¡ÃÁÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ
¡ÅØèÁÊ×èÍÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊèÇ¹Êè§àÊÃÔÁáÅÐà¼Âá¾Ãè
http://agritech.doae.go.th/agri-media

ฝรั่ง

ลักษณะทัว่ ไป

ฝรั่ง มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาเขตรอน เปนพืชที่เจริญเติบโตในสภาพภูมิอากาศทั่วไป
ในเขตรอน และกึ่งรอน ดังนั้น จึงสามารถเจริญเติบโตไดดีในทุกภาคของประเทศ
ไทย ฝรัง่ เปนไมยนื ตนขนาดกลาง มีกงิ่ เหนียว มีทรงพุม สูง 3-5 เมตร สามารถใหผล
ผลิตไดหลังปลูก 1 ป เปนพืชทีเ่ จริญเติบโต และใหผลผลิตสม่าํ เสมอในทองทีท่ มี่ แี สง
แดดทั่วถึง ถาตองการปลูกเปนการคาตองปลูกฝรั่งในแหลงที่หนารอนอากาศตอง
รอนเกิน 16 องศาเซลเซียส หนาหนาวอากาศตองไมหนาวจนอุณหภูมิต่ํากวา 7
องศาเซลเซียส ฝรั่งสามารถปลูกไดตั้งแตระดับน้ําทะเลแตไมควรปลูกในพื้นที่ที่มี
ความสูงเกิน 1,200 เมตร จากระดับน้าํ ทะเล ฝรัง่ สามารถปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด
มีความทนทานตอความแหงแลงและสภาพน้ําขัง ทนตอความเปนกรดเปนดาง
ตัง้ แต 4.5-8.2 แตดนิ ทีเ่ หมาะสมกับการเจริญเติบโตของฝรัง่ คือดินรวนปนทรายทีม่ ี
ความอุดมสมบูรณสูง มีการระบายน้ําดี หากเปนดินเหนียวควรยกรองปลูก ฝรั่ง
นับจากดอกบานถึงผลแกพรอมทีจ่ ะเก็บเกีย่ วไดใชเวลาประมาณ 4-5 เดือน ผลผลิต
ประมาณ 170 ผล/ตน/ป โดยเฉลี่ยผลหนึ่งจะมีน้ําหนักประมาณ 300-500 กรัม
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวปกติอยูในชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม (มากที่สุด) โดยปกติ
แลวฝรัง่ จะใหผลผลิตเกือบตลอดทัง้ ป

พันธุสงเสริม

พันธุก ลมสาลี่ และแปนสีทอง

โดย ทรงพล ทาเจริญ กลุม สงเสริมการผลิตไมผล สวนสงเสริมการผลิตไมผล ไมยนื ตน และยางพารา
โทร. 02-5790831

การปลูก
วิธีการปลูก

1. กิง่ พันธุด ไี ดจากกิง่ ตอน หรือกิง่ ปกชํา
2. เตรียมหลุมปลูกขนาด กวาง x ยาว x สูง = 50 x 50 x 50 เซนติเมตร
3. นําดินผสมกับปุยอินทรีย อัตรา 1 ตอ 2 สวนใหเขากันเปนอยางดีแลวกลบลง
หลุมทีเ่ ตรียมไวใหมรี ะดับสูงกวาดินเดิม 10 เซนติเมตร
4. คุย ดินทีเ่ ตรียมไวเปนหลุมเล็ก ๆ
5. นํากิง่ พันธุด วี างลงตรงกลางหลุม
6. ใชมีดที่คมกรีดถุงจากกนถุงมาถึงปากถุงทั้ง 2 ดาน ดึงถุงพลาสติกออก โดย
ระวังอยาใหดนิ แตก กลบดินทีเ่ หลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนตนใหแนน
7. ใชหลักผูกยึดกิง่ พันธุด ไี วเพือ่ ปองกันตนลม
8. รดน้ําตามทันทีใหพอชุม
9. ควรหาทางมะพราวชวยพรางแสงแดดใหกบั ฝรัง่ จนกวาตนฝรัง่ จะตัง้ ตัวได

ระยะปลูก

ระยะปลูกทีเ่ หมาะสม 3x4 เมตร

จํานวนตนตอไร

จํานวนตนประมาณ 120-150 ตน/ไร

การดูแลรักษา
การใสปยุ

ควรแบงการใสปยุ ออกเปน 3 ระยะ คือ
1. ระยะบํารุงตน ใสปยุ หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตแลว ใสปยุ เคมีสตู ร 15-15-15 หรือ
สูตร 16-16-16
2. ระยะบํารุงผล ใสปยุ เมือ่ ฝรัง่ ติดผลเล็ก ๆ ใสปยุ สูตร 15-15-15
3. ระยะปรับปรุงคุณภาพ ใสปุยเคมีกอนเก็บเกี่ยว 3 เดือน และ 1 เดือน ตาม
ลําดับ ดวยปุย เคมีสตู ร 13-13-21 หรือ 12-12-17
อัตราการใสปุยเคมี อัตราการใสปุยเคมีขึ้นอยูกับอายุของฝรั่งโดยพิจารณาดังนี้
อัตราปุย เคมี = อายุ (ป) หารดวย 2x4 = กิโลกรัม/ตน/ครัง้ และคงทีเ่ มือ่ ทรงพุม ชน
กัน วิธกี ารใสปยุ เคมี โดยหวานปุย เคมีรอบ ๆ โคนตนในแนวรัศมีทรงพุม

การใหน้ํา

หลังปลูกฝรั่งแลวตองรดน้ําในชวงแรกอยางสม่ําเสมอจนฝรั่งตั้งตัวได หลังจากนั้น
ใหสังเกตดูความชุมชื้นของดินถาดินแหงมากตองรีบใหน้ํา และถาฝนตกหนักควร
ระบายน้ําออก ควรเวนชวงการใหน้ําขณะที่ฝรั่งกําลังจะออกดอก เมื่อติดผลแลว
ควรคอย ๆ ใหนา้ํ เพิม่ ขึน้ ตามความตองการของตนฝรัง่

การตัดแตงกิง่

การตัดแตงกิ่งมีวัตถุประสงค เพื่อรักษาขนาดผลใหใหญอยูเสมอ และทําใหไดผล
ผลิตทีแ่ นนอน เพราะฝรัง่ พอกิง่ แก (อายุเกิน 3 ป) ผลจะเล็กลง ดังนัน้ ควรตัดแตงกิง่
ฝรั่งทุกป จะชวยทําใหฝรั่งเกิดกิ่งออนและมีชอดอกออกมาดวย นอกจากนี้ยังมี
ประโยชนอื่นๆ เชน ทําใหทรงพุมโปรงไดสัดสวน ลมพัดถายเทไดสะดวก แสงแดด
ส อ งได ทั่ ว ถึ ง ฯลฯ การตั ด แต ง กิ่ ง ฝรั่ ง ต น ที่ ส มบู ร ณ จ ะตั ด แต ง กิ่ ง ออกประมาณ
25-30% สําหรับตนที่ไมแข็งแรงควรตัดแตงกิ่งกานออกประมาณ 20% และควร
ตัดแตงกิง่ หลังจากเก็บเกีย่ วผลผลิตแลว

การปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ 1. การหอผล
เพื่อปองกันแมลงวันผลไม และบมผิวฝรั่งใหสวย นิยมใชกับฝรั่งบริโภคผลสด มี
วิธีการดังนี้
O กอนหอผลฝรัง่ ควรพนสารเคมีเพือ
่ ปองกันเชือ้ ราและแมลงเสียกอน
O เริ่มหอผลฝรั่ง เมื่อผลฝรั่งมีขนาดเทาลูกมะนาว หรือหลังดอกบานแลว 1
เดือน
O วิธีการหอ โดยการใชถุงพลาสติกใสของ มัดปากถุงกับขั้วของผลฝรั่งแลวจึง
ใชกระดาษหนังสือพิมพหอทับอีกครั้งเพื่อปองกันแสงแดดทําลายผิวฝรั่ง
2. การปลิดผล
การปลิดผล มีความจําเปนในสวนที่ผลิตฝรั่งเพื่อการบริโภคผลสด โดยจะปลิด
ใหเหลือประมาณ 2-3 ผล/กิง่ แตถา ตองการใหไดผลทีม่ ขี นาดใหญ และคุณภาพ
ดีควรปลิดผลใหเหลือเพียง 1 ผล/กิง่

การปองกันกําจัด
ศัตรูพชื

1. โรคฝรั่งที่สําคัญ คือ โรคราสนิม การปองกันกําจัด โดยการฉีดพนยาปองกัน
กําจัดเชื้อรา เชน มาแนบ และซีแนบ และโรคแอนแทรดโนส ฉีดพนดวยยา
ปองกันกําจัดเชือ้ รา เชน แคปแทน
2. แมลงที่สําคัญ คือ แมลงวันทอง ปองกันโดยการหอผลฝรั่งขณะที่ผิวยังแข็งมีสี
เขียว และเพลีย้ แปง ปองกันกําจัดโดยการฉีดพนดวย พอสซ 20%

การเก็บเกี่ยวและ
การเก็บรักษา

การเก็บเกี่ยวผลฝรั่งควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลแกจัด นับตั้งแตดอกบานจนถึงแกเก็บเกี่ยว
ไดใชเวลาประมาณ 4-5 เดือน โดยสามารถดูลกั ษณะของสีผล จากสีเขียวกลายเปนสี
ขาวนวล และผิวมีลักษณะเตงตึงเปนมัน การเก็บเกี่ยวโดยใชกรรไกรตัดใหชิดขั้วผล
แลวนําเขาที่รม แกะเอาถุงพลาสติกออก ทําความสะอาดผลฝรั่งแลวนําไปบรรจุ
ภาชนะรอการจําหนาย

