
บทนํ า
กระทอนเปนไมผลเมืองรอนอีกชนิดหน่ึงที่มีปลูกกัน

ในประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน สวนมากจะปลูกกัน
ตามสวนหลังบานและ มักจะเปน พันธุพ้ืนเมือง รสเปรี้ยว
จึงไมมีการเอาใจใสดูแลรักษาตอมาระยะหลังน้ีมีผูนิยม
ปลูก กระทอนพันธุดีกันมากขึ้น ความตองการของตลาด 
ก็มีมากข้ึนดวย จึงท ําใหพื้นที่ปลูกกระทอนพันธุดีขยายตัว
เพิ่มมากข้ึน เพราะนอกจากจะดูแลรักษางายแลว ผลผลิต
ยังจํ าหนายไดราคาดีอีกดวย เดิมแหลงผลิตกระทอนพันธุ
ดีจะมีเฉพาะที่จังหวัดนนทบุรีและบางเขตของกรุงเทพมหานครเทาน้ัน แต
จังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ เชน ปราจีนบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎรธานี เป

คํ าแนะนํ าที ่๑๕
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สภาพดินฟาอากาศ
เน่ืองจากกระทอนเปนไมผลเมืองรอน จึงสามารถ

ปลูกไดดีแทบทุกแหงในประเทศไทย แตเพื่อใหผลผลิตที่
ไดมีคุณภาพดีควรจะเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณมี
แหลงน้ํ าใหอยางเพียงพอ ดินท่ีเหมาะควรเปนดินรวนหรือ
ดินรวนปนดินเหนียวมีอินทรียวัตถุมาก อาจกลาวไดวา
กระทอนที่ปลูกในดินรวนหรือดินเหนียวจะทํ าใหคุณภาพ
ของเน้ือและรสชาติดีกวาท่ีปลูกในดินรวนทราย

กระทอนเปร้ียว, กระทอนพันธุพ้ืนเมือง
เปนกระทอนที่มีปลูกกันทั่วไป เปนกระทอนที่ใหผล

ผลิตดกมาก ผลมีขนาดเล็ก เน้ือบาง รสเปรี้ยว เมล็ดมี
ขนาดโต สํ าหรับกระทอนประเภทน้ีนิยมใชในการแปรรูป 
เชน ดอง กวน ตากแหง เปนตน

กระทอนหวาน, กระทอนหอ
เปนประเภทที่นิยมปลูกกันมากในปจจุบันเม่ือผลโต

ข้ึนจะตองมี การหอผล เพื่อปองกันแมลงวันผลไมเขา
ทํ าลาย ผลจะมีขนาดคอนขางใหญ เน้ือหนา มีรสหวาน
อมเปรี้ยวปุยหุม เมล็ดฟู แทรกเนื้อ ทํ าใหเน้ือมีความนุม
มากข้ึนเปนที่นิยมของผูบริโภคมาก ดังจะเห็นวาในแตละ
ปปริมาณของผลผลิต ที่ออกจ ําหนาย ในทองตลาดไมพอ
กับปริมาณความตองการจึงทํ าใหราคาจํ าหนายคอน 
ขางแพง

พันธุ
ในสมัยกอนนิยมปลูกกระทอนดวยตนท่ีเพาะจากเมล็ด จ

เสมอ ซึ่งบางครั้งอาจไดพันธุที่มีคุณภาพดีกวาตนแมเสียอีก (แ
ก็จะมีการต้ังชื่อ ตามช่ือของเจาของหรือตามลักษณะของผลห
ปจจุบันมีกระทอนพันธุตาง ๆ ไมต่ํ ากวา 20 พันธุ ไดแก ทับ
เทพรส อีลา บัวลอย หลังทอไหว ตาเช่ือม ทองหยิบ ทับทิมท
ตาอยู ไกรทอง เมล็ดในไหว กํ ามะหยี่ ผลกระทอนสวนใหญจ
ทํ าใหเกิดความสับสนในการแยกพันธุ ตองอาศัยความชํ านาญ
อะไรไดอยางถูกตอง
ึง

ร
ท

ะ
ม

สารบัญ

ท ําใหไดกระทอนพันธุใหม ๆ เกิดข้ึนอยู
ตมีไมมากนัก) เม่ือมีพันธุใหมท่ีดีเกิดข้ึน
อืแหลงท่ีตนกระทอนข้ึนอยู จึงท ําใหใน
ิม เขียวหวาน ปุยฝาย น่ิมนวล ขันทอง 
อง อีจาน หมาต่ืน ปุยเมฆ ทองใบใหญ  
มีลักษณะที่คอนขางคลายกัน บางคร้ังก็
าก ๆ จึงจะสามารถบอกไดวาเปนพันธุ
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พันธุทับทิม
เปนพันธุที่ใหผลดกและแกเร็ว ประมาณเดือน

พฤษภาคมก็สามารถเรียกเก็บเกี่ยวได ขนาดผลคอนขาง
เล็กน้ํ าหนักประมาณ 200 กรัมตอผล ทรงผลกลมแปน  
มีข้ัวยาวผิวเปลืองเรียบบางมีสีเหลืองนวล เน้ือบางน่ิม  
ปุยหนามีปุยแทรกเนื้อ เมล็ดมีขนาดโตปานกลาง เน้ือมี
รสหวานอมเปร้ียว แตที่ปุยหุมเมล็ดมีรสหวานจัด ขอเสีย
ถาแกจัดแลวไมเก็บผลจะแตกงายและถามีฝนชุกจะทํ าให
ไสแดงเปนน้ํ าหมาก

! ฤดูกาลเก็บเกี่ยวพฤษภาคม-มิถุนายน

พันธุปุยฝาย
เปนพันธุหนัก ผลมีอายุการเก็บเกี่ยวชาจะเก็บผลได

ประมาณเดือนกรกฎาคม ผลมีขนาดกลางถึงคอนขางใหญ
น้ํ าหนักผลประมาณ 400-800 กรัมตอผล ทรงผลกลม 
สูงเล็กนอย ดานกนผลเรียบ ข้ัวส้ันท่ีผิวมีขนออนนุมมือ 
ผิวเปลือกมีสีเหลืองอมน้ํ าตาลเปลือกบาง ดานข้ัวจะนูนข้ึน 
บางผลจะมีรอยขรุขระเล็กนอย เน้ือหานุมไมกระดาง มีปุย
แทรกเน้ือจนถึงเปลือก รสชาติหวานอมเปร้ียว (รสกลม
กลอม) ไมฝาด ปุยหุมเมล็ดหนาฟ ู รสหวานจัด เมล็ดมี
ขนาดโตแบน แกจัดไสไมเปนน้ํ าหมาก

! ฤดูกาลเก็บเกี่ยว มิถุนายน-กรกฎาคม

พันธุน่ิมนวล
เปนพันธุที่ใหผลดก มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลางจะ

เก็บผลไดประมาณเดือนมิถุนายน ผลมีขนาดปานกลาง 
น้ํ าหนักผลประมาณ 300-600 กรัมตอผล ทรงผลกลม
แปน มีข้ัวส้ัน ผิวเปลือกเรียบมีสีเหลืองอมน้ํ าตาล เปลือก
บาง เน้ือหนาน่ิม ไมกระดาง มีปุยแทรกเนื้อ รสชาติหวาน
อมเปร้ียว ปุยหุมเมล็ดหนาฟ ู รสหวานจัด เมล็ดมีขนาด 
ปานกลาง

! ฤดูกาลเก็บเกี่ยว มิถุนายน-กรกฎาคม
สารบัญ
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พันธุเทพรส
เปนพันธุที่ใหผลดก มีอายุเก็บเก่ียวปานกลาง จะแก

ชากวาพันธุ ทับทิมเล็กนอย จะเก็บผลประมาณเดือน 
มิถุนายน ผลมีขนาดกลาง น้ํ าหนักประมาณ 250-500 
กรัมตอผล ทรงผลกลมสูงเล็กนอย มีข้ัวส้ันผิวเปลือกเรียบ
มีขนออนที่ผิวนุมมือ ดานขางผลจะมองเห็นสันนูนข้ึนมา
ตรงพูของเมล็ดชัดเจนกวาพันธุอื่น ๆ เปลือกมีสีน้ํ าตาล
เขม เน้ือหนาน่ิมไมกระดาง มีปุยแทรกเนื้อ มีรสหวาน 
อมเปร้ียวแตที่ปุยหุมเมล็ดมีรสหวานจัด เมล็ดมีขนาดโต

 ! ฤดูกาลเก็บเกี่ยว มิถุนายน-กรกฎาคม

พันธุทับทิมทอง
เปนพันธุ เบาสามารถเก็บเกี่ยวไดประมาณเดือน

พฤษภาคม (พรอม ๆ กับพันธุทับทิม) ผลมีขนาดกลางถึง
คอนขางใหญ น้ํ าหนักผลประมาณ 400-800 กรัมตอผล 
ผลทรงกลมถึงทรงกลมสูงเล็กนอย ดานกนผลเรียบ ผิวมี 
รอยขรุขระเล็กนอย แตดานข้ัวผลขรุขระ มากข้ัวส้ันเปลือง
บางผิวเปลือกมีสีเหลืองทอง เน้ือหาแนน มีปุยแทรกเนื้อ 
รสหวานอมเปร้ียวมีรสฝาดเล็กนอย ปุยหุมเมล็ดฟูรส
หวานจัด เมล็ดมีขนาดโต

พันธุขันทอง พนัธุหลังทอ

พันธุอีจาน พนัธุหมาตื่น
พันธุทองหยิบ
สารบัญ

พนัธุก ํามะหยี่



การปลูกกระทอน 5

หนากอนนี้ หนาถัดไป

การขยายพันธุ
กระทอนสามารถขยายพันธุไดหลายวิธีดวยกัน ไดแก การเพาะเมล็ด การทาบกิ่ง การเสียบยอด 

การติดตา เดิมนิยมขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด เนื่องจากท ําไดงายแตมักจะกลายพันธุ ปจจุบันไม
นิยมปลูกตนท่ีเพาะจากเมล็ด แตจะท ําการเพาะเมล็ด โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการทํ าตนตอ ในการทาบ
ก่ิงหรือติดตาเทาน้ัน สวนการตอนก็ไมนิยม เชนกันเพราะปญหาเร่ืองการออกรากยาก และเม่ือตัดมาชํ า
มักจะตายมากดวย

การปลูก
การปลูกกระทอนในประเทศไทยแบงตามสภาพพื้นที่ได 2 ประเภท คือ

ประเภทสวนยกรอง
พื้นที่สวนใหญจะอยูทางที่ลุมภาคกลาง พื้นที ่ เดิม เปนทองนามีน้ํ าทวมถึง จึงตองยกรองข้ึน

เพื่อสะดวกในการระบายน้ํ า ขนาดของสันรอง โดยทั่วไปจะกวางไมนอยกวา 6 เมตร จะมีรองน้ํ ากวาง 
1.5 เมตร ลึก 1 เมตร ระยะปลูกส ําหรับพื้นที่ยกรองจะใชระยะระหวางตนประมาณ 6 เมตร ในพ้ืนท่ี  
1 ไร จะปลูกไดประมาณ 35 ตน

ประเภทสวนท่ีดอน
เปนพื้นที่ที่นอกเหนือไปจากประเภทแรก และมักไมมีปญหาเร่ืองน้ํ าทวมจึงไมตอง ยกรอง เม่ือไถ

ปรับพื้นที่แลวก็สามารถขุดหลุมปลูกไดเลย ตามปกติกระทอนเปนไมผลที่ทรงพุมขนาดใหญ แตเพื่อ
ความสะดวกในการดูแลรักษาและหอผลซึ่งจะตองทํ าทุกป จึงนิยมตัดแตงก่ิงนํ าที่จะท ําใหทรงพุมสูงข้ึน
ไปออกเสีย ทรงพุมจะขยายออกดานขางแทนดานบน จึงสะดวกในการปฏิบัติงานสํ าหรับพื้นที่ดอน
สามารถใชระยะปลูกต้ังแต 6 x 8 เมตร ถึง 5 x 8 เมตร ในพ้ืนท่ี 1 ไร จะปลูกไดประมาณ 25 - 30 
ตน

การเตรียมหลุมปลูก
 ควรจะขุดหลุมใหมีขนาดไมต่ํ ากวา 50 x 50 x 50 

เมตร (กวาง x ยาว x ลึก) หลุมถามีขนาดใหญย่ิงดี จะ
ชวยใหตนกระทอนโตเร็วมากย่ิงข้ึน ผสมดินท่ีขุดข้ึนมากับ
ปุยคอกเกา ๆ (ประมาณ 10 กก. ตอหลุม)  รองกนหลุม 
ดวยปุยหินฟอสเฟต ประมาณ 1 กิโลกรัมตอหลุม กลบดิน
ผสมลงในหลุมใหพูนขึ้นกวาระดับปากหลุมเล็กนอย วาง
ตนกระทอนที่เตรียมไว (เอาถุงที่ชํ าออกกอน) ปลูกลง
กลางหลุมกดดินใหแนน ใชไมหลักปายยึดล ําตนกันลมพัด
โยก รดน้ํ าใหชุม ถามีแดดจัดควรมีการพลางแดดใหดวย
จะท ําใหตนกระทอนต้ังตัวเร็วข้ึน
สารบัญ
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การดูแลรักษา
หลังจากปลูกแลวจะตองคอยดูแลรักษาตนกระทอนอยางสม่ํ าเสมอ ถึงแมวากระทอนจะเปนไมผล

ที่ไมคอยมีโรคแมลงรบกวนมากนัก แตการบํ ารุงรักษาใหดีอยูเสมอจะชวยใหตนกระทอนเจริญเติบโต 
เร็วมาก การดูแลรักษาโดยทั่วไปมีดังนี้

การใหน้ํ า
ปกติกระทอนเปนพืชที่ชอบน้ํ าแตขณะเดียวกันก็ทน

สภาพความแหงแลงไดเปนอยางดีในชวงที่กระทอนยัง 
เล็กอยูจะตองใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ เม่ือเจริญเติบโตข้ึน
การให  น้ํ  าก็จะมีช วงห าง ข้ึน  อย างไรก็ ดีในช วงที่  
ตนกระทอน เร่ิมออกชอดอกและติดผลจะตองใหน้ํ า 
อยางตอเน่ือง จะชวยให

1. ชอดอกมีความสมบูรณ การติดผลดี
2. ผลที่ติดแลวมีการเจริญเติบโตอยางสม่ํ าเสมอ 

สวนที่ มีการให น้ํ าดีจะทํ าใหผลมีขนาดโตกวาสวนที่  
ขาดแคลนน้ํ า

3. ลดปญหาเร่ืองผลแตกได ซึ่งปญหานี้จะพบเสมอ
ในสวนท่ีขาดแคลนน้ํ า

การตัดแตงก่ิง
การตัดแตงกิ่งกระทอนในแตละปจะท ําเพียงเล็กนอย สํ าห

เติบโตอยางเต็มที่ มีการตัดแตงก่ิงท่ีแนนทึบออกบาง เม่ือกระท
มากข้ึนเล็กนอย โดยจะท ําการตัดแตงก่ิงหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิต

- ก่ิงท่ีถูกโรคแมลงเขาทํ าลาย กิ่งแหงตาย
- กิ่งที่แนนทึบอยูในทรงพุม
- ก่ิงนํ าซ่ึงมักจะเจริญไปในทางดานสูง ซึ่งจะท ําให

ทรงพุมสูงข้ึน ควรจะทํ าการตัดเพื่อควบคุมทรงพุมใหมี
การเจริญออกทางดานกวางมากกวา เพ่ือสะดวกในการดู
แลรักษา ตลอดจนการหอผลและเก็บเก่ียวผลผลิต

การใสปุย
การใสปุยตนกระทอนที่ยังไมใหผลจะเนนไปที่เพื่อบํ ารุงต

เปนสวนใหญ ปุยท่ีใชควรเปนปุยคอกและปุยเคมีสูตรเสมอเปนห
16-16-16 อัตราท่ีใสควรจะไมมากนักแตควรใสบอยคร้ังจะดีกว

เม่ือตนกระทอนใหผลผลิตแลว การใสปุยจะเปล่ียนสูตรไปต
คือ
รับตนที่ยังไมใหผลมักจะใหมีการเจริญ
อนเร่ิมใหผลผลิตแลว การตัดแตงจะมี
แลวส่ิงท่ีควรพิจารณาตัดแตงออกมี
สารบัญ

นใหมีการเจริญเติบโตทางดานกิ่งกาน
ลัก เชน สูตร 15-15-15 หรือ  
า เชน 3 เดือน/คร้ัง
ามระยะเวลาของความตองการ กลาว
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1. หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแลว จะใสปุยคอกและปุยเคมีสูตรเสมอ เชน 15-15-15 เพื่อชวย
บํ ารุงตนใหมีความสมบูรณเหมือนเดิม

2. ชวงกอนที่ตนกระทอนจะพักตัว ควรจะมีการใสปุยเพื่อชวยใหตนมีการเก็บสะสมอาหารเพื่อ
การสรางตาดอกดีข้ึน โดยใชปุยเคมีสูตร 9-24-24 หรือ 12-24-12 ในเดือนตุลาคม

3. ระยะติดผลแลว 1 เดือน ควรใสปุยสูตรเสมอ เชน 15-15-15 เพื่อบ ํารุงผลใหเจริญเติบโต
อยางเต็มท่ี

4. ระยะกอนเก็บเก่ียวผลผลิตอยางนอย 20 วัน ควรมีการใสปุยที่มีธาตุโปแตสเซียมสูง เชน  
13-13-21 เพ่ือชวยใหมีการปรับปรุงคุณภาพของผลใหดีข้ึน เชน เน้ือมีความนุมข้ึน รสชาติหวานข้ึน

สํ าหรับอัตราที่ใชควรพิจารณาจากขนาดของทรงพุม สภาพความสมบูรณของตนและปริมาณผล
ผลิตในแต ละป ตัวอยางเชน ตนอายุ 10 ป มีขนาดทรงพุมกวางประมาณ 8 เมตร มีการใหผลผลิตดี
อยางสม่ํ าเสมอ ก็ควรใหปุย ไมต่ํ ากวา 8 กก./ป แบงใสเปน 4 คร้ัง (คร้ังละ 2 กก.) โดยพิจารณาใช
สูตรตามชวงระยะเวลาที่ไดกลาวแลว สวนปุยคอกอาจใสในชวงหลังจากเก็บผลแลวคร้ังเดียวก็พอ อัตรา
การใสแลวแตชนิดของปุยคอกท่ีใช สํ าหรับตนอายุ 10 ป อาจใช อัตราต้ังแต 25 - 50 กก./ตน

การกํ าจัดวัชพืช
การกํ าจัดวัชพืชในสวนกระทอนถาเปนสวนขนาด

เล็ก อาจใชจอบดายหญาก็ได แตถาเปนสวนขนาดใหญ 
ควรใชเคร่ืองตัดหญาแบบสะพายไหล หรืออาจจะเปน
แบบรถเข็นตัดหญาก็ไดจะทํ าใหสะดวกมากข้ึน การใชสาร
เคมีกํ าจัดวัชพืชก็ไดผลดีเชนกัน แตตองกระทํ าอยาง
ระมัดระวัง เพราะบางคร้ังอาจทํ าใหเกิดความเสียหายกับ 
ตนกระทอนข้ึนได ในแตละปจะทํ าการกํ าจัดวัชพืช
ประมาณ 3-4 คร้ัง สวนใหญจะอยูในชวงฤดูฝน นับต้ังแต
เก็บเกี่ยวผลผลิตเปนตนไป จนหมดฤดูฝนแตถามีวัชพืช
มากก็อาจจะท ําการกํ าจัดวัชพืชในชวงออกดอกอีกคร้ัง

การออกดอกติดผล
เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ใบของกระทอนจะ

เร่ิมเปล่ียนสีเปนสีเหลืองสมและรวงในเวลาตอมา จากน้ัน 
จะมีการแทงยอดอ อนและช อดอกออกมาประมาณ
มกราคม ดอกจะเร่ิมบานติดผลเล็กๆ ตามปกติกระทอน
จะติดผล คอนขางมากแตก็จะรวงไปในขณะท่ีผลยังเล็กอยู
เปนจํ านวนมากดวยเชนกัน เม่ือถึงเวลาหอ ก็จะมีการเด็ด
ผลที่ไมดี หรือชอที่ติดผลมากไปทิ้งดวย จนในที่สุดจะ
เหลือผลกระทอน ที่หอไดประมาณ 400-600 ผลตอตน
สารบัญ
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การหอผล
หลงัจากดอกบานแลวประมาณ 80-100 วัน ผลจะ

มีขนาดโตประมาณ 5-6 ชม. ผิวจะเร่ิมเปล่ียนสีเปนสี
เขียว ข้ีมา และหลังจากน้ีอีก 7-10 วัน จะเร่ิมเปล่ียนเปน
สีกระดังงา ซึ่งเปนชวงที่แมลงวันผลไมจะเร่ิมเขาทํ าลาย
แลว จึงจะตองทํ าการหอผลต้ังแตสีผิวเปนสีเขียวข้ีมา วัตถุ
ประสงคเพื่อปองกันการเขาท ําลายของแมลงวันผลไม และ
ผลที่ไดตามมาคือ ผิวของผลจะสวย ผลมีขนาดใหญข้ึน 
เน้ือมีคุณภาพดีข้ึน แตไมควรหอผลต้ังแตผลที่ยังเล็กอยู
เพราะจะทํ าใหผลแคระแกรนและรวงอยู ในถุงหอเปน
จ ํานวนมากดวย

สํ าหรับวัสดุที่ใชหอนั้น เดิมนิยมใชใบตองแหง มาพับ
เปนถุงสํ าหรับหอเรียกวา กระโปรง มีการพับไวเปน 
จํ านวนมากเพื่อใชเองและขายดวย เวลาจะใชจะแชนํ ้าให
ใบตองออนตัว ผ่ึงใหแหงกอนจึงนํ าข้ึนไปหอผล การใชใบ
ตองหอผลจะทํ าใหผลมีผิวเปนสีน้ํ าตาลและมีนวลสวยงาม 
แตบางคร้ังอาจมีคราบของเช้ือราข้ึนเปนคราบท่ีผิวได

ปจจุบันใบตองแหงหายากข้ึน  จึงมีการเอากระดาษ
สีน้ํ าตาลซึ่งไดจากถุงบรรจุปูนซิเมนตหรือถุงบรรจุอาหาร
สตัว นํ ามาตัดใหมีขนาด 12 x 18 น้ิว บางแหงจะนํ ามา
พับเปนถุงหอคลายกับการพับกระโปรงใบตอง แตบาง 
แหง จะพับเปนถุงกนกวางก็ไดเชนกัน การใชถุงกระดาษ
หอจะท ําใหผิวเปนสีเหลืองทอง สะอาด แตไมมีนวลท่ีผิว
เหมือนกับใบตอง สวนถุงพลาสติกถานํ ามาหอผลแลวจะ
ทํ าใหผิวไมสวย ผิวจะกรานบางครั้งที่ดานขั้วผลจะยังมีสี
เขียวเหลืออยูจนถึงระยะผลแกดวย นอกจากน้ันยังทํ าให
ผลรวงมากดวยจึงไมแนะนํ าใหใชถุงพลาสติกในการหอผล

กอนหอผลประมาณ 2-3 วัน ควรท ําการพนสาร
เคมีปองกันกํ าจัดแมลง เชน คารบาริล โมโนโครโตฟอส 
เพื่อปองกันก ําจัดแมลงกอน ขณะหอจะท ําการตัดแตงผล
ไปพรอมกัน โดยเลือกเด็ดผลที่มีลักษณะไมดีและชอที่ผล
เบียดกันออกบาง ควรเหลือเฉพาะผลเด่ียว ๆ จะท ําใหผล
เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ นิยมใชไมดอกสํ าหรับมัดปาก
สารบัญ
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ถุง เน่ืองจากสะดวกในการมัด การข้ึนไปหออาจใชบันไดหรือพะอง พาดก่ิงปนข้ึนไปหอ บางสวนท่ี
สามารถหาไมไผไดงาย อาจมีการทํ าน่ังรานรอบ ๆ ตน ใหคนหอปนข้ึนไปปฏิบัติงานไดสะดวก  
อีกทางหน่ึง

หลังจากหอผลแลว 45-60 วัน ผลจะแก แตจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับ พันธุดวยบางพันธุอาจจะชา
กวาน้ีอีกก็ได

การเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผ ล กระท อนแต ละพันธุ  จะ

ทะยอยแก ต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึง
เ ดือนกรกฎาคมของแต ละป การ
สังเกตผลแกอาจจะดูไดหลายวิธ ี ได
แก การนับอายุของผล เชน พันธุเบา
(ทับทิม, เขียวหวาน, ทับทิมทอง) จะ
มีอายุ ต้ังแต ดอกบานถึงเก็บเกี่ยว
ประมาณ130 - 150 วัน ถาเปน
พันธุหนัก (เทพรส ปุยฝาย อีลา  
น่ิมนวล)จะประมาณ 170 - 180 
วัน เปนตน นอกจากน้ันอาจสังเกต
จากการเปล่ียนแปลงลักษณะภายใน
ของผล  เชน  เน้ือนุมข้ึน   ความฝาด
ลดลงหรือลักษณะภายนอกผล เชน การเปล่ียนสีผิวเปนสีเหลือง หรือสีน
ผลกระทอนแกแลว หากปลอยไวบนตนตอไปอีก เปนระยะเวลานานจะท
ผลเปนสีน้ํ าตาลและมีกล่ินบูดเกิดข้ึนเรียกวาไสเปนน้ํ าหมาก และยังท ําให

การเก็บเกี่ยวผลอาจใชบันไดหรือพะองสํ าหรับข้ึนไปเก็บผลไดโดย
หรือใชกรรไกรสํ าหรับเก็บผลไมที่มีที่หนีบข้ัวผลดวยก็จะสะดวกข้ึน 
เพื่อคัดขนาดเพ่ือของผลและทํ าความสะอาดรอการจํ าหนายตอไป
ํ ้าตาลจนถึงกนผลเปนตน เม่ือ
ํ าใหเกิดการเปล่ียนสีท่ีไสกลาง
ผลรวงมากข้ึนดวย

ใชกรรไกรตัดที่ข้ัวผลใสตะกรา 
นํ าไปแกะเอาวัสดุที่ใชหอออก  
สารบัญ
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ไรแดงจะเขาทํ าลายกระทอนในระยะต้ังแตใบออนจนถึงใบแก ทํ า
ใหใบหงิกงอเปนปุมปม ดานใตใบจะมีลักษณะคลายกํ ามะหยี่  
สีน้ํ าตาลถามีระบาดมากจะทํ าใหใบออนหงิกงอหมดเม่ือพบวาเร่ิม
มีไรแดงระบาดควรทํ าการตัดแตงใบที่ถูกทํ าลายไปเผาทํ าลายทิ้ง 
และฉีดพนสารเคมีปองกันกํ าจัดไรแดง เชน กํ ามะถันผง  
ไดโคโฟล อามีทราส ไดโนบูตัน โดยฉีดพนหลังจากตัดแตงก่ิงและ
เร่ิมแตกใบออน 2-3 คร้ัง ทุก 4 วัน

หนอนผีเส้ือยักษ
หนอนผีเสื้อยักษจะมีขนาดตัวใหญสีฟา จะเขากัดกินใบและยอดออนทํ าใหตนกระทอนชะงัก 

การเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ถามีระบาดควรจับตัวหนอนมาท ําลายและฉีดพนสารเคมีปองกันกํ าจัด
แมลง เชน เมทโธมีลประมาณ 1-2 คร้ัง หางกัน 15 วัน
หนอนรานกินใบ
ตัวหนอนมีขนาดเล็กมีขนถาาถูกผิวหนังจะรูสึกแสบและคัน ตัวหนอนเขากัดกินใบเสียหาย ถามี

ระบาดมากจะพบวาตัวหนอนจะรวมกันเปนกระจุกกัดกินใบแหวงเปนวง กํ าจัดโดยตัดใบท่ีมีตัวหนอนอยู
ดวยไปทํ าลายท้ิงและฉีดพนสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลง เชน เพอรเมททริน เมทโธมมีล ประมาณ  
1-2 คร้ัง
หนอนเจาะข้ัวผล
หนอนชนิดน้ีจะอาศัยอยูในรังที่ทํ าจากกลีบดอกกระทอนแหง ๆ และเขากัดกินขั้วผลขณะที่ผล

กระทอนยังเล็กอยู ทํ าใหผลแหงและรวงหลน การปองกันกํ าจัดหนอนชนิดน้ี โดยการตัดแตงก่ิงใหมีทรง
พุมโปรง เม่ือเร่ิมติดผลขนาดเล็ก ควรมีพนละอองน้ํ าลางชอดอกจะชวยลดการทํ าลายลงได ถาระบาด
มากควรพนสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลง เชน โมโนโครโตฟอส ประมาณ 3-4 คร้ัง ทุก 7-10 วัน

เพล้ียไฟ
เพล้ียไฟจะเขาทํ าลายกระทอนต้ังแตระยะยอดออน ระยะชอดอกจนถึงติดผลขนาดเล็กทํ าใหดอก

แหงรวง ผลจะมีผิวลายและจะติดไปจนผลแก หากพบวามีเพลี้ยไฟระบาาดควรรีบทํ าการพนสารเคมีปอง
กนัก ําจัดแมลง เชน คารโบซัลแฟน ฟอรมีทาเนท ในชวงเร่ิมออกชอดอกและกอนดอกบาน แตงดการฉีด
พนชวงดอกบานหลังจาก ติดผลแลวจึงฉีดพนใหมประมาณ 2-3 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน

แมลงวันผลไม
แมลงวันผลไมจะเขาวางไขบนผลที่ผิวเปลือกเร่ิมเปล่ียนเปนสีกระดังงาเปนตนไป ตัวหนอนจะ 

ชอนไช เขาไปกัดกินเน้ือ ทํ าใหผลเนาและรวงหลน การปองกันท่ีดีท่ีสุดคือ การหอผลในระยะที่ผล
กระทอนเร่ิมเปล่ียนสีเปนสีข้ีมา (กอนท่ีจะเปล่ียนเปนสีกระดังงา) ก็จะปองกันได
หนอนผลไม
หนอนชนิดน้ีจะพบวา ระบาดในสวนกระทอนที่ไมมีการดูแลรักษา เชน ไมมีการตัดแตงกิ่ง 

ตัวหนอนจะเจาะเขาไปในก่ิงหรือลํ าตนเขาทํ าลายทอน้ํ า ทออาหารท ําใหกิ่งแหงตาย การปองกันกํ าจัด
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โดยดูแลตัดแตงกิ่งใหมีทรงพุมโปรง ถาพบวามีตัวหนอนเจาะเขาไปในก่ิงหรือลํ าตน โดยจะสังเกตจาก 
มีขุยอยูตรงรูท่ีหนอนเจาะเขาไป ใหใชเข็มฉีดยา ใสสารปองกันกํ าจัดแมลง เชน ไดโครวอสฉีดเขาไปใน 
รูที่หนอนเจาะ แลวใชดินหรือดินน้ํ ามันปดรูไว

โรคใบจุด
โรคใบจุดเกิดจากเชื้อราชนิดหน่ึง เม่ือมีการระบาดจะทํ าใหเกิดเปนจุดขนาดเล็ก ๆ บนใบ  

ขอบแผลมีสีเขมตรงกลางมีสีเหลืองจุดเล็ก ๆ จะขยายไปจนทั่วใบตามความยาวของใบ เม่ือพบวามีโรค
ดังกลาวระบาดมากควรทํ าการฉีดพนสารเคมีปองกันกํ าจัดเช้ือรา เชน บิโนมีล คารเบนดาซิม ทุก  
10-15 วัน

ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษาสวนกระทอน
เดือน การบํ ารุงรักษา

มกราคม
เปนระยะดอกบานและติดผลขนาดเล็กควรใหน้ํ าสม่ํ าเสมอ ปองกันการกํ าจัด
แมลง ในระยะชอดอกและติดผลแลว (เวนการฉีดพนในระยะดอกบาน) เชน
เพล้ียไฟ หนอนกินดอก หนอนเจาะข้ัวผล

กุมภาพันธ
เปนระยะที่ผลก ําลังเจริญเติบโต ใหใสปุยเคมีสูตรเสมอ เชน 15-15-15 ให
น้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ ปองกันการกํ าจัดแมลงเหมือนเดือนมกราคม

มีนาคม ปฎิบัติเหมือนเดือนกุมภาพันธ

เมษายน การตัดแตงผลและหอผล

พฤษภาคม
ใสปุยเคมีสูตรตัวทายสูง เชน 13-13-21 ในกระทอนบางพันธุอาจจะมีผล
แกสามารถเลือกเก็บเก่ียวผลผลิตได

มิถุนายน-กรกฏาคม
เก็บเกี่ยวผลผลิต หลังเก็บผลท ําการตัดแตงก่ิงใสปุยคอกและปุยสารเคมี
ก ําจัดวัชพืช

สงิหาคม-กันยายน
ปองกันกํ าจดัโรคและแมลง ตามความจํ าเปนถามีการระบาด ข้ึน

ตุลาคม ใสปุยเคมีสูตร 9-24-24 หรือ 12-24-12 กํ าจัด วัชพืช

พฤศจิกายน งดการ ใหน้ํ า

ธันวาคม
เร่ิมออกชอดอก เร่ิมให น้ํ าเล็กนอย อยางสม่ํ า เสมอ ปองกันกํ าจัดแมลงใน
ระยะชอดอก
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เอกสารประกอบการเรียบเรียง

โกศล เจริญสม , 2521 แมลงศัตรูไมผล ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กทม.

กรมวิชาการเกษตร , 2533 ค ําแนะนํ าการใชสารฆาแมลงและสัตวศัตรูพืชป 2533
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กทม.

ทวีศกัดิ ์ดวงทอง , 2518 ชนิดและพันธุไมผลเมืองไทย เอกสารวิชาการท่ี 47
กรมสงเสริมการเกษตร จตุจักร กทม.

วิจิตร วังใน , 2528 ชนิดและพันธุไมผลเมืองไทย ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กทม.

วราพงษ ฤาชา , สถาพร ศรีพลพรรค , 2522 รายงานการศึกษาเร่ืองสภาพการปลูกกระทอน
ในจังหวัดนนทบุรี งานพืชสวน

ฝายสงเสริมและพัฒนาการผลิตสํ านักงานสงเสริมการเกษตร ภาคกลาง อํ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

สํ านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุร,ี 2533 กระทอน เอกสารวันเกษตรปราจีนบุรี ป 2533
ฝายวิชาการสํ านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

. . . . . . . . . .


	º·¹Ó
	ÊÀÒ¾´Ô¹¿éÒÍÒ¡ÒÈ
	¾Ñ¹¸Øì
	¾Ñ¹¸Øì·Ñº·ÔÁ
	¾Ñ¹¸Øì»ØÂ½éÒÂ
	¾Ñ¹¸Øì¹ÔèÁ¹ÇÅ
	¾Ñ¹¸Øìà·¾ÃÊ
	¾Ñ¹¸Øì·Ñº·ÔÁ·Í§

	¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Øì
	¡ÒÃ»ÅÙ¡

	»ÃÐàÀ·ÊÇ¹Â¡ÃèÍ§
	»ÃÐàÀ·ÊÇ¹·Õè´Í¹
	¡ÒÃàµÃÕÂÁËÅØÁ»ÅÙ¡
	
	
	
	
	
	¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ






	¡ÒÃãËé¹éÓ
	¡ÒÃµÑ´áµè§¡Ôè§
	
	
	
	
	
	
	¡ÒÃãÊè»ØëÂ
	¡ÒÃ¡Ó¨Ñ´ÇÑª¾×ª

	¡ÒÃÍÍ¡´Í¡µÔ´¼Å
	¡ÒÃËèÍ¼Å

	¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇ¼Å¼ÅÔµ
	¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐ¡Ó¨Ñ´âÃ¤áÁÅ§
	Ë¹Í¹¼ÕàÊ×éÍÂÑ¡Éì

	»¯Ô·Ô¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÊÇ¹¡ÃÐ·éÍ¹





	Á¡ÃÒ¤Á
	
	
	
	
	àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃàÃÕÂºàÃÕÂ§







