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 ตนโสก หลายทานเมื่อเห็นตนไมตนน้ีอาจแยงวา ไม ใชช่ือน้ีสักหนอย ชื่อน้ีตางหาก 
ใชแลวคะ ตนโสกมีชื่ออื่นๆ อีก เรียกตามแตละทองถิ่น เชน จังหวัดสุราษฎรธานีเรียก โสกน้ํา 
จังหวัดยะลาเรียกชุมแสงน้ํา ทางภาคเหนือเรียกตนสมสุก หรือยังมีชื่ออื่นๆ ท่ีเรียกกันอีกคือ 
อโศก โศก อโศกนํ้า และอโศกวัด

 โสกเปนไมยนืตนขนาดเล็กถงึขนาดกลาง มถิีน่กาํเนดิในประเทศอนิเดยีและศรีลงักา มคีวามสงู
ของตนประมาณ 5-15 เมตร และอาจสูงไดถึง 20 เมตร เรือนยอดเปนรูปทรงกลมพุมทึบ แตกกิ่ง
กานเปนพุม ปลายกิ่งหอยยอยลูลง ใบเปนใบประกอบแบบขนนกปลายคู ออกดอกเปนชอแบบชอเชิง
หลั่นตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ดอกมีสีสม สีแสด จนถึงสีแดง กลีบเลี้ยงเปนหลอดเรียวยาว

 โสกเปนตนไมท่ีนิยมปลูกประดับตามอาคารสถานที่ ริมน้ํา สวนสาธารณะ เพราะเปนตนไมที่
มีทรงพุมสวย ดอกมีสีสันสวยงาม แตไมคอยนิยมปลูกตามบานคงเปนเพราะรูสึกวาช่ือไมเปนมงคล 
ทั้งๆ ที่ชื่อเขียนวาโสก ไมใช โศก แตการออกเสียงเหมือนกัน

 โสกจะออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ นิยมขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด และตอนกิ่ง 
สามารถขึ้นได ในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะพื้นที่ริมนํ้า
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สารบัญ

CONTENTS

บทบรรณาธิการ

   ที่ปรึกษา 
 คุณโยชิฮิโระ ทามูระ
 คุณเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช

 คุณวัชระ ปงสุทธิวงศ 

 บรรณาธิการ
 คุณสุภัค เหลาดี

 กองบรรณาธิการ
 คุณกิจ ประเสริฐชัย 

 คุณบุรินทร  พิชัยรัตน 
 คุณพรพรรณ จริยาบูรณ
 คุณอภิสิทธิ์ ใจกลา
 คุณชญานีย สุวรรณประไพศรี

 เพื่อนแทเกษตรไทยฉบับแรกของป 2561 มีเนื้อหา

สาระตามความประสงคของสมาชิกที่แนะนํากันมา สําหรับ

การเกษตรในปนี้  ขอฝากเรื่องสภาพลม ฟา อากาศ

ที่แปรปรวนอยางหนัก ดังปรากฏในประเทศทางยุโรป และ

อีกหลายๆ ประเทศที่ประสบปญหาอากาศหนาวเย็นมาก 

 สําหรับประเทศไทยก็เหมือนกัน ปนี้หลังหมดฤดูฝน

แลว ก็มีฝนตกมาเปนระยะโดยตลอด แถมดวยพายุที่รุนแรง 

สรางความเสียหายแกบานเรือนมากมาย แมตนไมก็หักโคน

เปนจํานวนมาก สิง่เหลาน้ีคอืขอควรพิจารณาวาปนีพ้อถงึฤดู

ฝนเขาจริง ฝนจะทิ้งชวงหรือไม และปลายปจะมีพายุมา

พรอมกันอีกหรือไม ไมมีใครคาดเดาลมฟาอากาศได

 ส่ิงที่เราทําไดคือเตรียมความพรอมในการเพาะปลูก 

พรอมรับกับทุกสภาวการณดวยความไมประมาทดีที่สุด 

ขอให ทุกท านประสบผลสําเร็จในการทําการเกษตร

โดยทั่วหนากัน 

กองบรรณาธิการ
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เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คุณภาพผลผลิตของขาวพันธุ กข49 คุณภาพผลผลิตของขาวพันธุ กข49 
(นาปรัง) ที่ไดรับปุยสูตรตางกัน ฤดูที่ 2(นาปรัง) ที่ไดรับปุยสูตรตางกัน ฤดูที่ 2

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย มีเนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปทั้งหมด 58.6 ลานไร ไดผลผลิต 

25.2 ลานตัน ผลผลิตตอไร 446 กิโลกรัม (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) และในพื้นที่ภาคกลางเปนพื้นที่

ปลูกขาวนาปเขตชลประทานที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่ปลูกขาวนาปมากถึง 

1.2 ลานไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) โดยมีขอจํากัดในการผลิตขาวจากสภาพอากาศที่แปรปรวน 

ปุยเปนปจจัยสวนหนึ่งที่สําคัญ ถาหากเกษตรกรใชปุยที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่ และใสปุยใหตรงตามชวง

เวลาที่ขาวตองการ จะทําใหพืชไดปริมาณธาตุอาหารอยางเพียงพอ และสามารถใหผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพ

 ดังนั้น บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) จึงทําการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชปุย 

สูตรตางๆ ที่มีผลตอปริมาณองคประกอบผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของขาว ในฤดูนาปรัง ในเขตพื้นท่ี

ชลประทาน และหาสูตรปุยที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกขาวนาปรังในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัทฯ ทําการ

ทดลอง ณ แปลงนาเกษตรกร อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ในการทดลองครั้งนี้ ใชขาวพันธุ กข49 ซึ่งเปนพันธุ

ขาวขาวอายุสั้น อายุเก็บเกี่ยว 102-107 วัน มีการปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี ใหผลผลิตสูง มีการปลูกมาก

บริเวณแถบพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือตอนลาง ในเขตชลประทาน

 ทําการปลูกดวยวิธีการปกดําใชกลา อายุ 15 วัน โดยใชรถปกดํา ระยะปลูก 30x16 ซม. ตอตน

ตารางที่ 1 ตํารับการทดลองปุยสูตรตางๆ

ตํารับการ 
ทดลองที่

ครั้งที่ 1
อัตรา

(กก./ไร)
ครั้งที่ 2

อัตรา 
(กก./ไร)

ครั้งที่ 3
อัตรา 

(กก./ไร)

ตํารับที่ 1 46-0-0 25 16-12-8 25 16-12-8 15

ตํารับที่ 2 16-12-8 35 16-16-8 35 - -

ตํารับที่ 3 16-12-8 35 20-8-20 30 - -

ตํารับที่ 4 15-15-15 พรีเมี่ยม 35 15-15-15 พรีเมี่ยม 35 - -
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ผลการทดลอง
ตารางที่ 2 องคประกอบผลผลิตรวม (เฉลี่ย)

องคประกอบผลผลิต
46-0-0, 16-12-8 

(2 ครั้ง)
16-12-8, 
16-16-8

16-12-8,
20-8-20

15-15-15 พรีเมี่ยม 
15-15-15 พรีเมี่ยม

ความสูงตนขาว 83.02 84.87 84.27 86.24

ความยาวรวง 23.13 24.19 24.54 24.40

จํานวนรวงตอตารางเมตร 370.67 369.00 379.33 403.00 

จํานวนตนตอกอ 17.89 17.87 18.35 20.17

จํานวนรวงตอกอ 17.65 17.57 18.06 19.19

นํ้าหนักแหงตน (กก./ตร.ม.) 0.86 1.03 0.95 0.95 

จํานวนเมล็ดดีตอรวง 80.5 71.93 75.1 85.10

จํานวนเมล็ดลีบตอรวง 4.93 4.60 4.63 4.50

นํ้าหนักเมล็ดดี (กรัม/ตร.ม.) 728.47 808.73 782.07 822.30

นํ้าหนักเมล็ดลีบ(กรัม/ตร.ม.) 16.03 21.00 22.30 22.30 

เปอรเซ็นตเมล็ดดี (%) 94.23 93.99 94.19 94.98

นํ้าหนัก 1,000 เมล็ดดี (กรัม) 30.93 29.70 30.40 29.93

ผลผลิตตอไร 1,041.20 1,177.57 1,136.99 1,201.36

หมายเหตุ : เก็บขอมูลที่ความชื้น 20 เปอรเซ็นต 

ตารางที่ 3 ตนทุน ผลผลิต มูลคาผลผลิต และกําไรสุทธิตอไร

ตํารับการทดลอง
ตนทุนผลิตตอไร

(บาท)

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัม)

มูลคาผลผลิตตอไร 

(บาท)

กําไรสุทธิตอไร

(บาท)

46-0-0 

16-12-8 (2 ครั้ง)
6,673 1,041.20 9,891.40 3,218.40

16-12-8 

16-16-8
6,617 1,177.57 11,186.92 4,569.92 

16-12-8

 20-8-20
6,609 1,136.99 10,801.41 4,192.41

15-15-15 พรีเมี่ยม 

15-15-15 พรีเมี่ยม
6,722 1,201.36 11,412.92 4,690.92 

หมายเหตุ : คิดจากราคารับซื้อผลผลิตเปนเมล็ดพันธุขาวเกรดเอ กิโลกรัมละ 9.50 บาท (เดือนพฤศจิกายน 2559)
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สรุปผลการทดลองและวิจารณ
 จากผลการทดลองพบวา ตํารับการทดลองที่

ใชปุยสูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม 2 ครั้ง มีศักยภาพทําให

ขาวแตกกอดีที่สุดโดยมีคาเฉล่ียของจํานวนตนตอกอ

สูงสุด มีจํานวนเฉลี่ยรวงตอกอ จํานวนเมล็ดดีตอรวง 

เปอรเซ็นตเมล็ดดี นํ้าหนักเมล็ดดีตอตารางเมตร 

ปริมาณผลผลิตตอไรมากที่สุด เนื่องจากการใชปุยสูตร 

15-15-15 พรีเมี่ยม 2 ครั้ง ทําใหขาวไดรับปริมาณธาตุ

อาหาร ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมากกวาตํารับการ

ทดลองอืน่ โดยฟอสฟอรสัมสีวนชวยในการเจรญิเตบิโต

ทางราก อีกทั้งยังสงเสริมการแตกกอของขาวจึงมีผล

ทําใหขาวแตกกอไดดี มีจํานวนตนตอกอมากที่สุด 

มีจํานวนเมล็ดดีตอรวงและเปอรเซ็นตเมล็ดดีมากกวา

ตํารับการทดลองอื่น ธาตุโพแทสเซียมมีผลตอการ

พัฒนารวงโดยจะชวยลําเลียงอาหารมาเก็บไวที่เมล็ด 

และในตํารับการทดลองน้ีมีผลทําใหกําไรสุทธิมากสุด

เทากับ 11,412.92 บาทตอไร จึงเปนสูตรที่เหมาะสม

สําหรับใชแนะนําสงเสริมใหแกเกษตรกร อีกทั้งสีของ

เปลือกเมล็ดในตํารับการทดลองนี้ยังเปนที่พอใจ

ของเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวอีกดวย สวนตํารับ

การทดลองที่ใชปุยสูตร 16-12-8 และ 20-8-20 มีผล

ทํา ใหความยาวของรวงสูงสุด เนื่องจาก การใสปุ ย

ในคร้ังที่ 2 ของตํารับการทดลองน้ีไดรับปริมาณ

โพแทสเซียมมากที่สุด ทําใหมีผลตอการพัฒนารวง

มาก ท่ีสุด  อย  างไรก็ตามเพื่ อ ให การทดลองมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน จงึควรทาํการทดลองซํา้ ณ แปลง

ทดลองเดิมอีกหนึ่งฤดู เพื่อเปนขอมูลเปรียบเทียบผล

การทดลองระยะยาวตอไป
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ภาคผนวก

ภาพแปลงปลูกขาว 

ภาพใสปุย

ภาพเก็บขอมูลองคประกอบผลผลิต
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ธาตุอาหารพืช
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 ปุยเคมีเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการเพิ่มผลผลิตยางพารา ทั้งนี้ใน

การผลิตนํ้ายาง 1 ตัน จะสูญเสียธาตุไนโตรเจนในดิน 20 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 

5 กิโลกรมั โพแทสเซยีม 25 กโิลกรมั แคลเซยีม 4 กโิลกรมั แมกนเีซยีม 5 กโิลกรมั 

และกํามะถัน 2 กิโลกรัม นอกจากนี้ธาตุอาหารบางสวนยังสูญเสียไปกับไมยาง

ที่โคน ในกระบวนการสะสมชีวมวลและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป หากใสปุย

ในอัตราที่ไมเพียงพอเพื่อชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไปจากดิน ยอมทําใหเกิด

การขาดสมดุลของธาตุอาหารในดิน มีผลทําใหความอุดมสมบูรณของดินตํ่า 

และผลผลิตยางลดลง

 การผลิตยางพารา 3.1 ลานตัน ถาคิดเปนมูลคาของธาตุไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่ติดไปกับผลผลิตแลว มีมูลคาประมาณ 

970 ลานบาท จะเห็นไดวาปริมาณธาตุอาหารพืชดังกลาว ซึ่งจัดวาเปน

ตนทุนธรรมชาติที่ ยังมิไดถูกนํามาคิดเปนตนทุนการผลิตทางการเกษตร 

ตามธรรมชาติน้ัน ดินจะคงสภาพปริมาณธาตุอาหารพืชไดนานพอสมควร 

แมวาในธรรมชาตปิรมิาณธาตอุาหารพชืในแตละแหงจะแตกตางกันตามชนดิของ

ดินและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ก็ตาม แตเมื่อนํามาใชโดยไมถูกวิธี ขาดการบํารุงรักษา

หรอืขาดการเขาใจธรรมชาต ิการเลือกใชเทคโนโลยไีมสอดคลองกบัสภาพปญหา

ของดินยอมทําใหดินนั้นเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว
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 การจดัการดนิและปุยทีถู่กวธิจีะทําใหผลิตภาพ

ของดินดี (Soil productivity) ซึ่งหมายถึงมีปริมาณธาตุ

อาหารพืชในดิน มีสมบัติทางกายภาพของดินและ

ปริมาณจุลินทรีย ที่ เพียงพอตอการเจริญเติบโต 

และการใหผลผลิต ดังนัน้ ปุยเคมแีละปุยอนิทรียจงึเปน

สิ่งจําเปนที่ตองใชกับยางพารา เพื่อประโยชนตอการ

เจริญเติบโตและการใหผลผลิตยางอยางยั่งยืน

ธาตุอาหารที่จําเปนตอการผลิตยางพารา
 การปลกูยางในพืน้ทีดิ่นเดิมตดิตอกนัเปนเวลา

นานกวา 50 ป ธาตุอาหารในดินไดถูกนําไปใชในการ

สรางลําตนและนํ้ายาง ซึ่งสวนที่สูญเสียไปกับน้ํายาง

ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและไมยางที่โคนเพื่อปลูกแทน

ในรอบตอไปเปนการสูญเสียที่ไมสามารถนํากลับคืน

สูดินได เชนเดียวกับธาตุอาหารบางสวนที่ถูกชะลาง

และติดไปกับอนุภาคดินในกระบวนการกรอนของดิน 

อยางไรก็ตามยังมีธาตุอาหารบางสวนที่สามารถกลับ

คนืสูดนิไดจากการเนาเปอยของใบยางทีร่วงหลนบนดนิ 

และเศษซากพืชที่อยูในสวนยาง ซึ่งจะยอยสลายให

อินทรียวัตถุแกดิน แตหากไมมีการชดเชยธาตุอาหาร

ที่สูญเสียไป ยอมทําใหดินขาดสมดุลของธาตุอาหาร 

มีผลกระทบตอศักยภาพการผลิตยางพารา โดยธาตุ

อาหารที่จําเปนสําหรับยางพารา มีดังนี้

 1. ไนโตรเจน (N) มีความสําคัญตอการเจริญ

เติบโตของตนยางและผลผลิตยาง เปนกลุ มธาตุที่

ยางพาราตองการปริมาณสูง มักพบการขาดธาตุ

ไนโตรเจนในสวนยางที่เปนดินทรายและไมไดปลูกพืช

คลุมดนิตระกลูถัว่ (การปลกูพชืคลมุดนิจะสลายใหธาตุ

ไนโตรเจนปละ 89-133 กิโลกรัมตอไร ทําใหลดการใช

ปุยไนโตรเจนได) อาการขาดไนโตรเจนที่แสดงใหเห็น

คอื ใบสเีขยีวแกมเหลอืง ใบเลก็กวาปกต ิจาํนวนใบนอย 

ขนาดลําตนเล็ก แคระแกร็น สีผิวของเปลือกกรานและ

แข็งกวาปกติทําใหกรีดยาก

 2. ฟอสฟอรัส (P) ชวยในการเจริญเติบโต

ของราก จึงมีผลตอการผลิตยางเชนเดียวกับไนโตรเจน

และโพแทสเซยีม ถึงแมวายางพาราตองการฟอสฟอรสั

ในปริมาณนอยกวาไนโตรเจนและโพแทสเซียม แตยัง

พบการขาดฟอสฟอรัสในดิน จากการท่ีดินมีอินทรีย

วัตถุตํ่าและการใสปุยท่ีไมไดสัดสวนของธาตุอาหาร

ที่ยางพาราไมต องการ อาการที่ต นยางขาดธาตุ

ฟอสฟอรัสที่เห็นไดชัดคือ ใตทองใบเปนสีบรอนซและ

สีมวงปรากฏใหเห็นกอน บริเวณหลังใบมีสีเหลือง

นํ้าตาล หลังจากนั้นยอดใบจะแหงลงมาเปนสีนํ้าตาล

แดงลกุลามลงมาจากสวนปลาย สวนทีเ่ปนสนีํา้ตาลนัน้

จะหดตัวมวนขึ้น

  การใสปุยฟอสฟอรสัใหแกตนยางในดินท่ีมี

คาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่ากวา 10 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม จะทําใหตนยางตอบสนองตอการใชปุ ย

ฟอสฟอรัส แตหากในกรณีที่ใสปุยฟอสฟอรัสใหแกตน

ยางมากเกินไป จะมีผลทําใหดินขาดธาตุอาหารเสริม 

เชน เหล็ก และแมงกานีสได
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 3. โพแทสเซยีม (K) ชวยในการสงัเคราะหแสง 

สรางแปงและนํ้าตาลซูโครส ซึ่งเปนสารตั้งตนในการ

สรางนํ้ายาง จึงมีผลตอการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ยัง

ควบคุมการเปด-ปดของปากใบ ชวยใหทุกสวนของตน

ยางและระบบรากแข็งแรง ทนตอโรคและแมลง 

เนื้อดินเปนปจจัยที่ควบคุมความเปนประโยชนของ

โพแทสเซียมในดิน ดังน้ันสูตรปุยและอัตราปุยที่ใชกับ

ยางพาราจึงแตกตางกันตามชนิดของเนื้อดิน ตนยางมี

ความตองการไนโตรเจนและโพแทสเซยีมสงู การใสปุย

ไนโตรเจนเพียงอยางเดียวโดยไมใสปุยโพแทสเซียมจะ

ทาํใหการเจรญิเตบิโตของตนยางและผลผลติยางลดลง

หรอือกีทางหนึง่การใสปุยโพแทสเซยีมเพยีงอยางเดยีว

โดยไมใสปุยไนโตรเจนจะทาํใหการเจรญิเตบิโตของตน

ยางดข้ึีน แตจะไมมผีลทาํใหผลผลติยางเพิม่ขึน้ ตนยาง

ทีข่าดโพแทสเซยีมจะแสดงอาการใบเหลอืงซดีทัว่ทัง้ใบ 

โดยจะเริ่มจากยอดและขอบใบ หากขาดรุนแรงจะเห็น

สีเหลืองซีดทั่วทั้งตน

 4. แคลเซียม (Ca) มีบทบาทในการลดความ

เปนพิษของอลูมินัม ซึ่งมีปริมาณสูงในดินกรด จึงมีผล

ในการเพิ่มความเปนประโยชนของฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมในดินปลูกยาง ซึ่งดินปลูกยางสวนใหญมี

ธาตุแคลเซียมเพียงพอและยางพาราเปนพืชที่ปรับตัว

ไดในสภาวะแวดลอมที่มีแคลเซียมตํ่า ดังนั้นจึงไมพบ

อาการขาดธาตแุคลเซยีมในดินปลกูยาง แตในกรณีทีด่นิ

ขาดแคลเซียม จําเปนตองเพิ่มปริมาณแคลเซียมใหแก

ดินโดยการใสปูนหรือยิปซัม แตถามีแคลเซียมมากเกิน

ไปจะทาํใหการดดูใชโพแทสเซยีมและแมกนเีซียมลดลง 

อาการขาดธาตุแคลเซียมของยางพาราทําใหขอบใบ

ออน มีสีนํ้าตาล ใบไมสามารถคลี่ออกไดเต็มที่

 5. แมกนีเซียม (Mg) มีผลตอการเจริญเติบโต

และการเพ่ิมผลผลิตของยางพารา ดินปลูกยางที่ขาด

ธาตุแมกนีเซียม จําเปนตองใสปุยที่ใหแมกนีเซียมใน

รูปของแมกนีเซียมซัลเฟต หรือคีเซอไรท (26% MgO) 

หรือการใสปูน อาการขาดแมกนีเซียมจะทําใหขอบใบ

และพื้นที่ระหวางเสนใบมีสีเหลืองเห็นไดชัด แตเสนใบ

ยังเขียวอยู

 6. เหล็ก (Fe) จําเปนสําหรับการสังเคราะห

คลอโรฟลล ดินปลูกยางสวนใหญมีความเปนกรด-ดาง

ระหวาง 4.5-6.0 จงึมกัไมพบการขาดธาตเุหล็ก แตการ

ขาดธาตุเหล็กจะมีความสัมพันธกับการเกิดโรคของ

ยางพารา ภายใตการขาดทีร่นุแรงจะทาํใหเกดิโรคใบจดุ

กางปลาที่เกิดจากเชื้อ Corynespora cassiicola 

(Pushparajah et al., 1988) การขาดธาตุเหล็กจะทําให

ใบเหลืองทั่วทั้งใบ

 7. แมงกานีส (Mn) สวนยางสวนใหญพบ

ปริมาณแมงกานสีในดนิและใบยางสูงมาก อาจเปนพิษ

ตอตนยางไดและมผีลทาํใหปรมิาณฟอสฟอรสัในดนิตํา่

มาก สวนดินที่มีฟอสฟอรัสสูงอาจขาดแมงกานีสได 

เชนเดียวกับดินที่เปนดาง อาการขาดธาตุแมงกานีส

แสดงที่บริเวณใบออนบริเวณกลางใบเปนสีเหลือง แต

เสนใบยังเขียว โดยทั่วไปอาการขาดคลายกับเหล็ก 

แตอาการขาดเหล็กใบจะมีสีซีดกวา

 8. สังกะสี (Zn) เปนธาตุที่จําเปนตอการสราง

คลอโรฟลลและการสังเคราะหโปรตีน การขาดธาตุ

สังกะสี จึงมีผลทําใหตนยางชะงักการเจริญเติบโต 

ไมตานทานตอเชือ้ Oidium ทีเ่ปนสาเหตขุองโรคราแปง

และนํ้ายางลดลง มักพบการขาดสังกะสีในแปลงยางที่

ใสปุยฟอสฟอรัสอัตราสูงติดตอกันเปนเวลานาน และ

พบในดินดาง ทําใหตนยางออนแอตอโรคใบจุดนูน

และโรคใบจุดกางปลา ลักษณะอาการขาดธาตุสังกะสี

แสดงที่ใบออน บริเวณกลางใบเปนสีเหลือง แตเสนใบ

ยังเขียว

 9. โบรอน (B) ดินทรายและดินกรดจัดจะเกิด

การชะลางโบรอนไดมาก ทําใหดินมีโอกาสขาดโบรอน 

แตถาหากดนิทีม่โีบรอนมากเกนิไปกจ็ะเกดิการเปนพษิ 

และสัมพนัธกับการเกิดอาการเปลือก แหงของยางพารา 

มกัพบในยางพาราทีป่ลูกในดินท่ีเกิดจากการทบัถมโดย

นํ้าตามที่ราบลุมชายทะเล อาการเปนพิษของโบรอน
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โดยทั่วไปขอบใบและปลายใบมีสีเหลืองแลวคอยๆ

เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลแหงตาย และรวงหลนไปในที่สุด 

โดยจะแสดงอาการที่ใบที่อยูสวนดานลางของลําตน 

เน่ืองจากโบรอนเปนธาตุปฏิปกษกับโพแทสเซียม 

แคลเซียม และแมกนีเซียม อาการเปนพิษของโบรอน

จะทําใหพืชขาดธาตุอาหารเหลานี้ได

ที่มา : หนังสือคําภีรดินและปุยไทย. 2558
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โดย.....นิรนาม

 สะตอ เปนพืชพื้นเมืองที่ขึ้นอยูในปาแถบภาคใตของไทยจะ 

โดยมคีนทองถิน่เกบ็ผลผลติจากปามาบรโิภคหรอืจาํหนายกนัในทองถิน่

ในปจจุบันสะตอเปนพืชท่ีไดรับความนิยมบริโภคอยางแพรหลาย 

ผลผลิตที่ออกมายังเปนที่ตองการของตลาดอยูมากโดยเฉพาะชวง

นอกฤดูกาล มีจุดรับซื้อและจําหนายผลผลิตหลายแหง ผูเขียนจึงนํา

บทความนี้มาเขียนใหเกษตรกรลองหันมาปลูกเพื่อการคากันมากขึ้น

เพราะสะตอสามารถปลูกไดทุกภาคทั่วไทย 

 สําหรับการใชประโยชน จะนําสะตอมาใชรับประทานไดทั้งใน

รูปแบบของสะตอสด หรือทําใหสุกกอนโดยการเผา ตม หรือนํามาดอง

กอนเพื่อเปนการถนอมอาหารใหเก็บไวไดนาน ในปจจุบันคนสวนมาก

คนนิยมกินสะตอกันมากขึ้น จากที่เคยสายหนาเพราะกลิ่นแรง เชน

ผูเขียนเปนตน เมื่อกอนไดกล่ินก็ไมอยากดม แตเมื่อมีญาติที่เปนเขย

ชาวใตนํามาผัดกล่ินโชยทั้งบาน โดยเร่ิมจากนําพริกเหลืองตํากับ

กระเทียมและหัวหอม แลวนําลงกระทะผัดเล็กนอยสักครู ใสสะตอ

ทีเ่ตรียมไวและใสกะปลงไปเล็กนอยผดัใหเขากัน หยิบหมสัูบใสลงไปดวย

ทําการปรุงรส ขั้นสุดทายเติมนํ้านิดหนอยแลวใสกุงสดท่ีปอกเปลือก

ผาหลังเตรียมไวผัดเร็วๆ แลวบีบมะนาวลงไปดวยเปนอันเสร็จ ตักขึ้น

ใสจาน ลางกระทะแลวทําไขเจียวอีกหนึ่งจานแลวหันหนามาชวน

ผูเขียนดวยความเกรงใจก็เลยคิดวากินนิดหนอยกับไขเจียวแลวกัน
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ปรากฏวาผูผัดพูดพลางตักสะตอผัดพลางใสในจาน

ผูเขยีน กเ็ลยตองเลยตามเลย เมือ่เคีย้วคาํแรกกลืนเสรจ็

นํา้ตาไหล (เพราะเผด็) นกึในใจเลยวาโธเอยทาํไมไมกิน

เสียตั้งนานแลวเพราะมันอรอยจริงๆ เลย 

 คุยนอกเรื่องมาเสียยาวเดี๋ยวจะกลายเปน

คอลัมนอาหารไปนะจะมาเขาเรื่องกันใหมจะ ใน

ปจจุบันการปลูกสะตอสวนมากจะปลูกรวมกับไมผล

อื่นๆ แตบางสวนก็ปลูกเปนแปลงเดี่ยว ดังนั้นจึงจัดได

วาสะตอเปนพืชยืนตนที่สําคัญ สามารถสรางรายไดให

แกเกษตรกรนอกเหนอืจากการจาํหนายผลผลติพชืหลกั

ชนิดอื่นในระยะยาว

 ประโยชนของสะตอ เปนพชืสรางรายไดใหแก

เกษตรกรในระยะยาว ราก ชวยยึดดินไมใหพังทลาย

และทําใหดินชุมชื้น ใบ เปนปุยเพิ่มความอุดมสมบูรณ

ใหแกดนิ ลาํตนใชทาํเครือ่งตกแตงบานหรอืลงัไม เมล็ด 

ใชประกอบอาหารไดมากหลายทั้งตม แกง ผัด หรือรับ

ประทานดบิ และมสีรรพคณุทางยา เชน เปนยาระบาย 

ลดความดัน และลดนํ้าตาลในเลือด

 สะตอ เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญสูงได

ถึง 30 เมตร เปนพืชที่ตองการความชื้นสูงชอบดินรวน

มีความอุดมสมบูรณดีและคอนขางเปนกรด คาความ

เปนกรดเปนดางของดิน 5.2-6.5 มีการระบายนํ้าดี

สะตอสามารถขึ้นไดดีในที่สูงถึง 2,000 ฟุต จากระดับ

น้ําทะเล อุณหภมู ิ20-30 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธ 

75-80 เปอรเซ็นต ดังน้ันการเลือกพื้นที่ปลูกสะตอจะ

ตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมตอการเจริญ

เตบิโตของสะตอเปนสําคญั นอกจากน้ียังตองคาํนงึถงึ

ปจจัยอื่นๆ เชน พื้นที่ปลูกควรมีการคมนาคมสะดวก 

เพือ่สามารถขนยายผลผลิตไดรวดเร็ว และอยูใกลตลาด

ทัง้น้ีเพือ่จาํหนายผลผลิตและจดัซือ้วสัดุทางการเกษตร

 พนัธุสะตอ สามารถจาํแนกไดเปน 2 พันธุหลกั 

ไดแก สะตอพันธุขาว และสะตอพันธุดาน

   ฤดูปลูก ควรปลูกในชวงฤดูฝน คือ ประมาณ

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

 การเตรียมดินและหลุมปลูก ขุดหลุมขนาด 

1x1x1เมตร เก็บวัชพืชออก ตากดินไว 1-2 สัปดาห 

ปรับสภาพดินดวยการใสปุยหินฟอสเฟตรองกนหลุม 

หลุมละ 1 กระปองนม ผสมดนิกับปุยคอกหรือปุยหมัก 

1 บุงกี๋ คลุกเคลาใหเขากันแลวกลบใสหลุมจนเต็ม
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   วธิกีารปลกู ใชจอบขดุดินใหหลมุลกึกวางพอดี

กับขนาดถุงของกลาสะตอที่เตรียมไว โดยกรีดถุง

พลาสติกออกแลวนํากลาวางในหลุมแลวกลบดิน 

กดดินโคนตนใหแนนพอสมควร นําไมมาปกแนบกับ

ลําตนสะตอผูกเชือกยึดเพื่อกันลมโยก รดนํ้าใหชุ ม 

ควรทํารมเงาใหสะตอที่ปลูกใหม อาจใชทางมะพราว

หรือแสลนก็ได จนกวาตนสะตอจะแข็งแรงเต็มท่ีจึงนํา

ที่บังรมออก

 ระยะปลูก ควรใชระยะปลูก 10x10 เมตร 

ในหนึ่งไรจะปลูกได 16 ตน

 การปลูกพืชรวม ควรปลูกพืชอ่ืนรวมดวย

ในลักษณะวนเกษตรเพ่ือใหตนสะตอมีความสมบูรณ

และอายุการใหผลผลิตยืนยาว เชน ขนุน ทุเรียน 

มะพราว มะละกอ มังคุด ลองกอง เงาะ เปนการสราง

รายไดหลายทางใหกับเกษตรกร

 การใหนํ้า รดน้ําใหชุมชื้นเสมอ สะตอที่ปลูก

ใหมในปแรกควรใหนํา้วนัเวนวนัในชวงแลง และควรหา

เศษพืชคลุมโคนตนเพื่อรักษาความชื้น เมื่ออายุได 

2-3 ป ควรใหนํ้า 2 ครั้งตอสัปดาห สําหรับสะตอที่ให

ผลผลิตแลวระยะท่ีตองการนํ้ามาก คือชวงระยะ

ออกดอก ติดฝก จนถึงเก็บเกี่ยว แตในชวงฤดูฝนควร

ทําชองระบายนํ้าใหดวย

 การพรวนดนิ ควรทาํตัง้แตเริม่ปลกูเปนตนไป

ปละประมาณ 3 ครัง้ เพือ่ชวยกาํจดัวชัพชื ไขแมลง และ

เปนการถายเทอากาศในดิน สําหรับสะตอที่ใหผลผลิต

แลวควรพรวนดินชวงกอนออกดอกและหลังเก็บเก่ียว

ผลผลิตแลว

 การใหปุย 1.ใหปุ ยคอกหรือปุยหมักอัตรา 

1-2 ปบตอตน โดยใสหลังจากเก็บเกี่ยวแลว จะทําให

ต นสะตอสมบูรณ และใหผลผลิตสมํ่าเสมอทุกป 
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2. ปุยเคมี ใหชวงท่ีสะตอยังไมใหผลผลิต ควรใหปุย

สูตร 16-20-0 ในอัตรา (กิโลกรัม) ครึ่งหน่ึงของอายุ

ตนสะตอ และควรแบงใส 2 ครั้งใน 1 ป คือชวง

เดือนพฤษภาคม และตุลาคม ควรใสปุยคอกรวมดวย 

1-2 บุงกี๋ สวนสะตอที่ใหผลผลิตแลว ควรใชปุยสูตร 

15-15-15 หรือ 13-13-21 ในอัตรา 1 กิโลกรัมตอตน 

แบงใส 2 ครั้ง คือ กอนออกดอกและหลังเก็บเกี่ยว

ผลผลิตแลว และควรเพิ่มอัตราการใสตามอายุของ

ตนสะตอโดยเพิ่มปละ 0.5 กิโลกรัมและควรใสปุยคอก

รวมดวยทุกครั้ง

 การตัดแตงกิ่ง ควรทําหลังจากที่เก็บเก่ียว

ผลผลิตแลว เพื่อกําจัดกิ่งที่ไมสมบูรณ กิ่งแหง กิ่งตาย 

กิ่งเบียด กิ่งที่มีแมลงทําลายหรือกิ่งที่ไมโดนแสงแดด 

ทําใหทรงพุ มโปร งขึ้น ส วนการตัดยอดจะทําใน

ชวงเริ่มปลูกสะตอ ในขณะที่สะตอมีความสูงประมาณ 

2-3 เมตร เพื่อบังคับใหมีการแตกพุมเตี้ย งายตอ

การเก็บเกี่ยว

 (โปรดติดตามเรื่องโรคและแมลงของสะตอใน

ฉบับตอไป)

 บรรณานุกรม 

 การผลิตสะตอ กรมสงเสริมการเกษตร 

 ราคาพืชผัก ตลาดสี่มุมเมือง  ราคาพืชผัก ตลาดสี่มุมเมือง 
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นิรนาม

คงไมมีใครไมรูจักจิ้งหรีด แตจิ้งหรีดรอยลานนี่ซิอะไรกัน?
 

 ก็จิ้งหรีดกําลังเปนพระเอกไง ทานทราบหรือไมวา จิ้งหรีดเปนหนึ่งในแมลงที่กําลังเปน

ความหวังของมนุษยชาติ จิ้งหรีดเปนอาหารที่จะเลี้ยงประชากรโลกในอนาคต ดีทั้งตอผูบริโภค

และดีตอสิ่งแวดลอม ในชวง 3-4 ป ที่ผานมา ประเทศไทยผลิตจิ้งหรีดไดสูงถึง 7,500 ตัน/ป 

คิดเปนมูลคาจิ้งหรีดสดกวา 750 ลานบาท ในตางประเทศก็มีโรงงานแปรรูปจิ้งหรีดมาต้ังแตป 

พ.ศ. 2556 มีการจําหนายจิ้งหรีดในรูปอบแหงและบดเปนโปรตีนผงเพื่อเพิ่มโปรตีนใหกับอาหาร 

แมแตลูกกวาดเจลลี่จิ้งหรีด กลิ่นรสตางๆ ก็มีการจําหนายเปนสินคาออนไลนทั่วไป ตอนนี้ทานฅ

คงพอจะเห็นภาพแลวใชไมวาจิ้งหรีดไมธรรมดาเลย

 องค การสหประชาชาติประมาณการว า 

ป พ.ศ. 2558 ประชากรโลกมีจํานวนราวๆ 7,300 

ลานคน จะเพิ่มจํานวนเปน 8,500 ลานคน ในป 

พ.ศ. 2573 และ 9,700 ลานคนในป พ.ศ. 2593 

และ 11,200 ลานคนในปพ.ศ. 2643 แนนอนวา

ในอนาคตความตองการอาหารและอาหารสตัวจะตอง

เพิ่มสูงขึ้น ทําใหตองเพิ่มการผลิตอาหารสูงขึ้นอีกถึง 

70% ในขณะทีพ่ืน้ทีทํ่าการเกษตร แหลงนํา้ ปาไม และ

แหลงการทาํประมง ไมอาจเพิม่ข้ึนได ความหลากหลาย

ทางชวีภาพกเ็ริม่ลดลง พลังงานทีไ่มสามารถทดแทนได
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FAO ไดเล็งเห็นวา “แมลงที่บริโภคได”

เปนทางออกในการแกปญหาความมั่นคง

ทางอาหารในอนาคตได”

 มีรายงานวาแมลงที่ใช บริโภคเปนอาหาร

ไดมีมากกวา 1,900 ชนิด ประชากรมากกวา 2,000 

ลานคนมีการบริโภคมาอยางยาวนานแลวโดยจับจาก

ธรรมชาติ และตอมาไดมีการพัฒนามาเปนการเลี้ยง

เปนฟารม ประเทศแถบแอฟริกามีการบริโภคแมลง

ประมาณ 250 ชนิด เม็กซิโก 549 ชนิด สาธารณรัฐ-

ประชาชนจีน 180 ชนิด และประเทศในแถบลุมแมนํ้า

โขง 160 ชนิด

 ต้ังแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา องคการอาหาร

และเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization) หรือที่เรียกยอๆ วา เอฟ เอ โอ (FAO) 

ไดริเริ่มดําเนินงานตางๆ ในหลายประเทศเก่ียวกับ

แมลงท่ีบริโภคได การหันกลับมาสงเสริมการบริโภค

แมลงในปจจุบันไดรับแรงบันดาลใจจากความยั่งยืน

ของการผลิตเพ่ือใชเปนอาหาร เพราะแมลงทีบ่รโิภคได

มี โปรตีนที่มีคุณภาพสูง  อุดมด วยวิตามินและ

แอมโินแอซดิสําหรับมนษุย และมอีตัราการแลกเนือ้สงู 

เชน ในการผลติโปรตนีจาํนวนเทากนัโดยการเลีย้งสตัว

ชนิดตางๆ พบวา จิ้งหรีดตองการอาหารสัตวนอยกวา

วัว 6 เทา นอยกวาแกะ 4 เทา นอยกวาหมูและไก 

2 เทา นอกจากนี้ยังปลอยกาซเรือนกระจกและ

แอมโมเนยีนอยกวาการเลีย้งปศสุตัวอืน่ สามารถเลีย้ง

แมลงบนเศษเหลือของอินทรียวัตถุ ดังนั้นแมลงจึงมี

โอกาสเปนแหลงผลิตโปรตีนเพ่ือใชเปนอาหารของคน

หรือเปนสวนผสมของอาหารสัตวทดแทนการเล้ียงสตัว

ในปจจุบันได และจะมีบทบาทสําคัญย่ิงที่ชวยลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก 

ทําไมตองจิ้งหรีด ?
 การบริโภคจิ้งหรีดไมใชเรื่องแปลกใหม ใน

หลายภูมิภาคของโลกมีการบริโภคแมลงมาตั้งแต

สมัยดึกดําบรรพ แมคนรุนใหมจํานวนมากอาจไมคุน

เคยและเห็นวาเปนเร่ืองแปลก แตดวยคุณคาทาง

โภชนาการของจิ้งหรีดท่ีนอกจากมีโปรตีนสูงและ

มีไคโทซาน (chitosan) แลวยังเปนแหลงของโปรตีน

ที่ดีมีแอมิโนแอซิดที่จําเปนตอรางกาย มีธาตุเหล็ก 

วิตามิน B12 โอเมกา -3s โอเมกา -6s ฯลฯ ในขณะ

ที่มีคารโบไฮเดรตตํ่า จึงมีแนวคิดนําจิ้งหรีดมาทดแทน

เนื้อสัตวอื่น แตผูบริโภคสวนใหญยังลังเลที่จะบริโภค

จิ้งหรีดเปนตัว จึงไดมีการนํามาแปรรูปเพื่อใชเปน

สวนประกอบของอาหารสําเร็จรูปบางชนิดแทน ทําให

การยอมรับของคนรุ นใหมที่ใสใจตอสุขภาพไมใช

เรื่องยาก เราจึงพบเห็นสินคาจากจ้ิงหรีดในตลาด

ตางประเทศทีม่าในรปูแบบหลากหลาย ทัง้แบบอบหรอื

ทอดเปนตัว ทําเปนขนมกรุบกรอบ และมีการปรุงแตง

ใหมีรสชาติแปลกใหมไดตามที่ตองการมากมาย เชน 

รสเบคอน โดยเฉพาะการทําเปนผงเพ่ือใชเปนสวน

ประกอบของอาหารที่ประสบความสําเร็จอยางมาก 

เชน การนําไปผสมกับแปงสาลีเพื่อทําเปนขนมอบ 

ทํา เปนเสนพาสตา (pasta) อาหารอิตาเล่ียน หรือ

เริ่มถูกใช หมดไป สิ่งแวดลอมถูกทําลายมากขึ้น 

และปญหาทาทายที่สําคัญในปจจุบันก็คือ ยังมี

ประชากรโลกที่ หิ ว โหยขาดแคลนอาหารกว  า

พันลานคน
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แผนแปงตอติญา (tortilla) อาหารเม็กซิกัน เปนตน 

ที่สําคัญจิ้งหรีดไมใชอาหาร GMO เพราะเปนอาหาร

ธรรมชาติและบางประเทศยังมีการผลิตแบบอินทรีย 

เพราะตองการไดใบรับรองความเปนอินทรียท่ีจะชวย

ในการสงเสริมการตลาดไดเปนอยางดี

 จิ้งหรีดนอกจากจะดีตอผูบริโภคแลวยังดีตอ

สิ่งแวดลอมโลกดวย ที่กลาวเชนนี้ก็เพราะการเลี้ยง

จิ้งหรีดใชนํ้านอยกวาการเลี้ยงสัตวอื่นที่ใหโปรตีน

ในปริมาณที่เทากัน มีของเสียนอยไมกอใหเกิดมลพิษ

จากกาซเรือนกระจก มีงานวิจัยพบวาการทดแทนการ

บริโภคเนื้อสัตว ครึ่งหน่ึงทั่วโลกด วยจิ้งหรีดและ

หนอนนกจะลดพื้นที่ได 1 ใน 3 และมีผลใหลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจกดวย

การผลิตจิ้งหรีด
 การทําฟาร์มเลี �ยงแมลงเป็นเรื�องค่อนข้างใหม่

ในหลายประเทศ แต่พบว่ามีการทําฟาร์มจิ �งหรีดเพื�อ

ใช้บริโภคอย่างมากในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม 

แม้แต่ในประเทศแคนาดาก็มีการทําฟาร์มจิ �งหรีด 

เพื�อทําผงจิ �งหรีดสําหรับปรุงอาหาร โดยเลี �ยงจิ �งหรีด

ในลกัษณะเป็นคอนโด ครั �งละกวา่ 30 ล้านตวั มีการคดั

คุณภาพก่อนนําไปอบและบดเป็นผง ซึ�ง ต้องทํา

อยา่งถกูสขุลกัษณะตลอดกระบวนการ ในอเมริกาเหนือ

ก็มีการผลิตและจําหน่ายเช่นเดียวกัน นอกจากนี �

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที�ขึ �นชื�อในการบริโภคเนยแข็ง

และช็อกโกแลต ก็เริ�มจะมีอาหารแปลกๆ จากแมลงใน

เมนอูาหาร และพบการจําหนา่ยหนอนนก ตั�กแตน และ

จิ �งหรีด ในร้านขายของชําเพิ�มขึ �น เนื�องจากรัฐบาลได้ลด

ความเข้มงวดในการขายแมลงและผลติภณัฑ์จากแมลง

 ประเทศไทยมีการเลี �ยงจิ �งหรีดอยู่ 3 สายพนัธุ์

ได้แก่ พนัธุ์สะดิ �ง ทองดํา และจิ �งหรีดขาว โดยมีนกัลงทนุ

ต่างชาติเข้ามาลงทุนการเพาะเลี �ยงจิ �งหรีด พร้อมตั �ง

โรงงานแปรรูปจิ �งหรีด ทําเป็นขนมขบเคี �ยวรสชาติตา่งๆ 

เช่น รสต้มยํา รสวาซาบิ และยงัผลิตเป็นจิ �งหรีดชนิด

โปรตีนผง ส่งออกไปต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป 

สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และญี�ปุ่ น 

ปัจจบุนัมีฟาร์มจิ �งหรีดประมาณ 20,000 แห่ง ในพื �นที�

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดขอนแก่น 

กาฬสนิธุ์ และมหาสารคาม เกษตรกรสามารถเลี �ยงได้ถงึ 

7-8 รุ่นต่อปี อย่างแมงสะดิ �ง ใช้ระยะเวลาในการเลี �ยง 

40-50 วัน ส่วนจิ �งหรีดทองดําใช้ระยะเวลาเลี �ยง 

ประมาณ 30-45 วนั เท่านั �น ทําให้มีกําลงัผลิตสูงถึง 

7,500 ตนัตอ่ปี 

 อยางไรกต็าม ปจจบุนัสหภาพยโุรปไดประกาศ

กฎระเบียบวาดวยอาหารใหมหรือโนเวลฟูด (Novel 

food) มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2561 จึง

ทาํใหตองมกีารยืน่ขอขึน้ทะเบยีนจิง้หรีดพรอมเอกสาร
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ประกอบการพิจารณาความปลอดภัยหรือหลักฐาน

การบรโิภค กอนนาํเขาไปจาํหนาย สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ จึงไดเชิญอัครราชทูตของ EU 

Delegation และผู เชี่ยวชาญจากสํานักงานความ

ปลอดภัยอาหารแหงสหภาพยุโรป (EFSA) มาชี้แจง

สรางความเขาใจกับผูประกอบการไทย และ มกอช. 

อยูระหวางการเตรียมขอมูลเพื่อยื่นขอเปดตลาด 

เพื่อเปนชองทางใหกับอุตสาหกรรมอาหารจากจิ้งหรีด

เขาสูตลาดสหภาพยุโรปไดสะดวกขึ้น 

 “หลังจากได้รับการขึ�นทะเบียนแล้ว จะเป็น

โอกาสทองของเกษตรกรผู้เลี�ยงจิ� งหรีดของไทย ที�จะ

ขยายตลาดส่งออกไดม้ากขึ�น และเป็นช่องทางที�จะช่วย

สร้างรายได้เพิ�มให้แก่เกษตรกรหลังช่วงทํานาหรือ

ระหว่างฤดูแลง้ไดเ้ป็นอย่างดี”

ติดตามฟงรายการไทยเซ็นทรัลเคมีรักเกษตรกร
ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.30-07.00 น.

รายการทิดบวนชวนคุย
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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ภาษาเกษตรประจําฉบับ
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคาจัดประชุมเกษตรกรเพื่อใหความรูดาน

การเกษตร และมีการมอบรางวัลใหกับผูเขารวมประชุม ดังนี้

วันที่ 16 มกราคม 2561 รานกิจชัย บานคลองเลน 
อ.บางเลน จ.นครปฐม มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 37  ทาน

วันที่ 22 มกราคม 2561 บานดอนกลอย  
ต.คอใต อ.เมือง จ.ยโสธร มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 50 ทาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 รานซอโอบริการ  
อ.อุมผาง จ.ตาก มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 413 ทาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 รานชัยมงคลเคมีเกษตร บานโฮง ต.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลําพูน
มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 43 ทาน
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วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 บานสวาง 
ต.โนนศิลา อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 50 ทาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 บานโพธิ์ชัน 
 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 50 ทาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 บานแกงโกสุม ต.หัวขวาง 
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 40 ทาน

วันที่ 14 มีนาคม 2561 รานสายลมการเกษตร 
อ.หนองไผ จ.เพชรบูรณ มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 450 ทาน
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กิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัท

 นายเคยีวซเุกะ ซาซาก ิ(ทางซาย) ประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคมี 

จาํกัด (มหาชน ) (TCCC) ผูนําในการผลติและจาํหนายปุยเอ็นพเีค คอมปาวด ทีม่คุีณภาพสงูและเปนทีน่ยิมของเกษตรกร

ในประเทศไทยภายใตเคร่ืองหมายการคา ตราหัวววั-คนัไถ ตราทซีซีซี ีตราสงิห และตราเดก็นอย ไดรวมสนบัสนนุกจิกรรม

กอลฟประเพณี ครัง้ที ่18 ของสมาคมการคาปุยและธรุกจิการเกษตรไทย ณ สนามคัสคาตากอลฟคลบั จงัหวดันครนายก 

โดยมนีายกองเอกเปลงศกัดิ ์ประกาศเภสชั (ทางขวา) นายกสมาคมการคาปุยและธรุกจิการเกษตรไทยไดมอบของทีร่ะลกึ

เพื่อแทนคําขอบคุณ  

 ทั้งนี้กิจกรรมกอลฟประเพณีไดจัดข้ึนเปนประจําติดตอกันเปนปที่ 18 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางความ

สัมพันธที่ดีในหมูสมาชิก ซึ่งไดรับความรวมมือในการรวมกิจกรรมจากสมาชิกอยางอบอุน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมสนับสนุนกอลฟประเพณี ครั้งที่ 18 

ของสมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย



22 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย22 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย22 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 รานสมนึกพันธุขาว จ.ชัยนาท พาเกษตรกรเขาเยี่ยมชมจํานวน 48 ทาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 รานเพื่อนเกษตร จ.ลพบุรี พาเกษตรกรเขาเยี่ยมชมจํานวน 74 ทาน 

วันที่ 9-10 มีนาคม 2561 หจก.สุรินทรรุงโรจน จ.สุรินทร พาเกษตรกรเขาเยี่ยมชมจํานวน 40 ทาน

เยี่ยมชมโรงงานเยี่ยมชมโรงงาน
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคา และสถาบันการศึกษา เชิญเกษตรกร
นิสิต นักศึกษา คณาจารย และผูที่สนใจเขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของทางบริษัทฯ  
ณ โรงงานนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวยอดนิยม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



23เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย 23เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นักศึกษาและคณาจารยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีนักศึกษาและคณาจารย เขารวมเยี่ยมชมทั้งหมด 40 ทาน

วันที่ 12–13 มีนาคม 2561 หจก.รวมการเกษตรเคมีภัณฑ จ.กาฬสินธุ 

พาเกษตรกรเขาเยี่ยมชมจํานวน 80 ทาน

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 บริษัท แสงทวีครอปแคร 1973 จํากัด อ.เมือง จ.ขอนแกน 

พาเกษตรกรเขาเขาเยี่ยมชมจํานวน 68 ทาน



24 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

 

24 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย
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วันที่ 22 มกราคม 2561 บริษัท ส.เจริญ พ็อพส อะโกรเทรด จํากัด  
จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกคาประจําป โรงแรม เดอะพารค อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 รานปลาทองเคมีเกษตร 
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมขายหนาราน และมอบรางวัลใหกับเกษตรกรผูเขารวมงาน  

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม จํานวน 350 ทาน 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 รานสําเนาการเกษตร 
ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย จ.ชัยนาท จัดกิจกรรมขายหนารานและมองรางวัลใหกับผูเขารวมงาน 

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม จํานวน 163 ทาน



25เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับเกษตรกรเจาของพื้นที่จัดทําแปลงสาธิต ในสวนลําไย 

เมื่อเจาหนาที่ไดไปติดตามผลการทดลองจึงมอบปุยเต็มสูตรตาหัววัว-คันไถ ใหกับเกษตรกรทานละ 1 กระสอบ 

คุณอะแมน อุตระแจ 

ต.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

ปลูกลําไยพันธุอีดอ จํานวน 40 ไร

á»Å§ÊÒ¸Ôµ

คุณธนกฤต ปรีชาชัยกิตติ 

ต.หนองยวง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 

ปลูกลําไยพันธุอีดอ จํานวน 73 ไร

คุณแสวง โปธาคํา 

ต.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

ปลูกลําไยพันธุอีดอ จํานวน 25 ไร

คุณนิรัน ชนันชนะ 

ต.เหลายาว อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

ปลูกลําไยพันธุอีดอ จํานวน 27 ไร



26 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 ขาวใหญขาวดังมาตั้งแตตนป คือ การที่มีคนไทยตองเสียชีวิตจากโรคพิษ

สุนัขบา ซึ่งในที่นี้จะ ไมขอกลาวถึงวาที่ใด เสียชีวิตเทาไหร ใหเปนที่สะเทือนใจ 

แตทีห่ลายคนแปลกใจคือทาํไมโรคพษิสนุขับาจงึกลับมาระบาด พอสรปุไดวาเกดิจาก

วัคซีนที่ไมมีคุณภาพ และ อบต.เคยถูกทักทวงวา เบิกจายไมไดไมใชเรื่องของ อบต. 

เปนเรื่องของสาธารณสุข จึงเปนเหตุใหละเลยในการฉีดวัคซีนปองกัน ซึ่งเมื่อเกิด

เรื่องแลว ตอไปนี้ อบต.เบิกจายได

 เรามาทําความรูจักกันหนอยวาโรคพิษสุนัขบาเปนอยางไร

โรคพิษสุนัขบา 
 เปนไวรัสที่สามารถติดตอไดในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด เชน สุนัข แมว 

หนู กระตาย และมนุษย ซึ่งโรคนี้มีอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น สุนัขทุกตัวควรไดรับวัคซีน

ปองกันโรคนี้

 โรคพิษสุนัขบาเกดิจากเชือ้ไวรสัท่ีเขาสูระบบประสาทจะมอีาการของโรคอยางชาๆ 

อาจมีอาการใน 1 วัน จนนานถึงหลายเดือน แตที่สําคัญก็คือสัตวปวยที่มีอาการของโรคนี้

แลวจะไมสามารถรักษาใหหายได

 อาการทีพ่บเหน็ไดอยางชดัเจนคอือาการแบบซมึ หรอืแบบดรุาย สนุขัจะมอีาการ

ขากรรไกรเปนอัมพาต ทําใหกลืนอาหารและนํ้าลายลําบาก นํ้าลายไหล

 ตอไปนี้เราจะตองระมัดระวังในสัตวอื่นๆ ดวย ไมใชเฉพาะสุนัขเทานั้น
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 จากขาวท่ีปรากฏวาสนุขัในวดัเสียชีวติมากมาย 

จนสงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบา ซึ่งแทที่จริงเปนการเสีย

ชีวิตจากโรคลําไสอักเสบ สุนัขในประเทศไทยเสียชีวิต

จากโรคนี้เปนจํานวนมาก เพราะเมื่อสุนัขอาเจียน

หรือขับถายแลวเจาของไมทําความสะอาดใหดีจึงเกิด

การติดเชื้อ เราจึงควรรูจักโรคนี้สักหนอย

โรคลําไสอักเสบจากเชื้อไวรัส
 เช้ือไวรัสสําคัญ 2 ตัวท่ีทําใหเกิดลําไสอักเสบ

ในสุนัข คือ พารโวไวรัส และโคโรนาไวรัส บางครั้งสุนัข

อาจติดเชื้อท้ังสองชนิดรวมกัน ซึ่งจะทําใหเกิดอาการ

ทองเสียอยางรุนแรง

 โรคนี้สามารถติดตอไดทางการสัมผัสเชื้อโรค

ชนิดนี้ที่มีอยูในอุจจาระ และจะแสดงอาการหลังไดรับ

เชื้อประมาณ 7-10 วัน โดยมักจะมีอาการเบื่ออาหาร 

อาเจียน และทองเสีย ซึ่งการแสดงอาการจะมีความ

รุนแรงตางกัน โดยขึ้นอยูกับอายุ พันธุ  และระดับ

ภูมิคุมกัน

 อาการของโรคนี้เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส 

(Coronavirus) จะเขาไปทําลายเซลลผิวของลําไส จนไม

สามารถยอยและดูดซึมสารอาหารไดตามปกติ ซึ่ง

รางกายจะพยายามสรางเซลลผิวของลําไสข้ึนใหม 

ในชวงนีเ้ชือ้พารโวไวรสั (Parvovirus) จะเริม่ขยายจาํนวน

และทําลายเซลลผิวลําไสที่สรางใหม สุนัขจึงมีอาการ

ทองเสียรุนแรงขึ้น ถายเปนเลือด มีไขสูง เบื่ออาหาร 

และจะตายในที่สุด

 นอกจากสองโรคน้ีแลวยังมีโรคที่ควรปองกัน

โดยการฉีดวัคซีนคือ

โรคเลพโทสไปโรซิส
 เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Leptospira สามารถเกิด

ไดกับสุนัขทุกชวงอายุ เชื้อโรคจะทําลายตับไต และ

อวยัวะสําคญัอืน่ๆ สนุขัทีป่วยสามารถแพรเชือ้ไดนาน

หลายเดือน โดยสนุขัและมนุษยสามารถตดิเชือ้นีไ้ดจาก

ปสสาวะของสัตวปวย

โรคตับอักเสบ
 โรคนี้มีความรุนแรงในลูกสุนัข ซ่ึงมีโอกาส

ตายสูงกวาการเกิดโรคในสุนัขโต โดยเชื้อไวรัสตับ

อักเสบจะแพรไปยังสุนัขตัวอื่นๆ ผานทางปสสาวะ 

อาการที่สําคัญคือ มีไขสูง มีความผิดปกติของระบบ

หายใจ ทองเสีย ตับถูกทําลาย ซึ่งสามารถปองกันได

ดวยการฉีดวัคซีน

โรคระบบทางเดินหายใจ
 เกิดไดบอยในสุนัขทุกๆ ชวงอายุ โดยเฉพาะ

ในลูกสุนัขและในภาวะที่ภูมิคุมกันไมดีพอ ซึ่งอาจมี

อาการไมรุนแรง หรืออาจรุนแรงมากตามสภาพของ

สุนัขและความรุนแรงของโรค อาการมักไมรุนแรงถึง

ชีวิต (ยกเวนเกิดภาวะนิวโมเนีย) แตก็ทําใหสุนัขไอ ซึม 

เบื่ออาหาร ไมมีแรง แคระแกร็น สุขภาพทรุดโทรม

 โรคน้ีตดิตอโดยการแพรกระจายในอากาศ เชน 

การไอ ซ่ึงทําใหโรคนี้แพรกระจายไดงาย และรวดเร็ว 

โดยเฉพาะในบริเวณที่มีสุนัขหนาแนน ซึ่งโรคน้ีเกิดได

จากเชือ้หลายชนดิ ซึง่ชนดิทีพ่บบอยทีส่ดุ ไดแก Canine 

Parainfluenza Virus, Canine Adenovirus Type 2 (CAV-2), 

Bordetella bronchiseptica ซึ่งสามารถปองกันไดดวยการ

ฉีดวัคซีนซึ่งมักอยูในวัคซีนชนิดรวม และประกอบกับ

การดูแลสุขภาพของสุนัขใหสมบูรณ
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โรคไขหัดสุนัข
 เปนโรคติดตอรายแรง ที่ส งผลกระทบตอ

รางกายในหลายระบบ และมีอัตราการตายสูง โดยโรคนี้ 

จะติดตอจากเชื้อโรคที่ปนเปอนจากสิ่งขับถาย นํ้าลาย 

น้ํามูก พบไดมากในลูกสุนัขหรือสุนัขท่ีไมไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันโรค อาการจะเริ่มจากการมีไข ซึม 

เบื่ออาหาร มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 

มนีํา้มกู ข้ีตา อาจพบอาการผดิปกตขิองระบบประสาท 

 ส่ิงทีเ่ราตองชวยกันคิดหาทางออกคอื บานเรามสีนุขัจรจดัมาก ซึง่ตางจากในตางประเทศทีม่กีารควบคมุ

อยางดี เปนสิ่งที่ผูเกี่ยวของตองรับผิดชอบอยางใกลชิด ชวยกันคิด ชวยกันวางแผนวาจะทําอยางไรใหสุนัขจรจัด

และมนุษยอยูรวมกันอยางเปนสุข

เชน ชกั กลามเนือ้กระตกุ วิง่วน เปนตน อาจมอีนัตราย

ถงึชวีติโดยเฉพาะในลูกสุนขั การรักษาทาํไดเพยีงรกัษา

ตามอาการ จึงควรฉีดวัคซีนปองกันโรคนี้ตามกําหนด

 ถาเรารักสุนัขของเราแทนที่เราจะฉีดเฉพาะ

โรคพิษสุนขับา เราควรฉีดวคัซนีรวมปองกนัโรคอืน่ดวย 

ซึ่งโปรแกรมการฉีด เราควรทําความเขาใจดวยไมใช

สุนัขเล็กๆ ก็ใหวัคซีนไดทันที ตองรออยางนอย 

6 สัปดาห คือ

โปรแกรมการฉีดวัคซีน
สําหรับสุนัข*

 อายุสุนัข   ชนิดวัคซีน

 6  สัปดาห   วัคซีนรวมปองกันโรคไขหัดสุนัข ตับอักเสบ และลําไสอักเสบ ติดตอจากเชื้อไวรัส**

 9 สัปดาห  วัคซีนรวมปองกันโรคไขหัดสุนัข ตับอักเสบ และลําไสอักเสบ ติดตอจากเชื้อไวรัส**

 12 สัปดาห   วัคซีนรวมปองกันโรคไขหัดสุนัข ตับอักเสบ และลําไสอักเสบ ติดตอจากเชื้อไวรัส**

 6 เดือน   วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

  ทุกป   วัคซีนรวมปองกันโรคไขหัดสุนัข ตับอักเสบ และลําไสอักเสบติดตอจากเชื้อไวรัส**

  *โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของสัตวแพทย

  **อาจรวมกับวัคซีนปองกันหวัดและหลอดลมอักเสบติดตอ
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 พูดถึงเรื่องงานเกษตรที่จัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน หลายทานมักสงสัยวา 

ชือ่งานเรยีกวางานเกษตรแฟร หรอืงานวนัเกษตรแหงชาตกินัแน ความจรงิคอืปใดทีม่หาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร เปนเจาภาพเพียงลําพังก็เรียกวางานเกษตรแฟร แตถาปใดมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรเปนเจาภาพรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็เรียกวางานวันเกษตรแหงชาติ 

ชื่องานตองมีคําวา วัน ดวย ไมใชแคเกษตรแหงชาติ แตกอนก็มีปเวนปจัดแตที่เกษตรบางเขน

 มาระยะหลังมีนโยบายใหงานวันเกษตรแหงชาติหมุนเวียนไปจัดตางจังหวัดโดยเริ่มท่ี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน แลวสลับกลับไปกรุงเทพฯ แตตอมาก็หมุนเวียนจัดตาม

มหาวิทยาลัยตางๆ ในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัยไหนรับเปนเจาภาพ

 สําหรับปน้ีเวียนมาจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ทีมงานไดไปเก็บตกราย

ละเอยีด ซึง่รปูแบบงานกไ็มตางจากทีแ่ลวมา แตทีท่มีงานสนใจคอืขอมลูทางวชิาการซึง่มเีอกสาร

แจกในงานสําหรับผูมาชมงาน จึงขออนุญาตนํารายละเอียดมาฝากแฟนรายการที่ไมมีโอกาสมา

เทีย่วชมงาน เรือ่งแรกทีจ่ะนาํมาเสนอน้ีนาจะเปนขอมลูทีห่ลายๆ ทานอยากทราบ คอืเร่ืองเกีย่ว

กับมดแดง โดย รศ.ดร. เดชา วิวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1. ครอบครัวมดแดง
 ประกอบดวย

 1.1 มดราชินี มีขนาดใหญที่สุด 1 ครอบครัวมี 

1 ตัว เทานั้น ทําหนาที่ควบคุมครอบครัวมดแดง และ

วางไข เมื่อมดราชินีตาย ครอบครัวจะลมสลาย

 1.2 มดวรรณะสืบพันธุ ประกอบดวย มดดํา

และแมเปง มีปก ทําหนาที่ในการสืบพันธุ

 1.3 มดงาน เปนมดที่มีจํานวนมากที่สุด ทํา

หนาทีท่กุอยางในรงั เชน หาอาหาร ปองกันรงั ซอมแซม

รัง เลี้ยงดูตัวออนและราชินี เปนตน ภายในครอบครัว 

มดแดงหนึง่ อาจมรีงัมดแดง 1 รงัขึน้ไปและครอบครอง

ตนไมตั้งแตหนึ่งตนขึ้นไปดวยเชนกัน

2. วงจรชีวิต
 การเจริญเติบโตมี 4 ระยะ ดังนี้

 2.1 ระยะไข เปนรูปวงรีขนาดเล็ก คลายไขไก

 2.2 ระยะตัวหนอนสีขาว ไมมีหัวและขา มี 2 

ขนาด คือ ขนาดเล็กจะเปนมดงาน หรือมดดําตัวผู 

ขนาดโตเปนแมเปงดูดกินอาหารเหลวเทานั้น

 2.3 ระยะดักแด มีสีขาว ไมกินอาหาร มี 2 

ขนาด คือ ขนาดเล็กเปนมดงานหรือมดดํา ขนาดใหญ

จะเปนแมเปง

 2.4 ระยะตวัเต็มวยัประกอบดวย แมเปง มดดาํ

และมดงาน

3. การสรางครอบครัวใหม
 3.1 มดดําและแมเปงตางครอบครัวผสมพันธุ

กัน จากนั้นมดดําตาย แมเปงสลัดปก แลวกลายเปน

มดราชินี

 3.2 มดราชินี วางไขเปนมาตรฐานรุนที่ 1 และ

รุนตอๆ มาจนมีจํานวนมดงานมากเพียงพอ

 3.3 ตอมาราชินีจะออกมดดําและแมเปง แลว

ออกรังไปผสมพันธุตอไป

4. ถิ่นอาศัย และการสรางรัง
 4.1 ชอบอาศัยบริเวณเปดโลงและไมรมทึบ

 4.2 ทาํรังบนตนไมทกุชนิด โดยการใชใบไมมา

เรยีงซอนกันตัง้แต 1 ใบขึน้ไป ยดึดวยเสนใยสขีาวท่ีผลติ

จากตัวหนอน

 4.3 รังมดแดงมอีายุ 1-4 เดือน พบกระจายอยู

ทั่วประเทศไทย ตามขอบปา (ชายปา) พื้นที่การเกษตร 

ปาละเมาะ สวนสาธารณะ พื้นที่ชุมชน เปนตน
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5. อาหาร
 ประกอบดวย 3 ประเภท คือ

 5.1 เนื้อสัตว มดแดงกินสัตวที่พึ่งตายและสด 

ไมแหงหรือเนา เชน แมลง แมง กบ เขียด ไก นก หมู

และอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก

 5.2 นํ้ าสะอาด มดแดงต องการนํ้ ามาก 

โดยเฉพาะชวงฤดูแลง

 5.3 น้ําตาล มดแดงตองการนํ้าตาลเพื่อเปน

แหลงพลังงานในการทํางาน

6. การสื่อสารของมดแดง
 6.1 โดยการใชหนวดเพ่ือรับกลิ่นตางๆ หรือ

การเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟาอากาศ หนวดจะ

เคลื่อนไหวตลอดเวลา

 6.2 โดยการใชสารเคมีที่เรียกวา ฟโรโมน 

เพื่อใชในการบอกทาง เตือนภัย ระดมพล เปนตน

7. ปจจัยแวดลอม
 7.1 แสงแดด มดแดงตองการแสงแดดเพื่อใช

ในการดํารงชีวิตตางๆ ถือเปนปจจัยที่สําคัญมาก

 7.2 อุณหภูมิ มดแดงตองการอุณหภูมิท่ีคอน

ขางสูง คือ คอนขางรอนนั่นเอง

 7.3 ฝนและลมพายุ ถือเปนตัวทําลายรังของ

มดแดง ทําใหมดแดงยายรังหรือยายตนไม

 7.4 ศัตรูธรรมชาติ จะขัดขวางหรือทําลาย

ครอบครัวมดแดง เชน มดชนิดตางๆ เปนตน

8. ประโยชน
 1. เปนอาหาร เนื่องจากเปนแหลงโปรตีน 

ไขมัน

 2. สรางรายได มีราคาคอนขางแพง 200-500 

บาท/กก.

 3. ใชกําจัดศัตรูพืช เปนพวกกินสัตว ลดการ

ใชสารเคมี
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การเจริญเติบโตของมดแดง
 การพัฒนาของมดแดงสามารถแบงออกได

เปน 4 ระยะ คือ

1. ระยะไข
 มีขนาดเล็กมาก โปรงแสง เปนรูปไข คลายไข

ไก โดยทั่วไปมดราชินีเทานั้นที่วางไข แตบางคร้ัง

มดงานอาจวางไขไดแตลูกที่ไดจะเปนมดดํา ไขมีอายุ 

6-10 วัน

2. ระยะตัวหนอน
 ลําตัวออน ออนนุม โปรงแสง ไมมีขา มี 2 

ขนาด คือ ขนาดเล็กรูปรางทรงกระบอก ขนาดใหญ

จะเปนรูปทรงกระบอกอวน โดยที่สวนปลายกวาง 

ตรงสวนทองจะแคบโคง ดูดกินอาหารจากการสํารอก

ของมดงาน อายุ 20-25 วัน

4. ระยะตัวเต็มวัย
 ถาเปนมดงานจะมีลําตัวสีแดง มีขนาด 2 คือ 

ขนาดเล็กและขนาดใหญ มีอายุ 90-120 วัน ถาเปน

มดดํา (มดตวัผู) จะมลํีาตวัสีดํา ขนาดเทามดงาน มอีายุ 

60-90 วัน

 ถาเปนแมเปง (มดเพศเมีย) อายุนอยจะมี

ลําตัวสีนํ้าตาล เมื่ออายุมากข้ึนจะเปล่ียนเปนสีเขียว 

มีขนาดใหญ มีอายุมากกวา 5 ปขึ้นไป

การเลี้ยงมดแดงฉบับยอ
 แนวทางการเล้ียงมดแดงทั่วไป มีหลักสําคัญ

อยู 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. การเตรียมพื้นที่
 1.1 พื้นที่ตองเปดโลง แสงแดดสองถึงพื้นดิน

ทั่วพื้นที่ที่เลี้ยงมดแดง

 1.2 สภาพพื้นที่ทั่วไปตองไมรมทึบเด็ดขาด 

รวมถึงพื้นลางตองไมรกทึบดวยเชนกัน

 1.3 ตองทําลายศัตรูธรรมชาติของมดแดง 

เชน มดชนิดอ่ืนๆ ทีพ่รอมทาํลายแหลงทีอ่ยูอาศัยของ

มดแดง โดยเฉพาะกิ่งไมแหงตางๆ ตองตัดออก

3. ระยะดักแด
 เปนดักแดเปลือย ไมมีเปลือกหุ ม สีขาว 

ในระยะแรกเมื่ออายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง

นํ้าตาล ดักแดขนาดเล็กจะมีขาถาเปนมดงาน แตถา

เปนมดดําจะมีขาและปก สวนดักแดขนาดใหญจะมีขา

และปก ไมกินอาหาร อายุ 7-10 วัน
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2. ตนไม
 2.1 เป นไม ยืนต น ไม ผลัดใบ สูงไม  เกิน 

5-6 เมตร

 2.2 ใบไมเล็กหรือใหญมากไป

 2.3 เน้ือใบเรียบและออน งายแกการดึงและ

สรางรัง ไมหยาบ ไมมีขนปกคลุม หรือไมแข็งกระดาง

 2.4 ภายในเรือนยอดโลง โปรง แสงแดดสอง

ถึงพื้นดิน

 2.5  ระหวางเรอืนยอดตองแยกหางกนั 50 ซม.

 2.6 ตนไมที่เหมาะ เชน มะมวง ชมพู เงาะ 

ลําไย ลิ้นจี่ หวา จําป เปนตน

3. การตรวจสอบครอบครัวมดแดง
 3.1 นํามดแดง 5-10 ตัว จากตนไมหนึ่งไป

ปลอยอีกตนไมหนึ่งที่มีมดแดงอาศัย

 3.2 ถามดแดงกดักนั แสดงวา ตางครอบครัวกนั 

ตองแยกกนั พรอมทาํเครือ่งหมายใหชัดเจน เรอืนยอด

หามติดกัน

 3.3 ถามดแดงไมกัดกัน แสดงวา เปนครอบครัว

เดยีวกนั พรอมทาํเครือ่งหมายใหชดัเจน และเรอืนยอด

ตองไมติดกันดวย

 3.4 ทําการเชื่อมโยงครอบครัวเดียวกันโดยใช

เชือกขึงระหวางตนเพื่อใหมดแดงเดินไปมา

4. การใหอาหารและนํ้า
 4.1 ใหอาหารพวกเน้ือสด ไมเนาและไมแหง 

ชิ้นอาหารควรมีขนาดเล็ก เชน แมลง แมง กบ เขียด 

ปลา กุง ไก หม ูฯลฯ วางตามงาม ลาํตนหรอืแขวนตาม

ลําตน

 4.2 ถามดแดงมีมาก ใหอาหารมาก มดแดงมี

นอยใหอาหารนอย

 4.3 แขวนขวดนํ้าขนาด 0.5-1 ลิตร ตามลําตน 

ใหนํ้าสะอาดและอยาใหนํ้าขาดโดยเด็ดขาด

5. การดูแลตนไมและครอบครัวมดแดง
 5.1 ตองบาํรงุตนไมใหมใีบตลอดเวลา โดยการ

รดน้ํา พรวนดิน ใสปุย ตดัแตงก่ิง และทาํลายศตัรตูนไม

อยางสมํ่าเสมอ

 5.2 ทําลายศัตรูธรรมชาติของมดแดง เชน 

มดชนิดอื่นๆ พรอมทําลายแหลงที่อยูอาศัย เชน 

ตัดกิ่งไมแหง

 5.3 สภาพพื้นที่ต องไมร มทึบและพื้นลาง

ไมรกทึบเสมอ
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6. การเก็บไขมดแดง
 6.1 เก็บไขมดแดงตอรังใหมากที่สุด

 6.2 ควรเก็บจากรังมดแดงขนาดใหญเทานั้น

 6.3 ตองไมทําลายราชินีมดแดง

 6.4 ไมควรทําลายรังมดแดงทั้งรังหรือทําใหรัง

เสียหายนอยที่สุด

 6.5 ควรเก็บเฉพาะไขมดแดง ไมควรเก็บหรือ

ทําลายมดแดง

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตไขมดแดง มีข้ันตอน 

ดังนี้
 ความสมบูรณของตนไม

 ตนไมตองมีความสมบูรณตลอดทั้งป โดย

เฉพาะชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกป ตองมี

การแตกใบใหมเนื่องจากเปนชวงที่มดแดงจะเรง

สรางรังขนาดใหญ เพื่อเตรียมเก็บไขมดแดง น่ันคือ 

ถารังใหญมากเทาใดก็จะเก็บไขมดแดงไดมากเทานั้น 

หากตนไมเปนใบแก มดแดงจะสรางรังขนาดเล็กไม

สามารถสรางรังขนาดใหญได เรือนยอดตองไดรับแสง

ทกุดานเพือ่เพิม่พืน้ทีใ่นการสรางรัง เพราะมดแดงชอบ

สรางรังรอบนอกเรือนยอดที่ถูกแสงและสรางไดรอบ

เรอืนยอด ตนไมไมควรสงูเกนิ 5-6 เมตร เพือ่ใหงายตอ

การจัดการภายในเรือนยอดไมควรใหรมทึบหรือมีใบ

หนาแนนมากเกินไปจนแสงสองผานไมได

 

 การใหอาหาร

 อาหารจะตองใหถูกชวงและเหมาะสม กลาว

คือชวงที่ตองใหอาหารมาก คือ ชวงกอนถึงฤดูวางไข 

ตัง้แตเดอืนกันยายน–ธนัวาคม ชวงฤดวูางไขตัง้แตเดือน

มกราคม-เมษายน และชวงหลังเก็บไขมดแดง คือ

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ทั้ง 3 ชวงนี้ ตองใหอาหาร

ในปริมาณมากและบอยๆ ถือเปนชวงที่สําคัญเพราะ
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จะทําใหราชินีสามารถผลิตมดแดงและผลิตไขไดมาก

ตลอดจนยังทําใหอาณาจักรมดแดงเขมแข็งตลอดเวลา

ชวงนีม้ดแดงตองการอาหารมาก สาํหรบัสรางประชากร

มดใหมากเพื่อรองรับการสรางรังขนาดใหญเพื่อเก็บไข

มดแดง ขณะเดยีวกนักจ็ะทาํใหราชนิมีดมีความสมบูรณ 

ถาราชินีมดสมบูรณจะผลิตไขไดมากตามไปดวย

 อยางไรก็ตาม ชวงฤดูฝนไมตองใหบอยก็ได 

เพราะมดแดงสามารถหาอาหารไดงายตามพืน้ดนิหรอื

พืชพื้นลาง อาหารที่เหมาะสมควรมีขนาดเล็กเพราะ

งายแกการขนกลบัรงัไดเรว็ ควรเปนอาหารสด เชน ปลา

สับใหเปนชิ้นเล็กๆ หรือกุงฝอย เปนตน การใหอาหาร

ควรใหสัปดาหละ 1 ครัง้ ในชวงตัง้แตเดือนกนัยายนถงึ

พฤษภาคม พรอมนํ้าตาล สวนนํ้าตองมีตลอดเวลาใน

ชวงหนาแลง

 

 ประชากรมดแดง

 มดแดงจะสรางรังขนาดใหญมากไดนั้นตองมี

จํานวนประชากรมากเพียงพอตอตน ซึ่งพิจารณาได

จากปริมาณมดแดงท่ีเดินตามตน ถามีการเดินนอยไม

ตอเนื่อง แสดงวายังมีปริมาณไมมากพอ จึงมีความ

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองทําใหมดแดงมีประชากร

มากขึ้น ซึ่งอาจตองใชเวลา 1-3 ป ขึ้นอยูกับอายุของ

อาณาจักรและความพรอมของราชินี โดยราชินีตอง

ไดรับอาหารอยางเพียงพอจึงจะผลิตมดแดงออกมา

ได มาก โดยเฉพาะก อนจะถึงฤดูวางไข มดแดง 

(ต.ค.–ธ.ค.) เพราะจะตองมกีารสรางรงัจาํนวนมากเพือ่

รองรับไขมดแดง ถาประชากรมดแดงมีมาก มดแดงก็

สามารถสรางรังขนาดใหญไดมากตามไปดวย จะเห็น

ไดวาอาหารมคีวามสาํคัญตอการเพิม่จาํนวนประชากร

มดแดง นอกจากนี้ตองคอยดูแลอยาใหศัตรูธรรมชาติ

ที่จะเขามารบกวนหรือไลมดแดงออกจากตนที่อาศัย 

โดยเฉพาะมดชนิดตางๆ ที่อาศัยตามก่ิงไมตาย 

ตองกําจัดออกไปดวยการตัดแตงกิ่งแหงนั้น

 ประชากรมดแดงจํานวนมาก

 ลักษณะอาณาจักรที่เขมแข็ง

 รังมดแดงขนาด 2 กก.

 อีกเรื่องที่นาสนใจมากจากสถานีวิจัยทับกวาง 

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร นําเสนอเอกสารเรื่อง การใชผงครั่งเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพสีแดงในผลิตภัณฑแหนม

 

การใชผงครั่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพสีแดงใน

ผลิตภัณฑแหนม
โดย สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มก.

ความสําคัญ ที่มาของปญหาในการทําวิจัย
 ในปจจุบัน การแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสุกร 

มักจะมีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ โดยใช 

สารประกอบไนเทรตและไนไทรต เพื่อใหเกิดกลิ่น รส 

ตามตองการ ชวยทําลายจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค และ

ทาํใหผลติภณัฑมสีดีขีึน้ อยางไรกต็ามสารเคมดีงักลาว

หากใชในอัตราสวนที่ไมเหมาะสมหรือไมถูกกรรมวิธี

ก็อาจเปนสาเหตุกอโรคมะเร็งได ในสวนของสีผสม

อาหารน้ัน ทางองคการอาหารและยามปีระกาศหามใช

ในผลติภณัฑเนือ้สกุรเชนกนั ดวยเหตนุีห้ากมกีารศกึษา

วจิยัสิง่ทีม่อียูในธรรมชาตแิลวนาํมาพัฒนาใชเปนแหลง

ใหสีกับผลิตภัณฑเนื้อสุกร นอกจากจะไมเปนอันตราย

กับผูบริโภคแลว ยังชวยลดการใชสารเสริมในอาหารที่

ใหสีแดง สงผลใหอาหารมีความปลอดภัย นาบริโภค 

และสามารถสรางความตองการทางการตลาดไดมาก

ยิ่งขึ้น

 ครั่ง (Lac) เปนแมลงจําพวกเพลี้ย อยูในวงศ 

Kerridae (เชน Laccifer Lacca) คร่ังเปนศัตรูพืชตาม

ธรรมชาต ิและชอบใชงวงปากเพือ่ดูดนํา้เลีย้งของตนไม 

แตอยางไรก็ตาม คร่ังเปนแมลงทีม่ปีระโยชนอยางมาก 

เนือ่งจากครัง่จะจบัสารชนดิหนึง่ซึง่มลีกัษณะเปน “ยาง” 
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หรือ “ขน” ออกมาไวปองกันตนเองจากศัตรู ซึ่งสาร

ที่ขับออกมานี้ มักเรียกวา “ครั่งดิบ” สารนี้มีสีแดงมวง 

ซึ่งมักถูกนํามาใชประโยชนเปนสมุนไพร ยารักษา

โรคโลหิตจาง โรคลมขัดข อ เป นต น และใช ใน

อุตสาหกรรมเครื่องใช เครื่องประดับ ดวยคุณสมบัติใน

การใหสีและไมเปนอันตรายตอการบริโภค จึงมีความ

เปนไปไดที่จะนําครั่งมาใชประโยชนในการแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหารเนื้อสุกร

การทําผลิตภัณฑแหนม
สวนประกอบ

 เนื้อหมู 1.0 กิโลกรัม

 หนังหมูตม 0.5 กิโลกรัม

 กระเทียม 80 กรัม

 เกลือปน 40 กรัม

 นํ้าตาลทราย 10 กรัม

 ขาวสุก 50 กรัม

 ผงครั่งสําเร็จรูป 5 กรัม

วิธีทําแหนม

 1. ห่ันหมูเนื้อแดงใหเปนชิ้นเล็ก แลวบดดวย

เครื่องบดเนื้อขนาด 5 มม. 1 ครั้ง

 2. นาํเนือ้หมูบดใสตะแกรงเพือ่กรองนํา้ในเนือ้

หมูบด ประมาณ 4-6 ชม.

 3. หนังหมูตมสุก หั่นเปนชิ้นบางๆ ยาว 1-1.5 

นิ้ว ผึ่งลมใหแหง

 4. ผสมเนื้อหมูกับเครื่องปรุงที่เตรียมไว นวด

ผสมใหเขากันจนเหนียว

 5. บรรจแุหนมลงในถุงพลาสติกแลว ไลอากาศ

ออกจากถุงพลาสติก ผูกใหแนน ทิ้งไวท่ีอุณหภูมิ

หองปกติ 1-2 วัน แหนมจะเริ่มเปรี้ยว รับประทานได

ขอมูลติดตอ
ผูประดิษฐ : วิรัตน สุมน ทิพยมนต ใยเกษ และ

   ณัฏยาพร สุมน

สังกัด : สถานีวิจัยทับกวาง

 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท : 081-800-1009

อีเมล : agrwrs@gmail.com

เว็บไซต : www.facebook com/TabkwangRS                                          

หากทานใดสนใจตองการทราบรายละเอียด

เพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่ ffordew@u.ac.th

เบอรโทรศัพท 091-881-2050
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    ไส้เดือนฝอย 

   ศัตรูแมลง   ศัตรูแมลง

 มทีานผูอานแฟนรายการทางวิทยแุละโทรทศันจาํนวนมากทีส่อบถามเขามายงั

รายการวา ถาไมอยากใชสารเคมกีาํจดัแมลงพอมอีะไรทีจ่ะใชแทนกนัไดไหม ขอตอบ

วามี และฉบับน้ีขอเสนอเรื่องไสเดือนฝอยซึ่งเปนศัตรูของแมลง โดย สํานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร วามีวิธีการใชอยางไร 

ไสเดือนฝอยศัตรูแมลง คืออะไร
 ไสเดือนฝอย เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มองเห็นไดยากดวยตาเปลา มีรูปรางยาว

เรียวบางคลายเสนดาย สวนหัวกลมมนไมมีขอปลอง สวนหางแคบและปลายเรียว มีลําตัว

ยาวประมาณ 0.4-1 มลิลเิมตร ไสเดือนฝอยเจริญเตบิโต และขยายพนัธุโดยอาศยัอยูภายใน

ตัวแมลงเทานั้น เรียกวา เปนปรสิตถาวร หรือพยาธิ

 ไสเดือนฝอย Steinernema และ Heterorhabditis เปนไสเดือนฝอยที่มีประโยชน 

สามารถนํามาใชควบคุมแมลงศัตรูพืชไดมากมายหลายชนิด มีการศึกษาวิจัยและพัฒนา

กันอยางแพรหลายในหลายประเทศ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนํามาใชเปนชีวินทรียควบคุม

แมลงศัตรูพืช (Biological agent) เน่ืองจากไสเดือนฝอยมีคุณสมบัติในการคนหา

แมลงศตัรเูปาหมายและทําใหแมลงตายในเวลาอนัรวดเร็วภายใน 24 ชัว่โมงขึน้ไป สามารถ

เล้ียงเพิม่ปรมิาณมากไดดวยอาหารเทยีม และมคีวามปลอดภยัตอมนษุยและสตัวเลอืดอุน 

รวมทั้ง ปลา นก
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ชีววิทยาของไสเดือนฝอยสไตเนอรนีมา
 วงจรชีวิตของไสเดือนฝอยสไตเนอรนีมา 

(Steinernema sp.) ประกอบดวย ตัวเต็มวัยเพศเมียซึ่ง

มขีนาดยาวกวาตัวเต็มวยัเพศผูประมาณ 3-4 เทา ภาย

หลังการจับคูผสมพันธุภายในตัวแมลง ไสเดือนฝอย

จะวางไขขนาดเล็ก ไขพัฒนาเปนตัวออนซึ่งมี 4 ระยะ 

ตัวออนระยะแรกมีลําตัวโปรงใส เมื่อโตเต็มที่ลําตัวทึบ

แสง โดยธรรมชาติไสเดือนฝอยสไตเนอรนีมาจะมีชีวิต

รวมกับแบคทีเรียชนิดหน่ึง ซึ่งมีช่ือวา Xenorhabdus 

แบคทีเรียน้ีจะอาศัยอยู ภายในลําไสสวนหนาของ

ไสเดือนฝอย ไสเดือนฝอยระยะที่ 3 เปนระยะเดียวที่

สามารถเขาทําลายแมลงได เรียกระยะน้ีวา ระยะเขา

ทําลายแมลง หรือระยะไอเจ (Infective juvenile; Us) 

ซึง่มลัีกษณะพเิศษแตกตางจากระยะอ่ืน คอื ไมตองกนิ

อาหาร และมีผนังลําตัวที่หนากวาตัวออนระยะอื่น 

จึงทําใหทนตอสภาพแวดลอมที่มีความช้ืนเหมาะสม

ได นานหลายเดือนหรือในขณะที่ รอเข าทําลาย

แมลงศัตรูพืช

ไสเดือนฝอยทําใหแมลงตายไดอยางไร
 ไสเดือนฝอยวัย 3 ระยะ เขาทําลายแมลง 

จะเขาสูภายในตัวแมลง โดยผานเขาทางปาก ทวาร 

รหูายใจ แลวชอนไชเขาสูกระแสเลอืด และเจรญิเตบิโต

โดยกินของเหลวและเนื้อเยื่อแมลงเป นอาหาร 

ขณะเดียวกันไสเดือนฝอยจะขับถายแบคทีเรียรวม

อาศัยออกมา ซ่ึงแบคทีเรียนี้เปนพิษตอแมลง เปน

สาเหตุสําคัญทําใหแมลงตายภายใน 1-2 วันขึ้นไป 

เพราะเลือดเปนพิษ สวนไสเดือนฝอยจะยังคงเจริญ

เติบโตและขยายพันธุอยูในซากแมลงจนอาหารในตัว

แมลงหมด ไสเดือนฝอยวัย 3 ระยะเขาทําลายแมลงจึง

ออกจากซากแมลงเพื่อหาอาหารใหมตอไป

 ไสเดือนฝอยสามารถเขาทําลายแมลงไดหลาย

ชนิด ไดแก หนอนผีเสื้อตางๆ เชน หนอนกระทูหอม 

หนอนกระทูผัก หนอนเจาะสมอฝาย หนอนใยผัก 

หนอนกนิใตเปลอืกลองกอง หนอนดวงชนดิตางๆ เชน 

ดวงหมัดผัก ดวงงวงมันเทศ แตไมสามารถนําไปกําจัด

เพลี้ยออน และแมลงหวี่ขาว

คําแนะนําการใชไสเดือนฝอยควบคุม

แมลงศัตรูพืช
 1. หนอนกินใตเปลือกลองกอง ลางสาด

 ไสเดือนฝอยอัตรา 50 ลานตัวตอนํ้า 20 ลิตร 

พนตามกิ่งและลําตนที่มีหนอน อัตรา 2-3 ลิตรตอตน 

(ขึน้กบัอายขุองตน) ควรพนทกุ 15 วนั ตดิตอกนั 2 คร้ัง
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 2. ตัวออนดวงหมัดผักในผักกาดหัวหรือ

พืชผักตระกูลกะหลํ่า

 ไสเดือนฝอยอัตรา 50 ลานตัวตอนํ้า 20 ลิตร 

พนหรือราดลงดินในแปลงผักหลังการใหน้ํา ควรพน

ครั้งแรกหลังหวานเมล็ดและพนทุก 10 วัน ติดตอกัน

4 ครั้ง

 3. หนอนกระทูหอมในดาวเรือง

 ไสเดือนฝอยอัตรา 50 ลานตัวตอนํ้า 20 ลิตร 

ปรับหัวฉีดใหพนฝอยละเอยีด พนตามยอดและดอกใน

ตอนเย็น หลังรดน้ําแปลง พนทุก 5-7 วัน หลังเพาะ

เมล็ดได 15 วัน
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 4. หนอนผีเสื้อในโรงเพาะเห็ด

 ไสเดือนฝอยอัตรา 50 ลานตัวตอนํ้า 20 ลิตร 

เริม่พนเมือ่เปดปากถงุเหด็ โดยพนไสเดอืนฝอยเขาทาง

ปากถุงหรือเมื่อพบการเขาทําลายของหนอนในกอน

เชื้อเห็ด หลังจากน้ันพนสัปดาหละครั้ง หรือเมื่อมี

หนอนระบาด

 6. แมลงศัตรูในสนามหญา

 ไสเดือนฝอยอัตรา 50 ลานตัวตอนํ้า 20 ลิตร 

พนหรือปลอยตามทอนํา้เหวีย่งในสนามหญาเมือ่เริม่มี

การระบาดของแมลงกัดกินรากหญา

 5. ไสเดือนฝอยควบคุมดวงงวงมันเทศ

 ไสเดือนฝอยอัตรา 50 ลานตัวตอนํ้า 20 ลิตร 

พ นหรือราดลงดินในแปลงปลูกมันเทศตอนเย็น 

เมื่อมันเทศมีอายุได 60 วันหลังปลูก และใชติดตอกัน

ทุก 15-20 วัน รวม 3-4 ครั้ง ตามความจําเปน

 7. หนอนดวงกินรากสตรอเบอรรี่

 ไสเดือนฝอยอัตรา 50 ลานตัวตอนํ้า 20 ลิตร 

พนตอนเย็นหลังรดนํ้า จํานวน 2 ครั้งหลังปลูก
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การใชไสเดือนฝอยใหมปีระสทิธภิาพ

 ไสเดือนฝอยท่ีนาํมาใชตองมชีีวติ มคีวามแข็ง

แรง และมีจํานวนตรงตามคําแนะนํา

 ควรพนไสเดือนฝอยหลังการใหน้ําในแปลง

ปลูกพชื เพือ่ใหสภาพแวดลอมมคีวามชุมช้ืน

 ควรพนไสเดือนฝอยในชวงเย็น เพื่อหลีก

เลี่ยงแสงแดด ซึ่งจะทําใหไสเดือนฝอยเสื่อม

ประสิทธิภาพ

 ควรเขยาและคนเปนระยะเพื่อใหไสเดือน

ฝอยกระจายในนํ้าทั่วถึง

 ควรพนสวนผสมที่เตรียมไวใหหมดในการใช

แตละครั้ง

 เก็บรักษาผลิตภัณฑไสเดือนฝอยผงละลาย

นํา้ในตูควบคุมอณุหภมู ิ6-10 องศาเซลเซียส 

(หามแชแข็ง)

 ไมควรเก็บผลิตภัณฑไสเดือนฝอยผงละลาย

นํ้าไวนานเกิน 6 เดือน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

วิไลวรรณ เวชยันต สุวิมล วงศพลัง

กลุมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ

กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

โทร. 0-2940-6895 หรือ 0-2579-7580 ตอ 138

มือถือ 081-567-3364 Email: bioentnema@gmail.com

จุดเดนของไสเดือนฝอยศัตรูแมลง

  ไมมอัีนตรายตอสิง่มชีวีติอืน่ๆ เชน สตัว พชื 

  ทุกชนิด

  ไมมีพิษตกคางในพืชผลและไมกอใหเกิด

  มลพิษตอสภาพแวดลอม เชน ในนํ้า ดิน 

  อากาศ

  ไมมีกลิ่นเหม็น และไมมีพิษตอผิวหนัง ผูใช

  ไมจําเปนตองใชผาปดจมูก และรางกาย

  หนอนไมสามารถสรางความตานทานตอ

  ไสเดือนฝอย

  ไสเดือนฝอยมีความทนทานตอสารเคมี

  หลายชนิด ฉะนั้นผู ใชไมจําเปนตองซื้อ

  เครื่องพนยาใหม เพราะใชเครื่องเดียวกับที่

  ใชพนสารเคมีได

  การใชไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช

  จะเปนแนวทางหนึ่งที่ช วยอนุรักษศัตรู

  ธรรมชาติทที่มีประโยชน

  การใชไสเดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชที่

  อาศยัอยูในทีซ่อนเรน เชน ในดนิ ใตเปลอืก 

  ในรู หรือซอกกลีบดอก จะใชไดผลดีกวา

  การพนไสเดือนฝอยในที่โลงแจง
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โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ

ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ

 ตอบปญหาประจําฉบับนี้เปนคําถามที่ตอบยากที่สุดครับ เพราะสวนใหญหลายทานถามมา

วา ปนี้นํ้าจะทวมใหญเหมือนป 2554 หรือไม  เปนคําถามที่ตอบยากมาก เพราะเรื่องของลมฟา

อากาศยากแทที่จะคาดเดา แตก็ขอใหขอสังเกตดังนี้นะครับ

 นับตั้งแตนํ้าทวมใหญป 2554 เราก็จะพบวาอากาศเริ่มแหงแลง นํ้าทวมหายหนาหายตาไป 

จนป 2559 เราก็ประสบภัยแลงอยางหนัก พอป 2560 นํ้าทวมในหลายพื้นที่ในหลายภูมิภาค โดย

เฉพาะพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยา ซึ่งดูลักษณะเทียบเคียงคลายๆ ป 2553 ทําใหหวั่นเกรงกันวาป 2561 

จะเหมือนป 2554 หรือไม 
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 ถ าเราย อนไปป 2554 ในปนั้นเรากลัว

นํ้าไมพอใช จึงมีการสํารองนํ้าใช และปรากฏวาในชวง

เวลาสั้นๆ เราก็มีพายุเขามาติดๆ กันหลายลูก ผลคือ

การระบายนํ้าไมทันทําใหเกิดเหตุดังกลาวขึ้น

 ดังนั้นถาเหตุการณเกิดขึ้นซํ้ารอยก็เปนเร่ือง

นาวิตก ถาเราคิดวาจะซํ้ารอยป 2554 แลวเราเตรียม

รับสถานการณไวกอนก็ไมเสียหายแตประการใด แต

จับตาดูใหดี เพราะในชวงจากป 2560 มาจนบัดนี้ฝน

ตกเปนระยะๆ ตอเน่ืองมาจากฤดูฝน หนาวก็มีฝน 

ฤดูรอนก็มีฝนตอเนื่องมาตลอด 

 ในอดีตที่ผานมาพอเปนเชนนี้ เคยเห็นฝนท้ิง

ชวงในกลางฤดูฝนครับ (ไมรูตกจนหมดฟาหรือเปลา) 

ปน้ีถามองทั้งโลกในหลายภูมิภาค เชน ยุโรป อากาศ

หนาวจัดมาก การคาดเดาอากาศจึงยาก จึงอยากให

ชาวเราคิดในทางลบไวกอนวานํ้าทวมแน ฝนแลงแน 

แลวเราก็เตรียมการรับสถานการณตางๆ ไวลวงหนา 

 ถาจะแกปญหานํา้ทวมตองทําตัง้แตฤดแูลง คอื

ทําแกมลิงสวนตัวดวยการขุดบอจัดจุดระบายนํ้าและ

เก็บนํ้าไดดวย เผื่อกรณีฝนแลงเราก็มีนํ้าใช การเตรียม

แปลงปลูกใหถูกตองเตรียมระบายนํ้าใหดีใหพรอม 
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 ทีสํ่าคญัปจจบุนัมลีมพายรุนุแรง ทัง้พายฤุดูฝน

และพายุฤดูรอน ดังนั้นจะเพาะปลูกอะไรควรคิดถึง

ไมบังลมไวดวย กรณีสวนผลไมก็ใชสนประดิพัทธปลูก

ระยะ 1 เมตรเรียงกัน 3 แถว โดยสลับฟนปลา จะลด

การทําลายของลมพายุได ถาเปนสวนผักขึ้นคางตางๆ 

ควรปลูกกลวยระยะถี่ๆ ตามแนวสวนเปนไมบังลม 

 ทายที่สุดนี้ขออวยพรใหทุกทานรอดพนจาก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งปวง ไมวานํ้าทวม

ฝนแลง หรือลมพายุครับ

 






