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ระบบขอมูลผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
หนอไมฝรั่งหนอขาว
White Asparagus

รศ.นิพนธ ไชยมงคล

หนอไมฝรั่ง (Asparagus; Asparagus officinalis var.
altilis L.) อยูใน Family; Liliaceae หรือ Lily family เปน
พืชที่มีความสาํคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง เน่ืองจากมีคุณ
คาทางโภชนาการสูง ประกอบดวย aminosuccinamic
acid หรือ asparagine สูง สวนหนอเขียวประกอบดวย
วิตามิน บี วิตามิน ซี และ แคโรทีนสูง นอกจากนี้จะ
ประกอบดวยเสนใย ชวยในระบบขับถายและดูดซับสาร
ที่เปนอันตรายตอรางกายในกระเพาะอาหาร   

สารประกอบที่สําคัญในหนอไมฝรั่งคือ Folic acid (Folacin) ทาํหนาที่สรางเม็ดเลือด
แดง และ DNA สาร Folacin สารประกอบวิตามิน บี พบในพืชผักทั่วไป
หนอไมฝรั่งหนอขาว ประกอบดวย phenolic acid สารที่ใหรสขมต่าํ วิตามิน โปรตีน
ต่าํ แตประกอบดวยน้าํตาลสูงกวาหนอเขียว
หนอประกอบดวย ซูโคส กลูโคส และฟรักโตส
หนอไมฝรั่งหนอเขียว 93 กรัม ประกอบดวย พลังงาน 20 แคลอรี คารโบไฮเดรท 5
กรัม เถา 2 กรัม นํ้าตาล 2 กรัม โปรตีน 2 กรัม วิตามิน เอ 10 % วิตามิน ซี 10 %
แคลเซียม 2 % เหล็ก 2 %
หนอไมฝรั่งเปนพืชขามป อายุ 20-30 ป อยูในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลาํตนอวบน้าํ
มีตนตัวเมียและตัวผูแยกกัน (dioecious) ตนตัวเมียใหหนอขนาดใหญ แตในระยะ
ติดเมล็ดจะดึงอาหารจากหนอทาํใหอายุส้ันกวาตัวผู ตนตัวผูหนอขนาดเล็ก ผลผลิต
สูง อายุยาวกวาตัวเมีย
ตนหนอไมฝร่ังประกอบดวย
ลําตน เจริญจากตาหนอในเหงา ระยะเริ่มเจริญเปนตนออน กอนปลายหนอเปดและ
มีใบเจริญเรียกหนอ ซึ่งเปนระยะที่เหมาะสาํหรับการบริโภค เม่ือเจริญตอไปจะเจริญ
เปนลาํตน ทาํหนาที่สรางอาหาร หลังจากระยะหนอตนสรางเสนใยและสารลิคนิน
(lignin) ที่เปลือกทาํใหตนแข็ง
ตนจะมีอายุ 3 เดือนในฤดูหนาวและ 2 เดือนในฤดูรอน หลังจากนั้นอัตราการสราง
อาหารต่าํ ออนแอ โรคเขาทาํลายไดงาย
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แตละหนอจะมีรากสะสมอาหารสองราก
ใบ ลักษณะคลายเข็ม กลม เล็ก ยาว สีเขียว ทาํหนาที่สรางอาหาร
ราก ประกอบดวย

1. รากสะสมอาหาร
2. รากดูดกลืน

รากสะสมมีขนาดเทากับแทงดินสอ
ยาว 120-300 เซนติเมตร เจริญใน
แนวราบ ขยายตัวออกดานขาง 8-14
น้ิวตอป ทาํหนาที่สะสมอาหารเพื่อการ
เจริญของหนอและตนใหม อาหาร
สะสมที่ในรากที่สําคัญคือ ฟรักแทนส
(fructans) นอกจากนี้ประกอบดวย ซู
โคส (sucrose) กลูโคส (glucose)และ
ฟรักโตส (fructose)
รากดูดกลืน มีขนาดเล็ก เจริญจากราก
สะสม ความยาว 3-5 ฟุต ทาํหนาที่ดูด
นํ้าและธาตุอาหาร เปนรากชั่วคราวมีอายุ 1 ปหลังจากนั้นจะตายและรากใหมเจริญ
ขึ้นมาแทนที่
เหงา สวนที่อยูระหวางรากและลาํตน เปนสวนที่ตาหนอและตารากเจริญ เม่ือเหงา
เจริญจะสรางตาหนอจาํนวนมาก มีกาบใบปดตาหนอ เจริญขยายตัวออกจากศูนย
กลางกอออกดานขางประมาณ 2 น้ิวตอป เม่ือตนออนจะมีการขยายตัวมาก และเมื่อ
ตนแกการเจริญจะลดลง
ขนาดของกอจะขยายขึ้นตามการเจริญของเหงา เม่ืออายุของกอเพิ่มขึ้น การเจริญ
ของตนใหมกระจัดกระจาย คอนขางเปนอิสระจากกอดั่งเดิม แตละเหงาในกอ
ประกอบดวยรากสะสมและรากดูดกลืนเปนอิสระ ไมสามารถสงอาหารไปเลี้ยงตนใน
เหงาอื่นถึงแมจะอยูในกอเดียวกัน
รากและหนอเจริญจากเหงา หนอแรกในเหงาจะแกที่สุด ตาหนออื่น ๆจะมีอายุรอง
ลงมาตามลาํดับ
เม่ือหนอแรกในเหงาเจริญ หนออื่น ๆจะพักตัว จนกระทั้งหนอแรกสามารถหาอาหาร
ได หนอที่สองจะเจริญขึ้นมา ดังน้ันในแตละเหงาจะมีหนอเจริญเพียงหน่ึงหนอ การที่
สามารถเก็บเกี่ยวไดหลายหนอตอตน เน่ืองจากแตละตนประกอบดวยเหงาหลายเงา
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การเจริญเติบโต
1. ระยะตนกลา
2. ระยะกอนการผลิตหนอ
3. ระยะผลิตหนอ

ระยะตนกลา เริ่มตั้งแตเมล็ดงอกจนกระทั้งถึงระยะยายปลูก ใชเวลา 3-5 เดือน
ระยะกอนการผลิตหนอ หลังจากยายกลาจนกระทั้งถึงระยะเก็บเกี่ยว เปนระยะการ
เจริญของลาํตน เหงา และสรางอาหารสะสม ใชเวลา 1-2 ป หลังยายปลูก เพ่ือใหมี
รากสะสมและเหงาที่สมบูรณกอนการเก็บเกี่ยว แตละตนมีอายุ 2-3 เดือน ควรใหมี
ตนใหมขึ้นมาแทนที่ เพ่ือสรางอาหารสาํหรับการเจริญของหนอตอไป
ระยะผลิตหนอ เม่ือมีเหงาขนาดใหญ หลายเหงาตอตนและมีอาหารสะสมพอเพียง
สําหรับการเจริญของหนอ หนอที่มีขนาดใหญ สมบูรณเจริญขึ้นมา เริ่มทาํการเก็บ
เกี่ยวหนอ หนอที่สมบูรณจะมีขนาดใหญกวาลาํตน เม่ือหนอมีขนาดเล็กลง เน่ืองจาก
อาหารสะสมไมพอเพียง ควรหยุดเก็บเกี่ยว เพ่ือสรางอาหารสะสม
สายพันธุ

การปลูกโดยใชสายพันธุดั่งเดิม เชน แคลิฟอรเนีย (UC) 500W หรือ  UC
157 หรือ  UC 309 ซึ่งปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในประเทศไทยไดดี สามารถ
คัดเลือกตนที่มีลักษณะเดน หรือปลูกเฉพาะตนตัวเมีย(mother fern technique)
ปองกันการติดเมล็ด จะใหหนอขนาดใหญ ผลผลิตสูง

การทดลองของGreen J. William.  Ohio Experimental Station ในป 1880
พบวาตนตัวผูใหผลผลิตหนอเขียวสูงกวาตนตัวเมีย 50 %
ตารางที่ 1 ผลผลิตจากหนอไมฝรั่ง 50 ตน

ผลผลิตตนตัวผู
(ปอนด)

ผลผลิตตนตัวเมีย
(ปอนด)

เก็บเกี่ยวครั้งแรก (10 วัน) 2.3 1.3
เก็บเกี่ยวครั้งที่สอง (10 วัน) 6.5 4.3
เก็บเกี่ยวครั้งที่สาม (10 วัน) 16.6 10.3
เก็บเกี่ยวครั้งที่ส่ี (10 วัน) 12.7 9.6
รวม 38.1 25.5
ที่มา; Green J. William 1880. Ohio Experimental Station
ในปจจุบันไดมีการปรับปรุงสายพันธุลูกผสมใหมที่มีเฉพาะตนตัวผู ทาํใหไดผลผลิต
สูงกวาพันธุดั่งเดิม 2-3 เทา
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพันธุหนอไมฝรั่ง (ผลผลิต กิโลกรัมตอเอเคอร)
สายพันธุ 1992 1993 1994 1995

Jersey Giant (1) 3,571 5,011 4,805 5,637
Jersey Giant (2) 3,513 4,802 4,235 3,862
Jersey Gem (1) 3,987 4,733 4,611 5,364
Jersey Gem (2) 3,752 5,002 4,839 4,732
UC 157 (1) 1,969 2,244 2,038 2,669
UC 157 (2) 2,417 2,073 1,494 1,489
Atlas (1) 3,073 3,197 3,106 3,898
Atlas (2) 3,301 3,447 2,985 3,304
Apollo (1) 3,670 3,728 3,386 4,148
Apollo (2) 2,791 2,778 2,499 2,679
หมายเหตุ ปลูก 1988 เริ่มเก็บเกี่ยว 1990
(1) ปลูกที่ Southwest Michigan Research & Extension, Benton Harbor.
(2)  Max Kokx Farm, Hart.
สายพันธุลูกผสมที่ไดรับการปรับปรุงพันธุใหม เชน Atlas, Apollo, Grande, และสาย
พันธุหนอสีมวง เชน Viola หรือ Purple Passion
Viola ลาํตนออนมีสีมวงเขม มีปริมาณนํ้าตาลสูงกวาสีเขียว
สายพันธุตัวผู
Jersey knight, Jersey Giant.
สายพันธุตัวเมีย
Jersey Queen คัดเลือกตนตัวเมียทีมีลักษณะเดนจาก Marry Washington
สภาพอุณหภูมิ

การผลิตหนอไมฝรั่งใหมีผลผลิตและคุณภาพสูง แหลงผลิตจาํเปนตองมีระยะ
พักตัว ในสภาพอุณหภูมิต่าํหรือแหงแลงหนอไมฝรั่งจะพักตัว ในพื้นที่ ๆไมมีอุณหภูมิ
ต่าํอาจงดการใหนํ้าเพื่อใหพืชพักตัว

อายุของหนอไมฝรั่งที่ปลูกในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิต่าํเปนเวลานาน จะมีอายุ
ยาวกวา การปลูกในเขตรอน ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวขึ้นอยูกับระยะการเจริญเติบโต
ในสภาพพื้นที่ๆมีการเจริญเติบโตเปนเวลานาน จะใหผลผลิตสูงกวาในพื้นที่ๆ มี
ระยะเวลาการเจริญส้ัน

การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพหนอไมฝรั่งขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ในสภาพ
อุณหภูมิอบอุน ชวงแสงยาวในเวลากลางวันและอุณหภูมิต่าํในเวลากลางคืน มี
ความชื้นพอเพียงคือสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสาํหรับการปลูกหนอไมฝรั่ง
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อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 20-30 o ซ อุณหภูมิต่าํกวา 15 o ซ พืชชะงักการ
เจริญ ในกรณีที่อุณหภูมิสูงกวา 30 o ซ หนอมีเสนใยมาก เหนียว แข็ง กาบใบที่ยอด
หนอเปดเร็ว อุณหภูมิสูงกวา 35 o ซ พืชพักตัว หนอชะงักการเจริญ ในฤดูรอนควร
ใหนํ้าในแปลง เม่ือไอน้าํระเหยขึ้นไปจะดูดซับความรอน ทาํใหอุณหภูมิในแปลงปลูก
ลดลง

เม่ืออุณหภูมิดินสูงขึ้นจะกระตุนใหตาหนอเจริญ ผลผลิตจะสูงในปลายฤดู
หนาว ตนฤดูรอน โดยมีผลผลิต 60-70 % ของผลผลิตตลอดป
การขยายพันธุ
หนอไมฝรั่งสามารถขยายพันธุไดหลายวิธี เชน
1. การเพาะเมล็ด
2. การแยกกอ
3.  การเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเพาะเมล็ด

การงอกของเมล็ดตองการอุณหภูมิดินอยูระหวาง 25-30 o ซ ปกติอัตราความ
งอกสูงในระยะที่อุณหภูมิดินสูงขึ้นหรือปลายฤดูหนาว ตนฤดูรอน
• เมล็ดพันธุหนัก 10 กรัมมีจาํนวน 450-600 เมล็ด ใชเมล็ด 300-500 กรัม

ตอไร ขึ้นอยูกับความงอกของเมล็ด
•  คัดเลือกเมล็ดที่มีขนาดใหญ เน่ืองจากเมล็ดขนาดใหญมีอาหารสาํรองมาก ให

ตนกลาที่สมบูรณ
•  ทดสอบความงอก เพ่ือสามารถประมาณการจาํนวนเมล็ดที่ใชเพาะ ในขนาดพื้น

ที่ปลูกที่ตองการ เน่ืองจากเมล็ดพันธุลูกผสมจะมีราคาแพง
•  เปลือกหุมเมล็ดคอนขางหนา แข็ง ควรแชเมล็ดในน้าํประมาณ 48 ชั่วโมง โดย

ใหออกซิเจนหรือใชระบบน้าํหยดไหลผาน เพ่ือใหเปลือกหุมเมล็ดนิ่ม หรือแช
เมล็ดในน้าํอุณหภูมิ 50 o ซ เปนเวลา 1 ชั่วโมง ชวยใหเมล็ดงอกเร็ว และมีความ
งอกสูง

•  นําออกมาผึ่งใหเปลือกหุมเมล็ดแหง เพ่ือความสะดวกในการหยอดเมล็ด
การแยกกอ
การขยายพันธุโดยวิธีน้ี ใชเวลา 1 ป โดยเพาะกลา 5 เดือน ปลูก 7 เดือน หลังจาก
น้ันจะคัดตนที่มีลักษณะดี สมบูรณ หรือคัดเลือกเฉพาะตนตัวผูหรือตนตัวเมียปลูก
อาจใชเวลาและตนทุนสูงกวาการเพาะเมล็ดและยายปลูก แตจะใหผลผลิตและผล
ตอบแทนสูงกวา
การเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หลังจากคัดเลือกตนที่มีลักษณะดี สมบูรณ ใหผลผลิตและคุณภาพสูง การขยายพันธุ
โดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชวยใหไดตนใหมที่ใหผลผลิตและคุณภาพสูง สมํ่าเสมอ
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การเตรียมแปลงเพาะ
• ดินเพาะควรเปนดินที่รวนซุยหรือดินรวนปนทราย เพ่ือการเจริญของรากและ

เหงา
• เก็บวัชพืช ตรวจสอบสภาพกรด ดางของดิน pH ที่เหมาะสมอยูระหวาง 6.7-7.0
• หนอไมฝรั่งไมสามารถเจริญไดในดินที่มี pH ต่าํกวา 6.0 โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ

รา ฟวซาเรียม และรากเนา เจริญไดดีในดิน pH ต่าํ
•  ใสปุยหมักหรือปุยมูลไกเกา 1-2 กิโลกรัมตอตารางเมตร ขึ้นอยูกับความ

สมบูรณของดิน
•  ขุดดินทิ้งไว 2-3 อาทิตย
• ใสปุย 12-24-12 จาํนวน 1.5-2.0 กิโลกรัมตอพื้นที่ 10 ตารางเมตร
•  พรวนดิน ขึ้นแปลงปลูก
• ทาํรองเพาะลึก 1 เซนติเมตร ตามขวางของแปลง และหางกัน 15-20

เซนติเมตร
• หยอดเมล็ดหางกัน 2.5 เซนติเมตร ระวังอยาใหเมล็ดติดกัน เน่ืองจากเมื่อนาํไป

ปลูกจะเกิดการแยงอาหาร
• ใชปุยหมักกลบเมล็ด
• ใหนํ้าสม่าํเสมอเมล็ดจะงอกหลังเพาะ 10 –15 วัน
•  ใสปุย โพแทสเซียมไนเตรท 1 กรัมตอน้าํ 1 ลิตร ทุกอาทิตย
•  ฉีดพนปุยที่มีธาตุอาหารรองทุก 2 อาทิตย
• เม่ือเริ่มเจริญอาจถอนแยกใหมีระยะหางที่เหมาะสม สําหรับการเจริญเติบโต
• ยายกลาปลูกในเวลา 3-5 เดือน หรือ เม่ือมีรากสะสมที่สมบูรณ 15-20 ราก
•  ใหนํ้ากอนขุดถอนตนกลายายปลูก ระวังอยาใหรากสะสมขาด
•  ตัดใบออกใหมีความสูง 20 เซนติเมตร เพ่ือลดการคายน้าํ
•  ตรวจสอบกลา แยกตนกลาที่งอกจากจาก

เมล็ดสองเมล็ดในกอเดียวกัน ปองกันการ
แยงนํ้าและอาหาร

•  ถึงแมตนกลาจะมีเหงาขนาดใหญ ไมควร
แยกกอหรือเหงาปลูก

การเตรียมแปลงปลูก
ดินปลูกควรเปนดินที่รวนซุย เชน ดิน

รวนปนทราย มีหนาดินลึก ความอุดมสมบูรณ
ของดินสูง ระบายน้าํไดดี pH 6.0-7.0
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ในดินที่มี pH 6.0 ใหการเจริญเติบโต จาํนวนหนอและความยาวของหนอสูง
ที่สุด สวนในดินที่มี pH ต่าํกวา 4 หรือสูงกวา 8 พืชชะงักการเจริญ ปริมาณเม็ดสี
เขียวในลาํตนและใบจะลดลงในดินที่เปนดาง ในดินที่เปนกรดลาํตนมีขนาดเล็ก
ปลายใบเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล

เน่ืองจากเปนพืชขามป การปลูกเพ่ือการคาใชเวลา 3-5 ป ควรเตรียมดินให
ดี กอนปลูกควรหวานพืชตระกูลถ่ัว ไถกลบเปนปุยพืชสดในระยะเริ่มออกดอก

การเตรียมดินควรไถ พรวน เพ่ือใหดินโปรง กาํจัดวัชพืช เจาะรองปลูก
ผลิตหนอเขียว

เจาะรองปลูกกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร หางกัน 1.0-1.2 เมตร
 ผลิตหนอขาว
เจาะรองปลูกกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร หางกัน 1.5-2.0 เมตร
การใสปุย
 ใสปุยหมัก ปุยคอกในรอง 2-3 กิโลกรัมตอ ความยาว 10 เมตร ใสปุย
ฟอสฟอรัส 45กิโลกรัมตอไร (0-46-0 จาํนวน 100 กิโลกรัม) โพแทสเซียม 55
กิโลกรัมตอไร (0-0-50 จาํนวน 110 กิโลกรัม) ไนโตรเจน 13 กิโลกรัมตอไร
(21-0-0 จาํนวน 62 กิโลกรัม) คลุกใหเขากับดินปลูก

ปริมาณปุยเคมีที่ใสขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน การใชปุยหมัก ปุย
คอก สามารถลดปริมาณการใสปุยเคมี ลดตนทุนการผลิต

ระยะการเจริญเติบโต ใสปุยทุก 3 เดือน (ปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี)โดย
เจาะดานใดดานหน่ึงลึก 10 เซนติเมตร ใสปุยกลบรอง ครั้งตอไปใสอีกดานสลับกัน

ชวงระยะเวลาเก็บเกี่ยวทุกเดือน ใสปุยไนโตรเจน 13 กิโลกรัมตอไร (21-
0-0 จาํนวน 62 กิโลกรัม)

หลังใสปุยพรวนดินกลบโคนตน การผลิตหนอขาว ใชเปลือกขาวผสมเถา
แกลบคลุมตนไมควรกลบโคนสูงกวา 30 เซนติเมตร

ตาํแนะนาํเกษตรกรไตหวัน กอนปลูกใสปุยหมัก 320 กิโลกรัม ยูเรีย 1.6
กิโลกรัม แคลเซียมซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัม โพแทสเซียมคลอไรด 10 กิโลกรัม
ตอไร

หลังยายปลูก 3-4 อาทิตย และทุก 2 เดือน ใสปุยยูเรีย 0.6 กิโลกรัม
โพแทสเซียมคลอไรด 0.3 กิโลกรัม ตอไร
การดูแลรักษา

การยายปลูกควรกระจายรากออก
โดยรอบสม่าํเสมอ ปลูกใหลึกลงไปในรอง
15-20 เซนติเมตร และใสปุย พรวนดิน
กาํจัดวัชพืช กลบโคน เน่ืองจากเหงาจะ
เจริญสูงขึ้นทุกป การปลูกตื้นทาํใหราก
ลอย หนอส้ัน ตนลมไดงาย
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ในระยะแรกไมควรกลบหนา เพ่ือใหหนอใหมเจริญขึ้นมาเปนลาํตน การ
กลบหนาอาจจะทาํใหหนอไมสามารถเจริญผานดินขึ้นมาได ทาํใหอาหารสาํรองใน
รากสะสมหมดไป

รากใหมจะเจริญหลังจากยายปลูก 1  เดือน ขึ้นอยูกับอาหารสะสมในราก
ดังน้ันการซอมตนใหมควรทาํในเวลา 1 เดือน

ดูแลรักษาใหตนเจริญสมบูรณ ตนที่ออนแอ โรคระบาดควรตัดทิ้ง
เม่ือหนอแรกในเหงา

เจริญ หนออื่นจะพักตัว จนกระ
ทั้งเก็บเกี่ยวหนอแรกหรือ
สามารถสรางอาหารได
การเก็บเกี่ยว

หนอเจริญไดดีเม่ือ
อุณหภูมิในดินสูง อัตราการ
เจริญของหนอในตอนกลางวัน
จะสูงกวากลางคืน เน่ืองจากอุณหภูมิสูงกวา

หนอขาว เก็บเกี่ยวกอนที่จะเจริญพนผิวดิน หรือสังเกตุจากหนาดินเริ่มแตก
เม่ือไดรับแสงจะเปลี่ยนเปนสีเขียวหรือมวง

ปแรกควรเก็บเกี่ยว 15-30 วัน ปที่สอง 30-45 วัน ปตอไป 45-55 วัน
หนอที่สมบูรณจะมีขนาดใหญกวาลาํตน ดังน้ันเมื่อหนอมีขนาดเล็กลง ควร

หยุดเก็บเกี่ยวปลอยใหเจริญเปนตนสรางอาหาร เริ่มเก็บเกี่ยวใหมเม่ือหนอสมบูรณ
และมีขนาดใหญกวาลาํตน

ในฤดูหนาวเก็บเกี่ยว 1-2 วันตอครั้ง สวนในฤดูรอนควรเก็บเกี่ยววันละสอง
ครั้งหรือในตอนเชา และตอนเย็น
การเก็บรักษา

หลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการตาง ๆยังดาํเนินไปตามปกติ เชน ความยาว
ของหนอ นํ้าหนัก การสรางเสนใยและปริมาณนํ้าตาลในหนอ อัตราการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ และความชื้นในที่เก็บรักษา

หนอไมฝรั่งสูญเสียคุณภาพเร็วในอุณหภูมิที่สูงกวา 5 o ซ สรางเสนใยมาก
เหนียว สูญเสียน้าํตาล ควรเก็บเขาที่รมและบรรจุในภาชนะที่ปองกันแสงทันทีหลัง
การเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นทาํการลดอุณหภูมิเฉียบพลัน โดยใชนํ้าเย็นไหลผาน
(hydrocooled) เปนเวลา 10 นาที

การเก็บรักษาในระยะเวลาสั้น ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิ 0 o ซ การเก็บ
รักษาเปนเวลานานใชอุณหภูมิ 2.2 o ซ

การเก็บรักษาในอุณหภูมิ ต่าํกวา 1.1 o ซ เปนเวลา 10 วัน หนอไมฝรั่งจะ
เกิดแผลช้าํ เน่ืองจากอุณหภูมิต่าํเกินไป แตในกรณีที่บรรจุในถุงพลาสติก เก็บรักษา
ในอุณหภูมิ 0-2.2 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 90-95 % สามารถเก็บรักษาได 21 วัน
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Bacterial soft rot , Gray mold rot และ Fusarium คือโรคที่สําคัญของ
หนอไมฝรั่งในที่เก็บรักษา

ควรใชนํ้าคลอรีน (chlorinated )125 ppm ทาํความสะอาดหนอ เก็บรักษา
และขนสงในอุณหภูมิต่าํกวา 4.5 o ซ

วางหนอไมฝรั่งในแนวตั้งในภาชนะบรรจุ เพ่ือปองกันการโคงงอของปลาย
หนอ
การวางจําหนาย

วางหนอในแนวตั้ง บนภาชะนะ เชน กระบะ ใสนํ้าเย็น นํ้าแข็งหรือใช
กระดาษที่อุมนํ้าไดดีใสดานลาง เพ่ือใหหนอดูดน้าํขึ้นไปทดแทนน้าํที่สูญเสียไป
รักษาความสดของหนอ

แมลงและโรคที่สําคัญ
แมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกาํจัด
เพลี้ยไฟ Onion trips; Thrips tabaci Lindaneman.

ตัวออนและตัวโตเต็มวัยทาํลายพืชโดยใชปากเขี่ย ดูดน้าํเลี้ยง ที่ชอดอกและ
กาบใบ

ใชกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพ่ือลดจาํนวนในแปลงปลูก ถอนตนที่ถูก
ทาํลายทิ้ง ใหนํ้าเพื่อใหเกิดความชื้นในแปลง เน่ืองจากเพลี้ยไฟระบาดมากในสภาพ
อุณหภูมิสูง แหงแลง ใชนํ้ามันพืชเขมขน 2 % หรือสารเคมีฉีดพน ระหวาง 8.00-
13.00 น.
หนอนกระทู White & Black cut worm, Greasy cutworm; Agrotis ipsilon
Hufnagel.

หนอนอาศัยอยูไตดิน เวลากลางวันอยูใกลตนพืช ออกมากัดกินพืชในเวลา
กลางคืน ทาํลายปลายและโคนหนอ กัดกินจนกระทั้งหนอขาด ในกรณีที่หนอขนาด
ใหญจะกัดกินภายนอก

ทาํลายแหลงวางไขของผีเส้ือ ทดน้าํเขาทวมแปลง เพ่ือใหหนอนออกมาจาก
ไตดิน ใชสารเคมี เชน ทูริไซด ซูมิไซดริน ฉีดพนทุก 3-7 วัน
หนอนกระทูผัก Cotton leafworm; Spodoptera litura Farb.

ทาํลายพืชโดยการกัดกินหนอ เปนแผลลึก
ใชสารเคมี เชน ทูริไซด ซูมิไซดริน ฉีดพนทุก 3-7 วัน

หนอนกระทูหอม Beet army worm; Spodoptera exigua Hubner.
เขาทาํลายพืชตั้งแตระยะตนกลา จนถึงแปลงปลูก ในระยะตัวหนอนกัดกิน

หนอ ใบ กาน ทาํใหเสียคุณภาพ
ใชเชื้อไวรัส (NPV)ของหนอนกระทูหอม อัตรา 30 มล.ตอน้าํ 20 ลิตร ผสม

สารจับใบ ฉีดพนตอนเย็นทุก 4-5 วัน
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ใชสารที่ปองกันหนอนลอกคราบ เชน คลอฟลูอะซูลอน
หนอนเจาะสมอฝาย Cotton ball worm ; Heliotis armigera (Hubner.) Chadwick.

หนอนสามารถเขาทาํลายพืชทันทีที่ออกจากไข กัดกินหนอ ลาํตน กิ่ง ใบ
เมล็ด ทาํใหหนอมีคุณภาพต่าํ

ใชเชื้อไวรัส (NPV)ของหนอนกระทูหอม อัตรา 30 มล.ตอน้าํ 20 ลิตร ผสม
สารจับใบ ฉีดพนตอนเย็นทุก 4-5 วัน

ใชสารที่ปองกันหนอนลอกคราบ เชน คลอฟลูอะซูลอน
ฉีดพนสารเคมี เชน ไซฮาโลทริน ไซเปอรเมทริน คอนดอร เปนตน

แมลงศัตรูอื่น ๆ
หนอนบุง Tussock moth; Dasychira mendosa Hubner. กัดกินผิวลาํตน กิ่งและใบ
หนอนคืบ Measuring caterpillar; Hyposidra talaca Nalker. กัดกินใบ
แมลงคอมทอง Hypomeces squamosus F. ตัวเต็มวัยกัดกินหนอ
ดวงงวง Astycers laerialis L. ตัวเต็มวัยกัดกินหนอ
ดวงเตา Asparagus beatle; Crioceris orientalis Jacoby. วางไขบนยอดหนอ

โรคที่สําคัญและการปองกันกําจัด
ลําตนไหม (Stem blight)
   เช้ือสาเหตุ Phomopsis sp.

ระบาดมากในฤดูฝน อุณหภูมิและความชื้นสูง แผลรูปกลมรี เม่ือขยายใหญ
เปนแผลยาว ทาํใหลาํตน ใบ แหง ตนทรุดโทรม หักตรงรอยแผล แผลที่เกิดโตนตน
กิ่ง กานและใบ ทาํใหใบรวง แหง ระบายน้าํอยาใหนํ้าขังในแปลง ตัดตนที่มีโรค
ระบาดรุนแรงทิ้ง ฉีดพนสารเคมี เชน แอนทราโคล เอซินแมก คูโปรซาน เดอโรซาล
บาวิสติน ไดโพลาเทน หรือเบนเลท
ใบไหมเซอคอสโปรา (Cercospora blight)
เช้ือสาเหตุ Cercospora asparagi Saccardo.

ระบาดมากในฤดูฝน แพรกระจายโดยลม นํ้า แผลมีลักษณะกลม ขอบแผลสี
มวงอมน้าํตาลหรือมวงแดง สวนกลางแผลสีเทาหรือน้าํตาล พบกานสปอรสีดาํบน
แผล ขอบแผลไมสมํ่าเสมอ ทาํลายปลายใบ กิ่ง เปนสาเหตุของใบแหง รวง

ตัดตนที่มีโรคระบาดรุนแรงทิ้ง ฉีดพนสารเคมี เชน แอนทราโคล เอซินแมก
ไดโพลาเทน ไทอะเบนดาโซล หรือ คูปราวิท
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ใบจุดสีมวง (Purple spot)
เชื้อสาเหตุ Stemphylium vesicarium Wallr.

ระบาดมากในสภาพอุณหภูมิต่าํ ความชื้นสูง แพรกระจายโดยลม แผลมี
ลักษณะกลมรี ขอบแผลสีมวงหรือน้าํตาลแดง กลางแผลสีนํ้าตาลออนหรือเทา แผล
ตื้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-6 มิลลิเมตร ยาว 6-13 มิลลิเมตร เขาทาํลายโคน
หนอ ใบ เกิดแผลเฉพาะเปลือก

ถอนลาํตนที่เปนโรคทิ้ง ฉีดพนสารเคมี เชน แคปตาโฟล
โรคเนาเปยก (Wet rot)
เชื้อสาเหตุ Choanephora sp.

ระบาดรุนแรงในสภาพฝนตกชุก ความชื้นในอากาศและความเขมแสงสูง
เชื้อสาเหตุเขาทาํลายที่ปลายยอด ทาํใหเกิดแผลช้าํ สีเขียวเขม บนแผลพบเสนใยเชื้อ
ราสีเทาออน เปนกานตรงสั้น สวนปลายของกานโปง สีดาํ

ในกรณีที่ระบาดรุนแรงตนจะตายทั้งแปลงภายในระยะเวลา 2-3 วัน
ควรฉีดพนดวย ซาพรอน หรือ พรอนโต ทุก 5-7 วัน

โรคแอนแทรกโนส (Antracnose)
เชื้อสาเหตุ  Collectotrichum sp.

โรคนี้ระบาดตลอดป แพรกระจายโดยลมและน้าํ เขาทาํลายทุกสวนของตน
แผลสีนํ้าตาลออนถึงเขม ลักษณะเปนวงกลมรีตามแนวยาวของลาํตน ขอบแผลดาน
นอกสีเขียวเขม ชั้นถัดไปเปนวงสีนํ้าตาลออนและเขมซอนกันหลายชั้นสลับกัน เกิด
ตุมเล็ก ๆสีนํ้าตาลปนดาํตามขอบของแตละวง เม่ือระบาดรุนแรงแผลจะขยายใหญ
และแหง  ตนจะหักตรงที่เกิดแผล ทรุดโทรม ใบรวง ยืนแหงตาย

ระบายน้าํออกจากแปลง อยาปลอยใหนํ้าขัง ถอนตนที่เกิดโรคทิ้ง ฉีดพนดวย
สารเคมีเชน เอซินแมก บาวีซานหรือ แอนทราโคล
โรคเนาเละ (Soft rot)
เชื้อสาเหตุ Erwinia caratovora (Jone) Holland.

เชื้อสาเหตุเขาทาํลายสวนของพืชที่เกิดแผลจากแมลงหรือจากการเขตกรรม
โรคเขาทาํลายโคนหนอ ลาํตน กิ่ง ใบ พบแผลจุดช้าํ และเนาอยางรวดเร็ว เน้ือเยื่อที
โรคเขาทาํลายจะเนาเละ ภายในเวลา 2-3 วัน หนอจะยุบตายทั้งตน อาจจะทาํใหลาํ
ตนแหง

ปองกันการเขาทาํลายของแมลงและแผลที่เกิดจากการเขตกรรม
โรคหนอเนาเละ (Bacterial Soft rot)
เชื้อสาเหตุ Erwinia caratovora (Jone) Holland.& Pseudomonas sp.

ทาํลายหนอหลังการเก็บเกี่ยว เริ่มจากปลายหนอ เน้ือเยื่อจะนิ่ม ฉ่าํน้าํ มี
กลิ่นเหม็น เชื้อสาเหตุอยูในดิน เขาทาํลายหนอที่เกิดแผล
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ปองกันการเกิดแผล ลดอุณหภูมิเฉียบพลันใหหนอมีอุณหภูมิต่าํกวา 4 o ซ
โรคฟวซาเรียม (Seedling blight, Wilt of Asparagus)
เชื้อสาเหตุ Fusarium sp.

ตนกลาไมสมบูรณ รากไมเจริญ ชะงักการเจริญ ใบเหลือง เหี่ยว ในบางกรณี
ตนออนแสดงอาการเหี่ยว แคระแกรน ใบสีนํ้าตาลปนดาํ ในกรณีที่ระบาดรุนแรง ทอ
นํ้าเปลี่ยนเปนสีขาว ในสภาพความชื้นสูงพบเชื้อราสีชมภูที่กาบใบ

เม่ือเขาทาํลายตนแก พืชแสดงอาการเหี่ยวในสภาพอุณหภูมิสูง อาจจะแสดง
อาการเพียงบางตน ไมพบการเขาทาํลายพืชทั้งแปลง รากเปลี่ยนเปนสีดาํหรือแดง
แพรขยายไปสวนลาํตนไตดิน

ดูแลรักษาใหพืชสมบูรณ ปรับpH ใหเปนกลาง
โรคหนอเนา (Fusarium rot)
เชื้อสาเหตุ Fusarium sp.

เขาทาํลายกาบใบหุมยอดหนอ ปลายหนอ บริเวณรอยแผลที่เกิดจากการตัด
แตงหนอ อาการเริ่มแรกปรากฏเสนใยเชื้อราสีขาว อาจเปลี่ยนเปนสีชมภูออน
เน้ือเยื่อสวนที่ถูกทาํลายเปนแผลช้าํ อาจแสดงอาการเนาแหง ตอจากนั้นเปลี่ยนเปน
สีเหลืองหรือน้าํตาล ขึ้นอยูกับชนิดเชื้อสาเหตุ อาจมีเชื้อแบคทีเรียเขารวมทาํลายทาํ
ใหเกิดกลิ่นเหม็น

ในกรณีที่เขาทาํลายลาํตน ทาํใหเกิดแผลคอนขางยาว
เชื้อสาเหตุอยูในดิน ติดมากับหนอ ระบาดมากในสภาพความชื้นสูง
ปองกันการเกิดแผล ลดอุณหภูมิเฉียบพลันใหหนอมีอุณหภูมิต่าํกวา 4 o ซ

โรคหนอเนา (Phytophthora spear rot)
เชื้อสาเหตุ Phytophthora sp. และ P. megasperma var. sojae

ปากฎเแผลช้าํ บุมลงเล็กนอย เน้ือเยื่อที่อยูในดินหรือติดกับดินจะนิ่ม ใน
สภาพความชื้นสูง จะปรากฎเมือกที่แผล เน่ืองจากมีเชื้อแบคทีเรียเขาทาํลายซ้าํ กาบ
ใบหรือสวนที่อยูรอบ ๆแผลจะเหี่ยว อาจมีสีนํ้าตาลออน ในสภาพแหงแลงสวนปลาย
ของหนอสวนที่เกิดแผล สีนํ้าตาลออน หนอเหี่ยว สามารถเขาทาํลายรากสะสมและ
เหงาได

ฉีดพนดวย ริโดมิล เอ็ม แซด
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