การปลูกชมพู

ชมพูเ ปนไมผลเขตรอนซึ่งมีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดียเปนพืชจัดอยูตระกูลเดียวกับฝรั่ง หวา
ยูคาลิปตัส เปนพืชที่ชอบน้ําจัดเปนไมผลทีม่ ีลําตนขนาดใหญ ดอกมีกลิ่นหอมคลายกุหลาบ ผลมีรสชาติ
หวานกรอบ คนไทยจึงนิยมปลูกเปนไมมงคลประจําบาน
ชมพูเปนผลไมที่อุดมไปดวยวิตามินเอ ผลนอกจากจะใชรับประทานเปนผลไมสดแลวยังสามารถ
นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ไดเชน เยลลี่ แยม และแชอิ่ม

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ชมพูเปนไมผลทีสามารถเจริญเติบโตไดในทุกสภาพพืน้ ที่แตจะเจริญเติบโตไดดีในที่มีน้ําอุดม
สมบูรณดินที่เหมาะสม คือดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียว ในบริเวณที่ราบลุมภาคตะวันตก สภาพความ
เปนกรดเปนดางอยูระหวาง 6.5- 7

สถานการณการผลิตและการตลาดชมพู
ชมพูเปนพืชทีส่ ามารถปลูกไดทั่วไปในพื้นที่มีน้ําและดินอุดมสมบูรณ ในป 2538 มีพื้นที่ปลูกทั้ง
ประเทศ 30,054 ไร ผลผลิต 36,309 ตัน จังหวัดที่ปลูกชมพูมากไดแก จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และ
สมุทรสาคร สําหรับตลาดชมพูนั้น สวนใหญเปนตลาดภายในประเทศ ไดแก ตลาดประจําจังหวัดตาง ๆ
ตลาดกลางกรุงเทพฯ ไดแก ตลาดสี่มุมเมือง ปากคลองตลาด ตลาดไท เปนตน ราคาชมพูในชวงฤดูกาลอยูที
ประมาณ 20-25 บาท สวนนอกฤดูกาลราคาประมาณ 50-80 บาท แลวแตชนิดของพันธุ
สวนตลาดสงออกยังมีไมมากนักทั้งนีเ้ พราะชมพูเปนผลไมที่บอบช้ําและเนาเสียงาย แตก็มีการสงออก
ไปแถบฮองกง สิงคโปร อินโดนีเซีย อยูบา ง

พันธุ
1. พันดั้งเดิม
1.1 ชมพูมะเหมี่ยว เปนชมพูที่มีขนาดลําตนใหญ ใบกวางหนาเปนมัน ดอกสีแดง กานดอก
สั้น ออกดอกเปนกลุมตามกิง่ ผลแกจะมีสีแดงเขม มีกลิ่นหอมเหมือนกุหลาบ เนื้อนุมฉ่ําน้ํา เมล็ดโตรสชาติ
หวานอมเปรีย้ ว

1.2 ชมพูสาแหรก เปนชมพูที่มีลักษณะใกลเคียงกับชมพูมะเหมีย่ วแตแตกตางกันที่ ชมพู
สาแหรกมีสีแดงอมชมพูมีริ้วจากขัว้ มาที่กน ผล เนื้อผลสีขาวนุม รสชาติหอมหวาน
ลําตนและใบคลายชมพูมะเหมี่ยว กิง่ แขนงตั้งฉากกับลําตน
1.3 ชมพูน้ําดอกไม เปนชมพูที่ทรงพุมขนาดปานกลาง ใบเล็กเรียวสีเขียวเขมเปนมัน ดอก
สีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอมผลเมื่อแกมีสีขาวอมเหลืองหรือสีชมพูปนบาง รสชาติหวานเนื้อบางกรอบ มี
กลิ่นหอมคลายกลิ่นดอกกุหลาบ เมล็ดโต ปจจุบันมีปลูกเปนการคาอยูบางไมมาก
2. พันธุทางการคา
2.1 ชมพูเพชรสายรุง เปนชมพูมีทรงพุมขนาดปานกลาง ตัวใบบาง ทรงรี ดอกสีขาว ผล
แกจะมีสีเขียวมีริ้วสีชมพู ถาหากหอผลจะทําใหสีผลเปนสีขาวริ้วอมชมพู ผลทรงระฆังมีเมล็ดอยูภายใน
รสชาติหวานจัด เนื้อกรอบแข็ง เปนพันธุท ี่ปลูกเปนการคาในแถบจังหวัดเพชรบุรี
2.2 ชมพูพันธุทูลเกลา เปนชมพูในกลุมเดียวกับชมพูเพชร ทรงผลยาวรีใหผลเร็ว ออก
ดอก ติดผลงาย รสชาติไมหวานจัดปลูกมากแถบจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี
2.3 ชมพูเพชรสามพราน ซึ่งมีลักษณะคลายชมพูเพชร แตผลโตผิวมันสีเขียวอมชมพู เนื้อ
กรอบรสชาติหวาน เปนพันธุใหมปจจุบนั มีปลูกเปนการคาโดยทั่วไปแถบจังหวัดนครปฐม ราชบุรี
สมุทรสาคร
2.4 ชมพูเพชรน้ําผึ้ง เปนชมพูสีแดง ที่นาํ เขามาจากประเทศมาเลเซีย ทรงผลยาว กนผลปด
มีชองวางสําหรับเมล็ดนอย ไมมีเมล็ด เนือ้ กรอบฉ่ําน้ํา รสชาติหวานซึ่งความหวานประมาณ 10.4 องศาบ
ริกซ สีผลเมื่อแกแดงเขมผิวเปนมัน
2.5 พันธุทับทิมจันทร เปนพันธุที่นํามาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ เปนชมพูที่มผี ลสีแดง
เขม ทรงผลยาวคลายเพชรน้าํ ผึ้ง พันธุทับทิมจันทรมีลักษณะดีกวาพันธุเพชรน้ําผึ้งคือ ผลโต เนื้อแนน
กรอบกวา และมีความหวานสูงถึง 14 องศาบริกซ ซึ่งสูงกวาเพชรน้ําผึ้งมาก การออกผลทะวายทัง้ ป

การขยายพันธุ
1. การตอนกิ่ง เปนวิธีที่นยิ มใชขยายพันธุชมพูมาชานานและยังใชอยูในปจจุบัน โดยการา
ตอนนี้เริ่มจากการคัดเลือกกิง่ กระโดงหรือกิ่งที่แข็ง ชวงอายุเพสลาดคือ กิ่งออน กิ่งแก สีเขียวอมน้ําตาล
แลวควัน่ รอบกิ่ง 2 รอย หางกันเทากับเสนรอบวงของกิง่ แลวกรีดและลอกเปลือกระหวางรอยควัน่ ออก
ขูดเยื้อเจริญออกใหหมด หุม ดวยขุยมะพราวชุมน้ําในถุงที่ผากลางถุงแลว มัดดวยเชือกเปน 2 เปลาะ
ประมาณ 30-45 วัน ก็จะเริม่ ออกราก เมือ่ รากแกเปนสีน้ําตาลแลว จึงตัดกิ่งไปชําตอไป

2. การปกชํา เปนวิธีที่นิยมกัน เชนเดียวกับฝรั่ง โดยตัดกิ่งออนสีเขียวที่มใี บ 3 คู แลวปลิดใบคู
ลางออก แลวจุมในฮอรโมนเรงราก IBA ชนิดเขมขนสําหรับเรงราก ปกชําไวในถุงขี้เถาแกลบ ประมาณ
1 เดือน ก็จะออกราก แลวยายไปชําในภาชนะตอไป ปจจุบันมีผูรับจางชํากิ่งละ 4-5 บาท
3. การตอกิ่งแบบไซดวีเนียร เปนวิธีการขยายพันธุที่ใชสําหรับการเปลี่ยนยอดพันธุชมพูจ ากพันธุ
หนึ่งไปเปนอีกพันธุหนึ่งตามที่ตองการ วิธีการนี้ตนพันธุที่จะตองเปลี่ยนควรลอกเปลือกออกไดงาย มี
ขั้นตอนดังนี้
3.1 กรีดเปลือกตนที่ตองการจะเปลี่ยนพันธุลงตามยาว 2 แนวขนานกัน แตละแนวหาง
กันพอที่จะสอดกิ่งยอดพันธุด ีที่จะนํามาเปลี่ยนไดพอดี โดยลอกเปลือกออกจากบนลงลางตัดเหลือเปนบา
3.2 นํายอดพันธุดีซ่งึ มีตาที่พักตัว (แก) ตัดเปนแนวยาวเอียงเปนรูปปากฉลาม และตัด
อีกดานหนึ่งเล็กนอย โดยยอดพันธุดีควรมีตาเหลืออยูอยางนอย 2 ตา แลวสอดยอดตาพันธุดีลงในแผลตน
ที่ตองการจะเปลี่ยน
3.3 พันดวยพลาสติกใหแนนจากลางขึ้นบนแบบมุงหลังคา โดยพลาสติกตองหุมรอย
แผลและยอดพันธุที่สอดไวแลวทั้งหมดประมาณ 15 วัน จึงทําการตรวจสอบการติดของเนื้อเยื่อยอดตา
พันธุดีกับรอยแผล ถาติดยอดตาพันธุดีจะมีสีเขียว ใหกรีดพลาสติกที่อยูเหนือและขางยอดตาพันธุด ีแลวจึง
ตัดยอดตนที่ตอ งการจะเปลี่ยนทิ้งเพื่อใหตาพันธุดีพัฒนาเปนกิ่งหรือลําตนใหมตอไป

การปลูก
1. การเตรียมแปลงปลูก
ในการปลูกชมพูสามารถปลูกไดทั้งแบบยกรองในที่ราบลุม ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันตก ซึ่งการปลูกแบบยกรองนี้สวนหลังรองกวางประมาณ 3 เมตร
รองน้ํากวาง 1- 1.50 เมตร มีแนวชายรองขางละ 0.50 เซนติเมตร ซึ่งหลังยกรองแลวควรตากดินไว 1
เดือน แลวจึงพลิกหนาดินใหดินลางลงไปอยูดานลางและดินบนซึ่งถูกทับขณะขุดรองกลับมาอยูดานบน
ตามเดิม ชวงพลิกดินนีเ้ อง ชาวสวนสามารถทําการปรับสภาพดินโดยใสปูนขาวและใสปุยคอกลงไปในดิน
ไดเลย
สําหรับพื้นที่ดอนควรไถพรวนพรอมทําการปรับสภาพดินและใสปยุ คอกไปเลย
2. กําหนดระยะปลูก
2.1 แบบยกรองนั้น สวนใหญใชระยะระหวางตน 4 เมตร
2.2 บนพื้นที่ดอนใชระยะ 4 x 4 เมตร หรือ 6 x 6 เมตร แลวแตสภาพความอุดม
สมบูรณของดินดวย ถาดินอุดมสมบูรณควรปลูกระยะ 6 x 6 เมตร

3. การเตรียมหลุมปลูก
โดยทั่ว ๆ ไปหลุมปลูกจะใชขนาด 50 x 50 x 50 กวาง x ยาวx ลึก โดยแยกดินหนาไว
ขางหนึ่งและดินลางไวอีกขางหนึ่งแลวเอกปุยคอกประมาณ 50 กิโลกรัม ผสมกับหนาดินอัตราสวน 1:1
และใสปุยร็อคฟอสเฟต 500 กรัม กลบลงไปในหลุมจนพูน
4. การปลูก
นําตนพันธุช มพูที่คัดเลือกไวแลว นํามาถอดภาชนะเพาะชําออกแลวตรวจดูรากวามีราก
ขดหรือไม แลวขยายรากออกหันทิศทางของกิ่งใหเหมาะสม แลวฝงลงในดินในหลุมที่เตรียมไว โดยให
ระดับรากสูงกวาระดับดินเดิมเล็กนอย แลวนําดินลางมาเติมบนปากหลุมจนพูน แลวอันดินใหแนนปกไม
และผูกเชือกยึดลําตนพรอมปกทางมะพราวพรางแสงในทิศทางตะวันออกและตะวันตกเสร็จแลวรดน้ําให
ชุมทันทีเพื่อปองกันไมใหตน ชมพูที่ปลูกใหมเหี่ยวเฉาได หลังจากชมพูตั้งตัวไดแลวจึงคอยนําทางมะพราว
ออก

การปฏิบัติดูแลรักษา
1. การใหน้ํา เนื่องจากชมพูเปนพืชที่ชอบน้ํา ดังนั้นในการผลิตชมพูจึงจําเปนตองมีการให
น้ําชมพูอยางสม่ําเสมอวิธีการใหน้ํายอมแตกตางไปตามวิธีการปลูก และสภาพพื้นที่ซงึ่ จําแนกออกเปน 3
วิธีใหญ ดังนี้
1.1 เรือพนน้ํา วิธีนเี้ ปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับการใหน้ําในรองสวนในที่ราบลุมภาค
กลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก วิธนี ี้ตองคํานึงถึงความแรงน้ําทีจ่ ะพนออกมา ถาแรงเกินไปจะทํา
ใหหนาดินแนนและเกิดการชะลางปุยไปจากหนาดินได
1.2 สายยาง วิธนี ี้เหมาะสําหรับการปลุกชมพูในที่ดอนและเปนสวนขนาดเล็ก เปนวิธี
ที่สะดวกแตตอ งคอยเปลี่ยนตําแหนงและหลุมปลูกเปนระยะ ๆ ไป ตองคํานึงถึงแรงดันน้ําและปริมาณที่ให
โดยตองคํานึงถึงการชะลางที่อาจจะเกิดทีบ่ ริเวณหนาดินได
1.3 แบบหัวพนฝอย แบบมินิสปริงเกอร(Minispringker) วิธีนี้นยิ มกันมากวิธหี นึ่ง
เพราะประหยัดแรงงานและเวลาและยังเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง ลดการชะลางของแรงน้ําที่มีตอ ปุยใน
แปลง อีกทั้งสามารถควบคุมปริมาณน้ําไดถูกตอง นอกจากนีว้ ิธีนยี้ ังสามารถใหปุยผสมไปกับน้ําไดเลย แต
อยางไรก็ตาม ในการใชระบบน้ําตองเสียคาติดตั้งมากกวาวิธีอื่น ๆ

ในการผลิตชมพูเปนการคาเพื่อใหไดชมพูม ีคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาด เกษตรกร
จําเปนตองมีการใหปุยอยางถูกตองและเหมาะสมกับความตองการของตนชมพู สามารถจําแนกเปน 2
ประเภท
1. ปุยคอก ซึงนอกจากใสขณะเตรียมหลุมปลูกแลวเกษตรกรควรใสปุยคอกอีกประมาณ
5-10 กิโลกรัม / ตน ชนิดปุยคอกแลวแตจะสามารถจัดหามาได เชน ปุยมูลไก มูลหมู และมูลวัว เปนตน
แตที่สําคัญของการใชปุยคอกนั้น ปุย คอกทุกชนิดตองสลายตัวเรียบรอยแลว
2. ปุยเคมี สําหรับการใสปุยเคมีนี้เกษตรกรควรพิจารณาตามระยะการเจริญเติบโตและ
อายุของตนชมพูและปริมาณผลผลิตที่ใหในฤดูกาลที่ผานมาดวย ก็จะชวยสามารถคํานวณปริมาณไดอยาง
เหมาะสมยิ่งขึน้ จึงแบงออกเปน
2.1 สําหรับตนชมพูท ี่ยังไมใหผลชวงนี้ชมพูตองการปุยเพื่อการเจริญเติบโตทางดาน
ลําตน กิ่ง ใบ เปนหลัก ปุยเคมีควรใชสูตรเสมอ เชน 15-15-15 หรือ
16-16-16 โดยใหปริมาณครึ่งหนึ่งของอายุตน ดังนั้นชมพูที่ปลูกปแรกควรใหปยุ เคมีประมาณ
500 กรัม โดยแบงใส 2 ครั้ง ในชวงตนฤดูฝน 1 ครั้ง และปลายฤดูฝนอีก 1 ครั้ง
2.2 ในตนที่ใหผลแลวอายุ 2 ปขึ้นไป
ชวยกอนหลังเก็บผล ตองมีการบํารุงตน กิ่ง กาน ใบ ควรใหปุยสูตรเสมอ
15-15-15 หรือ 16-6-16 ในอัตราครึ่งหนึ่งของอายุตนหรือประมาณ 500 กรัม / ตน
ชวยกอนออกดอก เพื่อใหชมพูออกดอกมากขึน้ นั้น ควรใสปยุ ที่มีตัวกลางสูง เชน
12-24-12 หรือ 8-24-24 ในอัตราสวน 200-300 กรัม / ตน
ชวยพัฒนาผล หลังจากชมพูติดผลแลวนั้นผลจะมีการพัฒนาในระยะแรกจะมีการ
ขยายขนาดใหญขึ้น เกษตรกรควรใหปยุ สูตร 15- 15 - 15 หรือ 16 - 16 - 16 ปริมาณ
200-300 กรัม / ตน หลังผลใหญขึ้นแลวกอนที่เก็บผล 1 เดือน เกษตรกรควรใสปุยตัวทายสูงเชน 13-1321 หรือ 14-14-21 ปริมาณ 200-300 กรัม / ตน
3. ปุยทางใบ เปนปุยที่ตอ งการความสะดวกรวดเร็วของการเจริญเติบโตของชมพู เชน
การใชไทโอยูเรีย เพื่อการเรงใหชมพูแตกใบออนพรอมกัน หรือการพัฒนาผลชมพูใหมีคุณภาพดี ในพื้นที่
บางแหงที่มีน้ําไมเพียงพอก็สามารถใชปุยทางใบสูตร 15- 30-30 อัตรา 20 กรัม / น้ํา 20 ลิตร ฉีดพน
2 ครั้ง ควรหางกันครั้งละ 7 วัน และ ไมควรงดการใหปุยกอนเก็บเกี่ยว 2 สัปดาห

วิธีการใสปุย
1. ปุยคอก นิยมหวานในบริเวณทรงพุมและนอกทรงพุมเล็กนอย ซึ่งควรมีการพรวน
หางจากชายทรงพุมออกไปเล็กนอย ประมาณ 30 เซนติเมตร
2. ปุยเคมี ขุดเปนวงแหวนรอบชายทรงพุม หรือเจาะเปนหลุม ๆ ตามแนวทรงพุม แลว
โรยปุยลงไปแลวกลบดินเพือ่ ปองกันการสูญเสียปุยไป โดยการระเหิดหรือถูกชะลาง
โดยน้ําที่ใหหรือฝนตก
3. ปุยทางใบ ควรผสมปุยตามฉลากแนะนํา ควรผสมสารจับใบ และควรทําการฉีดพน
ในชวงเชากอนแดดจัด ไมควรใชปุยทางใบในราขนมากเกินไปเพราะจะทําใหใบชมพูไหมได

การพรวนดิน
การพรวนดินนั้นจะทําใหดินรวน รากชมพูสามารถแผขยายไปหาอาหารไดกวางขึน้ จากเดิม
อีกทั้งชวยใหเก็บปุยที่ใสลงไปในดินในการพรวนนั้นควรทําปละ 1-2 ครั้ง ครั้งหนึ่งควรพรวนหางแนวชาย
ทรงพุมเดิมออกไปอีกประมาร 30 เซนติเมตร การพรวนแบบนี้ควรใชจอบใบพรวนในระดับหนาดินตื้น ๆ

การกําจัดวัชพืช
การกําจัดวัชพืชชวยใหชมพูมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ลดปริมาณโรคแมลงที่อาศัย
อยูกับวัชพืชได สามารถจําแนกออกเปน 3 วิธี ดังนี้
1. วิธีกล โดยการถอน ดาย ถาง วัชพืชออกจากทรงพุมและแปลงปลูกชมพู วิธีนี้ควร
หมั่นทําตั้งแตวัชพืชมีขนาดเล็กไปเรื่อย ๆ เหมาะสมกับการปลูกชมพูแปลงเล็ก วิธีนนี้ อกจากจะไมตอง
ลงทุนมากแลว ยังชวยลดปญหาสารพิษตกคางอีกดวย
2. วิธีทางเขตกรรม วิธีนี้เปนวิธีที่ใชการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อชวยปองกันไมใหเกิด
การสะสมของวัชพืชในแปลงปลูกชมพูได สามารถใชไดกับชมพูที่มีขนาดเล็ก พืชทีน่ ิยมปลูกกัน ไดแก
พืชผัก ตาง ๆ รวมทั้งพืชตระกูลถั่วซึ่งจะใหดินมีไนโตรเจนมากขึ้น เมือ่ ชมพูมีขนาดใหญขึ้นก็ไมจาํ เปนตอง
ปลูกพืชหมุนเวียนอีกตอไป
3. วิธีทางเคมี เปนวิธหี นึ่งที่สะดวกรวดเร็ว อาจจะสงผลใหมีสารพิษตกคางในดินและ
น้ําได การกําจัดวัชพืชโดยวิธีเคมีสามารถจําแนกเปน 2 ระยะ
3.1 กอนทําการปลูกชมพู ซึ่งสามารถใชสารเคมีกําจัดวัชพืชได
3.2 ใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ชนิดเลือกทําลายในชวงชมพูโตแลวควรฉีดนอกชาย
ทรงพุม ควรหลีกเลี่ยงไมใหสารเคมีกําจัดวัชพืชนัน้ อัตราความเขมขนควรเปนไปตามคําแนะนํา

การตัดแตงกิ่ง
การตัดแตงกิ่งนอกจากทําใหไดทรงพุม ตามที่ตองการแลวยังชวยลดปริมาณโรคแมลง
อีกทั้งทําใหชมพูออกดอกติดผลดีมีคุณภาพอีกดวย สามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การตัดแตงเพื่อบังคับทรงพุม ควรเริ่มทําเมื่อชมพูมีขนาดเล็กหลังจากปลูกใหม โดย
การเลี้ยงลําตนประธานเพียงตนเดียว และที่ความสูงจากพื้นดิน 50 เซนติเมตร ใหตดั ยอดชมพูจ ะทําใหกิ่ง
ที่แตกแขนงออกมาใหม 2 กิ่ง ที่ระยะ 6-12 นิ้ว ใหตดั กิ่งทั้ง 2 แลวใหแตกเพิ่มเปน 4 กิ่ง ทําอยางนี้
ตอไปจะไดกิ่งแขนงเปน 8 ตามลําดับซึ่งจะทําใหตน ชมพูที่มีโครงสรางแข็งแรง และไปรอแสงสองผานกิ่ง
โคนตนได การปฏิบัติงานใตทรงพุมสะดวก
2. การตัดแตงเพื่อการออกดอกและติดผลที่มีคุณภาพ การตัดแตงแบบนี้จะใชในชมพูที่
ใหผลแลว ซึ่งควรทําปละ 2 ครั้ง โดยเลือกตัดแตงกิ่ง ดังนี้
2.1 กิ่งแกที่เคยใหผลแลว และไมสามารถใหผลอีกตอไป
2.2 กิ่งแซมในทรงพุมขนาดเล็ก
2.3 กิ่งไขว หรือกิ่งที่ซอนทับกัน ใหเลือกกิ่งทีเ่ ปนโครงสรางหลักไว
2.4 กิ่งที่โรคแมลงหรือกาฝากอาศัย
2.5 กิ่งฉีกหัก หรือกิ่งแหง
2.6 กิ่งน้ําคางหรือกิง่ กระโดงที่เจริญเติบโตจากในทรงพุมทะลุออกเหนือทรงพุม
2.7 สวนยอดที่สูงจากพื้นดินเกิน 2 เมตร

การปลิดผล
ในการออกดอกชมพูจะออกบริเวณกิ่ง ในทรงพุมหลังจากดอกไดรบั การผสมแลวก็จะติด
เปนผลที่มีขนาดเล็กมีลักษณะคลายถวยหลังจากนั้นผลจะขยายใหญมีสีเขมขน เกษตรกรก็ควรทําการปลิด
ผลที่ถูกโรคแมลงทําลาย ผลขนาดเล็กหรือผลมีรูปรางผิดปกติออก โดยเหลือไวชอละ 3-4 ผลเทานั้น
กรณีที่ชอผลที่อยูติดกันมากไมควรเก็บไว ใหเหลือปลิดชอที่มากเกินไปออกเสียบาง เพื่อไมใหเกิดการแยง
อาหารกันเองทําใหผลมีขนาดเล็ก

การหอผล
การหอนี้ควรจะทําควบคูกับการปลิดเลยในเวลาเดียวกันในการหอผลนี้เกษตรกรจะเลือก
ถุงพลาสติกกรอบแกรบสีขาวขุนเจาะ 2 รูเพื่อใหน้ําออก กอนหอควรพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคและ
แมลงกอน แลวจึงหอดวยถุงดังกลาว โดยผูกปากถุงดวยเงื่อนชั้นเดียว ขนาดถุงควรเปนขนาด 6 x 11 นิ้ว

เทคนิคชวยใหชมพูมีคุณภาพดี
1. ตัดแตงชอผลตั้งแตเริ่มติดผล โดยไวผลประมาณ 3-4 ผล ตอชอ และจํานวนชอดอก
ไมควรมากเกินไป โดยใหสัมพันธกับทรงพุมและความสมบูรณของตน
2. การใชจีเอพนประมาณ 1-3 ชวง คือชวงเริ่มออกดอก ดอกเริม่ บานและหนลังดอก
บานแลว 2 สัปดาห เพื่อทําใหทรงผลยาวและขยายขนาดขึ้น
3. การใหปุยทั้งทางดินและทางใบอยางเพียงพอ มิฉะนั้นอาจทําใหผลรางไดงาย
4. การหอผลทําใหผิวสวยปองกันการทําลายของแมลงอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ
แมลงวันทอง
5. ควรงดการใหน้ําชวงกอนการเก็บเกี่ยว 3-5 วัน ทั้วนี้ขึ้นอยูกบั สภาพดิน ถาดินเหนียว
ควรงดการใหน้ํานานกวานีอ้ าจเปน 5-7 วัน

การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลชมพูหลังการเก็บเกี่ยว
หลังจากชมพูมีอายุพรอมที่จะเก็บเกีย่ ว คือมีอายุ วัน ผลแตงอวบ สีซีดในบางพันธุมีสี
ขาว บางพันธุม ีสีแดงหรือชมพู ผิวเปนมัน เงา มีความหวานสูง เกษตรกรควรทําการเก็บ หากทิง้ ไวเกิน
อายุการเก็บเกีย่ วทําใหผลชมพูแตกหรือรวงเสียหายได การเก็บควรใชกรรไกรตัดขั้ว จะสะดวกและรวดเร็ว
การเก็บนั้นเกษตรกรควรเก็บมาทั้งถุงที่หอชมพู แลวใสเขงที่กรุดวยกระสอบปุย เพื่อปองกันความคมของ
ภาชนะทีจ่ ะทําใหผิวชมพูบอบช้ําได จากนัน้ จึงนําผลชมพูมายังโรงพักผลผลิต แลวทําการคัดเลือกผลชมพู
โดยเริ่มที่
1. แกะถุงหอชมพูออก
2. คัดคุณภาพโดยคัดผลแตก ผลเปนโรคและแมลงทําลายทั้งนี้รวมทั้งผลที่มีรูปราง
ผิดปกติออก
3. คัดขนาด
4. บรรจุลงเขงไมไผ หรือตะกราพลาสติกที่ตานขางกรุดวยใบตองหรือกระดาษ แลว
ปดทับดานหนาดวยพลาสติก เพื่อรักษาความชื้นของชมพูไว
5. ชั่งน้ําหนักพรอมเขียนปายประจําเขง หรือตะกราพลาสติก เพื่อบอกน้ําหนัก ชื่อ
พันธุ และขนาดผล เก็บไวในที่รมพรอมที่จะขนสงสูตลาดตอไป

การผลิตชมพูนอกฤดู
ในประเทศไทยชมพูจะออกดอกเปน 2 รุนใหญ ๆ ดังนี้
รุนแรกประมาณปลายเดือนธันวาคม- มกราคม เก็บผลในเดือนกุมภาพันธุถึงเดือนมีนาคม
รุนที่ 2 จะออกดอกในเดือนกุมภาพันธและเก็บผลในเดือน เมษายน – พฤษภาคม
แตเดิมเกษตรกรไดพยายามคิดคนวิธีการทํานอกฤดูเชน การตัดกิ่ง การกักน้ํา การใสปุย
ตลอดจนการใชสารเคมี

การใชสารเคมี
สําหรับการใชสารเคมี กฤษฎา ทันนารมย (2537) รายงานวามีการทดลองใชสารพาโคล
บิวทราโซล กับชมพูพันธุทูลเกลาอายุ 3 ป โดยใชสารเขมขน 1, 2 และ 4 กรัมของสารออกฤทธิ์ และพน
ทางใบระดับความเข็มขน 0.5 , 1.0 และ 2 ซีซี. / น้ํา 20 ลิตร ที่ใบมีอายุ 40-90 วันหลังการตัดแตงกิ่ง
ทําใหดอกในชวง 60 วัน หลังใหสาร โดยระดับความเขมขน 4 กรัม / ตน โดยราดลงดิน 2 ซีซี. / น้ํา 1
ลิตร ฉีดพนทางใบใหดอกสูงกวาความเขมขนระดับอื่น ๆ
ในชมพูเพชร ประทีป กุณาศล ไดทําการทดลองใชสารพาโคลบิวทราโซล กับชมพู
เพชรอายุ 7 ปขึ้นไปและ 2-4 ป โดยใชสารนี้จํานวน 30 ซีซี. ผสมกับน้ํา 2 ลิตรกับทรงพุมที่มี
เสนผาศูนยกลาง 2-3 เมตร โดยราดสารในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ชมพูแทงชอในเดือนสิงหาคมตุลาคม ซึ่งตนที่ไดรับสารจะออกดอก 90 % ขณะตนที่ไมไดรับสาร ออกเพียง 5% ชมพูไมแสดงอาการ
ผิดปกติยกเวนขอใบสั้นลงเทานั้น อยางไรก็ตามหลังใหสารแกตนชมพูแลวประมาณ 1 เดือน ควรใหปยุ ที่
มีฟอสฟอรัสสูงไดแก 12-24-12, 8-24-24 หรือ9-24-24 เพื่อใหตน ชมพูเตรียมพรอมในการสรางตาดอก
ซึ่งจะทําใหชมพูสามารถออกดอกไดมากยิ่งขึ้น

โรคและแมลงศัตรูชมพู
1. โรคชมพู
สําหรับโรคที่สําคัญที่กอใหเกิดความเสียหายแกชมพูไดแก
1.1 โรคแอนแทรคโนส
เปนโรคที่เกิดจากเชื้อรา โดยจะพบการทําลายบนผลชมพูที่หอไวเปนสวนใหญ
สวนที่ตนและใบไมคอยพบรองรอยการทําลาย ลักษณะที่ปรากฏบนผลจะมีการเนาสีดํา แผลจะยุบตัว
เล็กนอยมีวงสปอรสีดําเปนวง ๆ ซอนกันบางครั้งอาจพบเมือกสีแสดดวย

2. แมลงศัตรูชมพู
2.1 แมลงคอมทอง เปนดวงงวงชนิดงวงสั้น ลําตัวสีเขียวเหลืองทอง รูปไข ขนาด
ลําตัวกวาง 0.5 มิลลิเมตร ยาว 1.30 - 1.50 เซนติเมตร มักพบอยูเปนคู ๆ การทําลายตัวแกชอบกัดกินใบออน
ยอดออน ทําใหเวาแหวง
- การปองกันกําจัด โดยเขยาตน เก็บตัวแกทําลายกรณีระบาดอยางรุนแรง พน
สารเคมีคารบาริล (เซฟวิน 85 % WP ) อัตรา 60 กรัม / น้ํา 20 ลิตร หรือ เมธาไมโดฟอส (ทามารอน 600
56% WP) อัตรา 20 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร หรือโมโนโครโตฟอส
อัตรา 30 มิลลิลิตร / น้ํา 20 ลิตร
2.2 ดวงมวนใบเปนดวงงวงชนิดสวนคอยาว ขนาดเล็กลําตัวสีน้ําตาล มีจดุ สีเหลือง
บนปกทั้ง 2 ขาง สวนงวงยาวเกือบเทาลําตัว
- การทําลาย ตัวเมียจะกัดใบเปนรูเล็ก ๆ แลววางไข 2-3 ฟองในใบมวน ตัว
ออนเจริญกัดกินในใบ และเขาเปนดักแดในใบมวน
- การปองกันกําจัด เก็บใบมวนเผาทําลาย กรณีระบาดรุนแรง ควรพนดวนสาร
เคมคารบาริล (เซฟวิน 85% WP) อัตรา 60 กรัม / น้ํา 20 ลิตร หรือเมธาไมโดฟอส (ทามารอน 600 56%
WP) อัตรา 20 กรัม / น้ํา 20 ลิตร
2.3 เพลี้นไฟ เปนแมลงปากดูดขนาดเล็กมาก รูปรางคลายเข็ม ตัวแกมปี ก มักจะ
เขาทําลายยอดออน ใบออน โดยดูดกินน้ําเลี้ยงทําใหใบแหงตาย หรือหงิก บิเบี้ยว แคระแกร็น
- การปองกันกําจัด โดยการใชสารเคมีคารบาริล (เซฟวิน 85 % WP) 60
กรัม / น้ํา 20 ลิตร หรือโมโนโครโตฟอส 30 กรัมม / น้ํา 20 ลิตร
2.4 แมลงวันทอง เปนแมลงวันที่ทําลายผลไมชนิดหนึ่งลําตัวมีสีดําปนเหลือง
- การปองกันกําจัด ตัวเมียจะวางไขไวที่ผลแกและตัวหนอนเขากัดกินเนื้อใน
ผล ทําใหผลเนาและรวงหลนในที่สุด
- การปองกันกําจัด หอผลดวยถุงพลาสติก หรือใชเมธิลยูจินอล ลอแมลงวัน
ตัวผูหรือใชเหยื่อพิษ โปรตีนไฮโดรไลเสท 100 กรัม + น้ําตาล 20 กรัม / น้ํา 4 ลิตร + มาลาไธออน 1.5
กรัม หรือใชไดอะซิโนน หรือ เฟนิโตไธออนแทนมาลาไธออน ผสมเปนเหยื่อพิษอีกชนิดหนึ่ง
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