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ตนไมประจําฉบับ

เชือ่แนเหลอืเกนิวาใครท่ีไดพบเหน็ตนไมตนน้ี แทบทุกคนจะตอง
ชอบในรูปทรงที่ออนชอย ดูสวยงามทรงตนแผกวางใหรมเงาดี มีผลเปนลูกกลมๆ โตๆ 
และก็มักตั้งคําถามวานี่เขาเรียกวาตนอะไรกันแน  

 ตนไมตนนี้มีชื่อวานํ้าเตาตน หรือนํ้าเตาญี่ปุน แตมีถิ่นกําเนิดแถบอเมริกากลาง
และอเมริกาใต เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 2–10 เมตร ทรงตนโปรงแผ
กิ่งกานไปได 6-10 เมตร ฉะนั้นบานที่ตองการปลูกตองมีพื้นที่ใหเขาพอสมควรทีเดียว   

 นํ้าเตาตนเปนไมที่ชอบดินรวนระบายนํ้าดี มีแสงแดดสองถึงตลอดทั้งวัน 
ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง หรือจะปกชําก็ได 

 หากบานไหนพอมีบริเวณปลูกประดับไวสักตนก็ดูสวยงามแปลกตา ใหรมเงาดี 
เพราะเปนไมที่ไมทิ้งใบแตจะโตชาสักหนอย  ยามวางสามารถนํามาขยายพันธุขายเปน
รายไดไดอีกทางหนึ่ง เพราะสวนใหญเมื่อชอบแลวไมรูจะไปหาตนพันธุไดที่ไหน
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บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

สารบัญ

CONTENTS

บทบรรณาธิการ

   ที่ปรึกษา 
 คุณเคียวซูเกะ  ซาซากิ
 คุณเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช

 คุณวัชระ ปงสุทธิวงศ 

 บรรณาธิการ
 คุณสุกิจ ศีละสะนา

 กองบรรณาธิการ
 คุณกิจ ประเสริฐชัย 

 คุณณัฐกร  จิตราภัณฑ 
 คุณพรพรรณ จริยาบูรณ
 คุณวชิระ สัจจา

 เพือ่นแทเกษตรไทยยงัคงยนืหยดัรบัใชพีน่องเกษตรกร

อยางมั่นคง ฉบับนี้ขอใหกําลังใจพี่นองเกษตรกรทุกทานที่

ตองตอสูกบัภยัธรรมชาติ ต้ังแตตนปประสบภัยแลงพอถงึฤดู

ฝนหลายพืน้ทีป่ระสบอทุกภยัซํา้เตมิ การหยัง่รูลมฟาอากาศ

โดยการตดิตามรายงานอากาศอยางใกลชิดจงึเปนส่ิงจําเปน

อยางยิ่ง 

 แตไมวาลมฟาอากาศจะเปนอยางไร ถาเรามีจิตใจท่ี

มั่นคงแข็งแกรงไมหวั่นไหว มองปญหาเปนเรื่องธรรมดา

คอยๆ แกไขกนัไป ผสมผสานกับการใชวชิาการ ประสบการณ 

ใชปจจยัการผลิตทีม่คีณุภาพมาตรฐาน ไมวาจะเปนปุยหรือ

สารปองกันกําจัดศัตรูพืช รูจักใชอยางถูกตองเพื่อเปาหมาย

เกษตรปลอดภยั คอื ผลผลติปลอดภัย สิง่แวดลอมปลอดภยั 

และผูปลูกก็ปลอดภัยดํารงชีวิตอยูไดอยางคุมคา รับรองวา

เราจะทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน 

 ขอใหกําลังใจทุกทานที่จะกาวเดินตอไปดวยอาชีพ
เกษตรกรรม

กองบรรณาธิการ
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 สมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย

แนวพระราชดําริแนวพระราชดําริ
โครงการสวนพระองคในสวนจิตรลดา โครงการสวนพระองคในสวนจิตรลดา 

ตอนโครงการบดแกลบตอนโครงการบดแกลบ

 ในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตรทางดินนานาชาติ ทูลเกลา

ทูลกระหมอมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตรทางดินเพื่อมนุษยธรรม 

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อวันที่16 เมษายน พ.ศ. 2555 

เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณใหเปนที่ประจักษโดยทั่วกัน ถึงพระอัจฉริย

ภาพในการพฒันาดนิทีม่ปีญหาของประเทศไทย และกราบบงัคมทูล

เชิญใหทรงดํารงตําแหนงสมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตรทางดิน

นานาชาติตลอดพระชนมชีพ และมีมติใหวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป 

เปนวันดินโลก ขณะเดียวกันก็ไดเสนอใหองคการอาหารและเกษตร

แหงสหประชาชาติ (FAO) ดําเนินการตอไป เปนที่นายินดีวาองคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ไดจัดกิจกรรมในโอกาสวันดิน

โลกครั้งแรก ที่กรุงโรม ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และในโอกาส

ที่องคการสหประชาชาติไดประกาศให ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 

เปนปดนิสากลและวนัที ่5 ธนัวาคม เปนวนัดนิโลก และวนัดนิโลกจะ

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ในวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป 

สมาคมดนิและปุยแหงประเทศไทย จงึเหน็สมควรนาํเร่ืองดินและขาว

มาเชือ่มโยงกัน เพือ่เปนประเด็นหลักของการเทดิพระเกียรตพิระองค

ทานในปนี้ 

 เพื่อใหพสกนิกรชาวไทยไดทราบถึงพระกรณียกิจดาน

การพัฒนาดินและขาว และผลสําเร็จอันเปนประโยชนตอคนไทยทุก

หมูเหลา จึงขอนําเรื่อง โครงการบดแกลบ หนึ่งในโครงการสวน

พระองคเรื่องขาวในสวนจิตรลดา มาเสนอแกทานดังนี้
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 โครงการบดแกลบมวัีตถปุระสงคเพือ่นาํแกลบ

จากโรงสีขาวตวัอยางมาบดและอัด สาํหรบัใชประโยชน

ดานตางๆ เชน เปนเชือ้เพลงิในครวัเรอืน หรอืผลิตวสัดุ

เพาะชํา

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงจัดสราง

โรงบดแกลบขึ้นในป พ.ศ. 2518 โดยทรงมอบหมายให

งานชาง  สํานกัพระราชวงัเปนผูดาํเนนิการสรางพรอม

จดัซ้ือวสัดตุางๆ สาํหรบักอสรางในแบบทีป่ระหยดั โดย

ใชสิ่งของเกาที่มีอยูนํามาใชสรางอาคาร เพื่อนําแกลบ

ที่ไดจากโรงสีขาวตัวอยางสวนจิตรลดามาใชประโยชน 

นอกจากการทาํเปนปุยอนิทรยีสาํหรบัปรบัปรงุดนิแลว 

แกลบยังนํามาอัดผานกระบอกเหล็กที่ไดรับความรอน

ออกมาเปนแทง  กลายเปนแกลบอดัแทงสาํหรบัใชเปน

เชื้อเพลิง ชวยลดการตัดไมทําลายปาอีกดวย

 จากสาระที่นํามาเสนอนี้ยอมชวยใหทุกทาน

ทราบวา นอกเหนือจากทรงเปน “นักวิทยาศาสตร

ดินเพื่อมนุษยธรรม” ที่แท จริง พระบาทสมเด็จ

พระเจ าอยู หัวทรงเปนพระมิ่งขวัญแหงข าวไทย 

อีกดวย
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เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย

 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 

20 ลานไร กระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย และในปจจุบันประเทศไทยครองความเปน

ผูนําในการผลิต และสงออกยางพาราธรรมชาติมากที่สุดของโลกมาตลอดนับตั้งแตป พ.ศ. 2534 

(สถาบันวิจัยยาง, 2555) พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป พ.ศ. 2555 ที่สามารถ

เปดกรีดได จํานวน 2.6 ลานไร และผลผลิตเฉลี่ยภาคอีสาน 174-195 กก. ตอไรตอป

 โดยทั่วไปยางพาราสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง 

แตสามารถปรบัตวัไดดใีนสภาพของดนิทีม่คีวามอุดมสมบรูณตํา่ หรือคอนขางตํา่ ความอุดมสมบรูณ

ของดินปลูกยางพารา ยอมแตกตางกันตามวัตถุตนกําเนิดดิน (Parent material) ดินปลูกยางพารา

แตละเขตจะมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุในดินแตกตางกันไป และสถานะ

ของธาตุอาหารก็จะแตกตางกันตามชุดดิน พันธุยางพารา และอายุของตนยางพารา (นุชนารถ และ

คณะ, 2549) เนือ่งจากการปลกูยางพารากระจายอยูหลายจงัหวดั ทาํใหดนิทีใ่ชปลกูยางพารามีความ

อุดมสมบูรณแตกตางกันออกไป นับตั้งแตดินอุดมสมบูรณตํ่า จนถึงดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง 

ดังนั้นหากมีการบํารุงดินดวยการใชปุยเคมีอยางถูกตอง รวมกับการจัดการดานอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

จึงเปนแนวทางเพิ่มการเจริญเติบโต และผลผลิตของยางพาราอยางยั่งยืน 

 ทั้งนี้สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับ

มหาวทิยาลยัขอนแกน ทาํการศกึษาประสทิธิภาพของปุยเคมสีตูรตางๆ สําหรบัการเพิม่ผลผลิต

ยางพาราหลังเปดกรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทําการศึกษาการเจริญเติบโต และ

การใหผลผลิตของยางพาราที่ไดรับสูตรปุยแตกตางกัน เริ่มทําการศึกษา ตั้งแตเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2556-กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ณ แปลงยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ บานซําสูง ตําบลซําสูง 

อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ใชยางพาราพันธุ RRIM 600 วางแผนการทดลองแบบ Randomize 

Completely Block design (RCBD) จาํนวน 4 ซํา้ มตีาํหรับการทดลองมทีัง้หมด 8 ตาํหรับการทดลอง 

ประกอบไปดวย (1) แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมี) (2) ปุยสูตร 22-5-18 (ตามคาวิเคราะหดิน)

§Ò¹·´ÅÍ§ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
¢Í§»Ø‰Âà¤ÁÕÊÙµÃµ‹Ò§æ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃà¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ

ÂÒ§¾ÒÃÒËÅÑ§à»´¡ÃÕ´

ดร. มงคล ตะอุน และคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

รวมกับสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
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(3) ปุยสูตร 15-7-18 (4) ปุยสูตร 29-5-18 (5) ปุยสูตร 

20-8-20 (6) ปุยสูตร 21-7-14, (7) ปุยสูตร 21-7-18 

(พลังสอง) และ (8) ปุยสูตร 22-5-18 (พลังสอง) + ธาตุ

อาหารรอง โดยใสปุยทั้งหมด 2 ครั้ง ในอัตรา 0.5 

กิโลกรัมตอตนตอครั้ง ชวงตนฤดูฝน และปลายฤดูฝน 

โดยดินที่ใชทําการทดลองครั้งนี้ คือดินดอน ที่เปนดิน

รวนปนทราย (Sandy loam) มีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า 

(0.49%) และดินมีความเปนกรดเล็กนอย (pH 6.53 )

อัตราการเจริญเติบโต (%)

 ภาพที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยของยางพารา (%) ที่ขนาดของเสนรอบวง  

 จากการทดลอง พบวา มีความแตกตางกัน

ทางสถติขิองการเจรญิเตบิโต ขนาดของลาํตนยางพารา

โดยปุยสูตร 29-5-18 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย

สูงสุดเท ากับ 14.35% รองลงมา คือ ปุ ยสูตร 

22-5-18 (ตามคาวเิคราะหดนิ) และ 22-5-18 (พลงัสอง) 

+ ธาตุอาหารรอง มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยใกล

เคยีงกนั เทากับ 13.26% และ 13.05% ตามลาํดบั และ

ยางพาราท่ีไมไดใสปุยเคมี มีอัตราการเจริญเติบโต

เฉลี่ยนอยที่สุด คือ 7.68% (ภาพที่ 1)
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 สําหรับผลผลิต (เนื้อยางกอนถวย) พบวา

มีความแตกตางกันทางสถิติโดยปุ ยสูตร 22-5-18, 

ปุยสูตร 22-5-18 (พลัง 2) + ธาตุอาหารรอง และ

ปุยสูตร 29-5-18 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 234

225 และ 225 กิโลกรัมต อไร ต อป  ตามลําดับ 

(ภาพที่ 2) สวนยางพาราที่ไมใสปุยเคมีนั้น พบวา 

 ภาพที่ 2 ปริมาณเนื้อยางกอนถวย (กิโลกรัมตอไรตอป) 

มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 114 กิโลกรัมตอไรตอป 

ทัง้นีก้ารใสปุยสตูรตางๆ สามารถทาํใหปรมิาณน้ํายาง

เพิ่มขึ้น โดยยางพาราที่ใสปุยมีปริมาณนํ้ายางเฉลี่ย

เทากับ 557-621 กรัมตอตนตอครั้ง ขณะที่ยางพารา

ที่ไมไดใสปุยเคมีใหปริมาณนํ้ายางเฉลี่ย 302 กรัมตอ

ตนตอครั้ง 

 สําหรับผลตอบแทนของการใชปุ ยเคมีตอ

ยางพาราหลังกรีด พบวา การใชปุยเคมีทั้ง 6 สูตร 

(สูตร 22-5-18 สูตร 29-5-18 สูตร 21-7-18 สูตร 

21-7-14 สูตร 20-8-20 และสูตร 15-7-18) เปนเวลา 

2 ปติดตอกันทําใหการกรีดยางไดปริมาณนํ้ายาง

มากขึ้น ทําให ได กําไรเฉลี่ยมากขึ้น อยู  ในช วง 

543-1,284 บาทตอไร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคายางพารา 

และการรวงหลนของใบยางพารา (ตารางที่ 1) และ 

(ภาพที่ 3)

ปริมาณเนื้อยางกอนถวย (กิโลกรัมตอไรตอป)
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ตารางที่ 1 ผลตอบแทนของการใชปุยเคมี  

Treatment

กําไรปที่ 1 กําไรปที่ 2 กําไรที่เพิ่มขึ้น

(บาท/ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร)

Control (ไมใสปุย) 3,390 3,462 72

22-5-18 (ตามคาวิเคราะหดิน) 5,781 6,324 543

15-7-18 4,853 5,520 667

29-5-18 5,186 6,068 882

20-8-20 4,814 5,697 883

21-7-14 4,676 5,138 462

21-7-18 (พลัง2) 4,784 6,068 1,284*

22-5-18 (พลัง2) 5,264 5,808 544

กําไรที่เพิ่มขึ้น (บาท)

 การทดลองครั้งนี้ใชเวลาทดลองตอเนื่อง 2 ป 

ทาํใหผลการศกึษามคีวามเดนชัดมากขึน้ และมแีนวโนม

วาตนยางพาราที่ไดรับสูตรปุยที่มีไนโตรเจนรวมกับ

โพแทสเซยีมในปรมิาณทีสู่ง ทาํใหยางพาราเจรญิเตบิโต

ทางลําตน และใหปริมาณนํ้ายางหรือผลผลิตเพิ่ม

มากขึ้น 

หมายเหตุ ราคาปุยเคมี ป 2557 (12,753-19,400 บาทตอตัน) และราคายางพารา ป 2557 (30 บาทตอกิโลกรัม)

 ภาพที่ 3 กําไรที่เพิ่มขึ้นในปที่ 2 จากการใชปุยสูตรตางๆ
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ธาตุอาหารพืช

  º·ºÒ·¢Í§
    ¸ÒµØâ¾á·Êà«ÕÂÁã¹¢ŒÒÇ

 บรรดาธาตุอาหารหลักท้ัง 3 ธาตุ คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นั้น 

ขาวดูดธาตุโพแทสเซียมมาไวในตนขาวและเมล็ดมากกวาการดูดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ทําให

การผลิตขาว 1 ตันนั้นมีปริมาณการใชโพแทสเซียมมากกวาไนโตรเจนและฟอสฟอรัสดวย ยิ่งขาว

ที่ใหผลผลิตสูงปริมาณธาตุอาหารที่ขาวตองดูดสะสมและติดไปกับผลผลิตที่เก็บเก่ียวออกไป 

ยิ่งมากขึ้นตามไปดวย ดังนั้นการจัดการธาตุอาหารในนา เพื่อใหขาวไดรับธาตุอาหารตางๆ รวมทั้ง

โพแทสเซียมอยางเพียงพอและตอเนื่อง จะทําใหระบบการผลิตขาวมีความยั่งยืน

 โพแทสเซยีมปนธาตอุาหารทีพ่ชืทัว่ไปตองการในปรมิาณใกลเคยีงกบัไนโตรเจน หรอืมากกวา

ไนโตรเจน โดยธาตุโพแทสเซียมในดินแบงได 4 ประเภท คือ 

 1. เปนองคประกอบของแร  (ไมเปนประโยชนตอพืช)  

 2. ถูกแรดินเหนียวตรึงไว (คอยๆ ปลดปลอยใหพืชอยางชาๆ)

 3. อยูในรูปโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (พืชดูดไปใชไดงาย)

  4. โพแทสเซียมไอออนในสารละลายดิน  (พืชดูดไปใชไดงาย)

 โดยท่ัวไป พืชท่ีปลูกในดินเนื้อละเอียดมีโอกาสไดรับโพแทสเซียมที่ถูกแรดินเหนียวตรึงไว          

70-80% ของโพแทสเซยีมทีพื่ชไดรบัทัง้หมด ในขณะทีพ่ชืทีป่ลกูในดนิเนือ้หยาบจะไดรบัโพแทสเซยีม

ที่ถูกแรดินเหนียวตรึงไวเพียง 40-50% เทานั้น

สมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย
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ภาพที่ 1 การแลกเปลี่ยนโพแทสเซียมในรูปตางๆ ในดิน

 จากภาพที่ 1 เมื่อรากพืชดูดโพแทสเซียมที่อยู

ในรูปที่เปนประโยชนไปมาก โพแทสเซียมที่ถูกแร

ดินเหนียวตรึงไว จะถูกปลดปลอยออกมาอยางชาๆ 

เพื่อใหพืชไดดูดไปใชประโยชน

ประโยชนของโพแทสเซียมในขาว
 1. โพแทสเซียมสงเสริมการเจริญเติบโต

ของรากจึงชวยใหการดูดซึมน้ําและแรธาตุจากดินได

มากขึ้น

 2. ขาวที่ไดรับโพแทสเซียมอยางเพียงพอ 

ใบจะมีอายุยาวกวา

 3.  ทําใหลาํตน ใบ และรวงขาวแขง็แรง ชวยให

ขาวตานทานตอโรคที่ทําลายใบ ลําตน และรวง 

 4. โพแทสเซียมมีบทบาทในการพัฒนาเมล็ด 

โดยจะลดปริมาณเมล็ดลีบลง เมื่อเทียบกับขาวที่

ไมไดรับโพแทสเซียม

อาการขาดโพแทสเซียม
 1. อาการทีป่รากฏในลาํตน และใบขาว อาการ

ขาดโพแทสเซียมจะเริม่ปรากฏทีใ่บแก หรอืใบลางกอน 

คือลําตนแคระแกร็น การแตกกอลดลง ปลายใบโคง

หอยลง แผนใบลางเริ่มมีรอยเหลืองระหวางเสนใบ 

ปลายใบมีลักษณะเหมือนกับใบไหม

ภาพที ่2 และ 3 อาการของขาวทีข่าดธาตโุพแทสเซียม

 2. ผลกระทบตอผลผลิต ต นข าวที่ขาด

โพแทสเซียมจะมีจํานวนรวงลดลง และรวงเล็ก ลําตน

ล มง าย เนื่องจากลําต นไม แข็งแรง ข าวที่ขาด

โพแทสเซียมจะมีดอกขาวที่เปนหมันมากขึ้น ทําให

ปริมาณเมล็ดลีบเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

 ธรรมชาตขิองการสะสมโพแทสเซยีมในขาวนัน้ 

คือ สะสมในสวนเหนือดินไดมากที่สุด เมื่อถึงระยะสุก

แก โดย 75% ของโพแทสเซียมที่สะสมไดนี้ จะมาจาก

การดูดโพแทสเซียมกอนที่ขาวจะตั้งทอง สําหรับชวง

ออกดอกจนถึงสุกแก ขาวจะมีการดูดโพแทสเซียมได

เพยีง 25% ดงันัน้การใสปุยโพแทสเซยีมชวงหลงัขาว

ออกดอกแลว ไมสามารถแกไขอาการขาวขาด

โพแทสเซียมในลําตน และใบได เกษตรกรจึงควร

ใสปุยที่มีโพแทสเซียมกอนที่ขาวจะตั้งทอง เพื่อใหขาว

ไดรับโพแทสเซียมอยางเพียงพอ 
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   โดย...นิรนาม

 มะมวงเปนผลไมเกาแกชนิดหนึ่งของโลก ผูคนทองถ่ิน

ตางๆ ทั่วโลกรูจักกันดี ที่สําคัญชาวบานพื้นถิ่นเหลานี้ลวนเปนท่ี

รวมองคความรูที่สําคัญของมะมวง เชน การปลูก การขยายพันธุ 

การใชเปนยาและอาหาร

 ในประเทศไทยตั้งแตเหนือจรดใตจะพบวามีพันธุมะมวง

มากมาย และคนไทยเรายังมีความเชี่ยวชาญในการนํามะมวงมา

ทําเปนอาหารอยางยิ่ง เริ่มตั้งแตออกเปนผลจนเกือบสุกสามารถ

นํามาทําเปนมะมวงนํ้าปลาหวานกินแบบดิบได หรือนํามายําเปน

ยํามะมวง และบางครั้งยังใชความเปรี้ยวของมะมวงดิบปรุงแตงรส

เปรี้ยวในยําตางๆ และยังนํามาตํานํ้าพริกมะมวงก็ได และท่ีขาด

มะมวงไมไดเลยคือขาวคลุกกะปตองมีมะมวงสับเปนเครื่องเคียง

อยางสําคัญ นอกจากนี้ยอดมะมวงออนยังสามรถนํามาใชเปนผัก

แกลมกับอาหารจําพวกลาบ ตับหวานไดอยางลงตัว และที่ขึ้นชื่อ

ลือชาไปถึงตางประเทศ คือ ขาวเหนียวมะมวง ถึงขนาดไอศกรีม

ยี่หอดังยังตองทําไอสครีมรสมะมวงเสิรฟพรอมขาวเหนียวเลย

 ท่ีบานผูเขยีนปลูกมะมวงไวรอบบานตัง้แตป 2530 จาํนวน

สิบเอ็ดตน มีมะมวงอกรองตอนกิ่งอยูหลังบานเปนอกรองเขียวที่

ผูเขยีนตดิใจตัง้แตเดก็ๆ เพราะพอมะมวงเริม่แกเขาไคลสอยมาปอก

เปลือกกินกับนํ้าปลาหวานอรอยเหาะเพราะไมเปร้ียวมาก และ

เมื่อแกจัดสอยลงมาบมจนสุกจะหวานเจี้ยบหอมอรอยกินคูกับ

ขาวเหนียวมูลเขากันจริงๆ จะ และนอกน้ันก็จะเปนมะมวงเขียว

เสวยตอนก่ิงหาตน และท่ีเหลือเปนมะมวงสามฤดูเพาะเมล็ดที่

เพื่อนบานใหมา มะมวงท่ีบานผูเขียนสวนมากจะติดเชื้อราจากส

ปอรที่ลอยมากับลม เปนโรคมากบางนอยบาง ที่เปนหนักๆ ถึงขั้น

ÁÐÁ‹Ç§
      Í¡Ã‹Í§à¢ÕÂÇ
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ยนืตนตายคอืเขยีวเสวยหน่ึงตนผูเขยีนจึงจางเขามาตดั

ทอนเปนทอนส้ันๆ แลวเผาเพื่อกําจัดเชื้อราเปนวิธีที่

ไดผลที่สุด เคยคิดจะซื้อยาฆาเชื้อรามาฉีดพนมะมวง

ทุกตน แตก็กลัวตัวเองจะตายไปพรอมเช้ือรา ไหนจะ

ยงัเพ่ือนบานขางเคยีงทีไ่มรูเรือ่งจะโดนละอองสารเคมี

อีก ดงันัน้ผูเขยีนกเ็ลยตดัใจตายเปนตาย (ตนมะมวงนะ) 

ปลอยทิ้งไวอยางนั้น ไดบางเสียบางก็ยังดี แตเมื่อป 

2554 ทีผ่านมานํา้ทวมใหญ (ไดยนิวาน้ํามเีจาของ) ทวม

สูงถึงขอบหนาตางบนเพราะบานผู เขียนเปนบาน

ชั้นเดียวปลูกอยูบนเนิน มีปายแขวนไวหนาบานดวย 

“ชือ่บานในฝน” นํา้ทวมขงันานประมาณสองเดือนตอน

นั้นผูเขียนตองทิ้งบานหนีไปอยูบนเขากับลูกชายคนโต 

และเม่ือโทรศัทพติดตอเพื่อนบานที่เขามีบานสองชั้น

เลยอาศัยอยูชั้นบนได ไมตองเรรอนเหมือนผูเขียน 

ไดความวาน้ําลดแลวใหรบีกลบัมาทาํความสะอาดบาน

เพราะถาปลอยใหแหงกลัวจะลางคราบน้ําไมออก 

เม่ือมาถงึบานเหน็สภาพแลวอยากจะเปนลมและอยาก

หันหลังกลับไปอยูบนเขาตอ น่ีมันบานในฝนรายชัดๆ 

คราบตะไครนํ้าเขียวอ๊ือทั้งตัวบานและรั้วบานสวนพื้น

ทัง้ปนูและสนามก็เขยีวเหมอืนบานสางเขยีวในทวีสีมยั

กอนเลย เวลาเดินเขาไปในเขตบานตองคอยๆ เดิน

เพราะกลวัลืน่ตะไครกวาจะจดัการกับขาวของในบานท่ี

เลอะและเสียหายไปเกือบหมดที่วาเกือบหมดเพราะ

ผูเขียนเห็นวาแหยง (ภาษาเหนือ) ก็คือท่ีนอนที่หรือที่

นัง่เลนแกะสลักสวยงามและมเีทาเปนเทาสงิหมันหนกั

มากตองยกกันหาหกคนก็เลยนําของไปวางเทินไว

โธอนิจจาไมสักเมื่ออยูในน้ํามันจะลอย แหยงก็เลย

หงายเกงลงนํ้าเพราะความหนักของๆ ที่เทินไว เหลือ

อยูอยางเดยีวคอืถงุดาํทีใ่สของจาํพวกเอกสารและซอน

สองชั้นมัดใหปองๆ เลยลอยน้ําไดไมเสียหายไปดวย

แตผูเขียนคิดไวแลวตั้งแตแรกวามันจะตองปลอดภัย 

ออมีอีกอยางที่เหลือคือพระพุทธรูปหลายองคของ

ผูเขียน กวาจะเก็บขยะในบานทิ้งทุกอยางซึ่งรวมทั้ง

เครื่องใชไฟฟาทุกชนิดและรถมอเตอรไซคของลูกชาย

คนเล็ก ตูโชว ตูเสื้อผา เตียงนอน หมดไดก็เกือบเดือน

ระหวางที่จัดการทําความสะอาดบานผูเขียนตองไป

เชาหอพกัอยู ดดููไมนกึเลยวาจะตองมาเปนเดก็หอเม่ือ

ตอนแก ตองจางคนเขามาตัดตนมะมวงท่ียืนตนตาย

เพราะนํ้าทวม รวมทั้งขนุนหนาบานหลังบานและไม

ดอกอื่นๆ ดวย คาตัดตนละหนึ่งพันบาท ตนไมเล็กตัด

แถมใหไมคิดเงิน นํ้าทวมครั้งนี้ดีกวาไฟไหมหนอยหนึ่ง

เพราะตัวบานยังอยู และที่สําคัญคือตนมะมวงอกรอง

เขียวหลังบานไมตายท้ังๆ ที่มันก็เปนก่ิงตอนที่ซื้อมา

ปลูกเหมือนกัน แตวาตนมันใหญมากคนเดียวโอบโคน

ตนไมมดิ อาจจะเปนเพราะวามนัถกูปลกูลงในตาํแหนง

ที่เหมาะสมคือหางหองน้ําประมาณหาเมตรนั่นเอง 

และแลวเมื่อเก็บของทิ้งไปหมดทั้งบานแลว ลูกๆ ชวน

แฟนๆ และพี่ๆ นองๆ แฟนมาชวยกันมาขัดบานกัน

ใหสะอาด กต็องมอีนัจะเปนลมอกีครัง้เพราะลกูชายคน

โตที่เปนวิศวกรบอกวาตองรื้อทิ้งเพราะเชื้อราทั้งบาน

แมอยูไมไดหรอกอันตราย เจาลูกชายคนเล็กที่เปน

สถาปนิกรีบเออออหอหมกกับพี่ชายตองรื้อๆ นะแม  

 สรุปแลวตองรื้อหลังคาที่มองเห็นเชื้อราเปน

ดวงๆ ทุบพื้นครัวเพราะนํ้าเปนน้ําสกปรกที่ไหลผาน

โรงงานมาอาจจะมีสารเคมีหรือนํ้ากรดเพราะพื้นครัว

โดนนํ้ากัดเปนหลุมเล็กเสียหายเลยตองทุบๆๆ เหลือ

เพยีงโครงบาน โดยใชลูกนองสิบกวาคนชวยกันทบุแลว
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สรางขึ้นมาใหมใชเงินไปเกือบหาแสนบาทระหวางทํา

บานก็ตองไปอยูหอกับลูกชายคนเล็ก พอเชาก็เดินมา

ดเูขาสรางบานขึน้มาใหมใชเวลาประมาณหนึง่เดอืนจงึ

แลวเสรจ็ ลืมเลาไปวาวนัทีช่างเริม่รือ้หลงัคาบานลงมา

พบรังผ้ึงรังใหญอยูในหลังคา พวกชางดีใจกินกันใหญ 

แตผูเขียนสงสารผ้ึงมากเลยที่อยูๆ ก็โดนรื้อรังเอานํ้า

หวานมากินแลวยังกินตัวออนมันดวย โบราณพูดไววา

ถาผึง้มาทาํรงัในบานอยาไลเพราะผึง้จะใหคณุแสดงวา

เจาของบานกาํลงัจะรวย มนิาละกอนหนาทีน่ํา้จะทวม

ใหญคราวนี้ผูเขียนรูสึกวาชีวิตมีความสุขมีเงินจับจาย

ใชสอยคลองมอื แตพอรงัผึง้โดนทาํลายไปแลว เริม่รูสกึ

หมดความสุขในทันทีทันใด และเม่ือยายเขามาอยูใน

บานก็ตองซื้อเครื่องใชใหมหมดๆ เงินไปอีกรวมแสน 

อนิจจาเมื่อรัฐบาลประกาศใหไปรับเงินชวยนํ้าทวมได

เงินมาตั้งสองหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน ก็ยังดีที่ได

เงินจากรัฐชวยเหลือ 

 นีผู่เขยีนกน็อกเรือ่งมาเสยียาวขอกลบัเขาเร่ือง

มะมวงอกรองเขียวตอ เมือ่หนามะมวงมาถึงผูเขยีนตอง

ตกใจเมือ่มองขึน้ไปยงัตนมะมวงหลงับานตนน้ี ทีต่กใจ

เพราะเห็นมะมวงออกดอกทุกกิ่งใจผูเขียนเริ่มใจเสีย

เพราะคิดวาตนมะมวงมนัคดิวามนัจะตายเลยออกดอก

ทกุกิง่เต็มตนเพือ่จะใหลกูของมนัเตบิโตเปนตนมะมวง

แทนมัน ผูเขียนเฝามองมันติดผลเทาหัวไมขีดจนผล

มะมวงแกจัดรวงวันละเกือบสิบผลแบบวิธีที่คนโบราณ

สอนตอๆ กันมา จึงเริ่มทยอยสอยลงมาเรื่อยๆ ทุกวัน 

แจกเพื่อนฝูงแจกเพื่อนบานหนักๆ เขาตองแจกเพื่อน

รวมซอย เพราะมะมวงตดิผลครัง้นัน้หารอยกวาลกู ใคร

ไดกินเปนติดใจทุกคนผูเขียนเลยบอกใหเขาเพาะเมล็ด

กันไวจะไดมีอกรองเขียวไวเปนของตัวเอง เมื่อสอย

มะมวงจนหมดตนแลว ผูเขียนก็ขุดหลุมรอบพุมใบตน

ใชปุยสูตร 15-15-15 โรยรอบทรงพุมหนึ่งกิโลกรัมแลว

ลากสายยางมารดน้ําจนปุยละลายหมดทาํการกลบดนิ

รอบโคนตน ในใจก็คิดอยูวาตองรอดนะอยูเปนเพื่อน

กนัตอไปคอยรดนํา้ทกุเยน็และเมือ่มใีครกนิขาวเหนยีว

มะมวงผูเขยีนกจ็ะเกบ็เมลด็ไวแลวมาเพาะรวมกนั โดย

ตัดเปลือกหุมเมล็ดออกทั้งหัวและทาย นําแตเมล็ดใน

สีขาวมาเพาะงอกมาประมาณเกือบยี่สิบตน จึงยายลง

ปลูกในกระถางดาํขนาดหกนิว้โดยใสดนิปลูกลงไปกอน

แลวนําใบราชพฤกษแหงตามลงไปใหมากหนอยนําตน

กลาลงปลูกแลวใสดินปลูกทับขางบนใหพูนเพราะ

เวลารดนํา้ดนิจะยบุตวัลงเสมอขอบกระถางหมัน่รดนํา้

ทุกวันเมื่อปลูกไปไดสองอาทิตยใหใชปุ ยสูตรเสมอ 

15-15-15 โรยในกระถาง กระถางละสิบเม็ดแลวรดนํ้า

ใหชุม ทาํแบบนีไ้ปครบหนึง่ปตนไหนทีต่ดิเชือ้รามามาก

ก็จะยืนตนแหงตาย ทําแบบผูเขียนทํานี่คือใหเวลาเปน

เคร่ืองพิสูจนใสปุยรดนํ้ารอไปอีกหนึ่งปตนที่แข็งแรง

ที่สุดและไมติดเชื้อรารอดมาทั้งหมดหาตน เวลาจะนํา

ลงปลูกในดินก็ขุดหลุมใหกวางและลึกครึ่งเมตรใสปุย

คอกแหงถุงละสิบหาบาทหน่ึงถุงเกล่ียใหทั่วหลุมโรย

หนาดนิทบัลงไปสูงสักฝามอืแลวใชใบราชพฤกษแหงสมุ
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ลงไปมากหนอยแลวคอยๆ นําตนมะมวงซึ่งจะมีราก

เต็มเกาะกันเปนรูปกระถางออกจากกระถางวางลง

กลางหลุมนําดินที่เหลือใสลงไปแลวกดใหแนนๆ ราก

จะไดเดินลึกดีลมแรงๆ มาจะไดไมโคนถอนราก แลว

รดนํ้าใหชุมทุกวัน (ควรปลูกตอนเย็น) ผูเขียนปลูกไวที่

บานส่ีตนตอนนีต้นสงูสกัสามเมตรไดแลว อกีตนเพือ่น

ขอไปปลูกที่ไรของเขา ใสปุยสูตรเสมอเดือนละครั้ง

คร้ังละหนึง่ชอนโตะโดยขดุดินเปนแนวรอบทรงพุมแลว

โรยปุยใหรอบตนกลบดินเบาๆ แลวรดนํา้ใหปุยละลาย

หมดทกุครัง้ นบัถึงเวลานีม้ะมวงอกรองเขยีวทีป่ลกูใหม

อายุไดสามปกวาแลว (สองปในกระถางหนึ่งปกวาใน

ดิน) ทุกวันนี้ตนแมที่ผูเขียนนับเปนเพื่อนก็ยังออกลูก

ดกทุกป เพราะผูเขียนดูแลอยางดี กิ่งไหนเริ่มมีใบแหง

ตายคาตนก็จะตัดออกแลวใชปูนแดงทา 

 ขณะที่กําลังเขียนเรื่องนี้อยู เปนฤดูมะมวง

ออกดอก แตปนี้ไมมีฝนชะชอมะมวงตกลงมาเลย 

ทาํใหมะมวงตนน้ีดอกแหงไมติดผลหลายชอเหมอืนกนั 

แตเอาเถอะเจาแกมากแลวไดสักสามสิบผลก็ยังดี 

หลังจากเขียนถึงตรงนี้ผู ตองหยุดลงไปรดนํ้าตนไม

เพราะเย็นมากแลวรดนํ้าตนไมไปตาก็สํารวจไปเห็น

มะมวงอกรองเขียวตนลูกตนหนึ่งออกชอมาสองชอ

ผูเขียนดีใจรองไชโยไปแลวแตมันจะติดลูกหรือเปลาก็

ยังไมทราบเพราะอยางที่บอกไปแลวปนี้ไมมีฝนชะชอ

มะมวงเลยเพราะแลงมาก คยุนอกเรือ่งมามากแลวเขา

เรื่องกันดีกวาจะ เพราะตอนนี้วงการมะมวงก็โหยหา

มะมวงพันธุโบราณกนัมากหลงัจากทีล่มืกนัไปเสยีนาน 

เหมือนกาแฟโบราณที่กลับมายิ่งใหญอีกคร้ังหนึ่ง 

มะมวงอกรองเขียว เปนมะมวงพันธุเกาแกที่คนไทย

รูจกัและนยิมกนิกับขาวเหนียวมลู ลกัษณะจะมผีลคอน

ขางเล็ก รูปทรงผลคอนขางแบน ตรงสวนทองจะมี

หยักลึกลงไปนิดหนอยแลวลากเปนทางยาวจนเห็น

ไดชดั ผลดบิเนือ้ละเอยีดขาวนวลมเีสีย้นนอย รสเปรีย้ว

จดัเมือ่แกจดัเตม็ทีผ่วิของเปลอืกจะเปลีย่นเปนเขยีวอม

เหลืองมีกลิ่นหอมเมื่อปอกเปลือกออกจะเห็นเนื้อ

มะมวงสีเหลืองไมจัดเนื้อเนียนละเอียดรสหวานจัด 

เมล็ดมีลักษณะแบน ปจจุบันน้ีมีมาขายนอยมากแต

ขายไดราคาดี การเตรียมพื้นท่ีปลูก พื้นที่ดอน ไถดะ

และไถพรวนหนึ่งถึงสองคร้ัง ปรับพื้นที่ใหสมํ่าเสมอ 

สวนพื้นที่ลุมควรยกใหสันรองสูกกวาระดับนํ้าท่ีเคย

ทวมสูงสุดหน่ึงเมตรระยะระหวางสันรอง 6-8 เมตร 

รองนํ้ากวาง 1.5 เมตร ระยะปลูก 6-8 เมตร ไมควร

ปลูกชิดกันเกินกวานี้เพราะจะดูแลควบคุมโรคและ

แมลงยากขึ้น ขั้นตอนการปลูก ขุดหลุมขนาดกวางยาว

ลึก 50 เซนติเมตร ในกรณีที่ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า

ควรขุดหลุมใหมีขนาดใหญขึ้นและใชวัสดุปรับปรุงดิน

เพิ่มมากขึ้น วัสดุปรับปรุงดินท่ีใชกับหลุมขนาดปกติ 

ประกอบดวยหนิฟอสเฟตครึง่กโิลกรมั ปุยหมกัหรือปุย

คอกแหงหนึ่งบุงกี๋ ปุยเคมีสูตร 15-15-15 หนึ่งชอนชา 

คลุกเคลากันกับดิน นําก่ิงพันธุมะมวงอกรองเขียวที่

เตรียมไวมาใชมีดกรีดเอาพลาสติกบริเวณรอยตอ

ระหวางยอดพนัธุกบัตนตอออกจากถงุ แลววางลงกลาง

หลมุปลกู กลบดนิใหมดิจนพนูโคนแลวใชไมไผจิม้ลงใน

ดนิใกลโคนตนผูกตนมะมวงกบัไมไผเปนหลกักนัลมโยก 

ฤดปูลูก ตนฤดฝูนเหมาะสมท่ีสดุเพราะมะมวงจะมีการ

เจริญเติบโตและตั้งตัวไดกอนถึงฤดูแลง แตถาหากมี

ระบบการจัดการใหนํ้าที่ดีก็สามารถปลูกมะมวงได

ทุกฤดูกาล การดูแลรักษา กําจัดวัชพืชใตทรงพุม ใสปุย

และใหนํ้าตลอดป ตัดแตงกิ่งและจัดโครงสรางตนให

เหมาะสมกับระยะปลูก ปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อให
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มะมวงมีกิ่งที่แข็งแรงและมีใบสมบูรณเพื่อการเจริญ

เติบโตตอไป การปฎิบัติดูแลสวนมะมวงในรอบป

และการเก็บเก่ียว หลังเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จแลว

ตองทําการตัดแตงก่ิงและใสปุยทางดินทันทโีดยใหสตูร 

15-15-15 รอบทรงพุมอัตรา 0.5 กก./ตนปละครั้ง 

ถาตนที่มีอายุหาปขึ้นไปใหครั้งละ 1 กก. เพิ่มปุยคอก

แหงอัตราสามบุงกี๋ตอตนแลวรดนํ้าใหละลาย และ

ใหปุยทางใบสูตร 30-20-10 อัตรา 300 กรัมตอนํ้า 

100 ลิตร ผสมกับอาหารเสริมสูตรเรงการเจริญเติบโต

โดยใหพรอมกับการพนสารเคมีปองกันโรคและแมลง 

ในพื้นที่ๆ ขาดแหลงนํ้าใหปุ ยเกล็ดสูตร 21-21-21 

ในอัตรา 50-100 กรัมตอนํ้า 20 ลิตรเดือนละสองครั้ง

ตอตน การใหปุย ระยะที่ผลมะมวงมีการเจริญเติบโต

อยางรวดเรว็และคาดวาอกี 45 วนัผลจะเริม่แกใหใสปุย

เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลใหปุยทางดินสูตร 12-12-17 

หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม หรืออาจพิจารณา

จากปริมาณผลบนตนและขนาดของตน อาจใสปุ ย

มากกวาอัตราที่กําหนดได การใหน้ํา ตองใหนํ้าอยาง

สมํ่าเสมออยาใหดินแหง และลดปริมาณนํ้าลงเมื่อผล

เริ่มแกซึ่งพิจารณาจากผิวที่เริ่มมีนวลเล็กนอย และลด

การใหนํา้กอนเกบ็เกีย่วผลประมาณ 2 สปัดาห การเก็บ

เก่ียวผลแก นับจากเวลาดอกบานถึงผลแกประมาณ 

90-120 วนั หรอืดูนวลทีผ่ล และทดสอบโดยการนําผล

มะมวงมาแชนํ้า มะมวงแกมีความความถวงจําเพาะ

มากกวานํ้าจึงจมนํ้า หมายเหตุ อายุการเก็บเกี่ยวอาจ

เปลีย่นแปรตามฤดกูาลและสภาพอากาศ  การปองกนั

และกําจดัโรค-แมลง เพลีย้ไฟ เพลีย้จกัจัน่ หนอนเจาะ

ผลออน โรคแอนแทรกโนส 

 สูตรผสมสารเคมีทางใบ (สูตร 1)

  คารโบซัลแฟน  150   ซีซี      

  คอปเปอรออกซีคลอไรด    100  กรัม

 ฮอรโมน อโทนิก        15   ซีซี

 สารจับใบ          50   ซีซี

 นํ้า             100 ลิตร

 สูตรผสมสารเคมีทางใบ (สูตร 2)

 ไซเปอรเมทิล 35 เปอรเซ็นต   200 ซีซี

 คลอไพรีฟอส         150 ซีซี

 คอปเปอรออกซีคลอไรด     100 ซีซี

 ฮอรโมน อโทนิก         15  ซีซี

 สารจับใบ           50 ซีซี

 นํ้า             100  ลิตร

 หมายเหตุ ถามีการระบาดของโรคและแมลง

มากกวาปกติ ใหใชสูตรผสมสารเคมีสูตร 2 ฉีดพนทุก 

7-10 วัน สวนตนมะมวงที่ติดเชื้อราชนิดอ่ืนใหใช

แมนโคเซบผสมนํ้าตามอัตราฉลากขางขวดฉีดพนทุก

เจด็วนั และถาตนมะมวงมอีาการยางไหลใหเ ฉือนสวน

ที่มียางไหลนําไปเผาไฟ และนําปูนแดงมาปายปดทับ

รอยแผล และควรมีการวางแผนกอนมะมวงสุกในดาน

ตางๆ เชน กําจัดวัชพืชบริเวณสวนใหสะอาดอยูเสมอ 

คํานวณผลผลิตที่จะได ติดตอตลาดหาลูทางจําหนาย

หรือไปจาํหนายเองตามหนากรมฯ และกระทรวงตางๆ 

ที่เปดใหมีการจําหนายของใชของกินกันอยู ทุกวัน

อยูแลว เตรียมอุปกรณในการเกบ็เกีย่ว เทาทีผู่เขียนได

พบเห็นมาก็คือที่กรมชลประทานปากเกร็ด จะมีรถมา

จําหนายมะมวงอกรองเขียวทางหนาสโมสรขาย

อาหารกอนลี้ยวเขาศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 

ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คนซื้อยืน

เขาคิวกันยาวเลย คนขายๆ กิโลกรัมละ 40 บาทถึง 

70 บาท ตามขนาดมะมวงเลก็จนถงึใหญ และตอนเยน็

ยังไปเขาคิวซื้ออีกครั้งท่ีตลาดอาหาร (สโมสรเกา) 

กรมชลประทาน กันมากมายคนขายมือไมวางเลย 

ของเกามีคุณคาอยางนี้นี่เองนะจะ

บรรณานุกรม มะมวง โดยกรมสงเสริมการเกษตร
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 เพื่อนแทเกษตรไทยฉบับที่แลว คือ ฉบับที่ 2 

ของป พ.ศ. 2559 เราไดนําเสนอเรื่อง หนาที่ผูขาย

ปุยเคมี หนาที่ผูขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ซึ่งนํา

ขอมูลมาจากหนังสือ คู มือรานคาปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร ซึ่งจัดทําโดย

 ห าสมาคมคือ สมาคมผู ค าปุ ยและธุรกิจ

การเกษตรไทย สมาคมการคาผูผลิตปุยไทย สมาคมคน

ไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคม

การคาเมล็ดพันธุไทย   

 เน้ือหาดังกลาวยังขาดเร่ือง หนาที่ผูขายเมล็ด

พันธุ ควบคุม เพื่อใหไดเนื้อหาครบถวนสําหรับผู ที่

ตองการเปดรานคาเพื่อจําหนายปจจัยการผลิต เราจึง

นํามาเสนอตอในฉบับนี้ดังนี้

ผูขายเมล็ดพันธุควบคุม
 ตองรูกฎระเบยีบปฏบิตั ิตามพระราชบญัญัติ

พันธุพืช พ.ศ. 2518 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้

 1. การขายเมล็ดพันธุ ควบคุมตองไดรับใบ

อนญุาตขายเมลด็พนัธุควบคมุ (ใบอนญุาตใหใชไดจนถงึ

วันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต) ตามมาตรา 14 

และ 19

ตองรู ตองทําอยางไร 
   ที่จะคาขายปจจัยการผลิต (ตอนที่ 2)

เกษตรสัญจร
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  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 

หรือปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ตาม

มาตรา 56

 2. ผูรับใบอนุญาตตองขอตออายุใบอนุญาต

กอนใบอนญุาตสิน้อาย ุและเมือ่ยืน่คาํขอแลวประกอบ

กิจการตอไปไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะสั่งไม

อนุญาตใหตออายุ ตามมาตรา 19 วรรคสอง

  ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับวันละไมเกิน 

100 บาท ตลอเวลาที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุ ตาม

มาตรา 57

 3. หามมิใหผู รับใบอนุญาตผู ใดประกอบ

กิจการในกรณีที่ใบอนุญาตส้ินอายุแลวและพนักงาน

เจาหนาที่ไดมีคําสั่งไมใหตออายุใบอนุญาต

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 

หรือปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ตามมาตรา 58

 4. การขายเมล็ดพันธุควบคุมตองปฏิบัติตาม

มาตรา 24 ดังนี้

  4.1 จัดใหมีปายแสดงไวในที่เปดเผยวาเปน 

“สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม”

  4.2 ดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ 

ควบคุมใหคงอยูครบถวนและชัดเจน

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 

หรือปรับไม  เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจํา ท้ังปรับ 

ตามมาตรา 60

 5. ผู รับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตหรือ

ใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายภายใน

อาคารตามมาตรา 25

   ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 

ตามมาตรา 61

 6. ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทํ าลายใน

สาระสําคัญให ย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาตภายใน 

15 วัน นับแตวันที่ทราบการสูญหาย หรือถูกทําลาย 

ตามมาตรา 26

  ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 

ตามมาตรา 61

 7. ผู รับใบอนุญาตประสงคที่จะยายสถานท่ี

ขายเมล็ดพนัธุควบคมุหรือสถานทีเ่ก็บเมล็ดพนัธุควบคมุ

ใหยื่นคําขอยายตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 27

  ผูฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกนิ 3,000 บาท 

ตามมาตรา 59
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 8. หามขายเมล็ดพันธุ เสื่อมคุณภาพ ตาม

มาตรา 36 โดยลักษณะของเมล็ดพันธุเสื่อมคุณภาพ 

คือ

  - เมล็ดพันธุ ที่สิ้นอายุการใชเพาะปลูก

หรือใชทําพันธุตามที่แสดงไวในฉลาก

  - เมลด็พนัธุทีม่คีณุภาพตํา่กวามาตรฐานที่

รฐัมนตรีประกาศกําหนด เชน คณุภาพมาตรฐานความ

งอกของขาวเปลือกไมตํ่ากวา 80% เมล็ดบริสุทธิ์ทาง

กายภาพไมตํ่ากวา 98% หรือความงอกของคะนา 

กะหลํ่าดอก กะหลํ่าปลี บรอกโคลี ไมตํ่ากวา 70% 

เมล็ดบริสุทธิ์ทางกายภาพไมตํ่ากวา 98% เปนตน

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 

หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ตาม

มาตรา 64

 9. หามขายเมล็ดพันธุปลอมปน ตามมาตรา 

37 โดยลักษณะของเมล็ดพันธุปลอมปน คือ

  - เมล็ดพันธุหรือวัตถุที่ทําเทียมเมล็ดพันธุ

ทัง้หมดหรือบางสวนเพือ่ใหผูอืน่หลงเชือ่หรือสําคญัผดิ

วาเปนเมล็ดพันธุแท

  - เ มล็ ดพั นธุ  ที่ แ สดงชนิ ด  ชื่ อพั นธุ  

เครื่องหมายการคา แหลงรวบรวมหรือระบุเดือนปท่ี

รวบรวม หรือนําเขาซึ่งไมตรงกับความเปนจริง

  - เมล็ดพันธุที่มีเมล็ดพันธุอื่น หรือวัตถุอื่น

ผสมหรือเจือปนอยูเกินปริมาณที่แจงไวบนฉลากหรือ

เกนิอตัราสวนทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนด เชน เมลด็ขาว

วัชพืชที่เปนขาวแดงปนไมเกินจํานวน 10 เมล็ด หรือ

เมลด็ขาวพนัธุอืน่ปนไมเกนิ 20 เมลด็ของนํา้หนกัเมลด็

พนัธุขาว 500 กรัม หรือหามมเีมล็ดพนัธุมะละกอท่ีผาน

การดัดแปลงพันธุกรรมผสมหรือเจือปน เปนตน

  ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป 

หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ตามมาตรา 65

รายการทิดบวนชวนคุย

ติดตามฟงรายการไทยเซ็นทรัลเคมีรักเกษตรกร
ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.30-07.00 น.

และ
ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 07.30-07.55 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร AM 4 แหง

กรุงเทพฯ 1107 เชียงใหม 612 ขอนแกน 1314 และสงขลา 1269 kHz
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บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับราน
หจก.ชุมพรภาคใต ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 
ขายหนารานวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2559

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับราน 
ศ.เกษตรรุงเรือง (สาขาขุนกระทิง) อ.เมือง 

จ.ชุมพร ขายหนารานวันที่ 14-15 มีนาคม 2559

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมจัดงานขายหนารานกับรานหนอยพูลทรัพย 2009  จ.สระแกว 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 

รวมกับรานเกษตรวังตวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 

จัดงานขายหนารานวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  

มีเกษตรกรเขารวมประมาณ 200 คน 
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บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับรานเวชการเกษตร 

อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

ขายหนารานวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 

รวมจัดบูธงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยวิถีไทยอีสาน 

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2559 

ณ รานแสงทวีครอปแคร 

อ.เมือง จ.ขอนแกน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 

รวมกับรานเซ็นทรัลอโกร สาขาบานผือ 

อ.บานผือ จ.อุดรธานี 

ขายหนารานวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับรานพันทวีมอลล สาขานาคําไฮ  

อ.หนองบัวลําภู จ.อุดรธานี ขายหนารานวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559  
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วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

จัดประชุมเกษตรกร ณ สหกรณการเกษตรเคียนซา จํากัด ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมเกษตรกร 

ณ สหกรณนิคมพนม จํากัด ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎรธานี

บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) เขารวม

งานโครงการประชารัฐเพื่อปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร วันที่  2 มิถุนายน 2559 

ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 

จ.พษิณโุลก โดยไดรบัเกยีรตจิากรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ พลเอกฉัตรชัย 

สาริกัลยะ เปนประธานในการเปดงาน
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 นายกองเอกเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการคาปุย
และธุรกิจการเกษตรไทย และที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 
ไดเปนผูแทนสมาคมฯ เขารับโลประกาศเกียรติคุณ “ในฐานะสมาคม
ผูทําคุณประโยชนใหราชการ” จากนางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพาณิชย ณ หองประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย

 คุณธเนศ ปงสุทธิวงศ ที่ปรึกษา 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 
ไดเขารวมงานประชุมสมาคมดินและปุย 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยไดรับ
เกียรติจาก ดร. พิทยากร ลิ่มทอง นายก
สมาคมดินและปุ ยเปนประธานในการ
ประชุมในครั้งนี้
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 ตัวแทนบริษัทฯ ไดรับเกียรติเขารวม
โครงการสานพลังประชารัฐ สรางเศรษฐกิจ
ฐานราก ขับเคล่ือนการพัฒนาการเกษตร 
และภาคเกษตรกรรม เพื่อความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหวางวันที่ 13-14 มีนาคม 
2559 ณ ฮอลล 9 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

 ตัวแทนบริษัทฯ ไดรับเกียรติเขารวมการประชุมวิชาการ โดยสมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย เรื่องกุญแจสําคัญ
ของการใชปุยสูยุคการผลิตผลไมคุณภาพสูง วันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ หองชนกันท ชั้น 2 โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพฯ 

 ตัวแทนบริษัทฯ เขารวมงานประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ของสมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย และสัมมนา
วิชาการเรื่อง “เปดโปงปุยทางใบ ฮอรโมนพืช และสารพัดสารเรงทางใบ” โดยไดรับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร. สันทัด โรจนสุนทร 
กลาวเปดการสัมมนา ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 
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กิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัท

 นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานเจาหนาที่บริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ และนายโค โทจิมา เจาหนาที่บริหาร

และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และผูจัดการทั่วไปประจํา

สาขายางกุง พรอมดวยทีมงานจากบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จากัด (มหาชน) ประกาศเปดสาขาใหมในยางกุง เมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2559 ทีผ่านมา ทัง้นีเ้พือ่ขยายการเตบิโตของบรษิทั

ในภมูภิาค และเพือ่เปนการประกาศเจตนารมณในการมุงม่ัน

และพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศพมา โดยการนําเสนอ

สนิคาทีม่คีณุภาพทีด่ทีีส่ดุสูมอืเกษตรกรและเพือ่ทีจ่ะกาวขึน้

เปนผูนําในการผลิตปุยเคมีของประเทศพมาตอไป

  คุณสุรชัย เจษฎารัตนชัย ผูจัดการฝายบริหาร สายงานสนับสนุนการผลิต โรงงานนครหลวง ตัวแทน 
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ไดเขารวมกิจกรรม นาคราชรวมใจรักสิ่งแวดลอม ณ เทศบาลตําบลพระสมุทรเจีดีย 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เพื่อใหประชาชนในชุมชน ใสใจในสิ่งแวดลอม และทําใหชุมชนนาอยู
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 วันพุธที่ 23 มีนาคม ที่ผานมา ณ หองประชุม บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี โรงงานพระประแดง นางมณฑา 

เกษตรศิลปชัย เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานทรัพยากรมนุษยและนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง 

ผูอานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสอง

หนวยงานในการรบันกัศึกษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงูจาํนวน 5 สาขาวชิา ไดแก ชางเทคนคิอุตสาหกรรม

ชางไฟฟากําลัง ชางกลโรงงาน ชางอิเลกทรอนิกสและชางยนต เขาฝกงานที่โรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ 

โดยมีผูบริหารจากทั้งสองหนวยงานรวมเปนสักขีพยาน 

 วันที่  12 เมษายน 2559 ทางบริษัทฯ 

ไดจัดพิธีทําบุญและเลี้ยงพระเนื่องในวันสงกรานต 

เพื่อเปนการสงเสริมประเพณีที่ดีงามของไทย 

และเพ่ือความเปนสิริมงคลใหแกพนักงานทุกทาน 

โดยได รับเกียรติจากคุณซาซากิ เคียวสุ เกะ

เปนประธานในพิธี 

กิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัท
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 เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2559 บริษัท ไทย

เซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ศูนยนครหลวง ใหการ

ตอนรับลูกคา รานเพชรพิชัย จ.พิจิตร จํานวน 56 ราย 

เพื่อเย่ียมชมโรงงานและรับฟงการบรรยาย เรื่อง

กระบวนการผลิตปุ ยเคมีคอมปาวดและพลังสอง 

การใส ปุ ย เพื่อเพิ่มผลผลิตข าว และทัศนศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 บริษัท ไทย

เซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ศูนยนครหลวง ใหการ

ตอนรับลูกคารานพิสิฐพันธุ อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 

จํานวน 74 ทาน เพ่ือเยี่ยมชมโรงงานและรับฟงการ

บรรยาย เรื่องกระบวนการผลิตปุยเคมีคอมาปาวด

และพลังสอง การใสปุยเพื่อเพ่ิมผลผลิตขาว รวมถึง

ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ไดรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ ศึกษาคนควาวิจัยเรื่อง

พืชหลากหลายชนิด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่นองเกษตรกร เชน

ทําแปลงวิจัยขาวโพด รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 

ทําแปลงวิจัยลําไย รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับเกษตรกรจัดทําแปลงสาธิตในนาขาว ในไรออย 

ในสวนทุเรียน และในสวนปาลมนํ้ามัน พรอมกับมอบปุยเต็มสูตรตราหัววัว-คันไถ ใหกับเกษตรกร

เจาของพื้นที่

แปลงสาธิตปุยในสวนทุเรียน

คุณพรมจันทร บัวสุวรรณ 

ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร

 คุณเล็ก โตวังจร 

ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร

 คุณสมศรี แฝงกาย          
ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร

 คุณพนนท ผลมรุกต     
ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร

คุณเจิมศักดิ์ ชื่นเกาะสมุย      
ต.วิสัยใต อ.สวี จ.ชุมพร

คุณเสวก ศุภกิจรัตนา
ต.วิสัยใต อ.สวี จ.ชุมพร
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แปลงสาธิตปุยในสวนปาลมนํ้ามัน

คุณเชาวฤทธิ์ นวลสีทอง 
 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

นายเสรี หนูเกตุ 
 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 

แปลงสาธิตในไรออยของ คุณอภิชาติ พุกลิ่น  
อ.หนองมวง จ.ลพบุรี

แปลงสาธิตในนาขาวของ คุณมานพ ทัพศิริ 
ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
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ชวนบวนไปชมบาน

 หลังจากผมไดทาํงานบริการวชิาการมาตัง้แตหนุมจนวนัน้ียางเขา

สูวยัชราแลว ปกตก็ิออกอากาศทางสถานีวทิยุและโทรทศันตามโอกาสท่ี

สือ่ตางๆ จะเปดโอกาสใหไดทาํงาน (ตอบจดหมาย สงเอกสารไปใหแฟน

รายการตามประสงคที่ขอมา บางคร้ังก็มีเมล็ดพันธุพืชสงไปให) มาถึง

วนัน้ีหลังเกษยีณอายุราชการมาระยะหนึง่ ผมเร่ิมพอเจยีดเวลาไดสาํหรบั

โครงการชวนบวน ไปชมบาน คือแฟนๆ รายการมักแจงมาวามีความ

ประสงคจะใหทิดบวนเดินทางไปชมบาน ชมสวน เพื่อใหคําแนะนําวา

ควรจะปฏิบัติอยางไรที่ถูกตอง โดยสงแผนที่การเดินทางมาให โทรศัพท

นัดหมายกับเลขาผมเพ่ือกําหนดวันเดินทาง หลังจากน้ันก็เดินทางไป

พบปะกันโดยไมมีคาใชจายใดๆ บริการฟรีตั้งแตการเดินทางไปและกลับ 

ถือเปนการตอบแทนนํ้าใจที่เปนแฟนรายการวิทยุและโทรทัศนกันมา 

และในชวงเวลาที่ผานมาผมไดไปพบกับแฟนรายการมาหลายแหง ซึ่งจะ

ไดหยิบยกบางแหงมาเลาสูกันฟงดังนี้

ชวนบวนชมบาน – สวนนครนายก
 ขออนุญาตที่จะไมบอกชื่อเจาของสวนนะครับ คุณสามีเปน

นายทหารคุณภรรยาเปนสาวธนาคาร ทั้งสองมีความสุขในการทําสวน

จากพ้ืนที่ที่คุณแมใหมา ซึ่งเดิมเปนที่นา แลวตอมาก็ซ้ือดินมาถมท่ี 

ปลูกมะยงชิด ปลูกกลวย และปลูกมะดัน สามีเปนกําลังหลักในการใช

แรงงานในวนัเสาร-อาทติย สวนภรรยาแปรรูปผลติผลเปนผลติภณัฑ (ทาย

เรื่องเจาของสวนจะนําผลิตภัณฑจากมะดันมานําเสนอ)

 จากการทีไ่ปมาผมกเ็หน็วาทีน่ีม่คีาใชจายมากเกนิไปในการกาํจัด

วัชพืช คือตัดหญาตลอดเวลาที่มีโอกาส มองดูสวนไมรกแตก็ไมไดแก

ปญหาอะไร นอกจากคาแรงที่ลงไป และคานํ้ามันตัดหญา แตวัชพืชก็ยัง

คงรบกวนตนไมที่ปลูกเหมือนเดิม ผมใหคําแนะนําวา 

โดย...ทิดบวน บางปลามา
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 1. ถามีเวลานอยก็ควรกําจัดวัชพืชเฉพาะ

บริเวณโคนตนรอบๆ ทรงพุมกอน หรือจะทําเปนแถว

ตามแนวปลกูเสียกอน สวนวชัพืชทีอ่ยูระหวางแถวปลูก

ปลอยไวกอนก็ได ปญหาของสวนนี้คือพยายามจะทํา

อินทรียเลยไมคอยกลาใชสารกําจัดวัชพืช ซึ่งความจริง

หากแรงงานไมพอ สวนไหนที่เกินกําลังถาใชสารกําจัด

วัชพืชจะทําใหทํางานทัน

 2. การปลอยพื้นท่ีวางเกินไปทําใหเสียโอกาส 

เชน ระยะระหวางแถวมะยงชิดควรปลูกพืชแซมขณะที่

มะยงชิดตนยังเล็กอยู เชน กลวย หรือฝรั่ง เปนตน

 3. พืน้ทีน่ีค้วรมีจดุรับน้ํา คอืบอน้ําหรอืรองนํา้

รอบสวนเนื่องจากกรณีฝนตกหนักถาการระบายนํ้า

ไมทันจะทําใหมีนํ้าทวมราก ถานํ้าทวมรากแลวทําให

การเจริญเติบโตของพืชชะงักงันได

 4. ประตูรั้วที่มีผู ชักชวนใหทําน้ันสิ้นเปลือง

คาใชจายมากเกินไป ปกติสวนมีประตูปองกันคนเขา

ออกมาลักขโมยก็พอ และใหใชงานสะดวกในการ

ขนส งผลผลิตหรือป จ จัยการผลิตก็พอเพียงไม 

ควรสวยสะดุดตา เปนเหตุใหลอโจรลอขโมยเขาบาน

เสียเปลาๆ 

 5. ต นมะยงชิดที่ปลูกตองรีบกําจัดวัชพืช

บริเวณรอบทรงพุม และใชปุยคอกปุยหมักรวมกับปุย

สูตร 15-15-15 โดยดวน

 6. เมือ่มะยงชดิแตกใบออนตองปองกนักาํจดั

เพลีย้ไฟ และดวงกดัใบ ดังจะสงัเกตเหน็ยอดทีแ่ตกออก

มามอีาการใบไหมแหงจากการดูดกินของเพล้ียไฟ สวน

อาการทีเ่หน็ใบออนถกูกดัขาดเหลอืแตหใูบเกดิจากการ

ทําลายของดวงกัดใบ ดังจะสังเกตจากใบออนมีตัวแก

วางไข มีหนอนชอนไชทีใ่บ และกดัใหขาดรวงลงดินเพ่ือ

เขาดักแด และเปนตัวแกในที่สุด ควรใชสารปองกัน

กาํจดัศตัรู เชน คารบารลิ 85% ฉีดพนชวงระยะแตกใบ

ออนก็จะหยุดการระบาดไมใหกวางขวางตอไป

 7. ปญหารกมะดัน (ตามที่ชาวบานเรียก) คือ

อาการทีใ่บมะดนัแทนทีจ่ะเจรญิเตบิโตเปนใบปกตกิลบั

กลายเปนแตกใบขนาดเล็กจํานวนมากเปนกระจุกเปน

พุมแลวไมเกดิดอกออกผล อาการนีลั้กษณะคลายๆ กับ

ลาํไยทีเ่ปนโรคพุมไมกวาด (witches’broom) ซึง่เกดิจาก

เชือ้ไมโครพลาสมา เชือ้อาศยัอยูในนํา้เลีย้งในเซลลพชื 

กรณนีีแ้นะนาํใหตดัแตงเผาทาํลายเมือ่พบ และปองกนั

การแพรระบาดตอไป

 8. สาํหรบักลวยสิง่ทีต่องปฏบัิติคอื การตดัแตง

ใบที่มีจุดแผลสีนํ้าตาล และใบเหลืองแหงคาตนออก

ใหหมด และตองนําใบเหลาน้ีไปเผาทําลาย โดยอยา

เสียดายเพราะถาปลอยไวเชื้อสาเหตุจะแพรระบาด

วนเวียนอยูในสวนน่ันเอง การตดัแตงใบควรตัดจากลาง

ขึ้นบน ใบจะขาดโดยงาย และเหลือใบยอดไว 6-8 ใบก็

พอเพียง แตงแลวสวนจะดูโปรงสะอาดตา ไมเปนท่ี

สะสมโรคแมลง อีกประการ คือ การแตงหนอ ใหหนึ่ง

กอมีสามหนอจะทําใหผลผลิตมีคุณภาพดี

รกมะดัน

มะยงชิดใบแหวง
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 9. ขณะนี้กําลังมีรายการตางๆ มาขอถายทํา

วิธีการแปรรูปอาหารชนิดตางๆ ซึ่งดูเผินๆ จะดี แต

วเิคราะหแลวส่ิงเหลานีบ้างครัง้จะทําใหสิน้เปลืองเวลา 

เสียคาใชจายในการตอนรับ ตลอดจนคาใชจาย อื่นๆ 

อีกมากมาย และทายที่สุดจะไมไดทํางานเพราะมัว

แตคอยตอนรับดูแลคนมาเยี่ยมเยือนนั่นเอง

 สุดทายนีเ้จาของสวนผูเปนภรรยาคอืคณุนงนชุ 

เทยีมณรงคไดแปรรปูอาหารจากมะดันไวหลายอยางซึง่

อยากจะแนะนาํใหรูจกักันวามะดันเราสามารถนาํไปทาํ

อะไรไดบาง

 คุณนงนุชขอนําเสนอผลิตภัณฑจากมะดัน

ท่ีทําไดงายๆ ทานผูอานสามารถนําไปทํารับประทาน

เองได และมีประโยชนต อสุขภาพดวย นั่นก็คือ

การทํานํ้ามะดันสด อันดับแรกตองเตรียมวัตถุดิบให

พรอมกอน คือ

นํ้ามะดัน      มะดันลอยแกว  มะดันอบแหง

สแน็คมะดัน 

คุกกกี้มะดัน

มะดันฟรุตเคก
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 1. มะดันสด   1 กิโลกรัม

 2. นํ้าตมสุก  1 ลิตร

 3. นํ้าเชื่อม (ใชนํ้าตาล 3-5 ขีด)

 4. เกลือนิดหนอย (ตามความชอบ)

วิธีทํา
 1.  ฝานเนื้อมะดันออกจากเมล็ด

 2.  นาํเนือ้มะดนัผสมกบัน้ําตมสกุแลวนาํไปปน

 3.  กรองดวยผาขาวบาง

 4. เติมนํ้าเชื่อมและเกลือตามใจชอบ จากนั้น

เรากน็าํไปใสขวดแชตูเยน็สามารถเกบ็ไวรบัประทานได 

ประมาณ 5 วัน (ไมใสสารกันบูด)

 กากมะดันท่ีไดจากการกรอง สามารถนํามา

ทํานํ้าจิ้มซีฟูดไดอีก โดยใชพริกขี้หนูสวนสีแดง 10 เม็ด 

กระเทยีมไทย รากผักชี นํา้ปลา 5 ชอน  น้ําตาล 1 ชอน 

 วิธีทํา ตําพริกกระเทียมรากผักชีใหละเอียด 

ใสนํ้าปลาที่ละลายนํ้าตาลแลว ใสกากมะดันลงไปคลุก 

แลวชิมรสชาติตามใจชอบ 

ปล. กากมะดนัตองคอยๆ ใส เพราะจะดดูนํา้แหงหมด

 หากบานทานมตีนมะดนัอยู ยงัไมรูจะนาํมาทํา

อะไรคงจะไดรับทราบแลวนะครับถามีปญหาสงสัย 

ไมเขาใจขั้นตอนใด หรือตองการทราบวิธีทําผลิตภัณฑ

อื่นๆ อีกสามารถติดตอสอบถามคุณนงนุชไดที่เบอร

โทรศัพท 081-733-1745 
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ปริทรรศน

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดออกกฎกระทรวง พ.ศ. 2558 
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรสําหรับ

กระบวนการรมผลไมสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด
เปนมาตรฐานบังคับ 

ผูประกอบการ โรงรมซัลเฟอรไดออกไซด ผูนําเขา และผูสงออกผลไมดังกลาว 
จะตองยื่นขออนุญาตกับสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) 

และตองขอรับการตรวจรับรองโรงรมซัลเฟอรไดออกไซด จากกรมวิชาการเกษตร 
หรือผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ มกอช. กําหนด

ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559”

 ทุกวันนี้จะไดยินขาวประชาสัมพันธขางตนผานวิทยุแทบทุกวัน 

จงึอดไมไดทีจ่ะหาขอมลูเพิม่เตมิมาเลาสูกนัฟง เผ่ือจะเปนประโยชนบางไม

ทางตรงก็ทางออม

ซัลเฟอรไดออกไซดคืออะไร
 ซัลเฟอรไดออกไซดหรอืท่ีรูจกักนัวา “สารฟอกขาว” เปนกาซทีไมมี

สีและมีกล่ินรุนแรง เปน ของเหลวเมื่ออยูภายใตความดันปกติ สามารถ

ละลายนํ้าไดงายและไมติดไฟ เมื่อรวมตัวกับน้าในอากาศกลายเปนกรด

ซลัฟวรกิหรอืกรดกาํมะถนั มฤีทธิก์ดักรอน นยิมนาํมาใชเปนวตัถกุนัเสยีใน

อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย ยีสต และรา และยังมีสมบัติชวยยับย้ังการเปลี่ยนสี

ของอาหารไมใหเปนสีน้ําตาลเมื่ออาหารถูกความรอนจากกระบวน

การผลิต เชน ผักผลไมอบแหง วุนเสน ลูกกวาด เสนหมี่ ฯลฯ ผลไม เชน 

ลําไย ล้ินจ่ี รวมทั้งผลไมนําเขาจากตางประเทศบางชนิดก็มีการรมดวย

ซัลเฟอรไดออกไซด เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาใหวางจําหนายในตลาด

ไดนานขึ้น 
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 รางกายเมือ่ไดรบัอาหารทีม่ซีลัเฟอรไดออกไซด 

ตกคางเขาไป ซัลเฟอรไดออกไซดจะถูกออกซิไดส

ไปเปนซัลเฟต แลวขจัดออกทางปสสาวะ แตถามีการ

ใชซัลเฟอรไดออกไซดมากเกินปริมาณทีกําหนด 

ซัลเฟอรไดออกไซดจะออกซิไดสไมหมด ซึ่งจะมีผลไป

ลดประสิทธภิาพของการใชไขมนัและโปรตนีในรางกาย 

และทําลายวิตามินบี 1 

 การใชซลัเฟอรไดออกไซดในอาหารในปริมาณ

ที่พอเหมาะจะไมเปนอันตรายตอผูบริโภคทั่วไป แตจะ

มีผลกระทบตอผูบริโภคที่แพสารนี้ ทําใหเกิดโรคหืด 

มีอาการแนนหนาอก คันคอ หรือเปนผื่นคัน เปนแผล

พุพอง ทั้งนี้ คณะผูเชี่ยวชาญดานวัตถุเจือปนอาหาร 

(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives) ไดกาํหนดคาการบรโิภคซัลเฟอรไดออกไซด 

(คิดรวมสารที่อยูในรูปซัลไฟตและซัลเฟต) ที่ยอมรับได

ในแตละวัน (Acceptable Daily Intake : ADI) ไมเกิน 

0.7 mg/kgbw คิดงายๆ วาถาคนไทยมีน้ําหนักตัว 

60 kg ในแตละวนัจะรบัไดไมเกนิ 42 mg และเนือ่งจาก

มผีูบรโิภคทีแ่พสารนี ้มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ

ของ FAO/WHO ที่เรียกยอๆ วามาตฐานโคเดกซ

(CODEX) และมาตรฐานของไทย รวมทั้งประเทศ

ตางๆ ไดกําหนดวาหากมีซัลไฟตตกคางในอาหารเกิน 

10 mg/kg ตองแสดงฉลากเพื่อเตือนใหผูบริโภคที่แพ

หรือมีความไวตอสารนี้ไดรับทราบ ทานที่แพหรือ

มีความไวตอสารนี้ตองอานฉลากทุกคร้ังกอนบริโภค 

เนื่องจากการไดรับปริมาณสารนี้มากเกินหรือผูบริโภค

ทีม่อีาการแพรนุแรง อาจทําใหเกิดการหดเกรง็ของทาง

เดินลมหายใจและทําใหเสียชีวิตได

ปญหาซัลเฟอรไดออกไซดตกคางในผลไมสด
 อันที่จริงปญหาซัลเฟอรไดออกไซดตกคางใน

ผลไมสดโดยเฉพาะลําไย เปนเรื่องที่คนไทยรับรูกันมา

นานแลว เคยมีการตรวจพบสารตกคางที่เปลือกสูงอยู

เนอืงๆ แตดูเหมอืนลําไยทีเ่ปลือกขาวสะอาดกไ็มไดรบั

การตอตานจากผูบรโิภคมากนกั ในทางตรงกนัขามกลบั

เปนที่ตองการของผูบริโภคบางกลุมมากกวาลําไยท่ี

เปลือกมสีีเขม ทัง้ๆ ทีก่ารใชซลัเฟอรไดออกไซดทีไ่มถูก

ตองจะสงผลเสียตอสุขภาพ นอกจากผลไมสดแลว

เราอาจเคยไดยินขาวมาแลววาอาหารแหงอยาง เชน 

เห็ดหูหนูขาว เย่ือไผ ดอกไมจีน ก็เคยตรวจพบ

ซัลเฟอรไดออกไซดเกินมาตรฐาน ในตางประเทศ

เร่ืองนีเ้กีย่วของกบัความปลอดภยัของผูบริโภค จงึมีการ

เขมงวดโดยเฉพาะกับผลไมนําเขา อยางไรก็ตาม

ประเทศผูนําเขาแตละประเทศ ก็มีขอกําหนดปริมาณ

ตกคางของซลัเฟอรไดออกไซดในผลไมสดท่ีแตกตางกนั 

ตั้งแต 0–50 mg/kg เชน แคนาดาใหพบการตกคาง

สารซัลเฟอรไดออกไซดในผลไมไมเกิน 10mg/kg 

มาเลเซียใหไมเกิน 30mg/kg พิธีสารระหวางไทย-จีน

ใหพบการตกคางสารซัลเฟอรไดออกไซดในลําไย

ไมเกิน 50 mg/kg 

 มกอช. ไดมกีารศกึษาขอมลูและพยายามตอสู

ในเวทรีะหวางประเทศมาหลายป ทีจ่ะใหมคีวามชดัเจน

ในการกําหนดมาตรฐานของซัลเฟอรไดออกไซดใน
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ผลไมสด จนในที่สุด FAO/WHO ไดกําหนดมาตรฐาน

อาหารระหวางประเทศ (CODEX) ซึ่งเปนมาตรฐาน

ที่องคการการคาโลก กําหนดใหประเทศสมาชิกใชเปน

มาตรฐานอางอิง เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

และเพื่อความเปนธรรมในการคาระหวางประเทศ 

ทั้งนี้มาตฐานโคเดกซ กําหนดใหผลไมทั่วไปพบ

ซัลเฟอรไดออกไซดตกคางไมเกิน 30 mg/kg ยกเวนใน 

ลําไยและลิ้นจี่ใหตกคางไดไมเกิน 50 mg/kg 

 ลําไยเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย

ที่ตลาดตางประเทศยังมีความตองการสูง โดยเฉพาะ

ตลาดจีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในชวงเดือน

มกราคม-กันยายน ป 2558 ประเทศไทยสงออกลําไย

สดกวา 251,042.54 ตัน คิดเปนมูลคากวา 5,697.48 

ลานบาท แตทั้งลําไยและลิ้นจี่ เปนผลไมที่จําเปนตอง

รมซัลเฟอรไดออกไซดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา จึงมี

การรมซัลเฟอรไดออกไซดในลําไยสดเพื่อการสงออก 

ทั้งลําไยในฤดูและนอกฤดู ทําใหยังตรวจพบปญหา

การตกคางของซัลเฟอรไดออกไซดในลําไยสําหรับ

การสงออกเกินเกณฑที่ กําหนด ท่ีผ านมาแมว า

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศมาตรฐาน

สนิคาเกษตรเกีย่วกับลาํไยมาหลายฉบับแลว แตกยั็งได

รับการร องเรียนจากสาธารณประชาชนจีนว า 

ตรวจพบสารซัลเฟอรไดออกไซดเกินคามาตรฐาน 

(55-535. mg/kg) ทําใหในป 2556 สาธารณประชาชน

จีนมีมาตรการสุมตรวจลําไยเขมงวดมากขึ้น และ

หามนําเข าลําไยไทยจากผู ประกอบการบางราย 

หากไมมีการแกไขปญหานี้อาจทําใหจีนใชมาตรการ

ระงับการนําเขาชั่วคราวลําไยไทย ซึ่งจะกระทบตอการ

สงออกและเกษตรกรผูปลูกลําไย ถึงแมวาปญหาไมได

เกิดจากเกษตรกรแตเกิดจากผูประกอบการก็ตาม 

มาตรฐานเกี่ยวกับลําไย

 นับแตป 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดมีการเร่ิมประกาศใชมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง 

ลําไย (มกษ. 1-2546) และเรื่องการปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ดีสําหรับลําไย (มกษ. 1000-2546) ตอมาในป 

2553 จึงไดประกาศมาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง 

การปฏิบัติ ท่ีดีสําหรับการรมผลลําไยสดดวยกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด (มกษ. 1002-2553) เพื่อใหสินคา

เกษตรมีมาตรฐานต้ังแตระดับไรนาจนถึงผูบริโภค 

แตมาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานสมัครใจ ผู  ท่ี

ประสงคขอรับการรับรองสามารถยื่นขอรับการรับรอง

ไดที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อแสดงเครื่องหมาย Q ซึ่ง
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  ดงันัน้ ผูประกอบการโรงรมซลัเฟอรไดออกไซด

จะตองมีกระบวนการรมอยางถูกตองและถูกวิธี 

เพื่อไมใหซัลเฟอรไดออกไซดตกคางบนผลไมใน

ระดับที่อันตรายตอผู บริโภค สินคาลําไยและลิ้นจี่

ที่จําหนายในประเทศและสงออก จีงตองมาจากโรงรม

ที่ไดใบอนุญาตและผานการรับรองตามมาตรฐานแลว

เทานั้น

  มกอช. ไดมีการจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีลง

ไปรบับรกิารรบัคําขอใบอนญุาตเปนผูประกอบการตาม

มาตรฐานบังคับในพื้นที่ตางๆ เชน เชียงใหม ลําพูน 

ตาก จันทบุรี ตั้งแตชวงเดือนมกราคมที่ผานมา มี

ผูประกอบการโรงรมและผูสงออก มาขออนุญาตแลว 

เปนจํานวนกวา 120 ราย สามารถเขาไปดูรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ www. acfs.go.th

 “การกาํหนดมาตรการปองกนัทีต่นเหตขุอง

ปญหานี้ เปนการตัดไฟแตตนลม ที่จะสงผลดีตอ

ทั้งผูบริโภค ผูคา และเกษตรกร”

เปนสัญญลักษณที่จะแสดงใหผูบริโภคทราบวาอาหาร

นั้นปลอดภัยเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในมาตรฐาน 

ทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดขอกําหนดไดทีเ่วบ็ไซต 

www. acfs.go.th

4 พฤษภาคม 2559 ดีเดย มาตรฐานบังคับ

ฉบับแรก 
 มาตรฐานสนิคาเกษตรเรือ่งหลกัปฏบิตัสํิาหรับ

กระบวนการรมผลไมสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด

เปนมาตรฐานบังคับฉบับแรก ที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณประกาศบังคับใช เพื่อควบคุมกระบวนการรม

ซัลเฟอรไดออกไซดสําหรับผลไม เชน ลําไย ลิ้นจี่ 

โดยจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแตวันที่4พฤษภาคม 2559 

เปนตนไป”

 เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ 

ระบุไววา “เนื่องจากในปจจุบันมีการใชกระบวนการรม

ผลไมสด ดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซดอยางแพรหลาย

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไมใหคงความสด แต

กระบวนการดงักลาว ทาํใหมปีรมิาณซลัเฟอรไดออกไซด 

ตกคางในผลไมสด อันมีผลกระทบตอสุขภาพของ

ผูบรโิภค จงึจาํเปนตองมกีารควบคมุกระบวนการรมผล

ไมสดดวยกาซซัลเฟอรไดออกไซด ไมใหมีปริมาณ

ซัลเฟอรไดออกไซดตกคาง ในผลไมสดเกินกวา

ขอกําหนดตามกฎหมาย เพื่อคุมครองผูบริโภค และ

สร างความมั่นใจในความปลอดภัยในผลไมของ

ประเทศไทย อีกท้ังเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขงขนัของ

ผลไมไทยในตลาดโลก “
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ไมใชสารเคมี

 ปจจุบันเรามักไดยินใครๆ ก็พูดวา “ทําการเกษตรโดยไมใชสารเคมี” ซึ่งนาจะหมายถึงไม

ใชสารเคมีสังเคราะห แตในความเปนจริงถาใครพูดวาไมใชสารเคมีนาจะเปนคําพูดที่ไมถูกตอง

เพราะความจรงิแลวไมวาใครจะทาํเกษตรแบบไหนกต็องใชสารเคมีท้ังน้ัน เพยีงแตวาเปนสารเคมี

สังเคราะหหรือสารเคมีจากธรรมชาติเทานั้น

 ยกตัวอยางคนท่ีใชพืชสมุนไพรมาหมัก แลวเอาไปฉีดพนปองกันกําจัดแมลงตางๆ 

ก็ใชสารเคมีจากพืชตางๆ ที่เอามาหมัก พูดงายๆ คือ เคมีมั่ว หรือใหไพเราะหนอยก็เรียก สหเคมี 

ทีพู่ดเชนน้ีเพราะเราไมรูวาไดสารเคมอีะไรจากพชืชนดิไหนในอตัราเทาไหร เพราะไมเคยมงีานวิจยั

ระบุชัดเจนวาเอาพืชชนิดไหน ใบแก ใบออน มีสารเคมีอะไร อัตราเทาใด ซ่ึงตางจากสารเคมีท่ี

จําหนายทั่วไปจะระบุชัดเจนในเรื่องสารอะไร ใชอัตราเทาใด

 วันน้ีในวงการเกษตรใครๆ ก็กลัวสารเคมี หรือบางทีถาพูดวาไมใชสารเคมีจะรูสึกโกมาก 

แปลกแตจรงิวนันีส้ารเคมถีาอยูกระทรวงเกษตรดจูะไมดไีปเสยีหมด แตถาอยูกระทรวงสาธารณสุข

ดจูะดไีปหมด เหน็เขาเอาสารเคมฉีดีในหมูบานควนัโขมงชาวบานกด็ใีจวาเขามากาํจดัลกูนํา้ยงุลาย 

หรือที่โรงพยาบาลก็มีคนไปขอยา (เคมี) มากินกันทั้งนั้น 

 เอาเถอะใครจะชอบยังไงก็เชิญครับ แตอยาพูดอะไรใหเด็กเกลียดคําวา เคมี เพราะความ

เปนจริงเรามีความรูเรื่องเคมีนอยมากเลย 

ภาษาเกษตรประจําฉบับ

โดย... ทิดบวน บางปลามา
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ÀÑÂ¢Í§¾ÃÔ¡
โดย...หมอตนไม

ศัตรูพืชประจําฉบับ

 พูดถงึพรกิ คนไทยรูดวีามคีวามสาํคญัขนาดไหน อาหารไทย

เกือบทุกชนิดพึ่งพาพริกในการปรุงอาหาร มาระยะหลังพริกไทยไม

พอใชตําตองนําเขามาจากประเทศเพื่อนบาน

 ผมเองออกตระเวนดูการปลูกพริกของเกษตรกรนอกเหนือ

จากปญหาเกาๆ คือโรคแอนแทรกโนส หรอืโรคกุงแหง ตนเห่ียวเพราะ

โรครากเนาโคนเนา ผลเนาจากการโดนหนอนแมลงวันเจาะผล ยังมี

โรคทีเ่ขาทําลายโดยเกษตรกรไมทราบวาเปนอะไร แกอยางไรกไ็มหาย 

นั่นคือโรคไวรัสของพริก เมื่อเปนแลวก็หมดทางรักษา ทําไดแคเพียง

ไมใหโรคแพรระบาดตอไปเทานั้นเอง   

 แตการทีไ่มรูวาเปนไวรัสประกอบกับความเสียดายเกษตรกร

สวนใหญจงึมกัปลอยตนเปนโรคไวในแปลง  และเปนตวัแพรโรคออก

ไปอยางกวางขวาง ทายที่สุดมีแตตนไมตายแตไมใหผลผลิต ยิ่งปลูก

ยิ่งทอ เราจึงควรทําความรูจักกับโรคไวรัสของพริกกันหนอย

โรคใบดาง
 เกดิจากเชือ้ไวรสัใบดางแตง  Cucumber mosaic virus (CMV)

 อาการของโรคนี้จะเห็นใบเปนสีเขียวออนสลับกับเขียวเขม

บนใบยอด ตอมาบิดเบี้ยว ตนเตี้ยแคระแกร็น ผลผลิตตกตํ่า ตัวการ

ที่ทําใหโรคระบาด คือ เพลี้ยออนยาสูบ และเพลี้ยออนฝาย โดยเชื้อ

สาเหตุของโรคมีพืชอาศัยนอกจากพริกแลวยงมีพืชตระกูลแตงและ

พืชตระกูลถั่วอีกดวยนอกจากนั้นโรคนี้ยังถายทอดทางเมล็ดไดดวย
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โรคเสนใบดางประ
 ใบพริกมีอาการดางเขียวออนสลับเขียวเขม

มีขีดประสีเขียวเขมตามเสนใบ ตนแคระแกร็นผลผลิต

นอยสาเหตุเกิดจากไวรัสเสนใบดางประของพริก 

Chilli veinal mottle virus (ChiVMV) โรคนี้แพรระบาด

โดยเพล้ียออนถัว่ เพล้ียออนฝาย ไมถายทอดทางเมลด็

แตถายทอดทางวิธีกล

โรคใบหงิกเหลือง
 ใบพริกจะแสดงอาการดางเหลือง ใบบิดเบี้ยว

หงิกโคง ยอดเหลืองชัดเจน ไมติดดอกออกผล สาเหตุ

เกิดจากไวรสัใบหงกิเหลอืงพรกิ Pepper yellow leaf curl 

virus (PeYLCV) โรคแพรระบาดโดยแมลงหวี่ขาวยาสูบ  

ไมถายทอดทางเมล็ดและวิธีกล

โรคใบจุดวงแหวน
 อาการที่ ใบและผล จะเห็นแผลสีเหลือง

ซอนๆ กัน โรคนี้แพรระบาดโดยเพลี้ยไฟ นอกจากนั้น

ยังสามารถถายทอดทางเมล็ดและทางวิธีกล

การปองกันกําจัดโดยรวมควรทํา ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการใชเมล็ดพันธุ จากแปลงที่

เปนโรค

 2. เคร่ืองมือที่ตัดแตงผานตนเปนโรคหรือ

การจับตองจะแพรโรคได

 3. กําจัดวัชพืชที่เปนพืชอาศัยหลบซอนโรค

 4. ใชพลาสตกิคลุมแปลงปลูกชนิดสะทอนแสง

สีบรอนซ เพื่อลดการระบาดของเพลี้ยออน

 5. เมื่อพบตนเปนโรคไมควรเสียดายควรถอน

ตนเปนโรคเผาทําลาย และกําจัดวัชพืชหรือพืชอาศัย

อื่นๆ ที่เปนพืชอาศัยใหโรคหลบซอนอยู

 6. ใชสารดูดซึมปองกันกําจัดแมลงพาหะ

นําโรค โรคก็จะไมแพรกระจายออกไป

 หวังวาเมื่อทราบแลวเราควรใสใจชวยกัน

ควบคุมโรคไมใหแพรระบาดมากไปกวานี้ แลวอาหาร

ไทยก็จะมีพริกสรางความแซบหลายตอไป
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ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ
 โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ

 ฉบบันีผ้มมจีดหมายจากแฟนรายการหลายฉบบัทีจ่ะมานําเสนอตามลาํดบันะครบั ฉบบัแรกผูเขยีน

ไมประสงคจะแสดงตัวตน ไดแสดงความเห็นเรื่องการปลูกปามาดังนี้นะครับ

 กอนอื่นขอขอบพระคุณที่ทานไดแสดง

ความเห็นในเรื่องนี้ครับ นั่นก็เปนความเห็นของ

ทาน ผมก็เห็นดวยสวนหนึ่งวาไมงาย แตถาเรา

ตัง้ใจจะทาํผมกว็าทาํได ตวัอยางทีบ่านผมหวัสวน

ทายสวนผมปลูกปาเล็กๆ เอาไวมีตนไมหลาก

หลายไมกะระยะ วันนี้ก็เห็นตนไมขึ้นกันมา

มากมาย ไดใชประโยชนจากไมมาพอสมควร

ทีเดียว 

 ปญหาเรื่องวัชพืชก็จริง แตจะเปนระยะ

แรก หลังจากนั้นสูไดครับ ผมก็ยังมีความหวังตาม

ประสาผมวา ถาในประเทศไทยปาอนุรักษปา

ตนนํ้าลําธาร มนุษยก็ไมควรไปแตะตอง สวน

ชุมชนมีที่วางก็ปลูกปาชุมชนใชประโยชนรวมกัน 

หรอืใครมทีีจ่ะปลกูปาเศรษฐกจิ ปลกูแลวตดัไดนาํ

ไมมาใชประโยชนเดีย๋วกข็ึน้ใหม ทีส่าํคญัผมอยาก

เห็นปาริมนํ้าทุกสายนํ้า เชน ปาปง ปาวัง ปายม 

ปานานปาเจาพระยา ปาทาจนี ฯลฯ ถาเราขดุลอก

แมนํ้าคูคลอง แลวรวมใจกันปลูกปาริมนํ้าชวยจับ

ยึดตลิ่ง แมนํ้าไมตื้นเขิน ชุมชนไหนมีไมประจํา

ชุมชนชนิดไหนก็ปลูกไป เราจะได พื้นที่ป า

มากมาย วัดโรงเรียนที่มีที่มากก็ควรปลูกปา

เปนแอรคอนดิชันธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็

ตองชวยกันกําจัดมอดไมใหได ของบางอยางแม

รูวาไมงาย แตถาพยายามวันหน่ึงยอมมีความ

สําเร็จครับผมเชื่อของผมอยางนั้น
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 เมื่อทานไดอานจดหมายแลว ใครสนใจก็ติดตอกันเองนะครับ ใครอยูใกลๆ แถวนั้น ลองติดตอดูนะครับ

จดหมายฉบับที่สาม ที่เขียนมาถึงผมมีดังนี้ครับ

 จดหมายฉบับนี้ไมไดบอกวันที่เขียนจดหมายมา ทําใหผมขาดขอมูลในการพิจารณาครับ เขาใจวาจะทํา

มะมวงนอกฤดูโดยใชสารแพคบิวทราโซล การจะราดซํ้าอีกนั้นคงทําไมไดครับ 

จดหมายฉบับที่สอง ที่นํามาเสนอเขียนถึงผมดังนี้ครับ
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 จากเอกสารเรื่อง สารเรงดอกมะมวง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเขียนโดย รศ.พีรเดช ทองอําไพ 

อาจารยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเปนผูเริ่มวิจัยเรื่องนี้ใหคําแนะนําไววา

 1. ตนมะมวงที่จะใชสารตองมีความอุดมสมบูรณ ตองบํารุงรักษาตนโดยการตัดแตงกิ่ง 

ใสปุย และดูแลรักษาใหอยูในสภาพสมบูรณ ปราศจากโรคและแมลงเขาทําลาย

 2. ระยะเวลาที่เหมาะสมตอการใชสารคือ ในชวงที่ใบยังอยูในระยะใบออนหรือใบพวง (อายุประมาณ 

15-30 วัน) ซึ่งหากตนมะมวงไมมีการแตกใบออน ก็สามารถกระตุนใหมีการแตกใบออนข้ึนมาใหมได โดยการ

ใชปุยที่มีไนโตรเจนสูงและใหนํ้าสมํ่าเสมอ นอกจากนี้อาจใชสารเคมีประเภท โพแทสเซียมไนเทรต 2.5% (ใชสาร 

500 กรัมผสมนํ้า 20 ลิตร) หรือไทโอยูเรีย 0.5% 

(ใชสาร 100 กรัม ผสมนํ้า 20 ลิตร) พนใหทั่วตนในระยะที่มะมวงใบแกจัดเพื่อกระตุนใหมีการแตกตา

 3. เมื่อมะมวงมีการแตกใบออนแลว ตองดูแลใบออนใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณปราศจากโรคและแมลง

รบกวน จนกระทั่งใบออนมีอายุ 15-30 วัน จึงใชสารแพกโคลบิวทราโซล เพื่อกระตุนการสรางตาดอก

 4. ถึงแมปจจุบันจะทราบวาการใชสารแพกโคลบิวทราโซลสามารถทําไดหลายวิธี ไมวาจะเปนการพน

ทางใบ การฉีดเขาตน หรือการราดลงดิน แตวิธีการใหแพกโคลบิวทราโซลที่เหมาะสมที่สุดคือ การราดลงดิน

โดยเฉพาะอยางยิ่งราดโดยตรงที่โคนตน เนื่องจากสารนี้ดูดซึมไดดีทางราก ขั้นตอนกรใหสารมีวิธีการ ดังนี้

  4.1 วัดขนาดทรงพุมของมะมวง โดยวัดจากชายพุมอีกดานหนึ่ง การวัดทรงพุมมีหนวยเปนเมตร

  4.2 ใหนํ้าแกตนมะมวง จนกระทั่งดินเปยกทั่ว

  4.3 คํานวณปริมาณสารแพกโคลบิวทราโซลที่ตองใช โดยใชขนาดทรงพุมเปนเกณฑ ดังนี้

     4.3.1 มะมวงสายพันธุที่ออกดอกงายหรือมีพันธุทะวาย เชน นํ้าดอกไม ศาลายา เจาคุณทิพย 

โชคอนันต ใหใชสารแพกโคลบิวทราโซลอัตรา 1 กรัมเนื้อสารตอทรงพุม 1 เมตร เชน เมื่อวัดทรงพุมตามขอ 4.1 

ได 3.5 เมตร ก็ใชสารแพกโคลบิวทราโซล 3.5 กรัมเนื้อสาร 

    4.3.2 มะมวงสายพันธุท่ีออกดอกยาก เชน เขียวเสวย หนังกลางวัน ทองดํา แรด ใหใชสาร

แพกโคลบิวทราโวลในอัตรา 1.5 กรัมเน้ือสารตอขนาดทรงพุม 1 เมตร เชน เม่ือวัดขนาดทรงพุมตามขอ 4.1 

ได 3 เมตร ก็ใชสารแพกโคลบิวทราโซล 4.5 กรัมเนื้อสาร

  4.4 ผสมสารแพกโคลบวิทราโซล ในน้ําประมาณ 1-2 ลติรตามอัตราทีค่าํนวณไดจากขอ 4.3 แลวราด

สารรอบโคนตน โดยใหสารกระจายอยางสมํา่เสมอมขีอสงัเกตวา สารแพกโคลบิวิทราโซลทีใ่ชนัน้ ไมใชสารบรสิทุธิ์ 

แตสวนใหญมีเนื้อสารอยูจริง 10 กรัม ดังนั้น เมื่ออัตราการใชสารแพกโคลบิวทราโซลที่ระบุไวใหในขอ 4.3 นั้น 

เปนกรัมเนื้อสาร จึงตองพิจารณาปริมาณท่ีตองใชจริงโดยดูความเขมขนของสารแพกโคลบิวทราโซล ซึ่งระบุไว

ขางภาชนะบรรจุ เชน หากตองการใชสารแพกโคลบิวทราโซลปริมาณ 3.5 กรัมเนื้อสาร แตสารที่ซื้อมาจํานวน 

35 กรัม จึงจะมีเนื้อสารจริง 3.5 กรัม วิธีการคือชั่งนําหนักสารมา 35 กรัม ผสมลงในนํ้าปริมาณ 1-2 ลิตร แลว

ราดที่โคนตนใหรอบ

  4.5 ใหนํ้าแกตนมะมวงอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องไปอีกอยางนอย 7 วัน เพื่อใหการดูดซึมสารเขาไปใน

ตนเปนไปไดดีขึ้น

 5. ภายหลังการใหสารแลวประมาณ 2 เดือนครึ่ง มะมวงจะเริ่มออกดอกได หากตองการใหมะมวงมีการ

ออกดอกอยางสมํ่าเสมอพรอมกันทั้งตน ก็สามารถกระตุนการแตกตาโดยการใชสารโพแทสเซียมไนเทรต หรือ

ไทโอยูเรียได โดยมีเทคนิคและวิธีการ ดังนี้
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 5.1 ถาเปนมะมวงพันธุที่ออกดอกงาย หรือมีแนวโนมที่เปนพันธุทะวาย เชน ฟาลั่น นํ้าดอกไม ศาลายา 

เจาคุณทิพย เพชรบานลาด หนองแซง ใหใชโพแทสเซียมไนเทรต 2.5% (ใชสาร 500 กรัมผสมนํ้า 20 ลิตร) หรือ

ไทโอยูเรีย 0.5% (ใชสาร 100 กรัมผสมนํ้า 20 ลิตร) พนใหทั่วตน ภายหลังจากการราดสารแพกโคลบิวทราโซล

แลว 2 เดือน ถึง 2 เดือนครึ่ง มะมวงจะแตกตากลายเปนชอดอก ปรากฏใหเห็นไดภายใน 7-14 วัน ภายหลัง

การพนสารเหลานี้

 5.2 ถาเปนมะมวงที่ออกดอกยาก หรือไมปรากฏวามีพันธุทะวาย เชน เขียวเสวย อกรอง แรด 

หนังกลางวัน ทองดํา ใหใชไทโอยูเรีย 0.5% (ใชสาร 100 กรัมผสมนํ้า 20 ลิตร) พนใหทั่วตนภายหลังการราดสาร

แพกโคลบิวทราโซลแลว 3 เดือนครึ่ง ถึง 4 เดือน ชอดอกจะปรากฏใหเห็นภายใน 14-21 วัน ถาระยะนี้ยัง

ไมพบการแตกตาหรือยังแตกตาไมสมํ่าเสมอ ใหใชสารไทโอยูเรียซํ้าในอัตราเดิม

 5.3 ในกรณีทีม่กีารใชสารโพแทสเซยีมไนเทรต หรอืไทโอยเูรยีเรว็เกนิไป ซึง่ตาดอกอาจยงัสรางไมสมบรูณ 

จะมีผลทําใหมะมวงมีการแตกใบออนทั้งตนแทนการออกดอก หรือเกิดเปนชอดอกปนใบ ดังนั้นอาจทดสอบได

กอนวามะมวงมกีารสรางตาดอกแลวหรอืไม โดยการพนสารโพแทสเซียมไนเทรตหรอืไทโอยูเรยีเพยีงบางก่ิงกอน 

แลวติดตามดูวาตาที่เกิดขึ้นเปนชอหรือใบหากเกิดเปนชอดอกไดสมบูรณจึงพนสารใหทั่วทั้งตน เพื่อที่จะกระตุน

ตาที่เหลืออยูใหแตกออกมา แตถาตาที่ออกมาเปนใบออนก็ใหชะลอการใหสารโพแทสเซียมไนเทรตหรือ

ไทโอยูเรียไวกอน

 6. เมื่อชอดอกมะมวงเริ่มเจริญขึ้นมายาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร ใหใชเอทีฟอน ความเขมขน 10-20 

มิลลิกรัมตอลิตร (หากเปนสารเอทีฟอน ซึ่งมีเนื้อสาร 39.5% ใหใชอัตรา 0.5-1 มิลลิลิตร ผสมนํ้า 20 ลิตร) พน

ใหทั่วตนเพื่อชวยใหมีดอกสมบูรณเพศมากขึ้น ซึ่งเปนการชวยเพิ่มโอกาสในการติดผลไดมากขึ้นดวย

 7. เมือ่เก็บเก่ียวผลผลติแลว ควรบาํรงุตนไมใหอยูในสภาพสมบรูณพรอมสาํหรบัการออกดอกในฤดกูาล

ถัดไปและถามีการใชสารเรงดอกอีกในปถัดไปตนตองมีการแตกใบออนมาแลวอยางนอย 1 ชุด แลวดําเนินการ

ใชสารเรงกรออกดอกตามวิธีการเดิม

 ท่ีสําคัญตอนจะใหออกดอก ตองลองบางยอดกอนวามีความพรอมจะออกดอกหรือไม ถาพรอมแลว

จึงทําดอก จะไดออกดอกพรอมกัน และการทํามะมวงนอกฤดู จะออกดอกหนาฝนตองระวังโรคแอนแทรกโนส

ใหดีเพราะจะมาทําลายดอกจนเสียหายไมติดผลครับ
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 จากท่ีกลาวมาผมขอใหกําลังใจทานในการดําเนินชีวิต และขอใหมีกําลังใจตอสูตอไปนะครับ สวน

ปญหาเรื่องมะนาวที่ถามมานั้น ตามความเขาใจของผมทานอาจเขาใจผิดครับ ปกติถาเปนหนอนเจาะ 

เราจะเห็นมรี ูและมขียุไมปรากฏใหเหน็ สวนอาการยางไหลของมะนาวน้ันเปนโรคทีเ่กิดจากเชือ้รา เมือ่พบอาการ

ที่เกิดกับกิ่งเราก็ตัดแตงกิ่งที่เปนโรคเผาทําลายเสีย และฉีดพนสารปองกันกําจัดเชื้อรา แตถาเปนกับลําตน

หลกัถาใหญพอทีจ่ะถากสวนทีเ่ปนยางไหลออกไดก็ใหทาํ แลวเอาท่ีถากออกไปเผาทาํลาย แลวทาดวยสารปองกัน

กาํจัดเชือ้รา แตถาถากไมไดใหใชสารปองกนักาํจดัเช้ือราทาลําตนใหท่ัว ขณะเดยีวกันกห็ลีกเล่ียงการทาํใหลาํตน

เปยกชื้นครับ

ขณะนี้รายการทีวีนําเสนออยูที่สถานีโทรทัศน NBT (ชองหมายเลข 2) 

วันอาทิตยเวลา 05.00-05.30 น. ครับ หรือติดตามชมยอนหลังไดที่ www.tidbuan.com ครับ

จดหมายฉบับที่สี่ที่เขียนมาถึงผมดังนี้ครับ



��.indd   3 31/5/2557   13:57:41






