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การปลูกเสาวรสหวาน

คํานํา

 เสาวรสหวานเปนไมผลพนัธุใหมทีไ่ดจากการปรบัปรงุพนัธุของงานพฒันา
และสงเสรมิการผลิตไมผล โครงการหลวง และเริม่นาํออกสงเสรมิใหเกษตรกรปลกู
เปนอาชีพในป พ.ศ. 2540 และงานพัฒนาและสงเสริมการผลิตไมผลไดพยายาม
ศกึษาพฒันาวิธกีารผลิตอยางตอเน่ือง เพ่ือผลกัดนัใหเปนพชืเศรษฐกจิทีส่าํคญัชนดิ
หนึ่งสําหรับพื้นที่สูง ทั้งน้ีในป พ.ศ. 2544 ไดรวมกับกองพัฒนาเกษตรที่สูง และ
โครงการความชวยเหลือจากประเทศไตหวัน จัดทําหนังสือคูมือ “การปลูกเสาวรส
รับประทานสด” เลมแรกขึ้น สําหรับใหเจาหนาที่สงเสริมและเกษตรกรใชในการ
ปฏิบัติงาน และในโอกาสที่ปจจุบันการสงเสริมปลูกเสาวรสหวานไดขยายตัวอยาง
กวางขวาง เพราะผลผลิตเปนที่ตองการของตลาดมาก ประกอบกับงานพัฒนาและ
สงเสริมการผลิตไมผลไดพัฒนาวิธีการเพาะปลูกกาวหนาไปมาก ดังน้ันโครงการ
สนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรูการปลูกไมผล สถาบันวิจัยและ
พฒันาพืน้ทีส่งู (องคการมหาชน) รวมกบังานพฒันาและสงเสรมิการผลติไมผลขนาด
เล็ก มูลนิธิโครงการหลวง จึงไดสังเคราะหองคความรูและจัดทําหนังสือคูมือ “การ
ปลูกเสาวรสหวาน” เลมใหมขึ้น เพื่อปรับปรุงใหขอมูลถูกตองและเปนปจจุบัน

 คณะผูจดัทาํขอขอบคุณนักวิชาการ เจาหนาทีไ่มผล และผูเกีย่วของทัง้หมด ที่
ไดใหขอมูลและสนับสนุนการจัดทําหนังสือคูมือน้ี และหวังวาจะเปนประโยชนตอ
เจาหนาที่ เกษตรกร และผูสนใจทั่วไป หากหนังสือคูมือนี้มีขอผิดพลาดประการใด 
คณะผูจัดทําขออภัยมา ณ ที่นี้ และหวังวาคงจะไดรับการแนะนําเพื่อปรับปรุงแกไข
ตอไป

คณะผูจัดทํา
สิงหาคม 2555
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การปลูกเสาวรสหวาน

 เสาวรส (Passion fruit) เปนไมผลเศรษฐกิจที่ถูกนําเขา
มาปลูกในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2498 เพื่อใชทํานํ้าผลไมใน
อตุสาหกรรมแปรรปู เพราะในผลมีนํา้ทีมี่รสเปรีย้วปรมิาณมาก และ
มีกลิ่นหอม โดยเฉพาะในเสาวรสพันธุแปรรูปชนิดผลสีเหลือง แต
อยางไรก็ตามมีผูบริโภคจํานวนมากที่นิยมนําผลเสาวรสมาบริโภค
สด โดยใชเสาวรสพันธุแปรรูปชนิดผลสีมวง ที่มีรสชาติเปรี้ยวนอย
กวาชนดิผลสเีหลอืง และมกีลิน่หอมกวา ดงันัน้มลูนธิโิครงการหลวง
จงึไดพยายามพฒันาพนัธุเสาวรสใหเหมาะสาํหรบับรโิภคผลสด โดย
ระยะแรกไดนําพันธุใหมจากตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย มาปลูก
ทดสอบที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
แตกย็งัไมสามารถหาพนัธุทีเ่หมาะสมได เพราะพบวาเสาวรสพนัธุที่
รสชาติหวานเหมาะสําหรับรับประทานผลสดทุกพันธุยังมีผลขนาด
เล็ก และใหผลผลิตตํ่า จึงไมสามารถสงเสริมปลูกเปนการคาได 

บทนํา

 ตอมามูลนิธิโครงการหลวงยังคงดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุเสาวรสอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง
ป พ.ศ. 2539 จึงประสบความสําเร็จ โดยนายบรรจง  ปานดี เจาหนาที่งานพัฒนาและสงเสริมการ
ผลิตไมผล โครงการหลวง ไดคัดเลือกพันธุเสาวรส 2 พันธุ ที่มีลักษณะเหมาะสําหรับรับประทานสด 
คือ รสชาติคอนขางหวาน ผลมีขนาดใหญ และใหผลผลิตสูง โดยคัดเลือกจากตนเพาะเมล็ดที่ไดจาก
สายพันธุของประเทศไตหวัน งานพัฒนาและสงเสริมการผลิตไมผล โครงการหลวงจึงไดเริ่มนําออกสง
เสริมใหเกษตรกรปลูกในป พ.ศ. 2540 และนับเปนครั้งแรกของการปลูกเสาวรสหวานเปนการคาใน
ประเทศไทย
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ป พ.ศ. ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม) มูลคา (บาท)

2548 80,642 1,064,590

2549 122,313 2,004,412

2550 195,285 3,354,858

2551 334,293.50 6,552,070.50

2552 285,352.80 6,128,203.20

2553 319,505.50 8,047,165.50

2554 300,507.70 8,331,918

 ปจจุบันเสาวรสหวานไดกลายเปนไมผลเศรษฐกจิทีสํ่าคญัชนดิหนึง่ของพืน้ทีสู่ง เพราะปรมิาณ
ผลผลติทีต่ลาดตองการในแตละปมจีาํนวนมาก และยงัไมเพยีงพอกบัความตองการ โดยราคาของ
ผลผลิตที่เกษตรกรไดรับสูงกวาเสาวรสพันธุแปรรูปที่เกษตรกรเคยปลูกอยูเดิมมาก และนับจากป 
พ.ศ. 2550 เสาวรสหวานนั้นมีปริมาณผลผลิตที่สงจําหนายผานตลาดโครงการหลวงสูงที่สูด เมื่อ
เปรียบเทียบกับไมผลชนิดอื่นๆ ที่โครงการหลวงสงเสริมปลูก

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของผลผลิตเสาวรสหวาน
ที่จําหนายผานตลาดโครงการหลวง

PASSION FRUIT
ROYAL RROJECT
FOUNDATION
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การปลูกเสาวรสหวาน

 เสาวรสอยูในวงศ PASSIFLORACEAE มีช่ือสามัญ
วา Passion fruit, Jamaica honey-suckle และ Yellow 
granadilla มถีิน่กาํเนดิในเขตรอนแถบพืน้ทีส่งูในทวปีอเมรกิาใต 
เปนไมเถาเลื้อยอายุหลายป มีมือเกาะเกิดที่ซอกใบ ลักษณะใบ
เปนใบเดี่ยวรูปสามแฉก สีเขียวสด เกิดแบบเรียงสลับ สวนดอก
เกิดที่โคนกานใบของเถาใหม พรอมกับการเจริญของเถา เปน
ดอกเดี่ยวสมบูรณเพศ โดยจะบานในตอนเชาและผสมตัวเองได
ด ีดอกประกอบดวยกลีบเล้ียง 5 กลีบ และกลีบดอกสีครมีมปีระ
สมีวง 5 กลบี ภายในดอกมรีะยางฝอยจาํนวนมาก มสีมีวงและมี
คาดสขีาวบรเิวณโคนและปลาย เกสรตวัผูม ี5 อัน และมเีกสรตวั
เมียที่ปลายมีลักษณะ 3 แฉก ดอกมีกลิ่นหอมออน

ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร
ของเสาวรส

ภาพแสดงการออกดอกของ
เถาใหม (ก) และลักษณะ
ดอก (ข) ของเสาวรส

ก

ข
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 ผลของเสาวรสเปนผลเดี่ยว ลักษณะกลมหรือ
รูปไข เสนผาศูนยกลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร 
น้ําหนัก 50-60 กรัมตอผล ผิวของผลออนมีสีเขียว 
และเมื่อสุกจะเปล่ียนเปนสีมวงหรือสีเหลืองขึ้นกับ
พนัธุ ภายในผลมีเมล็ดจาํนวนมาก สีนํา้ตาลเขมหรือ
ดาํ แตละเมลด็ถกูหอหุมดวยเยือ่หุมเมลด็ทีม่ลีกัษณะ
เหนียวขน รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย มีความ
เปนกรด และมีกลิ่นหอม 

ก

ภาพแสดงการติดผล (ก) การติดผลบนเถาหลัก (ข) 
และการติดผลบนเถาแขนง (ค)

ข

ค
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ก

ค

จ

ภาพแสดงการติดผล (ก ข และ ค) ลักษณะผลที่เก็บเกี่ยวได (ง และ จ) และ
เยื่อหุมเมล็ดของเสาวรสหวาน (ฉ)

ข

ง

ฉ
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การปลูกเสาวรสหวาน

 โดยทั่วไปแลวเสาวรสแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ชนิดผล
สีมวง และชนิดผลสีเหลือง โดยแตละชนิดมีลักษณะ ดังนี้

ชนิดและพันธุ
ของเสาวรส

1 เสาวรสชนดิผลสมีวง (Passifl ora edulis L.)

 เสาวรสชนิดน้ีผิวผลจะมีสีมวงเมื่อผลแก ผล
มีลักษณะกลมหรือรูปไข ดอกจะบานในตอนเชา 
สามารถผสมตัวเองไดดี ผลสุกมีรสหวานและกลิ่น
หอมกวาเสาวรสชนิดผลสีเหลือง แตผลมักจะมีขนาด
เล็กกวา คือมีเสนผาศูนยกลางผลประมาณ 4-5 
เซนติเมตร และนํ้าหนักประมาณ 50-60 กรัมตอผล 
เสาวรสชนิดผลสีมวงที่ปลูกในประเทศไทยน้ันมีทั้ง
พนัธุสาํหรบัแปรรปู และพนัธุสาํหรบัรบัประทานผลทีม่ี
รสชาตหิวานกวา ซึง่ตอมาโครงการหลวงจงึไดเรยีกวา 
“เสาวรสหวาน”

ภ า พ แ ส ด ง ลั ก ษ ณ ะ ผ ล
เสาวรสพันธุแปรรูปสีมวง 
(ก) และเสาวรสหวาน (ข)

ก ข
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การปลูกเสาวรสหวาน

เสาวรสชนิดผลสีเหลือง
(P. edulis  F. fl avicarpa)

 ลักษณะผิวผลเมื่อแกจะมีสีเหลือง มีขนาด
ผลใหญกวาชนิดผลสีมวง คือ มีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 6 เซนติเมตร นํ้าหนักประมาณ 80-120 
กรัม เน้ือในใหความเปนกรดสูงกวาชนิดผลสีมวง 
จึงมีรสเปรี้ยวมาก และนิยมใชในอุตสาหกรรมแปร
รูปทํานํ้าผลไม ดอกของเสาวรสชนิดผลสีเหลืองจะ
บานในตอนเที่ยง สวนใหญผสมตัวเองไดไมดี ตอง
ผสมขามตน แตตนมีความทนทานตอโรคตนเนา 
เถาเห่ียว โรคไวรัส และไสเดือนฝอยมากกวาพันธุ
สีมวง จึงนิยมใชเปนตนตอสําหรับเปลี่ยนพันธุเปน
เสาวรสหวาน

2

 มูลนิธิโครงการหลวงคัดเลือกไดเสาวรสหวาน 2 พันธุ คือ พันธุเบอร 1 และเบอร 2 แต
ปจจุบันไดสงเสริมปลูกเปนการคาเฉพาะพันธุเบอร 2 เทานั้น เพราะมีลักษณะเดนกวา คือ ผล
มีขนาดใหญ เสนผาศูนยกลางประมาณ 5-6 เซนติเมตร นํ้าหนักประมาณ 70-100 กรัม มีความ
หวาน 17-18 Brix นอกจากนี้ยังมีเปลือกผลไมบางเกินไป ทําใหอายุการวางจําหนายนานขึ้น

ภาพแสดงลักษณะผลเสาวรส
พันธุแปรรูปสีเหลือง (ก) และ
ลักษณะภายในผล (ข)

ก

ข
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 การปลูกเสาวรสหวานนั้นแตกตางจากการปลูกเสาวรส
พันธุแปรรูป คือ ตองรักษาใหผลผลิตมีคุณภาพและรสชาติที่ดี 
ไมเปลีย่นแปลงไปจากพนัธุเดมิ จงึตองปลูกดวยตนกลาทีไ่ดจาก
การเปลีย่นยอดพนัธุ ตางจากเสาวรสพนัธุแปรรปูทีส่ามารถปลกู
โดยใชตนกลาจากการเพาะเมล็ด การผลิตตนกลาเสาวรสหวาน
มีขั้นตอน ดังนี้

การขยายพันธุ
เสาวรสหวาน

การเตรียมแปลงแมพันธุ

 ยอดพันธุเสาวรสหวานที่ใชสําหรับเปล่ียนยอด
ผลิตตนกลานั้นสําคัญมาก เพราะนอกจากจะตอง
มั่นใจวามีลักษณะตรงตามพันธุที่ตองการแลว ยังตอง
ปลอดจากโรคไวรัสที่เปนโรคสําคัญของเสาวรส จึง
จําเปนตองไดยอดพันธุจากแปลงแมพันธุดีที่เตรียม
ไวโดยเฉพาะ ซึ่งปกติแลวจะตองใหอยูหางจากแหลง
ปลกูมากๆ และมกีารปฏบิตัดิแูลรกัษาเปนอยางดเีพือ่
ปองกันไมใหติดโรคไวรัส 

1

การเพาะเมล็ดสําหรับทําตนตอ 

 ตนตอทีใ่ชควรเปนเสาวรสพนัธุแปรรปูชนดิพนัธุ
สีเหลือง เพราะมีความแข็งแรงและทนทานตอโรค
แมลงไดดี โดยเมล็ดที่จะนํามาเพาะตองคัดจากผล
และตนแมที่สมบูรณไมเปนโรคไวรัส ลางเอารกที่หุม
เมล็ดออก และผึ่งเมล็ดไวประมาณ 2 วัน เพื่อใหแหง 
หลังจากนั้นนําเมล็ดเก็บใสถุงพลาสติกและเก็บไวที่
อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 เดือน แลว
จึงนําไปเพาะ แตไมควรเก็บเมล็ดไวนานเกินไปเพราะ
จะทําใหเปอรเซ็นตความงอกลดลง

22
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 การเพาะเมล็ดเสาวรสใหงอกไดดี 
ควรชวยทําลายการพักตัวของเมล็ด โดย
แชเมล็ดในน้ําอุน อุณหภูมิ 40-45 องศา
เซลเซียส นาน 15-20 นาที จากนั้นจึง
นําไปเพาะในภาชนะตางๆ เชน ถาดหลุม 
ตะกราเพาะเมล็ด ถุงพลาสติก หรือแปลง
เพาะกลา โดยวัสดุเพาะที่ใชประกอบดวย 
ทราย ขุยมะพราว และวัสดุเพาะสําเร็จ 
ผสมกันในอัตราสวน 1:1:1 หรืออาจใช
ถานแกลบ ขุยมะพราว และวัสดุเพาะ
สําเร็จ ผสมกันในอัตราสวน 1:1:2 จากนั้น
ทํารองเปนแถวในวัสดุเพาะลึกประมาณ 1 
เซนติเมตร โรยเมล็ดลงในรองอยาใหเมล็ด
แนนเกินไปเพราะจะทําใหเกิดโรคโคนเนา 
กลบเมล็ดดวยวัสดุเพาะใหหนาประมาณ 
1 เซนติเมตร ปกติเมล็ดที่เพาะจะงอก

ภายใน 7-10 วัน แตถาเปนชวงที่มีอากาศ
เยน็ เมลด็จะงอกภายใน 12-15 วนั เมือ่ตน
กลามีใบจริง 1 ใบ จึงยายลงถุงปลูกขนาด 
2.5x6 นิ้ว ในกรณีที่เพาะเมล็ดในถาดหลุม
เพื่อปลูกลงแปลงโดยตรงตองรออีกระยะ
หน่ึงใหตนกลาแข็งแรง ระหวางการเพาะกลา
นั้นตองมีการพนยาปองกันกําจัดมดที่จะ
ทําลายเมล็ดและแมลงที่เปนพาหะของ
โรคไวรัส เชน เพลี้ยไฟและไรแดงอยูเสมอ 
เพื่อใหตนกลาปลอดจากโรคไวรัส และ
ตองใหปุยชวยเพื่อใหตนกลาเจริญเติบโต
เร็วขึ้น โดยอาจจะใหปุยทางใบหรือใชปุย
สูตร 46-0-0 หรือ 21-0-0 ผสมนํ้ารด และ
เมื่อตนกลามีอายุประมาณ 2-3 เดือน จึง
สามารถเปลี่ยนยอดเปนพันธุดีได

PASSION  FRUIT
Roya l  P r o j e c t  Founda t i on
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การเปลี่ยนยอดตนตอเปนพันธุดี

 เสาวรสเปนพืชที่เปลี่ยนยอดพันธุไดงาย 
โดยทั่วไปแลวสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การ
เปลีย่นยอดตนกลาในเรอืนเพาะชํากอนนาํไปปลกู 
และการปลูกตนตอในแปลงกอนแลวจึงเปลี่ยน
ยอดพันธุภายหลัง

3
ภ า พ แ ส ด ง ลั ก ษ ณ ะ ผ ล
เสาวรสพนัธุแปรรปูสเีหลอืง 
(ก) การเพาะเมล็ด (ข) และ
ตนตอทีเ่พาะเมล็ด (ค และ ง)

ข ค

ก ง
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ภาพแสดงตนตอเสาวรส (ก) และตนกลาที่เปลี่ยนยอดพันธุ
ในเรือนเพาะชํา (ข)

 3.1 การเปลี่ยนยอดตนกลาในเรือนเพาะชํา

 การเปลีย่นยอดตนกลาเปนพันธุดตีัง้แตในเรอืนเพาะชํานัน้มขีอด ีคอื เมือ่จะปลกู
สามารถคัดเลือกใหตนกลาพันธุดีที่ปลูกมีคุณภาพสมํ่าเสมอกันทุกตน ทั้งขนาด ความ
สมบรูณ และความแข็งแรง นอกจากน้ียงัสะดวกในการผลติตนกลาเพราะสามารถทาํได
จํานวนมากในพื้นที่จํากัด งายตอการปองกันการติดโรคไวรัส และลดระยะเวลาในการ
ดูแลรักษาตนในแปลงปลูก เพราะใชเวลาปลูกในแปลงสั้นกวาการปลูกตนตอกอนใน
แปลง 
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ข



14
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ก

 วิธีการเปลี่ยนยอดที่นิยมใชคือการเสียบล่ิม (Cleft grafting) โดยสามารถใชยอดพันธุดี
ได 2 ลักษณะ คือยอดสวนปลายตัดใหยาวประมาณ 10 เซนติเมตร หรือสวนของเถาที่มีตาขาง
เล็กๆ โดยตัดใหมี 1-2 ตา และมีใบติดอยู การใชกิ่งพันธุดีที่เปนยอดออนมีขอดี คือ คอนขางจะ
ปลอดโรคไวรสั แตมกัจะมปีญหาเปอรเซน็ตการเสยีบยอดตดิตํา่กวาสวนเถาทีม่ตีาขาง ตนตอที่
ใชควรมีอายุประมาณ 2-3 เดือน ตัดยอดตนตอสูงจากโคนตนประมาณ 10 เซนติเมตร และผา
ตนตอลกึประมาณ 2.5 เซนตเิมตร นาํยอดพนัธุดมีาตดัแผนใบใหเหลือครึง่ใบเพือ่ลดการคายน้ํา 
ทั้งนี้ยอดพันธุตองตัดมาใหมสด มีการปองกันการคายน้ําตั้งแตตัดจากแปลงแมพันธุโดยแชนํ้า
หรือหอดวยกระดาษหรือผาเปยก จากน้ันทําแผลที่โคนกิ่งเปนรูปลิ่มความยาวพอดีกับรอยผา
ของตนตอ เสียบกิ่งลงในแผลของตนตอ พันดวยพลาสติกพันกิ่ง

ง

ข ค

จ ฉ
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ภาพแสดงตนตอเสาวรส (ก) ยอด
พันธุดี (ข) การทําแผลตนตอ (ค) การ
เสียบยอด (ง) พันดวยพลาสติกพันกิ่ง 
(จ) และตนกลาที่เปลี่ยนยอดแลว (ฉ)

 นําตนกลาที่เสียบยอดแลวเขากระโจมหรือ
อุโมงคพลาสติกระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน ใน
ชวงฤดูรอน แตถาเปนฤดูหนาวจะใชเวลาประมาณ 
12-15 วัน เมื่อครบกําหนดจึงเริ่มเปดกระโจมหรือ
อุโมงคไวเล็กนอย เปนเวลา 2-3 วัน เพื่อใหตนกลา
ปรับตัว จึงจะสามารถนําออกมาได จากน้ันวางตน
กลาไวภายในเรือนเพาะชําและดูแลรักษาโดยใหนํ้า
และปุยทางใบ ประมาณ 2 สัปดาห จึงจะสามารถ
นําไปปลูกได 

ภาพแสดงถุงพลาสติกสําหรับใสตน
กลาที่เปลี่ยนยอด (ก) กระโจมขนาด
ใหญสําหรับเปลี่ยนยอด (ข) ตนกลาที่
พรอมปลกู (ค) และตนกลาทีป่ลกูลงใน
แปลงปลูก (ง)

ก

ข ค ง
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 3.2 การเปลี่ยนยอดพันธุในแปลงปลูก

 วิธีการนี้ทําโดยการปลูกตนตอเสาวรสลง
ไปในแปลงปลูกกอนจนตนเจริญเติบโตแข็งแรง
แลวจึงนําพันธุดีไปเปลี่ยนยอดภายหลัง เปนวิธีที่
นิยมใชมากเชนกัน เพราะสามารถปลูกตนตอได
ตั้งแตชวงปลายฤดูฝน ทําใหตนแข็งแรงดี และ
เมื่อเปลี่ยนยอดพันธุในชวงปลายฤดูหนาวตนจะ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดเร็ว แตก็มีขอเสียคือ
คอนขางจะยุงยากในการเปลี่ยนยอด และตองใช
ระยะเวลาในการดูแลรักษาตนในแปลงปลูกคอน
ขางมาก

ภาพแสดงการเปลี่ยนยอดพันธุตนตอในแปลง
ปลูก (ก และ ข)

 การเปลีย่นยอดสามารถทาํไดตัง้แตหลังปลูกตนตอไปแลว 1 เดอืน หรอืจนถงึเมือ่เถาเจรญิขึน้
คางแลว แตระยะเวลาที่เหมาะสมตองปลูกตนตอในชวงปลายฤดูฝน และทําการเปล่ียนยอดใน
ชวงปลายฤดูหนาว โดยใชวิธีการเสียบลิ่ม (Cleft grafting) เชนเดียวกับการเปลี่ยนยอดในเรือน
เพาะชํา แตกิ่งพันธุดีนั้นควรเปนกิ่งที่มีตาขาง 1-2 ตา ตัดใบออก หลังเสียบกิ่งครอบยอดพันธุดี
ดวยถุงพลาสติกใสเพื่อรักษาความชื้น และหุมดวยกระดาษปองกันความรอนจากแสงแดดอีกครั้ง 
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนยอดโดยวิธีการเสียบขาง (Side grafting) ได หลังการเปลี่ยนยอดให
รักษาใบของตนตอไว และหมั่นตัดหนอของตนตอที่จะแตกจากตาขาง เพื่อไมใหแขงขันกับยอด
พันธุดี หลังจากยอดพันธุดียาว 20-30 เซนติเมตร ใหตัดเทปพันกิ่งที่รอยแผลออก เพื่อไมใหรัดตน

ก

ข
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 การวางแผนการผลิตตนกลาหรือเปลี่ยนยอดพันธุเสาวรส

 การเพาะเมล็ด ผลิตตนกลา และเปลี่ยนพันธุเสาวรสนั้นสามารถ
ทาํไดตลอดป แตอยางไรกต็ามการเจรญิเตบิโตและใหผลผลติของเสาวรส
นั้นสัมพันธกับฤดูกาลและสิ่งแวดลอมมาก การปลูกเสาวรสหวานเพื่อให
ไดผลผลติทีด่จีงึตองปลกูตรงกบัระยะเวลาทีเ่หมาะสม คอื เดอืนมกราคม-
กุมภาพันธ ในการปลูกดวยตนพันธุดี และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 
ในการปลูกดวยตนตอ เพื่อใหยอดพันธุดีเจริญเติบโตไดทันทีเมื่อสภาพ
อากาศรอนขึน้ในชวงตนฤดรูอน ซึง่จะทาํใหตนเสาวรสใหผลผลิตไดอยาง
เต็มที่ และเสียเวลาและคาใชจายในการดูแลรักษานอยที่สุด ดังนั้นจึง
ตองวางแผนการผลิตใหไดตนกลาที่มีคุณภาพดีตรงกับระยะเวลาปลูกที่
เหมาะสม การผลิตตนกลาเรว็เกนิไปจะทาํใหตองเลีย้งตนไวในถงุนานและ
มปีญหาระบบรากไมด ีแตถาผลิตตนกลาไดชาเกนิไปกจ็ะทาํใหปลูกไดชา 
และระยะเวลาการใหผลผลิตสั้นลง  

วิธีการปลูก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปลูกดวย
ตนพันธุดี

3
ปลูก

1 
เพาะ
เมล็ด

2
เปลี่ยน

พันธุ

ในเรือน

เพาะชํา

ปลูกดวย 
ตนตอ

3
เปลี่ยน
พันธุ
ใน

แปลง

1 
เพาะ
เมล็ด

2 ปลูก
ลงแปลง

ขั้นตอนและชวงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตตนกลา
และปลูกเสาวรสหวาน
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การปลูก
และการปฏิบัติ
ดูแลรักษา

เสาวรสหวาน

 การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาเสาวรสหวานไม
แตกตางจากเสาวรสพันธุแปรรูปนัก แตมีความประณีตในการ
ปฏิบัติดูแลรักษามากกวา เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี โดย
ปกติแลวเสาวรสหวานมีอายุยาวนานหลายป แตการปลูก
เปนการคานั้นจะคํานึงถึงคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนที่
เหมาะสม โดยธรรมชาติแลวคุณภาพของผลผลิตจะลดลงเมื่อ
ตนอายุมากขึ้น เพราะตนจะถูกทําลายดวยโรคไวรัสรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ จึงไมนิยมใหตนใหผลผลิตนานเกิน 3 ป ระบบการปลูก
ที่นิยมใชจึงมี 2 แบบ คือ การปลูกแบบเก็บเกี่ยว 1 ฤดูกาล 
และการปลูกแบบเก็บเกี่ยว 2-3 ฤดูกาล ตอการปลูก 1 ครั้ง แต
ระบบที่แนะนําใหเกษตรกรใชในปจจุบันคือแบบเก็บเกี่ยว 2-3 
ฤดูกาล เนื่องจากในปแรกตนเสาวรสหวานยังใหผลตอบแทน
ไมสูงนัก เพราะนอกจากคาปจจัยการผลิตแลวตองมีการลงทุน
ทําคางเพิ่ม และจะไดผลตอบแทนอยางเต็มที่ในปที่ 2 อยางไร
ก็ตามโครงการหลวงกําลังพัฒนาระบบการปลูกแบบ 1 ฤดูกาล
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย

การวางแผนปลูก

 โดยธรรมชาตแิลวเสาวรสหวานจะออกดอกบนเถาใหมทีเ่จรญิเตบิโตเมือ่ถงึฤดเูจรญิเตบิโตใน
ฤดูรอน จากนั้นจะเริ่มใหผลผลิตไดประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกุมภาพันธ ดังนั้นเพื่อใหตน
ใหผลผลิตอยางเต็มที่ตั้งแตปที่ 1 จึงตองปลูกตนพันธุดีหรือเปลี่ยนยอดพันธุตนตอที่ปลูกในแปลง
ตั้งแตเดือนมกราคม เพื่อใหตนมีอายุประมาณ 5-6 เดือนในชวงเดือนมิถุนายน เสาวรสหวานนั้น
จะออกดอกตดิผลเรว็ เน่ืองจากเปนตนจากการเปล่ียนยอด แตอายเุหมาะสมทีค่วรใหตดิผลไมควร
ตํ่ากวา 5 เดือน เพื่อใหตนแข็งแรงพอและเจริญเติบโตขึ้นคางแลว การปลูกเสาวรสหวานดวยตน
พันธุดีควรทําในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ สําหรับการปลูกดวยตนตอ ควรทําในเดือนกันยายน-
พฤศจกิายน ในกรณทีีพ่ืน้ทีป่ลกูขาดนํา้ในฤดแูลงและอาศยัน้ําฝน ควรจะใชวิธีการปลูกดวยตนตอ 
การปลกูไมตรงเวลาทีเ่หมาะสมจะทาํใหตนเสาวรสใหผลผลติไดไมเตม็ทีแ่ละเสยีคาใชจายมากขึน้
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ปที่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ปลูก เลี้ยงเถา เก็บผลผลิต

2
เก็บ

ผลผลิต
ตัด 
แตง

เลี้ยงเถา เก็บผลผลิต

3 เก็บผลผลิต

การปลูกเสาวรสหวานดวยตนพันธุดี
แบบใหผลผลิต 2 ฤดู

ปที่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ปลูกตนตอ เลี้ยงตนตอ

2
เปลี่ยน
ยอด

เลี้ยงเถา เก็บผลผลิต

3
เก็บ

ผลผลิต
ตัด
แตง

เลี้ยงเถา เก็บผลผลิต

4 เก็บผลผลิต

การปลูกเสาวรสหวานดวยตนตอ
แบบใหผลผลิต 2 ฤดู

PASSION  FRUIT
ROYAL RROJECT
FOUNDATION
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1

การปลูกเสาวรสหวาน

 การปลูกเสาวรสหวานมีขั้นตอนที่จะตองดําเนินการ และมีการปฏิบัติดูแล
รักษา ดังนี้

การเลือกและเตรียมพื้นที่ปลูก

 เสาวรสหวานสามารถปลูกเปนการคาไดในพื้นที่หลายลักษณะ เพราะ
ปจจบัุนตลาดของผลผลติมหีลายแหงและตองการผลผลติทีม่มีาตรฐานคณุภาพ
ตางกัน คุณภาพและลักษณะของผลจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่และภูมิ
อากาศ โดยพื้นที่ปลูกเสาวรสหวานที่ใหผลผลิตไดดีและมีคุณภาพ คือ พื้นที่สูง
จากระดับน้ําทะเลประมาณ 800-1,000 เมตร มีแสงแดดจัด และสามารถให
นํา้ได อยางไรกต็ามเสาวรสหวานสามารถปลกูเปนการคาไดในพืน้ทีต่ํา่ และปลกู
โดยใชนํา้ฝนได แตการใหผลผลติจะลดลงทัง้ปรมิาณและคณุภาพ โดยเปลอืกของ
ผลจะบางและสผีวิของผลจางลง นอกจากนีพ้ืน้ทีป่ลูกตองระบายนํา้ไดด ีและไม
ลาดชันมากเกินไป เพราะจะทําใหยากตอการทําคาง สําหรับพื้นที่ที่มีฝนตกชุก
เกินไปอาจจะทําใหเสาวรสติดผลไมดีนักในบางชวง เนื่องจากละอองเกสรถูก
ทําลายโดยนํ้าฝน และมีปญหาโรคผลเนารุนแรงขึ้น เสาวรสปลูกไดในดินหลาย
ชนิด แตความเปนกรดเปนดาง (pH) ของดินไมควรตํ่ากวา 5.5 
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PASSION  FRUIT
Roya l  P r o j e c t  Founda t i on

 การเตรยีมพืน้ทีป่ลกูเสาวรสหวาน ถาพืน้ทีไ่มลาดชัน
ควรไถพรวนพื้นที่กอนและถาสามารถหวานปุยคอกหรือ
ปุยอินทรียในขณะไถพรวนไดจะดีมาก เพราะเสาวรสมี
ระบบรากตื้นแตแผกวางมาก ในกรณีพื้นที่สูงและมีความ
ลาดชันไมควรไถพื้นที่ ใหกําจัดวัชพืชออกเทานั้น จากนั้น
เตรยีมหลุมปลกูขนาด 30x30x30 เซนตเิมตร โดยใชระยะ
ปลูก 4x4 เมตร (100 ตน ตอไร) และควรใหหลุมปลูกอยู
บริเวณแนวเสาคาง เพราะจะทําใหสะดวกในการปฏิบัติ
งานภายในแปลง รองกนหลมุปลกูดวยปุยอนิทรยีหรอืเศษ
วัชพืชและปุยเคมีสูตร 15-15-15 จํานวน 100 กรัม จาก
นัน้ผสมดนิกบัปุยอนิทรยีและใสลงในหลมุใหสงูจากระดบั
พื้นประมาณ 20 เซนติเมตร เมื่อหลุมยุบตัวแลวจะไดไมมี
ปญหานํ้าขัง ทั้งนี้ควรเตรียมหลุมปลูกลวงหนาระยะหนึ่ง 
เพื่อใหอินทรียวัตถุที่ใสลงไปยอยสลายกอน 
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2 การคัดเลือกและเตรียมตนกลา

 การปลกูเสาวรสหวานตองเตรยีมตนกลาไวลวงหนาเพือ่
ใหไดตนกลาตรงตามความตองการทัง้จาํนวนตนกลา คณุภาพ
ของตนกลา และชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหตน
เสาวรสเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดี การที่ตนกลาออนแอ
หรอืแกเกนิไปจะทาํใหระบบรากไมด ีการผลติตนกลาเสาวรส
สวนใหญจะใชถุงปลูกขนาดเลก็เพือ่ใหสะดวกตอการขนสง จงึ
ไมสามารถเลีย้งตนกลาไวในถงุปลกูเปนเวลานานได ตนกลาที่
จะนํามาปลูกตองคัดเลือกใหมีขนาดและความสมบูรณสมํ่า
เสมอกันทุกตน และที่สําคัญตองไมแสดงอาการเปนโรคไวรัส 

ภาพแสดงตนตอทีพ่รอมปลกู 
(ก) และตนพันธุดีที่พรอม
ปลูก (ข) 

ข

2

เสมอกันทุกตน และที่สําคัญตองไมแสดงอาการเปนโรคไวรัส 

ก
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ภาพแสดงตนกลาพันธุดีที
พรอมปลูก (ก) การปลูกตน
กลา (ข) และการผูกเถากับ
หลัก (ค)

ข

ก

ค

PASSION
FRUIT

R O Y A L  P R O J E C T
F O U N D A T I O N

3 วิธีการปลูก

 การปลูกเสาวรสหวานไมวาจะปลูกดวยตนตอ
หรือตนพันธุดี จะตองใหระดับผิวของวัสดุปลูกอยู
ในระดับเดียวกับระดับผิวดินที่กลบหลุมปลูก โดย
ตนที่เปลี่ยนยอดเปนพันธุดีแลวนั้น จะตองใหรอย
เปลี่ยนยอดสูงจากกวาระดับดินใหมาก เพื่อปองกัน
ไมใหบาดแผลสมัผสักบัดนิ เพราะจะทาํใหถกูเช้ือโรค
เขาทําลายทางรอยตอไดงาย หลงัปลกูตนกลาทาํการ
กลบดินและกดบริเวณโคนตนใหแนนพอควร ใหนํ้า 
และปกหลักสําหรบัผูกยดึเถาสูงถงึระดบัคาง ผูกเถา
ตดิกบัหลกัใหยอดของตนตัง้ตรงตลอดเวลา เพือ่ชวย
ใหตนเจรญิเตบิโตไดเรว็ และเมือ่ตนแขง็แรงดแีลวให
รบีเอาวสัดพุนักิง่ทีเ่สยีบยอดออก เพราะตนจะเจรญิ
เตบิโตเรว็มาก วสัดพุนักิง่จะรดัตนทาํใหตนชะงกัการ
เติบโต และหมั่นตรวจดูปลวกที่อาจจะเขามากัดกิน
ไมหลักและตนกลาได
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4 การดูแลรักษาหลังปลูก

 การปลูกเสาวรสหวานดวยตนพันธุดีที่อยูในชวงเดือนมกราคมเปนเวลา
ที่เริ่มเขาสูฤดูรอน อุณหภูมิที่สูงข้ึนจะชวยใหตนเสาวรสเติบโตไดรวดเร็ว แต
ระยะนีม้กัจะขาดนํา้ และมกีารระบาดของแมลงตางๆ ทีเ่ปนพาหะของโรคไวรสั
มาก จึงตองมีการดูแลรักษาที่ดี โดยใหนํ้าและปุยอยางสมํ่าเสมอ และปองกัน
การระบาดของแมลงเปนอยางดี โดยการพนสารเคมี หรือคลุมตนดวยตาขาย
กันแมลง สวนการปลูกดวยตนตอที่อยูในชวงปลายฤดูฝน ตองระวังไมใหนํ้าขัง
หลุมปลูก และมีการกําจัดวัชพืชอยูเสมอ

ภาพแสดงแปลงปลกูเสาวรส
หวานที่มีการปฏิบัติดูแล
รกัษาหลงัปลกูทีด่ ี(ก และ ข) 

ก

ข
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5 การทําคาง

 เสาวรสหวานเปนไมผลเถาเลือ้ยทีต่องทาํคางรองรบั โดยคางตองแขง็แรง
และใชงานไดนาน 1-3 ป ขึ้นกับวาเปนการปลูกแบบเก็บผลผลิต 1 หรือ 2-3 
ฤด ูโดยตองทาํคางกอนปลกู เพราะจะสะดวกในการทาํคาง และสามารถจดัทรง
ตนไดทนัททีีป่ลกู การทาํคางหลงัปลกูจะทาํใหไมสะดวกตอการทาํงาน และเกดิ
การเสียหายกับตนได คางเสาวรสหวานที่แนะนําใหใชในปจจุบันมี 3 แบบ คือ
แบบเปนผืน แบบแนวรั้ว และแบบตัวเอ ซึ่งแตละแบบมีความเหมาะสมในการ
ใชตางกัน

 1. คางแบบเปนผืน

 เปนแบบคางที่นิยมใชอยูทั่วไป มีขอดี คือ มีพื้นที่เลี้ยงเถามากกวาคางแบบอื่น คือ 16 
ตารางเมตรตอตน (ระยะปลูก 4X4 เมตร) เถาจงึเจรญิบนคางไดโดยไมตองประณตีในการจดั
เถามากนกั แตกิ่งจะไมเปนระบบ มปีญหาทับซอนกัน และยากตอการตัดแตงกิง่ คางแบบนี้
ประกอบดวยเสาจํานวน 100 ตนตอไร โดยใชไมไผ ไมเนื้อแข็ง หรือคอนกรีตก็ได ปกเสา
ระยะ 4X4 เมตร สูงจากพื้น 1.80 เมตร และใชไมไผหรือลวดสังกะสีเบอร 14 เปนคานที่
หัวเสา ระหวางเสาขึงดวยลวดสังกะสีเบอร 16 หรือ เชือกไนลอนเบอร 4 เปนตารางขนาด 
30X30 เซนติเมตร 

ภาพแสดงลวดและเชือกสําหรับทําคาง (ก) และการขึงลวดทําคางแบบผืน (ข)

ก ข
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ภาพแสดงการทําคางและจัดทรงตนแบบเปนผืน (ก และ ข) และการทําคางและจัดทรงตนแบบ
ตัวเอ (ค และ ง) 

ก

ค

ข

ง



27

การปลูกเสาวรสหวาน

จ ฉ

 2. คางแบบแนวรั้ว

 เปนแบบคางทีเ่ริม่แนะนาํใหเกษตรกรใชสาํหรับการปลูกแบบประณีต
เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยจัดเถาอยางเปนระบบเพื่อใหตัดแตงสรางเถา
ใหมไดงาย แตตองใชเวลาในการจดัเถามากขึน้เพราะมพีืน้ทีเ่ลีย้งเถาจาํกดั 
คือ 8 ตารางเมตร จากคางที่สูง 2.0 เมตร ระยะปลูกระหวางตน 4.0 เมตร  
คางแบบนี้จะใชเสาไมไผ ไมเนื้อแข็ง หรือคอนกรีตปกเสาเปนแถว หางกัน 
4.0 เมตร และระยะหางระหวางแถว 1.50 เมตร สงูจากพืน้ 2.0 เมตร แลว
ขึงดวยลวดสังกะสีเบอร 14 จํานวน 6 เสน หางกัน 30 เซนติเมตร โดยให
ลวดเสนแรกสูงจากพื้น 50 เซนติเมตร

 3. คางแบบตัวเอ

 คางแบบน้ีมีลักษณะคลายกับคางแบบแนวรั้ว แตปรับใหเสาคาง 2 
แถวที่อยูคูกันเอนเขาหากันเปนรูปตัวเอ และยึดใหปลายเสาติดกันเพื่อให
คางแข็งแรงมากขึ้น

PA
SSIO

N
  FRU

IT
RO

YA
L RRO

JEC
T FO

U
N

D
ATIO

N

ภาพแสดงการทําคางแบบแนวรั้ว (จ และ ฉ)



28

การปลูกเสาวรสหวาน

6

ภาพแสดงการจัดทรงตนในคางแบบเปนผืน (ก) และการติดผลของเถาที่แตกออก
จากเถาหลัก (ข) 

การจัดทรงตน

 การจดัทรงตนใหเหมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตและใหผลผลิตของเสาวรสหวานมี
ความสาํคญัมาก เพราะจะทาํใหสามารถควบคมุการใหผลผลิตไดงายทัง้ปรมิาณและ
คุณภาพ การจัดทรงตนตองทําตั้งแตเริ่มปลูก โดยรูปแบบขึ้นอยูกับรูปแบบคางที่ใช

 1. การจัดทรงตนในคางแบบเปนผืน

 หลังจากปลูกแลวจัดทรงตนใหมีลําตนเดียวตั้งแตระดับพื้นดินจนถึงคาง โดย
ตัดหนอขางที่แตกจากตนตอและยอดพันธุดีออกทั้งหมด และมัดเถาใหยอดตั้งตรง
อยูเสมอ เพราะถายอดของเถาหอยลงจะทําใหตนชะงักการเจริญเติบโตและแตกตา
ขางออกมา และถาตนออกดอกติดผลกอนเจริญถึงคางใหเด็ดออกทั้งหมด เมื่อตน
เจรญิถงึคางใหตดัยอดบงัคบัใหแตกยอดใหม 3-4 กิง่ สาํหรบัใชเปนเถาหลกัและจดัให
กระจายออกไป 3-4 ดานของตน ซึ่งเถาเหลานี้จะเริ่มออกดอกและติดผล และตอมา
จะแตกกิ่งใหมที่ขอของเถาทั้ง 2 ขาง และออกดอกติดผลตอไป ทั้งนี้อาจจะตัดยอด
ของเถาหลักเพื่อชวยใหการแตกกิ่งใหมขางเถาดีขึ้นได

ก ข
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ภาพแสดงการจัดทรงตนสําหรับคาง
แบบแนวรั้วหรือแบบตัวเอ (ก และ ข) 
และการใหผลผลิตของกิง่ใหมทีเ่กดิจาก
เถาหลัก (ค และ ง) 

 2. การจดัทรงตนในคางแบบแนว
รั้วและคางแบบตัวเอ

 การจัดทรงตนในคางทั้ง 2 แบบ 
ทําเชนเดียวกันโดยใหมีลําตนหลักสูงถึง
ดานบนสดุของคาง และใหมกีิง่ขางแตก
ออกจากลําตน 2 ดาน ตรงกับเสนลวด
คางแตละเสน โดยใหเถาของแตละตน
เล้ือยสลับกันยาวถึงตนดานขาง ผูกยึด
เถากับลวด ซึ่งเถาเหลานี้จะออกดอก
ตดิผล และตอมาจะแตกกิง่ใหมทีข่อของ
เถาและออกดอกติดผลตอไป

ก

ข

ค

ง
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การใหปุย

 เสาวรสหวานจะออกดอกและใหผลผลติเกอืบตลอดทัง้ป จงึจาํเปนตองไดรบัปุย
อยางสมํา่เสมอ เพือ่ใหไดผลผลติทีม่ีคณุภาพดี การไดรับปุยที่ไมถูกตองและเพยีงพอ
จะมีผลทําใหคุณภาพและรสชาติของผลผลิตตํ่ากวามาตรฐาน ปุยที่ใชในการปลูก
เสาวรสหวาน มี 2 ชนิด คือ

 1. ปุยอนิทรยี มปีระโยชนชวยปรบัปรงุโครงสรางของดนิ ทาํใหตนเสาวรสแขง็แรง
และลดความรุนแรงของโรคไวรัส ปุยอินทรียที่ใช ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก หรือปุย
อนิทรยีอืน่ๆ โดยครัง้แรกใสพรอมกบัการไถพรวนเตรยีมดนิหรอืเตรยีมหลมุปลกู และ
ใสเพิ่มใหอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในชวงตัดแตงกิ่งเดือนกุมภาพันธ หลังจากสิ้นสุดฤดู
เก็บเกี่ยว จํานวน 10 กิโลกรัมตอตน ดวยวิธีการโรยเปนแถวระหวางตนหรือรอบตน
แลวไถพรวนหรือพรวนดินกลบ สําหรับปุยอินทรียที่ปจจุบันมีการผลิตในลักษณะ
อดัเมด็เพือ่ใหสะดวกตอการใช สามารถนาํมาใชกบัเสาวรสหวานไดเชนกนั โดยหวาน
ใหทั่วแปลงพรอมกับปุยเคมีในชวงระยะที่ตนใหผลผลิต แตราคาของปุยคอนขางสูง

 2. ปุยเคม ีเปนปุยมคีวามสาํคญัตอเสาวรสหวานมาก ตองใหอยางตอเนือ่ง ครัง้ละ
จํานวนนอยๆ แตบอยครั้ง เพราะเสาวรสหวานมีการใหผลผลิตเกือบตลอดป และ
พื้นที่สูงยังมีปญหาการชะลางของน้ําฝนทําใหเกิดการสูญเสียของปุยไดงาย อัตรา
ใชปุยเคมีที่แนะนํา คือ 150-200 กิโลกรัม ตอไรตอป (100 ตน ตอไร) โดยใส ดังนี้ 

 1. หลังปลูก 1 เดือน ใสปุยสูตร 46-0-0 ใสทางดิน อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร  
  หรือ 100 กรัมตอตน 

 2. หลังปลูก 2 เดือน ใสปุยทางดินสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร หรือ 50 
  กรัมตอตน และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กิโลกรัม หรือ 100 กรัมตอตน 

 3. หลงัปลกู 3 เดอืน ใสปุยทางดนิสตูร 15-15-15 อัตรา 10 กโิลกรมัตอไร หรอื 
  100 กรัมตอตน 

 4. หลงัปลกู 4 เดอืน ใสปุยทางดนิสตูร 15-15-15 อัตรา 10 กโิลกรมัตอไร หรอื 
  100 กรัมตอตน 

 5. หลังปลูก 5-6 เดือน เมื่อเสาวรสเริ่มติดผล ใสปุยทางดินสูตร 15-15-15  
  อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร หรือ 150 กรัมตอตน แบงใสทุก 20 วัน

7
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 6. หลังปลูก 7 เดือน ตนเสาวรสเริ่มติดผลเปนสวนใหญ ใสปุยทางดินสูตร 13-13-21 อัตรา 
  10 กิโลกรัมตอไร หรือ 100 กรัมตอตน แบงใสทุก 20 วัน

 7. เดือนที่ 8 ในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล ใสปุยทางดินสูตร 13-13-21 อัตรา 
  10 กิโลกรัมตอไร หรือ 100 กรัมตอตน ผสมกับปุยสูตร 8-24-24 อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร 
  หรือ 50 กรัมตอตน แบงใสทุก 20 วัน 

 8. หลังจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแตงกิ่ง ใสทางดินปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 15 
  กิโลกรัมตอไร หรือ 150 กรัมตอตน 

 ในระยะทีต่นมกีารตดิผลจาํนวนมากควรมกีารใหปุยทางใบทีม่ธีาตอุาหารรอง และธาตอุาหาร
เสริมตางๆ เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

8 การใหนํ้าและการกําจัดวัชพืช

 เสาวรสหวานสามารถปลูกโดยใชนํ้าฝนได แตการปลูกแบบ
ใหนํ้าจะใหผลผลิตและผลตอบแทนที่คุมคากวา จึงตองมีการให
นํ้าในฤดูแลงโดยสังเกตจากความชื้นในดิน เสาวรสหวานมีระบบ
รากตื้นและกระจายไปทั่วแปลง การใหนํ้าที่ดีควรเปนวิธีที่ทําให
ไดรับนํ้าทั่วถึงทั้งแปลง เชน สปริงเกอร หรือรดดวยสายยาง โดย
ปกติแลวในฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวงควรใหน้ําทุกๆ 7 วัน สําหรับ
การกําจัดวัชพืชนั้นตองทําอยูเสมอ โดยเฉพาะในชวงที่ตนยังเล็ก
อยู เมื่อเถาเจริญเติบโตเต็มคางแลววัชพืชจะเกิดนอยลงเพราะใต
คางมีรมเงา การกําจัดวัชพืชควรใชวิธีการตัด หรือถอน สวนการ
พนดวยสารเคมสีามารถทาํได แตตองใชอยางระมดัระวงัเปนอยาง
มาก และหามใชสารประเภทดูดซึม 

ก

ข

ภาพแสดงแปลงปลูกเสาวรสหวาน (ก และ ข)
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การปลิดผล

 โดยธรรมชาติแลวเสาวรสหวานจะออกดอกและติดผล
ไดงาย โดยดอกจะเกิดที่ทุกขอบริเวณโคนกานใบของกิ่งใหม 
แมวาดอกบางสวนจะไมติดผลแตก็ยังจะติดผลมากเกินไปอยู 
ทาํใหผลมคีณุภาพไมสมํา่เสมอ จงึจาํเปนตองทาํการปลดิผลทีม่ี
คุณภาพตํ่าทิ้ง เพื่อใหผลที่เหลืออยูมีคุณภาพดี คือ ผลมีขนาด
ใหญและผิวผลสวย

 เถาของเสาวรสหวานที่สมบูรณจะเจริญเติบโตพรอมกับ
ออกดอกและติดผลเปนชุดๆ และเมื่อติดผล 3-4 ผล แลว ผล
ทีอ่อกตอไปมกัมขีนาดเลก็เพราะอาหารไมเพยีงพอจงึตองปลดิ
ทิ้งบาง นอกจากนี้ยังมีผลที่บิดเบี้ยวเน่ืองจากการทําลายของ
โรคหรือแมลงที่ตองปลิดทิ้งดวย ซึ่งการปลิตผลตองทําตั้งแต
ผลมีขนาดเล็กอยู สําหรับเถาที่ขนาดเล็กมักจะไมเจริญเติบโต
ตอไปและใบมีขนาดเล็ก จึงไมควรใหติดผลบนกิ่งมากนัก

9

P A S S I O N   F R U I T

ภาพแสดงการออกดอกและ
ตดิผลของเสาวรสหวาน (ก ) 
และผลที่คุณภาพดี (ข) 

ก

ข
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การตัดแตงเถา

 เสาวรสหวานจะออกดอกบนกิ่งใหมไปพรอมกับการเจริญเติบโตของยอด 
ดงันัน้ปรมิาณและคณุภาพของผลจงึขึน้อยูกบัการเกดิของเถาใหม คอื ถามเีถาใหมที่
แข็งแรงเกิดขึ้นอยูเสมอ ตนเสาวรสหวานก็จะใหผลผลิตที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง 
และที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เถาเสาวรสจะเลื้อยยืดยาวออกไปตลอดเวลา ทําให
เถาใหมทีต่ดิผลอยูไกลลําตนออกไปเรือ่ยๆ จงึไดรบันํา้และอาหารไมพอเพยีง ผลผลติ
จงึคณุภาพตํา่ลง การตดัแตงเถาจงึมคีวามสําคญัมาก โดยเปนวิธีการสรางเถาใหมทีม่ี
ประสิทธิภาพ สามารถทําใหไดเถาใหมที่แข็งแรงและอยูในตําแหนงที่ไมยาวไกลจาก
ลําตนเกินไป โดยวิธีการตัดแตงกิ่งทําได ดังนี้

10

ภาพเถาแขนงของเสาวรส
หวาน (ก และ ข) และการ
ตัดแตงเถาแขนง (ค และ ง) 

ก ข

ค

ง

 1. การตัดแตงกิ่งระหวางฤดูกาล 

 เมือ่จดัทรงตนขึน้คางหลงัจากปลูกแลว ตนเสาวรสหวาน
จะแตกเถาและติดผล โดยมีเถาแขนงจํานวนมากที่แตกออก
จากเถาหลกั เถาเหลาน้ีใหผลผลิต และตอมาจะแนนทบึ เริม่แก 
และใหผลผลติทีค่ณุภาพตํา่ จงึตองหมัน่ตดัแตงเอาเถาแขนงที่
แกและไมติดผลแลวออก โดยตัดใหเหลือโคนกิ่ง 2-3 ตา เพื่อ
ใหแตกเถาใหมที่จะออกดอกและใหผลผลิต ในคางแบบแนว
รั้วและคางแบบตัวเอ จะตัดแตงเถาแขนงไดงายกวาคางแบบ
ผืน เพราะการจัดทรงตนเปนระบบกวา
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ภาพแสดงแปลงเสาวรส
หวานที่ไมไดตัดแตง (ก และ 
ข) การตดัแตงเถาในคางแบบ
ผนื (ค) และเถาใหมทีง่อก (ง)

ข

ก

ค ง

 2. การตัดแตงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

 ตั้งแตปลูกจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวระยะเวลา
ประมาณ 1 ป เถาของเสาวรสหวานจะยาวจากลําตนมาก ใน
การปลูกแบบเก็บเก่ียว 2-3 ฤดู ถาไมตัดแตงกิ่ง ในฤดูกาล
เจริญเติบโตตอไปเถาของเสาวรสจะเจริญตอไปจากยอดของ
เถาเดิมที่อยูไกลจากตนอยูแลว ทําใหเถายิ่งอยูไกลจากลําตน
มากขึ้น และผลผลิตคุณภาพตํ่า จึงตองทําการตัดแตงกิ่งแบบ
หนัก 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวและจะเริ่มเขาสูฤดู
เจริญเติบโตใหมในเดือนกุมภาพันธ โดยตัดแตงเถาโครงสราง
ที่เกิดจากลําตนใหเหลือ 3-4 กิ่ง ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 
หลังจากน้ัน 1 เดือน จะแตกเถาใหมและทําการตัดแตงให
เหลือเถาที่สมบูรณ 1-3 เถา ตอเถาโครงสราง 1 เถา จัดเถา
ใหกระจายไปรอบตน
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11 การเก็บเกี่ยวและการบม

 เสาวรสหวานจะเก็บเกี่ยวไดเมื่อผลมีอายุประมาณ 50-70 วัน หลังดอกบาน 
โดยพจิารณาจากลกัษณะของผวิผลทีเ่ปล่ียนจากสีเขยีวเปนสีแดงอมมวงแลวประมาณ 
70-80 เปอรเซ็นต โดยทั่วไปแลวจะทําการเก็บเกี่ยวทุก 2-3 วัน วิธีการเก็บเกี่ยวใช
กรรไกรตัดขั้วผลจากตนใหสั้นติดผล แลวจึงนําไปบม

ภาพผลเสาวรสหวานที่สามารถเก็บเกี่ยว
ได (ก และ ข)

 การบมผลเสาวรสหวานเปนการทําให
ผิวผลมีสีสวยขึ้น โดยนําผลที่เก็บมาคัดสีและ
ขนาดตามชั้นมาตรฐาน ทําความสะอาดผิว
ผลโดยเช็ดดวยผาสะอาดและแหง ผึ่งไวในที่
ระบายอากาศไดดีเพื่อใหผิวผลแหง จากนั้นนํา
ไปบมโดยใชตะกราพลาสติก หรือเขงไมไผที่
รองดานในดวยผาสะอาดที่สามารถซับนํ้าและ
เก็บความรอนได เชน ผาหม หรือผาขนหนู  
นําแคลเซียมคารไบดหรือถานแกสหอดวยผา
เติมนํ้าเล็กนอยใหเกิดกาซอะเซทธิลีนใสลงใน
ตะกราแลวปดทิ้งไว 4-5 วัน ผิวผลจะเปล่ียน
สีเปนสีมวงแดงเขมขึ้นและสงจําหนายได ใน
กรณีท่ีมีผลผลิตจํานวนมากใหใชวิธีใสผลผลิต
ลงในลังพลาสติกหลายๆ ลัง นํามาตั้งรวมกัน
และใสแคลเซียมคารไบดที่กลางกองแลวคลุม
ดวยผา อตัราการใชแคลเซยีมคารไบดประมาณ 
1 กิโลกรัม ตอผลเสาวรส 200-300 กิโลกรัม 
ท้ังนีข้ึน้อยูกับสภาพอากาศดวย ในชวงทีอ่ากาศ
หนาวเย็นจะใชปริมาณของแคลเซียมคารไบด
มากขึน้ แตตองระวงัไมใสแคลเซยีมคารไบดมาก
เกินไปจะทําใหผิวผลเสียหาย 

ก

ข
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12 การคัดคุณภาพผลผลิตและบรรจุหีบหอ

 ผลผลิตเสาวรสหวานจําหนายตามคุณภาพ โดยผลที่คุณภาพดีตองมีผิวผลสี
มวงแดงสมํ่าเสมอทั้งผล ขนาดผลใหญ ไมบิดเบี้ยว ไมเหี่ยว ไมเนาหรือแตก เนื้อในมี
สีเหลืองเขม เมล็ดสีดํา มีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดไมตํ่ากวา 15.00 เปอรเซ็นต  
ปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงกําหนดชั้นมาตรฐานผลผลิตไว 5 เกรด คือ

 - ชั้นมาตรฐานพิเศษ (เกรดพิเศษ) : 
  ผลมขีนาดเสนผาศนูยกลางตัง้แต 5.0 เซนตเิมตรขึน้ไป และมนีํา้หนกัผลตัง้แต 
  100 กรัมขึ้นไป (8-10 ผล ตอ 1 กิโลกรัม) 

 - ชั้นมาตรฐานคุณภาพ 1 (เกรด 1) :
  ผลมขีนาดเสนผาศนูยกลางตัง้แต 5.0 เซนตเิมตรขึน้ไป และมนีํา้หนกัผลตัง้แต 
  80-99 กรัมขึ้นไป (10-12 ผล ตอ 1 กิโลกรัม)

ก ข

ค ง

ภาพเถาเสาวรสหวานที่ไม
ไดบม (ก) วิธีการบม (ข) 
และผลที่บมแลว (ค และ ง) 



37

การปลูกเสาวรสหวาน

 - ชั้นมาตรฐานคุณภาพ 2 (เกรด 2) :
  ผลมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.0-5.0 เซนติเมตร และมี น้ําหนักผลตั้งแต 
  70-79 กรัมขึ้นไป (12-14 ผล ตอ 1 กิโลกรัม)

 - ชั้นมาตรฐานคุณภาพ 3 (เกรด 3) : 
  ผลมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.0-5.0 เซนติเมตร และมีนํ้าหนักผลตั้งแต 60-69 กรัม
  ขึ้นไป (14-16 ผล ตอ 1 กิโลกรัม)

 - ชั้นมาตรฐานคุณภาพ N (เกรด N) : 
  ผลมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 3.5-5.0 เซนติเมตร หรือมีนํ้าหนักผลตั้งแต 50-59 กรัม
  ขึ้นไป (17-20 ผล ตอ 1 กิโลกรัม)

 ผลผลิตที่คัดคุณภาพและจะสงจําหนายผานตลาดโครงการหลวงใหบรรจุผลลงในลังสีเขียว
แยกตามชั้นคุณภาพ รองพื้นลังดวยกระดาษเพื่อปองกันผลช้ําเสียหาย สงใหงานคัดบรรจุตรวจ
สอบคุณภาพและบรรจุเพื่อจําหนายตอไป 

ภาพแสดงการคัดเกรดเสาวรสหวาน (ก) 
ผลผลิตที่บมแลว (ข) และผลผลิตที่วาง
ขาย (ค ) 

ก

ข

ค
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โรค
และแมลง
ของเสาวรสหวาน

 เสาวรสหวานมีโรคและแมลงหลายชนิด แตเนื่องจาก
เปนพชืทีค่อนขางแขง็แรงและทนทานตอโรคและแมลง ประกอบ
กับมีการใหผลผลิตตลอดทั้งป การปลูกสวนใหญจึงใชสารเคมี
ปองกันกําจัดโรคและแมลงนอย โดยมีโรคและแมลงที่สําคัญ
ดังนี้

1

ลักษณะอาการ

 1. อาการที่เกิดจากเชื้อราชั้นตํ่า จะปรากฏแผลสีนํ้าตาลฉํ่านํ้าบริเวณใบและผลในระยะแรก 
เมื่อสภาพอากาศเหมาะสมแผลจะขยายเปนบริเวณกวางทําใหใบไหมเปนสีนํ้าตาลและรวงจาก
ตน ผลและใบที่เนาจะรวงลงพื้นที่ชื้นแฉะจากฝน จะเนามีเชื้อราสีขาวขึ้นปกคลุม เชื้อจะสราง 
zoospore ซึ่งมีหาง สามารถเคลื่อนที่ไปตามนํ้าที่เคลือบผิวดิน และสวนตางๆ ของลําตน ทําให
โรคระบาดอยางรวดเร็ว

 2. อาการที่เกิดจากเชื้อราชั้นสูง เริ่มแรกจะปรากฏแผลสีนํ้าตาลขนาดเล็กบริเวณใบและผล 
แผลจะเห็นชัดเจนบนผล โดยจะพบเปนจุดสีนํ้าตาลขนาดเล็กกระจายทั่วผล บริเวณขอบแผลสี
เขมตรงกลางแผลสีขาวหรือซีดกวาขอบแผล

โรคของเสาวรส

1.1 โรคผลเนา (Fruit rot)

เชื้อสาเหตุ 
 โรคผลเนาเกิดไดจากเชื้อสาเหตุ 2 ชนิด คือ

1. เชื้อราชั้นตํ่า ไฟทอฟธอรา (Phytophthora sp.) 
พบในสภาวะอากาศชื้น ฝนตกหนัก 

2. เช้ือราช้ันสงู คอลเลทโตตรคัิม (Colletotrichum sp.) 
หรือโรคแอนแทรคโนส พบในสภาวะอากาศอบอุน 
ฝนตกสลับแดดออก
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ภาพแสดงผลเนารวงหลนลงพื้นและมีเชื้อราไฟทอฟธอรา 
(Phytophthora sp.) สีขาวขึน้ปกคลุม (ก) ลักษณะของถงุสปอร 
(zoosporangia) จํานวนมากของเช้ือราไฟทอฟธอราภายใต
กลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 400 เทา (ข)

ก

ค

ข

ง

ภาพแสดงอาการของโรค
ผลเน าที่ เกิดจากเชื้ อรา
ไฟทอฟธอรา มีแผลสีนํ้า
ตาลบนใบ (ก) และผลเนา
ลุกลามจากกนผลและสวน
อื่นๆ ของผล (ข) และผลที่
เนารวงหลนบนพื้นแปลง 
(ค) มเีสนใยของเชือ้ราสีขาว
ขึ้นปกคลุมผล

ก ข
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ภาพแสดงแผลสีนํ้าตาลขนาดเล็กบนผล (ก) และใบ (ข) ซึ่งเกิด
จากเชื้อราคอลเลทโตตริคัม (Colletotrichum sp.)

ภาพแสดงสปอรของเชือ้ราคอลเลทโตตรคิมั (Colletotrichum sp.) 
ภายใตกลองจลุทรรศนกาํลังขยาย 400 เทา (ก) ซึง่แยกไดจากแผล
สีนํ้าตาลบนผล (ข)

ก ข

ก ข



41

การปลูกเสาวรสหวาน

การระบาด

 สปอรของเชื้อราแพรกระจายไดโดยลมและฝน

การปองกันกําจัด

 1. หมั่นสํารวจแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน เพื่อเฝาระวังโรค 

 2. ตัดแตงเถาใหโปรง เพื่อใหแสงแดดสองถึงพื้นดิน การระบายอากาศภายในทรงพุมดี 
  และชวยลดความชื้นระหวางตน 

 3. ปองกันโรคโดยการพนนํ้าหมักสมุนไพรสูตรพีพี 1 ใหทั่วตนในชวงเย็น เพื่อปองกันโรค 

 4. เมื่อพบการระบาดของโรค ควรเก็บผลและใบเปนโรคที่รวงออกจากแปลงปลูกและเผา 
  ทําลาย

 5. หากระบาดหนักจําเปนตองใชสารเคมี โดยตรวจสอบใหแนชัดวาเปนราชั้นตํ่าหรือรา
  ชั้นสูง หรือพบทั้งราชั้นตํ่าและราชั้นสูง

  5.1 ราชั้นตํ่า (ไฟทอฟธอรา) ใชฟอรัมพนสลับกับอาลีเอท (2 ครั้ง) ตอเนื่องกัน หางกัน 
7-10 วัน เมื่ออาการดีขึ้นใหใชดาโคนิลพนสลับกับฟอรัมหรืออาลีเอท (2 ครั้ง) รวม 4 ครั้ง

  5.2 ราชั้นสูง (คอลเลทโตตริคัม) ใชคารเบนดาซิมพนสลับกับโฟโนมิล หรืออมิสตา (2 
ครั้ง) เมื่ออาการดีขึ้นใหใชออกเทฟพนสลับกับแอนทราโคล (2 ครั้ง)

1.2 โรครากเนาโคนเนา (Root rot/Foot rot)

เชื้อสาเหตุ

 เช้ือราช้ันสูง Fusarium oxysporum sp. passifl orae และเช้ือราช้ันต่ํา Phytophthora sp.

ลักษณะอาการ

 ปรากฏอาการเนาสนีํา้ตาลดาํบรเิวณโคนตนและราก และปรากฏรอยแตกตามยาวจากโคน
ตนขึ้นไป เมื่ออาการรุนแรงตนเสาวรสจะแสดงอาการเหี่ยว เมื่อผาดูภายในลําตนจะพบเนื้อใน
เปนสีนํ้าตาล เชื้อราสามารถเขาทําลายบริเวณรอยตอระหวางตนตอกับยอดพันธุดีที่อยูใกลกับ
ผวิดนิหรอืบรเิวณรากทีเ่กดิแผลจากการทาํลายของปลวกกดัแทะ เมือ่ความช้ืนในสภาวะอากาศ
สูงจะพบเชื้อราสีขาวขึ้นปกคลุมบริเวณลําตน
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ภาพแสดงแปลงปลูกเสาวรสที่แสดงอาการเห่ียวในขณะที่ติดผล 
จากเชื้อราสาเหตุ (ก และ ข)

ภาพแสดงอาการเนาเปนสีนํ้าตาลดําบริเวณโคนตน (ก) เมื่อ
อากาศชื้นจะพบเชื้อราสีขาวขึ้นปกคลุม (ข) เปลือกเปอยยุย (ค)

ก ข

ก ข ค
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ข

ก

ค

ภาพแสดงบริ เวณรอยต อ
ระหวางตนตอกับยอดพันธุดี
อยูใกลผิวดินที่ถูกเชื้อราเขา
ทําลาย (ก) รอยปลวกทําลาย
บริเวณรากและโคนตน (ข) 
และเชื้อราเขาทําลายบริเวณ
รอยตอ (ค)

การแพรระบาด

 ทางดิน นํ้าที่รด ฝน หรือติดไปกับกิ่งพันธุ

การปองกันกําจัด

 1. การเปลี่ยนยอด ควรใชอุปกรณที่คมและสะอาด พัน
  รอยแผลใหดีดวยแถบพลาสติกที่สะอาด และใช
  ตนตอที่แข็งแรง

 2. ควรปลูกใหมทุก 2-3 ป โดยสามารถปลูกตนตอไว
  ระหวางแถวในปที่ 2 

 3. ควรใชดินผสมปุยหมักไตรโคเดอรมารองกนหลุมปลูก 

 4. เมื่อพบอาการเหี่ยว ควรขุดตนออกใสกระสอบ นํา
  ออกไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก 

 5. หากพบตนที่เริ่มแสดงอาการใหพนหรือราดบริเวณ
  โคนตนใหทั่วดวยแคปแทน หรือแมนโคเซบ รวมกับ
  การบํารุงตนใหแข็งแรงดวยการพนปุยทางใบที่
  เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตอยางสมํ่าเสมอ
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1.3 โรคใบจุด/ผลเนาจากเชื้อราออลเทอนาเรีย
(Alternaria leaf spot/fruit rot)

เชื้อสาเหตุ

 เชื้อราชั้นสูง Alternaria sp.

ลักษณะอาการ

 แผลจดุสนีํา้ตาลเกดิบนใบ เถาและผล ขนาดของจดุเริม่
จากขนาดเล็กและขยายออกไป มีลักษณะกลม ขนาดเสนผา
ศูนยกลางอาจจะถึง 1 เซนติเมตร ตรงกลางแผลจะแหง และ
อาจปรากฏสปอรสนีํา้ตาลเขมบรเิวณแผล รอบแผลเนือ้เยือ่ใบ
จะเปนสีเหลือง แผลลุกลามกระจายทั่วใบทําใหใบรวงหลน 
บนตนหรือเถา แผลจะขยายยาวถึง 3 เซนติเมตร และเมื่อ
อาการปรากฏบนใบยอด จะทําใหเกิดอาการตายจากปลาย
ยอดลงมา (die back) อาการบนผล จุดแผลมีสีนํ้าตาลออน
รูปรางกลมลึกลงไปในผล แผลที่อยูใกลกันจะรวมกัน ทําให
เกิดแผลขนาดใหญ บนแผลปรากฏผงสปอรสีนํ้าตาลเขม
จํานวนมาก

การแพรระบาด

 สปอรของเชื้อราแพรไปโดยลมและฝน

ข

ก

ค

ภาพแสดงอาการของโรคที่ เกิดจากเชื้อราออลเทอนาเรีย 
(Alternaria sp.) ในเสาวรส แผลสีนํ้าตาลบนใบ (ก) ผล (ข) เมื่อ
สภาพอากาศอบอุนและมีความช้ืนสูงอาการเนาบนผลและแผล
บนใบจะขยายไดรวดเร็วในแปลงปลูก (ค)
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ภาพอาการของโรคสแคบบนผล
เสาวรส แผลเปนจุดฉํ่านํ้าในระยะ
แรก (ก) ตอมาแผลจะกลายเปน
สะเก็ดสีนํ้าตาลออน มีลักษณะ
ตะปุมตะปากระจายทั่วผล (ข)

การปองกันกําจัด

 1. หมั่ น สํ า ร วจแปลง
อยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะชวง
ฤดูฝน เพื่อเฝาระวังโรค 

 2. ตัดแตงเถาเสาวรสให
โปรง แสงแดดสองถึงพ้ืนดิน
เพื่อชวยลดความชื้น และ
ระบายอากาศดี 

 3. พนนํ้าหมักสมุนไพร
พีพี 1 ในชวงเย็น เพื่อปองกัน
โรค

 4. ห า ก ร ะ บ า ด ห นั ก 
จําเปนตองใชสารเคมี ควรใช
สกอร 250EC พนสลับกับ
ดาโคนิล  ห ามใชสารกลุม
เบนโนมิล เพราะเชื้อราออล-
เทอนาเรียดื้อสารเคมีชนิดนี้

1.4 โรคสแคบ (Scab)

เชื้อสาเหตุ

 เชื้อราชั้นสูง Phomopsis sp.

ลักษณะอาการ

 เริ่มแรกจะพบจุดฉํ่านํ้ากระจายทั่วผล ตอมาแผลจะ
กลายเปนสะเก็ดสีนํ้าตาลออนขึ้นปกคลุมจุดฉํ่านํ้านั้น มี
ลกัษณะเปนสะเกด็ตะปุมตะปาขยายและลกุลามทัว่ผล เมือ่
อากาศชืน้ ฝนตกตดิตอกนัอยางตอเนือ่ง จะทาํใหโรคระบาด
อยางรวดเร็ว

ข

ก
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ภาพแสดงอาการของโรคไวรัสในเสาวรส ใบดาง
สีเขียวเขมสลับกับสีเขียวออน เนื้อใบเปนคลื่น (ก) 
เมื่อดูผานแสงจะพบใบโปรงแสง (ข)

การแพรระบาด

 เชื้อแพรระบาดไปกับลมและฝน

การปองกันกําจัด

 1. หมั่นสํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน เมื่อพบโรคควร
  เก็บผลใสกระสอบนําไปกําจัดนอกแปลงปลูก 

 2. ตัดแตงเถาเสาวรสใหทรงพุมโปรง แสงแดดสองทั่วถึงเพื่อชวยลดความชื้น 
  และระบายอากาศ

 3. พนนํ้าหมักสมุนไพรพีพี 1 ปองกันในขณะอากาศชื้น

 4. หากพบการระบาดและสภาวะอากาศชืน้ ควรพนดวยสารประกอบทองแดง 
  สลับกับคารเบนดาซิม

ก

ข

1.5 โรคไวรัส (Virus disease)

เชื้อสาเหตุ

 เชื้อไวรัสหลายชนิด เชน Passion fruit 
woodiness virus (PWV), Cucumber mosaic 
virus (CMV) และมีรายงานพบโรคท่ีเกิดจาก
ไวรัสชนิดอื่นๆ เชน Passion fruit ring spot 
virus, Passion fruit yellow mosaic virus 
(PYMV), Passion fruit vein clearing virus 
และ Passion fruit leaf mottle virus เปนตน
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 ลักษณะอาการบนใบมีอาการดางสีเขียวออนสลับกับสีเขียวเขม ใบหงิกงอ ผิด
รูปราง บางครั้งอาจพบรอยขีดสีเหลืองบนใบ ใบเหลือง หากอาการรุนแรงจะทําให
ไมแตกยอด หรือทําใหยอดแหงตาย

 อาการบนผล จะพบอาการรุนแรงในชวงฤดูแลงหรือขาดนํ้า โดยปรากฏอาการ
ดางสีเขียวออนสลับกับสีเขียวเขม ผลสุกเปลี่ยนสีไมสมํ่าเสมอ ผลบิดเบี้ยว บางครั้ง
อาจพบลักษณะวงแหวนสีเหลืองบนผิวของผล

ภาพแสดงอาการของโรคไวรัสบนผล
เสาวรส ผลดางสีเขียวเขมสลับกับสีเขียว
ออน บิดเบี้ยว (ก) และอาการดางเปนวง
ซอนกันบนผล (ข)

ก

ข

การแพรระบาด

 แพรระบาดทางยอดพันธุที่มีเชื้อไวรัสอยู
ภายในตน ตดิไปกบัมดีหรอืกรรไกรทีใ่ชตดัแตง 
และทางแมลงพาหะ โดยเฉพาะแมลงปากดูด 
เชน เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ และไรศัตรูพืช 

การปองกันกําจัด

 1. บํารุงตนเสาวรสใหแข็งแรง ดวยการ
ใหนํ้าและปุยอยางสมํ่าเสมอ และเพิ่มปุยทาง
ใบ โดยเฉพาะธาตุแคลเซียมและโบรอน 

 2. ควรใชยอดพันธุที่ปลอดโรค หลีก
เลี่ยงการติดตอของโรคผานทางกรรไกรตัดกิ่ง
ดวยการจุมในสารละลาย 10% trisodium 
phosphate ทุกครั้งกอนการตัดตนใหม 

 3. พนดวยปโตรเลยีมสเปรยออยลอยาง
ชุมโชกขณะแดดออน ในชวงที่มีอากาศรอน 
แหงแลง ที่มีแมลงพาหะชุกชุม
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2 แมลงศัตรูเสาวรส

2.1 หนอนกระทูผัก (Cutworm)

ลักษณะการทําลาย

 ตัวออน (หนอน) กัดกินใบ กานใบ ดอก กานดอก กานผล

ตัวเต็มวัย

 เปนผเีสือ้กลางคืน ปกคูหนามสีีน้ําตาลเขม มลีวดลายเตม็ปก สวนปกคูหลงัสขีาว
บาง ลําตัวมีขนสีนํ้าตาลออนปกคลุม ตัวเมียจะวางไข 200-300 ฟอง บริเวณทองใบ

ไข

 กลุมไขมขีนสีน้ําตาลปกคลมุไว ไขทีถู่กวางใหมๆ  มสีขีาวนวลและคอยๆ เปลีย่น
เปนสีนํ้าตาล ในระยะที่ใกลจะฟกเปนตัวหนอน ระยะไขนาน 3-4 วัน

ตัวออน

 หนอนมีจุดสีเขมบริเวณขางอกปลองแรกขางละจุด ทําใหสังเกตไดงาย หนอน
ออกหากินตอนกลางคืนเปนสวนใหญ

ดักแด

 หนอนเมื่อโตเต็มที่แลวจะเขาดักแดในดิน ตามรอยแตกระแหง หรือตามกอง
เศษพืช ดักแดมีสีนํ้าตาลเขม

การปองกันกําจัด

 1. วิธีกล โดยเก็บใบที่มีกลุมไขและตัวหนอนทําลาย 
 2. การใชไฟลอตัวเต็มวัยใหตกลงในกะละมังใสนํ้าหรือบอเลี้ยงปลา
 3. ฉีดพนดวยชีวภัณฑ เชน บีที (Bt) บาซิลลัส ทูริงเจนซีส (Bacillus thurin-
gensis) 
 4. ฉีดพนดวยสารสกัดสะเดา เมื่อพบหนอนระบาด 
 5. หากระบาดหนักใชสารเคมีกําจัดหนอน 
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2.2 ดวงเจาะลําตน (Long-horned beetle)

ลักษณะการเขาทําลาย

 ตัวหนอนเจาะเขาไปในลําตน กัดกินไปเร่ือยๆ จนเปนโพรง ทําใหตนแหงตาย อาการ
ระยะแรกๆ มักจะมองไมเห็น สวนตัวเต็มวัยกัดแทะกินผิวเปลือกของกานใบและชอผล 

ตัวเต็มวัย

 ลําตัวยาวประมาณ 2 นิ้ว สีเหลืองปนนํ้าตาล หรือสีนํ้าตาลคลํ้า ปกแข็ง บางชนิดมีจุด
สีเหลือง บางชนิดมีหนวดเปนพู (ดวงหนวดพู) โดยปลองแรกมีสีนํ้าตาลเขม ปลองที่ 3 มีพูสีดํา 
สวนปลายเปนสีเหลอืง ตวัเมยีมขีนาดใหญกวาตวัผู วางไขตามรอยแตกของเปลอืกบรเิวณลาํตน

ไข

 มีสีขาวหรือสีครีม บางชนิดมีสีเหลือง ระยะไขแตกตางกันแลวแตชนิด เชน 2-3 วัน, 10-
15 วัน หรือ 20-25 วัน เปนตน

ตัวออน

 หลังจากฟกออกจากไขจะชอนไชกัดกินภายในลําตน ระยะเปนตัวหนอนนาน 3-4 เดือน

ดักแด

 เมื่อหนอนผานระยะสุดทายจะเขาดักแดแลวแตชนิด บางชนิด
เขาดักแด ระยะสั้นนาน 15-20 วัน แตบางชนิดนาน 4-6 เดือน 
อยูบริเวณใตเปลือกไม เมื่อครบกําหนดจะออกจากรูที่แมเจาะไว
ทางเปลือกกลายเปนตัวดวงหนวดยาว

การระบาด

 ระบาดในชวงหนาฝน

 เมื่อหนอนผานระยะสุดทายจะเขาดักแดแลวแตชนิด บางชนิด
เขาดักแด ระยะสั้นนาน 15-20 วัน แตบางชนิดนาน 4-6 เดือน 
อยูบริเวณใตเปลือกไม เมื่อครบกําหนดจะออกจากรูที่แมเจาะไว
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การปองกันกําจัด

 1. ในตนฤดฝูน ดวงหนวดยาวมกีารจบัคูผสมพนัธุกนั ดงัน้ันจงึควรสังเกตและจบัตวัเตม็วัย
  ทําลาย

 2. เมือ่พบก่ิงหรอืตนทีถ่กูทาํลาย ควรนาํกิง่หรอืลําตนทีต่ายไปเผาไฟเพือ่กาํจดัตวัหนอนและ
  ดักแด

 3. ถาพบรอยเจาะทาํลายทีบ่รเิวณลาํตน ใชลวดแทงเขาไปในรแูลวใชสารกาํจดัแมลงในกลุมของ
  ไพริทรอยด (ยาพนยุง แมลงสาบ) แบบที่กระปองบรรจุมีหลอดขนาดเล็กยาวประมาณ 15 
  เซนติเมตร ติดมาดวย สอดเขาไปในรูแลวพนสารกําจัดแมลงเขาไป อุดรูดวยดินเหนียวหรือ
  ดินนํ้ามัน

2.3 หนอนสีแดงเจาะกิ่ง (Red twig borer)

ลักษณะการทําลาย

 กิ่งที่ถูกหนอนสีแดงเจาะทําลาย ใบและดอก จะแสดง
อาการเห่ียวกอน ตอมาจะแหงเปนสนีํา้ตาล ถาสงัเกตดบูรเิวณกิง่
จะพบรอยเจาะเศษไมและมลูของหนอนอัดแนนเปนแทงสนีํา้ตาล
แดงบรเิวณปากรแูละหลนอยูบนพืน้ดนิ ใตทรงพุมบรเิวณใตกิง่ที่
ถกูทาํลาย หนอนเจรญิเตบิโตภายในกิง่นานหลายเดอืนกนิเนือ้ไม
เปนโพรง เมื่อหนอนโตมากขึ้น รูที่เจาะจะใหญขึ้นตามขนาด
ของหนอน และปรากฏรอยควั่นบนกิ่งที่แข็ง กิ่งจะหักงายเพียง
ดึงเบาๆ ถาตรวจดูบริเวณเหนือรอยควั่นจะพบหนอนอาศัยอยู

ตัวเต็มวัย

 แมผีเสื้อมีปกสีขาว จุดประสีดําเต็มปก เมื่อกางปกทั้งสอง
ขางมีขนาด 4-5 เซนติเมตร ผีเสื้อจะบินออกจากรอยเจาะบนกิ่ง 
(ดักแดกลายเปนตัวเต็มวัย) หลายรุน เพศเมียหลังการผสมพันธุ
จะวางไขเปนกลุม แตละตวัวางไขตัง้แต 150-1,000 ฟอง เพศเมยี
มีอายุสั้นเพียง 2-6 วัน
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ไข

 มีสีครีม ระยะไขนาน 10-20 วัน

ดักแด

 หนอนเมื่อโตเต็มที่ระยะ
สุดทายจะเขาดักแดในกิ่ง

การปองกันกําจัด

 1. หมั่นสํารวจแปลงปลูก 
หากพบกิ่งเหี่ยวใหตัดออกโดยให
มีตัวหนอนและดักแดติดมาดวย
และนําไปเผาทําลาย

 2. เมื่อพบการระบาด ควร
ฉีดพนสารเคมี เชน แอสเซ็นตสลับ
กบัลอสแบน 40 อซี ีฟลดดอกซ 40 
อีซี อยางใดอยางหนึ่ง แตถากําลัง
อยูในระยะใกลเกบ็เกีย่ว (1-14 วนั) 
ควรหลีกเลี่ยงการใชสารดังกลาว 
ควรใชจาเลดหรือน้ําหมักสมุนไพร 
PP2, PP4 และ PP6 อยางใดอยาง
หนึ่งพนแทน

2.4 เพลี้ยไฟ (Thrip)

 เพลี้ยไฟเปนแมลงที่มีขนาดเล็กมาก ทําให
ผลผลิตมีคุณภาพตํ่า เพลี้ยไฟมีประมาณ 6 ชนิด
ในสองสกุล คือ เซอโทธริพส (Scirtothrips) และ
ทริพส (Thrips) แตที่เปนปญหาสําคัญคือ เพลี้ยไฟ 
(Scirtothrips dorsalis) 

ลักษณะการทําลาย

 ตวัออนและตวัเตม็วยัจะดดูกนินํา้เลีย้งบรเิวณ
ใบออน ยอดออน ตาใบ ตาดอก ฐานรองดอก ขั้วผล
ออน ทําใหเซลลบริเวณนั้นตาย และเปนสาเหตุให
ตาใบและตาดอกแหงตาย ดอกและผลแหงและรวง ใน
กรณทีีก่ารระบาดไมรนุแรงจะพบรอยตาํหนสิเีทาเงนิ
ที่ข้ัวผลบิดงอ ผลบิดเบี้ยว ติดดอกและผลนอย ใบ
ที่แตกใหมแคระแกร็น เพลี้ยไฟสามารถทําลายสวน
ออน แตถาใบแกจะดดูกนินํา้เลีย้งตามขอบใบ ทาํให
ใบมวนงอ ถาทําลายยอดจะทําใหยอดแหง ถาขณะ
มีดอกจะทําใหดอกแหง

การระบาด

 ระบาดในชวงที่มีอากาศรอน และแหงแลง

ตัวเต็มวัย

 เพลี้ยไฟ มีลําตัวสีเหลือง หรือนํ้าตาลออน มี
ชีวิตนาน 20-22 วัน เคลื่อนไหวรวดเร็ว ขนาดยาว 
0.7-0.8 มิลลิเมตร กวาง 0.7 มิลลิเมตร
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ไข มีขนาดเล็กมาก คลายเมล็ดถั่ว ฝงอยูในเนื้อเยื่อพืช ระยะไขนาน 3-4 วัน

ตัวออน

 เมื่อฟกใหมตัวออนมีสีเหลือง พอเขาวัย 2 เปลี่ยนเปนสีเหลืองสม ระยะตัวออนนาน 8-11 วัน

วงจรชีวิต

 จากไขถึงตัวเต็มวัย ระยะเวลานาน 13-18 วัน

การปองกันกําจัด

 1. พยายามใหตนทั้งสวนแตกใบออนพรอมกัน เพราะถาทยอยแตกใบออนเพล้ียไฟ
  จะระบาดตอเนื่อง ยากแกการควบคุม

 2. สํารวจเพลี้ยไฟ หากพบระบาดเกิน 1 ตัวตอยอด หรือระบาดในระยะดอกติดผล พบ
  เกนิ 1 ตวั ตอ 4 ดอก หรอื 4 ผล ควรลงมอืกาํจดั ทัง้นีใ้หดศูตัรพูชืของเพล้ียไฟดวย ถา
  พบเพลี้ยไฟตัวหํ้า ดวงเตาตัวหํ้าอยูดวยใหสังเกตตอไปอยาเพิ่งกําจัด

 3. ใหความชื้นแกสวนอยางสมํ่าเสมอดวยการพนนํ้าเปนฝอยในขณะอากาศรอนและ
  แหงแลง จะชวยลดการระบาดได

 4. ใชนํา้มนัปโตรเลีย่มสเปรยออยลพนอยางชุมโชกและทัว่ตนในชวงเยน็ หากไมสามารถ
  ควบคุมไดจําเปนตองใชสารเคมี 

ก ข

ภาพแสดงเพลี้ยไฟ (ก) และลักษณะการทําลาย (ข)
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PASSION  FRUIT
Roya l  P r o j e c t  Founda t i on

2.5 ไรแดงเทียม, ไรแมงมุมเทียมกลวยไม (Orchid Flat Mite)

ลักษณะการทําลาย

 ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเล้ียงบริเวณใตใบและบนใบ และดานลาง
ผลและกิ่งของเสาวรส สวนที่ถูกทําลายมีอาการแหงกรานเปนจุดสีขาวและมี
สีเหลืองปนเขียวออน มักพบบริเวณผลหรือใบเสาวรส มีไรเกาะอยูรอบๆ เมื่อ
สัมผัสจะมีผงสีแดงหลุดติดมา 

การระบาด

 ระบาดในชวงท่ีมีอากาศรอน และแหงแลง หรือชวงท่ีฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน

วงจรชีวิต

 ตัวเต็มวัยเพศเมีย มีลักษณะเปนรูปไข มีสีสม ขนาด 214 ไมโครเมตร 
สามารถไขได 10-20 ฟอง ระยะไขนาน 4-5 วัน ระยะตัวออนนาน 5-6 วัน 
ตวัเตม็วยันาน 6-8 วนั รวมระยะเจรญิเตบิโตจากไขจนถงึตวัเตม็วัยนาน 9-10 วัน

การปองกัน

 1. ใชนํา้มนัปโตรเลีย่มสเปรยออยลพนอยางชุมโชกใหทัว่ตนในชวงเยน็ หรอื
ใชนํา้หมกัสมนุไพร PP1หรือ PP3 (ศนูยอารกัขาพชื มลูนธิโิครงการหลวง) พนเปน
ประจาํทุก 7 วนั หรือถาสังเกตเหน็เริม่แสดงอาการใบหรอืยอดหงกิ ใหใชกาํมะถนั
ผงพน 2 ครั้ง หางกัน 3 วัน (อยาผสมหรือใชตอเนื่องกับนํ้ามันปโตรเลี่ยมสเปรย
ออยล)
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 2. ตดัแตงสวนทีถ่กูทาํลายทิง้นอกแปลง และสาํรวจแปลงบอยครัง้ในชวงทีม่อีากาศ
แลง ฝนทิ้งชวงและอุณหภูมิตํ่า

 3. เมื่อพบการระบาดใหใชสารฆาไรพน สารฆาไรที่ใชไดผลในการปองกันกําจัด
ไรแดงเทยีม ไดแก สาร propargite หรอืสาร amitraz การใชสารฆาไรไมควรพนสารชนิด
เดยีวกนัตดิตอกนัเปนเวลานาน ควรใชสลบัชนดิกนั เพือ่ปองกนัไรสรางความตานทานตอ
สารฆาไร และใชเมื่อจําเปนเทานั้น

ภาพแสดงการทําลายของไรแดงเทียมที่ตาและเถา (ก) ใบ (ข) และผล (ค และ ง)

ก

ค

ข

ง
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2.6 ปลวก (Termite)

ลักษณะการทําลาย

 ปลวกกัดกินเนื้อไมทั้งภายในและภายนอก พรอม
สรางทางเดินไปทั่วลําตน ทําใหตนพืชมีอาการเหี่ยวตาย 
เหมือนกับอาการขาดนํ้า บางครั้งทําลายรากทําใหตนพืช
ยืนตนตายหรือหักโคน  

การระบาด

 พบระบาดหนักในฤดูฝน และชวงที่แปลงปลูกมี
ความชื้นสูง

วงจรชีวิต

 ปลวกเปนสัตวสังคม ประกอบดวยวรรณะสืบพันธุ 
วรรณะกรรมกร วรรณะทหาร ระยะไขนาน 30-50 วนั ตวั
ออนนาน 360-720 วัน สําหรับตัวเต็มวัยวรรณะสืบพันธุ 
เพศเมียอายุนาน 10-50 ป สามารถวางไขวันละ 30,000 
ฟอง 

การปองกัน 

 1. เมือ่พบระบาดเลก็นอยใหตดัสวนทีถ่กูทาํลายทิง้ 
หรือขูดเอาสวนที่ถูกทําลายออก

 2. ควรระวังชวงฤดูฝนหรือตนพืชที่มีความช้ืนสูง
เหมาะตอการเขาทําลายของปลวก

 3. ใชไสเดือนฝอยปราบหนอนราดหรือพนบริเวณ
โคนตนหรือสวนที่ถูกทําลายเพื่อกําจัดปลวก

 4. ถาจาํเปนตองใชสารเคมคีวรใชสารคลอไพรฟีอส 
มาลาไทออน หรือฟโปรนิล ราดบริเวณโคนตนและดิน
รอบๆ ตน เพื่อปองกันปลวกทําลายลําตน
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2.7 เพลี้ยหอย (Scale Insect)

ลักษณะการทําลาย

 จะเกาะอยูตามบริเวณใบ กิ่ง ลําตนและผล โดยที่ตัว
ออนสามารถเคลื่อนที่ไปเกาะอยูสวนตางๆ เพื่อดูดกินนํ้าเลี้ยง 
โดยอาศัยมด (Ant) เปนพาหะ เมื่อไดที่เหมาะสมแลวเพลี้ยหอย
จะดดูน้ําเลีย้งทาํใหก่ิงแหงและเหีย่วรวงและอาจตายได มลูหวาน
ทีเ่พลีย้หอยถายออกมา ดงึดดูใหเกดิราดาํขึน้เปนคราบเกาะทีผ่วิ

การระบาด

 พบไดตลอดทั้งปแตจะพบมากในชวงที่ฝนทิ้งชวง

วงจรชีวิต

 ตัวเต็มวัยมีเกราะหุมตัวคลายกระดองเตา เมื่อลอกคราบ
เกราะจะสามารถขยายใหญขึ้น และสามารถวางไขได 600-800 
ฟอง โดยเก็บไวใตเกราะเพื่อปองกันอันตรายจากภายนอก เมื่อ
เปนตวัออนเริม่เคลือ่นทีห่าอาหารตอไป ระยะตวัออนนาน 60 วัน 
รวมระยะเจริญเติบโตจากไขเปนตัวเต็มวัยนาน 18-40 วัน

การปองกัน 

 1. เมื่อพบระบาดเล็กนอยใหตัดสวนที่ถูกทําลายทิ้ง หรือใชแรงดันนํ้าฉีดพนเพื่อใหเพลี้ยหอย
หลุด

 2. ใชนํา้มนัปโตรเลีย่มสเปรยออยล (เอสเค 99) พนใหทัว่ทัง้ตนเพือ่ปองกนักาํจดัเพลีย้หอย
ไมใหระบาดตอไป

 3. เนื่องจากเพลี้ยหอยมีมดเปนตัวนําพาจึงควรปองกันดวยผาชุบสารฆาแมลงหรือน้ํามัน
เครื่องมัดไวกับโคนตนหรือกิ่งเพื่อกันมดพาเพลี้ยหอยไปยังสวนอื่น

 4. เมื่อระบาดมากตองใชสารเคมีควบคุม เชน คลอไพรีฟอส (ลอรแบน) ไซเปอรเมทริน 
อิมิดาคลอพริด (คอนฟดอร) หรือ มาลาไทออน และควรเพิ่มสารจับใบดวย
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2.8 มวน (Stink bug)

ลักษณะการทําลาย

 ระยะตวัออนและตวัแกของแมลงชนดินี้
จะใชปากแทงเขาไปในผลทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ เพื่อดูดนํ้าเลี้ยง หลังจากนั้นผลจะ
เหลืองและรวงหลนไป หรือบางครั้งอาจพบ
วาไมรวงหลน แตผลนั้นจะแข็ง และไมเจริญ
เติบโต

การแพรระบาด

 เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

การปองกันกําจัด

 1. จับตัวออนและตัวแกดวยสวิง แลว
ทาํลาย ในระยะไขควรจบัแยกไวตางหาก เพือ่
ใหแนใจวาเปนไขตัวมวน ซึ่งใหทําลายทิ้ง แต
หากไดไขเปนตัวแตนเบียนลักษณะตัวเล็กๆ 
ก็ใหปลอยเขาไปในแปลงเพื่อเปนตัวทําลาย
ไขของมวนเขียวตอไป

 2. ใหตดัแตงกิง่เสาวรสใหโปรงพอเหมาะไมแนนทบึเพือ่งายตอการ
จัดการ

 3. เมือ่พบการระบาดหนกัสามารถพนดวยสารกาํจดัแมลง เชน คาร
บาริล ไซเปอรเมทริน หรืออิมิดาคลอพริด โดยพนใหถูกตัวแมลง
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ประโยชนและคุณคา
      ทางโภชนาการ

 เสาวรสหวานใชประโยชนโดยบริโภค
ผลสดสวนของรกหุมเมล็ดที่เปนของเหลว ซึ่ง
ประกอบดวยนํ้า 76-85% ของแข็งที่ละลายได 
17.4% คารโบไฮเดรต 12.4% และกรดอินทรีย
ประมาณ 3.4% นอกจากนี้ยังมีแคโรทีนอยด 

การปลูกเสาวรสหวาน

ประโยชนและคุณคา
      ทางโภชนาการ
ประโยชนและคุณคา
      ทางโภชนาการ
ประโยชนและคุณคา

เสาวรสหวาน
ผลสดสวนของรกหุมเมล็ดที่เปนของเหลว ซึ่ง
ประกอบดวยนํ้า 76-85% ของแข็งที่ละลายได 
17.4% คารโบไฮเดรต 12.4% และกรดอินทรีย
ประมาณ 3.4% นอกจากนี้ยังมีแคโรทีนอยด 

สารประกอบไนโตรเจน สารประกอบที่ใหกลิ่น วิตามิน และแรธาตุตางๆ รวมทั้งเอนไซม โดย
นํ้าเสาวรส 30 มิลลิลิตร ใหแคลอรี 15 กิโลแคลอรี พลังงาน 62 กิโลจูล โปรตีน 0.1 กรัม 
คารโบไฮเดรต 4.2 กรัม เยื่อใย 0.1 กรัม นํ้าตาล 4.1 กรัม และโซเดียม 1.9 กรัม นํ้าเสาวรส
มีวิตามินเอคอนขางสูง โดยเฉพาะสารแคโรทีนอยด จึงชวยบํารุงสายตาและผิวพรรณ และมี
วิตามินซีคอนขางสูง คือ 39.1 มิลลิกรัม ตอนํ้าเสาวรส 100 กรัม ซึ่งมากกวาที่พบในมะนาว 
สําหรับเมล็ดมีสาร albumin-homologous protein ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชือ้ราได และยงัมสีรรพคุณชวยแกอาการนอนไมหลับ ลดไขมนัในเสนเลอืด และโรคกระเพาะ
ปสสาวะอักเสบ ปรับสมดุลในรางกาย ลดอาการวิงเวียนคลื่นไส สรางภูมิคุมกันโรค กําจัด
สารพิษในเลือด บํารุงผิวพรรณ และชวยฟนฟูตับและไต นอกจากนี้รสเปรี้ยวของเสาวรสชวย
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ นํ้าเสาวรสยังสามารถลดความดันโลหิตลงไดดวย

 นอกจากบริโภคสดแลวเสาวรสหวานยัง
สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ได เชน นํ้า
ผลไม แยม และเยลลี่ เปนตน และยังมีการนํา
ไปใชเปนสวนประกอบในการผลิตเครือ่งสําอาง
หลายชนิด

PASSION FRUIT PRODUCT
Roya l  P r o j e c t  Founda t i on

 นอกจากบริโภคสดแลวเสาวรสหวานยัง
สามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ได เชน นํ้า
ผลไม แยม และเยลลี่ เปนตน และยังมีการนํา
ไปใชเปนสวนประกอบในการผลิตเครือ่งสําอาง

PASSION FRUIT PRODUCT
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