชื้อราของโรคนี้จะเจริญเติบโตอยูเฉพาะที่ผิวใบเทานั้น เปนไดทง้ั ดานบนใบและดานลางใบ แลวจะสง
สวนที่คลาย ๆ รากของตนไม(มองดวยตาเปลาไมเห็น) เขาไปดูดกินอาหารจากใบองุน อีกทีหนึง่ ดังนัน้
เมื่อเอามือลูบตรงทีเ่ ปนโรคจะเห็นมีเชือ้ ราติดมือมาไดงาย แตไมหมด ยังมีอกี สวนทีต่ ดิ อยูก บั ใบ ถาเชื้อ
โรคเขาทําลายตัง้ แตระยะใบออน ใบนัน้ จะบิดเบีย้ ว เปนคลืน่ และแหงตายในทีส่ ดุ
- อาการทีเ่ ถาออน จะพบเปนรอยสีเทาถึงสีนาตาลปนดํ
้ํ
า และสวนของเชือ้ ราทีเ่ ปนสีขาวๆ
เทาๆ ตรงกลางแผล ตอมาเปลือกจะลอก ถาเปนมากรักษาไมทนั เถานั้นจะแหงตายไป
- อาการทีด่ อกและผล อาการทีช่ อ ดอกไมคอ ยพบบอยนัก อาการที่พบในระยะแรก คือ บาง
สวนของชอดอกจะเริ่มมีสีเหลือง ขณะเดียวกันก็มองเห็นสวนของเชือ้ ราสีขาวๆ เทาๆ เกาะติดอยู ตอมา
พบรอยแผลเปนสีเทา ๆ เปนเสนลายเล็ก ๆ ชอดอกทีเ่ ปนโรคนีม้ กั ไมคอ ยใหผล
- อาการทีเ่ กิดกับผล พบไดทง้ั ในผลออนและผลแก ซึง่ อาการมักคลายคลึงกัน คือ จะสังเกต
เห็นไดก็ตอเมื่อมีเชื้อราเขาทําลายบริเวณผิวนอกเทานัน้ โดยจะเห็นเปนเสนลายเล็กๆ สีขาวเกาะอยูเ ปน
กลุมและแตกออกรอบทิศทาง ตอมาผิวเปลือกบริเวณนัน้ จะเปลีย่ นเปนสีเทา เห็นไดชัดเจน ผิวเปลือก
วจะแหงกระดาง ถาเปนมากๆ ผิเปลือกจะแตกออก โรคที่เกิดที่ผลนี้จะพบอาการแผลสีเทาที่ผลแมจะฉีด
ยาทําลายเชื้อโรคจนตายหมดแลวก็ตามแตรอยแผสสีเทานั้นจะไมหายไป ยังคงติดอยูที่ผิวทําใหผิวไม
สวย ไมเปนทีต่ อ งการของตลาด ดังนัน้ การปองกันกําจัดโรคนีจ้ งึ ตองทําแตเนิน่ ๆ เมือ่ เริม่ พบอาการของ
โรคเพียงเล็กนอย ใหลงมือปองกันกําจัดทันที
การเจริญเติบโตและแพรขยายพันธุข องโรคนี้ จะสามารถมีชีวิตและแพรพันธุไดเฉพาะบนสวน
ขององุนที่ยังสดอยูเทานั้น ดังนัน้ เมือ่ เชือ้ เขาทําลายสวนตางๆ ขององุน และมันจะเจริญเติบโตสรางลูก
หลาน แพรพนั ธุอ ยางรวดเร็ว บนสวนทีเ่ ปนโรคตลอดเวลา จึงตองทําการกําจัดทันทีที่พบกอนที่จะลุก
ลามไปมากและเชื้อโรคตัวนี้สามารถแพรระบาดไปยังที่อื่นๆ ไดโดยลมพันพาไป
การปองกันกําจัด
เนื่องจากโรคนีร้ ะบาดเฉพาะชวงแลงเทานัน้ และก็ไมรนุ แรงมากนัก การปองกันกําจัดไมคอ ย
เปนปญหานัก ที่สําคัญคือตองหมัน่ ตรวจตาตนองุน อยูเ สมอ เมื่อพบอาการเพียงเล็กนอยก็ใหทาการป
ํ
อง
กันกําจัดทันที อยาปลอยใหระบาดมาก หรือตัดสวนทีเ่ ปนโรคทิง้ ไป สวนการปองกันโดยใชสารเคมี
ตาง ๆ นัน้ มีอยู หลายชนิดทีส่ ามารถปองกันกําจัดโรคนีไ้ ดดี เชน
1. กํามะถันผง เปนผงสีเหลือง อาจใชแบบพนเปนผง หรือแบบผสมนําก็
้ ได โดยการพนแบบผง
ควรทําตอนเชามืดในขณะทีน่ าค
้ํ างยังจับใบอยู จะทําใหผลกํามะถันเกาะติดใบและสวนตางๆ ไดดี สวน
การพนแบบผสมนํ้าจะพนตอนไหนก็ได แตควรหลีกเลี่ยงที่จะฉีดพนตอนแดดจัดๆ เพราะจะทําใหใบองุน
ไหมได
2. ยาทีม่ สี ว นประกอบของกํามะถัน เชน คาราเทน ใชผสมนํ้าฉีด จะสะดวกกวาวิธีพนเปนผง
3. ยาพวกทีม่ สี ารทองแดงเปนสวนประกอบ เชน คูปาวิต ก็ใชปอ งกันกําจัดไดผลดีเชนกัน
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ถาพบวาหลังจากฉีดพนดวยยาดังกลาวแลว ยังไมสามารถปองกันกําจัดได ควรใชยาแบนเลท
ซึ่งใหผลในทางปองกันกําจัดโรคนีไ้ ดดที ส่ี ดุ แตมีราคาแพงกวา
5. โรคกิ่งแหง (ทีเ่ กิดจากเชือ้ รา Melaconium furiginium)
เปนโรคทีพ่ บระบาดไมมากนัก นานๆ จะพบสักครั้ง อาการทีพ่ บคือตอนแรกๆ จะเกิดจุดสีนํ้า
ตาลเล็กๆ ที่ก่ิงองุน แลวลุกลามขยายวงกวางออกไปรอบกิง่ รอยแผลเปลีย่ นเปนสีนาตาลดํ
้ํ
า เมือ่ แผลเกิด
รอบกิ่งจะทําใหกง่ิ นัน้ แหงตาย เพราะไมสามารถสงนําไปเลี
้
ย้ งตนได นอกจากเกิดที่กิ่งแลวยังเกิดที่กาน
ชอผลดวย อาการคลายกันคือ เริม่ จากจุดสีนาตาลเล็
้ํ
กๆ แลวลุกลามไปจนรอบขัว้ ของชอผล เมื่อแผล
ขยายไปจนรอบขัว้ ทําใหขั้วแหง ชอผลแหง และยังพบโรคนี้ที่ผลแกดวย โดยเปลือกของผลจะเปนจุดสีนา้ํ
ตาลแลวลุกลามไปเรือ่ ย ทําใหผลเนาเปนสีดํา
การปองกันกําจัด
เนื่องจาก โรคนีย้ งั ไมคอ ยพบบอยนัก การปองกันกําจัดทําควบคูไ ปกับการปองกันโรคอืน่ ๆ
กลาวคือ การฉีดยาปองกันกําจัดโรคตางๆ ทีก่ ลาวมาแลวจะเปนการปองกันกําจัดโรคนีไ้ ปดวยในตัวและ
เมื่อพบอาการทีส่ ว นใดขององุน ใหตดั ไปเผาทิง้ เสีย อยาปลอยใหระบาดไปยังสวนอืน่ ๆ

แมลงและการปองกันกําจัด
1.$ ตัก๊ แตน
ตั๊กแตนชอบกัดกินสวนยอดขององุน ในระยะกําลังแตกใบออน พอใบองุน เริม่ แกจะไมคอ ยเขาทํา
ลาย การปองกันกําจัดโดยใชยาฆาแมลงประเภทดูดซึม
2.$ ดวงปกแข็ง
ดวยปกแข็งหรือดวงกุหลาบตัวสีนาตาล
้ํ
ชอบทําลายพืชหลายชนิด รวมทัง้ องุน ดวย โดยจะกัดกิน
ทั้งใบออนและใบแก โดยออกทําลายพืชในเวลากลางคืน บางครัง้ จะกัดกินจนใบองุน พรุนไปหมด โดย
เฉพาะตนองุน ทีอ่ ยูแ ถวนอก ๆ ริมแปลงปลูกมักจะโดนทําลายมากกวาพวกทีอ่ ยูใ นๆ
3.$ พวกหนอนผีเสื้อตางๆ
มีหนอนอยู 2-3 ชนิดที่คอยทําลายองุน เชน เจาะทําลายผล
กัดกินใบองุน ยอดออนขององุน เปนตน โดยทั่วไปแลวไมคอยมีปญหา
มากนัก การปองกันกําจัดโดยใชสารเคมี เพื่อกําจัดตัก๊ แตนและดวงปก
แข็ง ก็จะทําลายหนอนพวกนีไ้ ปดวยในตัว
4.$ เพลี้ยไฟ
เปนแมลงขนาดเล็กตัวสีนาตาลแก
้ํ
หรือสีดํา อยูก นั เปนกลุม ขยายพันธุอ าศัยอยูใ ตใบ และดูด
กินนํ้าเลี้ยงจากใบองุน ยอดออนองุน ทําใหใบเปนจุดลาย ซีดเหลือง ยอดหงิกงอ การปองกันโดยไหยา
ประเภทดูดซึม หรือถาพบไมมากนักอาจตัดสวนที่พบเพลี้ยไฟไปเผาทิ้งเสีย
5.$ แมงมุมแดง
เปนแมงมุมตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก ประมาณปลายเข็มหมุด ถาอยูตัวเดียวจะสังเกตไดยากแมง
มุมพวกนี้จะอาศัยและขยายพันธุอ ยูใตใบองุน ดูดกินนํ้าเลีย้ งจากใบองุน ใบทีโ่ ดนแมงมุมแดงทําลายจะมี
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สีเหลืองซีด และใบรวง ตนที่ถูกทําลายมากๆ จะทรุดโทรม แมงมุมแดงจะระบาดมากในชวงแลงอากาศ
รอน เมื่อฝนตกจะคอยๆ หายไป การปองกันกําจัดโดยการดูแลอยูเ สมอ ถาพบวาระบาดไมมากใหเด็ด
ใบทีพ่ บแมงมุมแดงนําไปเผาทิ้ง สวนการปองกันกําจัดโดยสารเคมีอาจใชกํามะถนผง กํามะถันแบบ
ละลายนํ้าถาใชกามะถั
ํ
นผงควรหลีกเลีย่ งการใชในชวงทีม่ อี ากาศรอน แดดจัดเพราะจะทําใหใบองุน ไหม
ได หรือใชยาทีม่ สี ว นผสมของกํามะถัน เชน เดนเทน ก็ปอ งกันกําจัดไดผลดี
6.$ ไรขาว
เปนพวกแมงมุม เชนเดียวกับไรแดง แตตวั ขนาดเล็ก สีขาวๆ ทําลายองุน โดยการดูดกินนําเลี
้ ย้ ง
ที่ใบยอด และผลออน อาการทีใ่ บคือ ใบจะหงิก แตกยอดออนมาก ใตใบลายสีนาตาล
้ํ
ถาทําลายที่ผลผิว
จะขรุขระเปนขีก้ ลาก ผลเล็ก บิดเบี้ยว การปองกัน เชนเดียวกับไรแดง ยาที่ใชไดผลดี คือ เคนเทน
ประมาณ 15 วันตอครัง้
นอกจากนี้ยังพบศัตรูอื่นๆ อีก เชน
ไสเดือนฝอย
เปนศัตรูที่ทําลายรากองุน พบในแปลงทีเ่ ปนดินทราย ในแปลงทีเ่ ปนดินเหนียวจะไมพบไสเดือน
ฝอย ตนที่โดนไสเดือนฝอยทําลาย รากจะเปนปุม ปม เต็มไปหมด ถาเปนมากๆ รากจะบวมเปนปลอง
คลายลูกปด ตนที่ถูกทําลายจะโตชาและตายไปในที่สุด การปองอกานกําจัดทําไดยากมาก คาใชจายสูง
จึง ควรหลีกเลีย่ งทีซ่ ง่ึ มีไสเดือนฝอยระบาด ตนที่ถูกทําลายใหขุดทิ้งทําลายทัง้ ตน
นกและคางคาว
จะเขารบกวน กัดกินผลองุน ในตอนผลใกลๆ จะแก ทําใหรวงหลนเสียหายบางแหงก็พบปญหานี้
มากเหมือนกัน การปองกันทําไดหลายวิธี แตทน่ี ยิ มคือใชตาขายไนลอนขึงรอบๆ คางองุน

ระยะของพืช
1.กอนตัดแตงกิง่
(2-4 สัปดาห)

ตารางการพนยาปองกันกําจัดโรคและแมลงขององุน
โรค แมลงทีเ่ ปนสาเหตุ
อาการทีแ่ สดงกับตนพืช
1. โรครานํ้าคาง
1. เห็นสปอรสขี าวใตใบ ใบมี
(Downy Mildew)
สีเหลือง นํ้าตาล แหงกรอบ
และไหมในที่สุด
2. โรคราแปงขาว(ราขีเ้ ถา)
2. แหงกรอบ กานใบและกิง่
(Powdery Mildew)
มีเชื้อราจับมีสีเทา
3. โรคผลเนา(อีบบุ )
3. ไหมเปนจุดๆ ตามกิง่
(Anthracnose)
ออน มีรอยแหงสีนาตาล
้ํ
4. โรคไรสนิม(Rust)

4. ใบมีสเี หลือง ใตใบมีเชือ้
ราสีเหลืองๆ เปนจุด ๆ
5. แมงมุมแดง(ไรแดง)(Mite) 5. ใบจะแสดงอาการกราน
6. เพลี้ยไฟ(Thrip)
6. ยอดจะหงิกงอ

การปองกันกําจัด
1. ใชยาไดเทน เอ็ม 45
หรือ โลนาโคล หรือ
คูปราวิต
2. ใชกามะถั
ํ
นผง ละลายนํา้
หรือคาราเทน
3. ใชคปู ราวิต หรือเคลเทน
50 หรือ ออรโธไซด หรือ
เบนแลท
4. ใชยาคูปราวิต
5. ใชยาเคลเทน
6. ใชยาประเภทดูดซึมตางๆ
เชน ยามาลาไธออน
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2. ตัดแตงกิง่ แลว

3. เริม่ แตกยอด
ออนและชอดอก

4. ชอดอกบาน

โรค แมลงทีเ่ ปนสาเหตุ
1. โรคราตาง ๆ

2. แมงมุมแดง
3. เพลี้ยไฟ

อาการทีแ่ สดงกับตนพืช
การปองกันกําจัด
1. โรคราเกาะตามลําตนและ 1. ใชยาคูปราวิตความเขม
เถา
ขนสูงๆ พนใหถูกเฉพาะตน
และเถา
2. เกาะตามเปลือกและเถา 2. ใชยาเคลเทน
3. เกาะตามเปลือกและเถา 3. ใชยามาลาไธออน

1. โรครานําค
้ าง

1. ใตใบเปนขุยสีขาว

2. หนอนและแมลงปกแข็ง

2. กัดกินใบและชอดอกชอ
ผล

1. โรครานําค
้ าง

1. จะเห็นเชือ้ ราเปนเสนใยสี
ขาวใตใบ ดานบนของใบมีสี
เหลือง
2. ชอดอกจะเนา แตเนาแบบ 2. ใชยาพวกแนต ทราฟน
เปยก
(Nathraphine) หรือยา
กําจัดเชื้อแบคทีเรีย

2. โรคแบคทีเรีย

5. ติดผล

1. โรครานําค
้ าง

2. ราแปงขาว (ราขีเ้ ถา)
3. หนอนเจาะผล

1. ใชยาโลนาโคลใหมคี วาม
เขมขนสูงๆ(1 ชอนพูน นํ้า
1 ปบ หรือ 20 กรัมนํ้า 1
ปบ) เมื่อตอนใกลตอกบาน
ใชไดเทนเอ็ม 45
2. ควรใชยาเลนเนท เพื่อ
ทําลายไขจะใหผลดีมากเปน
การตัดไฟแตตน ลม โอกาส
เกิดเปนหนอนมาทําลายใบ
ก็มีนอ ย สวนแมลงปกแข็งใช
ยาเซฟวิน 85 ไดผลดี
1. ใชยาไดเทน เอ็ม 45

1. ใตใบออนมีเสนใยสีขาว
1. ใชยาไดเทนเอ็ม 45
ดานบนมีสเี หลืองแตใบแกท่ี
สีเขียวเขมจัดจะลดความเปน
โรคลง
2. บนผลมีสเี ทาๆ ทําใหผล 2. ใชกํามะถัน ผงละลายนํา้
แตกจนเห็นเมล็ด
3. เจาะผลทําใหผลรวง
3. ใชยาเลนเนท หรือ
เอนดรินแตสําหรับเอนดริน
จะทําใหปลาในทองรองตาย
ดวย
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6. ผลเริ่มนิ่มจนถึง
เก็บผลลูกแมว
หนอนไอแกว

โรค แมลงทีเ่ ปนสาเหตุ
อาการทีแ่ สดงกับตนพืช
1. โรคผลเนา หรือผลบุบ หรือ 1. ผลจะเนาเปนทีละผล ให
เตาเผา หรือ แอนเทรคโนส
ชอหนึง่ อาจเปนโรคหลายผล
ไดไมใชเปนทัง้ ชอผล
2. แมลงปกแข็ง
2. กัดกินใบ
3. หนอนเจาะผล

3. กัดกินผลทําใหผลเนา

4. หนอนกินใบ มีหนอนใย
หนอนเขียว หนอนลูกแมว
หนอนไอแกว

4. กัดกินใบและยอดออน

การปองกันกําจัด
1. ใชแคปแทน หรือ
ออรโธไซ หรือเบนเลท
2. ใชยาเซฟวิน 85 หรือ
ฟอสดริน
3. ใชยาเลนเนท หรือ
ฟาสดริน
4. ถาใชเลนเนท ฉีดตัง้ แต
เริม่ มีไขทาลายได
ํ
ผลดีมาก
แตเมือ่ เปนตัวหนอนก็
ทําลายไดผลดี เชน กันถา
เปนตัวหนอนตัวโตควรใชยา
เอนดริว หรือฟอสดริน
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