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ตนไมประจําฉบับ

ชองแมว เชื่อแนเหลือเกินวาตนไมตนนี้
นอยคนนักที่จะเคยไดยินชื่อ บางครั้งแมเคยเห็นตนแต

ก็ไมรูวาชื่ออะไร อาจเดาไปวาตองเปนตนที่มีคําวาพญานาคดวยแนๆ 
เพราะชอดอกคลายเกล็ดของพญานาค หรือจะมีชื่อที่มีคําวามังกรเขามา

เกี่ยวของ ไมก็เปยอะไรสักอยาง เพราะมีลักษณะคลายเปยถัก 
ผู ใดไมทราบแตอยากทราบก็เดากันไปตางๆ นานา แตพอไดทราบวาตนไมตนนี้ชื่อตน 
“ชองแมว” หลายทานอาจนึกเถียงในใจวาชื่อนี้ ไดอยางไร ไมเห็นเหมือนแมวสักหนอย   

 ผูเขียนจึงลองไปเปดพจนานุกรมดู คําวาชองมีความหมายวา “ผมสําหรับเสริม
ผมให ใหญหรือยาว” จึงคิดวาผูที่ตั้งชื่อนาจะดูชอดอกของชองแมวเหมือนผมของหญิง
สาวที่ยาวแลวถักหรือมวนลงมา สวนคําวาแมวผูเขียนเดาวากลีบดอกสีเหลืองที่อยูตรง
ปลายชอดอก ดูแลวหนาตาเหมือนแมว หรือเปลา...? ทานผูอานลองพิจารณาแลวนึก

หาเหตุผลกันดูนะคะ
 ชองแมวเปนไมพุมกึ่งเลื้อยขนาดใหญ อายุหลายป เลื้อยไปได ไกล 

หากเราทําซุมให ชองแมวจะเลื้อยขึ้นไปคลุมชอดอกหอยลงมาสวยงามมาก 
ปลูกงาย โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด ขึ้นได ในดินแทบทุกชนิด 
ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด หรือจะปกชําก็สามารถทําได  

หากทานใดที่ตองการไมขึ้นซุม ลองหามาปลูกดูนะคะ 
มีความแปลกและสวยงามมากคะ
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 เพื่อนแทเกษตรไทยฉบับที่สองของป 2561 เปน

ชวงตอนรับฤดูการเพาะปลูกประจําป 2561 ปน้ีฝนฟา

ตกตั้งแตตนป การเพาะปลูก การทํานา เริ่มไดเร็ว โดยเร่ิม

ต้ังแตเดือนพฤษภาคม เพื่อเก็บเกี่ยวใหเสร็จสิ้นภายใน

เดอืนสงิหาคม เพือ่เตรยีมการเปนทุงรบันํา้ในเดอืนกันยายน 

แสดงวาหลายฝายคาดการณวาปน้ีน้ํานาจะมากกวาทุกป 

และจะเปนจริงตามน้ันหรือไม เปนเร่ืองที่ตองติดตามกัน

ตอไป การเตรียมการใหพรอมไวกอนและไมประมาทยอม

ดีกวา 

 พ่ีนองเกษตรกรทกุทานทีจ่ะทาํการเพาะปลูก เราขอ

ใหกําลังใจใหประสบผลสําเร็จโดยทั่วหนากัน และขอให

ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติทั้งปวง 

กองบรรณาธิการ
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เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย

ผลของสูตรปุยเคมีที่แตกตางกันตอการผลของสูตรปุยเคมีที่แตกตางกันตอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว

ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รวมกับ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

 ขาวโพดเล้ียงสัตว เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

เน่ืองจากมกีารใชผลผลติเมลด็เพ่ือเปนวัตถดุบิสาํคญัในอุตสาหกรรมอาหาร

สตัว ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูขาวโพดเลีย้งสตัว 6.5 ลานไร มีผลผลติโดยรวม

ทัง้ประเทศ 4 ลานตนั และผลผลิตตอไรเฉล่ียเทากับ 654 กิโลกรัม (สํานกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ขาวโพดเลี้ยงสัตวสามารถปลูกไดทุกจังหวัด

ทั่วประเทศ ลักษณะดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาวโพด ควรเปนดินรวน 

ดินรวนปนทราย หรือดินเหนียวปนทราย สามารถระบายนํ้าและถายเทอากาศไดดี 

หนาดนิลกึ 25 - 30 เซนตเิมตร ดนิมคีาความเปนกรดเปนดาง 5.5 - 6.8 สวนคาอินทรยีวัตถุ

มีไมนอยกวา 0.5 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมากกวา 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมากกวา 40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จากผลการวิเคราะห

ปรมิาณธาตอุาหารทีข่าวโพดดดูใชในแตละฤดูปลกูพบวา พืน้ท่ี 1 ไร ขาวโพดดูดใชไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉลี่ย 18.47, 2.95 และ 9.22 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ 

(นงคราญ, 2552) ซึ่งปุยเคมีเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอการยกระดับผลผลิตและการเพิ่ม

ประสิทธภิาพของการผลติพชื (ยงยทุธและคณะ, 2551) แตละพืน้ทีข่องประเทศไทยมชีดุดนิ

แตละชนิดที่แตกตางกัน มีผลทําใหศักยภาพการดูดใชธาตุอาหารของขาวโพดเลี้ยงสัตว

แตกตางกัน รวมไปถึงเกษตรกรบางสวนขาดความรู ความเขาใจในการใชปุยที่ถูกตองและ

เหมาะสม สงผลใหการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวตํ่ากวาเกณฑ

 ดังนั้น การทดลองน้ีจึงมีจุดประสงคเพื่อศึกษาอัตราและสูตรปุยตางๆ ที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเล้ียงสัตว ทําการทดลองจํานวน 6 ตํารับการ

ทดลอง ณ แปลงทดลอง ศนูยวิจยัสาธติและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม การเตรียมแปลงปลกูขาวโพด เริม่จากการไถพรวนดนิและขึน้แปลง

ปลูกขนาด 12 ตารางเมตร จากนั้นใสปุยครั้งที่ 1 (ปุยรองพื้น) ใสรองพื้นกนหลุม พรอม

หยอดเมล็ดขาวโพด จํานวน 3 เมล็ดตอหลุม ระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร ใสปุยครั้งที่ 

2 ตามแตละตํารับการทดลอง เมื่อตนขาวโพดอายุ 25 วันหลังปลูกและพูนโคนตน
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ตารางที่ 1 ชนิดสูตรปุยและอัตราที่กําหนดไวในแตละตํารับการทดลอง

ตํารับการ

ทดลอง

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

สูตร อัตรา (กิโลกรัม/ไร) สูตร อัตรา (กิโลกรัม/ไร)

1 15-15-15 (ควบคุม) 35 46-0-0 35

2 15-15-15 พรีเมี่ยม 35 15-15-15 พรีเมี่ยม 35

3 16-8-8 (พลังสอง) 35 15-15-15 พรีเมี่ยม 35

4 16-8-8 (พลังสอง) 35 20-8-20 (พลังสอง) 35

5 16-12-8 (พลังสอง) 35 15-15-15 พรีเมี่ยม 35

6 25-7-7 (พลังสอง) 35 15-15-15 พรีเมี่ยม 35

ตารางที่ 2 องคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว (คาเฉลี่ย)

ตํารับการทดลอง
อัตรา 

(กิโลกรัม/ไร)
จํานวนฝก

ตอตน
จํานวนเมล็ด

ตอฝก
นํ้าหนัก 

100 เมล็ด
ผลผลิต   

(กิโลกรัม/ไร)

ตํารับการทดลองที่ 1

ครั้งที่ 1 สูตร 15-15-15

ครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0

35

35

1.06 538.7 25.00 1,243.60

ตํารับการทดลองที่ 2

ครั้งที่ 1 สูตร 15-15-15

ครั้งที่ 2 สูตร 15-15-15

35

35

1.06 494.0 22.17 1,008.42

ตํารับการทดลองที่ 3

ครั้งที่ 1 สูตร 16-8-8

ครั้งที่ 2 สูตร 15-15-15

35

35

1.06 456.9 23.08 959.07

ตํารับการทดลองที่ 4

ครั้งที่ 1 สูตร 16-8-8

ครั้งที่ 2 สูตร 20-8-20

35

35

1.13 538.0 24.50 1,280.38

ตํารับการทดลองที่ 5

ครั้งที่ 1 สูตร 16-12-8

ครั้งที่ 2 สูตร 15-15-15

35

35

1.13 507.8 25.75 1,255.34

ตํารับการทดลองที่ 6

ครั้งที่ 1 สูตร 25-7-7

ครั้งที่ 2 สูตร 15-15-15

35

35

1.00 483.0 24.17 1,002.51
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สรุปผลการทดลองและวิจารณ 

 จากการทดลอง พบวาอตัราปุยรวมกับสูตรปุย

เคมทีีแ่ตกตางกนั สงผลใหขาวโพดมจีาํนวนเมลด็ตอฝก

แตกตางกนั ตํารบัการทดลองที ่1 (สตูร 15-15-15 และ

สูตร 46-0-0) และตํารับการทดลองที่ 4 (สูตร 16-8-8 

และสูตร 20-8-20) มีจํานวนเมล็ดตอฝกเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 538.7 และ 538.0 เมล็ด ตามลําดับ

 ในสวนนํา้หนกั 100 เมลด็ พบวาการใสปุยตาม

ตํารับการทดลองที่ 5 (สูตร 16-12-8 และสูตร 15-15-

15) และตํารบัการทดลองที ่1 (สตูร 15-15-15 และสตูร 

46-0-0) มีนํ้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 25.75 

กรัม และ 25.00 กรัม ตามลําดับ 

 จากขอมูลองคประกอบผลผลิต พบวาการใช

ปุยตาม ตํารับการทดลองที่ 4 (สูตร 16-8-8 และสูตร 

20-8-20) มีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1,280.38 

กโิลกรมัตอไร รองลงมา คอื ตาํรบัการทดลองท่ี 5 (สูตร 

16-12-8 และสูตร 15-15-15) ผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 

1,255.34 กโิลกรมัตอไร และตาํรบัการทดลองที ่1 (คร้ัง

ที่ 1 สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0) ผลผลิตเฉลี่ย

เทากับ 1,243.60 กิโลกรัมตอไร

 ทั้งน้ีจะเห็นไดว าการใสปุ ยตามตํารับการ

ทดลองที่ 1 (สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0) ตํารับ

การทดลองที่ 4 (สูตร 16-8-8 และสูตร 20-8-20) 

และตํารับการทดลองท่ี 5 (สูตร 16-12-8 และสูตร 

15-15-15) สงผลใหองคประกอบผลผลิต และปริมาณ

ผลผลิตมีปริมาณที่สูง ซึ่งผลการทดลองนี้จะสามารถ

นําองคความรูที่ไดไปใชประโยชนในการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตว เพื่อใหไดรับสูตรปุย อัตราการใสปุย และ

ธาตุอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่ม

ปริมาณและคุณภาพผลผลิต

ที่ 1 สูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0) ผลผลิตเฉลี่ย
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ภูมิอากาศและนํ้าเกี่ยวของกับการผลิตขาว แบงไดเปน 3 ประเด็น คือ 

 (1) ความรูทั่วไปเรื่องภูมิอากาศ

 (2) อิทธิพลของภูมิอากาศตอการเจริญเติบโตของขาว 

 (3) ความตองการนํ้าของขาว

1. ความรูทั่วไปเรื่องภูมิอากาศ

 ความรูทั่วไปเรื่องภูมิอากาศประกอบดวย 3 ประเด็น คือ 

 1.1 ลมฟาอากาศและภูมิอากาศ

  ลมฟาอากาศหรือลักษณะอากาศ หมายถึง สภาพอากาศในแตละชวงเวลา และในแตละสถานท่ี

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนสภาวะอากาศของพื้นที่นั้นๆ ในชวงเวลาหนึ่ง

  ภูมิอากาศ หมายถึง ลักษณะสภาพของลมฟาอากาศที่มีอยูประจําในทองถิ่นน้ัน โดยพิจารณา

จากคาเฉล่ียของอุณหภูมิประจําเดือน และปริมาณนํ้าฝนในแตละชวงเวลาของป ภูมิอากาศจึงเปนสภาวะ

โดยทั่วไปของลมฟาอากาศบนพื้นที่นั้นๆ ในชวงเวลานานๆ ซึ่งพิจารณาจากการตรวจอากาศซํ้าๆ กันหลายครั้ง 

เปนระยะเวลานานประมาณ 30-35 ป 
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อุณหภมูเิฉล่ีย 22 องศาเซลเซยีส กลางวันและกลางคนื

มอีณุหภมูไิมแตกตางกันมาก เนือ่งจากอยูในแนวปะทะ

อากาศของเขตรอนและรองความกดอากาศตํา่ จงึมีการ

กอตัวของเมฆฝน ทําใหเกิดพายุฝนฟาคะนองในชวง

บายและเย็น หลังจากที่ฝนตกลงมา สภาพอากาศจะ

สงบทองฟาจะสดใส เนื่องจากความช้ืนสูง มีไอนํ้าใน

อากาศจํานวนมาก จึงมักมีการควบแนน เกิดนํ้าคาง

และหมอกปกคลุมพืน้ดนิเวลากลางคนื มปีริมาณนํา้ฝน

เฉลี่ย 2,500 มิลลิเมตรตอป

  พื้นที่สวนใหญ ไดแก ลุมนํ้าอเมซอนใน

ประเทศบราซิล ลุมนํ้าคองโกในทวีปแอฟริกา หมูเกาะ

ในประเทศอินโดนีเซยี เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต รวมทัง้

ประเทศไทย

2. อิทธิพลของภูมิอากาศตอการเจริญเติบโต

ของขาว
 สภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ แสงสวาง ฝน 

และความชื้นในอากาศ ซึ่งมีความสัมพันธกับความชื้น

ของดิน เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโต

และผลผลิตของพชื และสภาพภมูอิากาศมผีลทางออม

ตอการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช สภาพ

ภูมิอากาศน้ันมีชวงของคาท่ีเหมาะสมสําหรับการ

เจริญเติบโตในแตละระยะของขาว

 2.1 อุณหภูมิกับการเจริญเติบโตของขาว

  อุณหภูมิของสภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอ

ขาวในดานตางๆ ดังน้ี (1) การสังเคราะหแสงและ

กระบวนการทางสรีรวิทยาของขาว (2) การสะสม

นํา้หนกัแหง (3) ชวงความยาวของระยะการเจรญิเตบิโต

ทางลาํตนและใบ มผีลกระทบตอการสะสมอาหารสวน

ใบและลําตน รวมถึงชวงเวลาของระยะการสะสมแปง

ในเมล็ด ซึ่งมีผลตอผลผลิตขาว

  1) อุณหภูมิวิกฤต คือ อุณหภูมิที่ตํ่ากวา

หรือสูงกวาน้ี จะมผีลกระทบตอขาวอยางชดัเจน ซึง่ขาว

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งประเทศไทย

  ลมฟาอากาศเปนเรือ่งของความแปรปรวน

ของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ ขณะนั้น 

ซึ่งยากตอการพยากรณใหถูกตองแมนยํา ในขณะที่

ภูมิอากาศเปนการมองภาพรวมของสภาพอากาศ

ในระยะเวลาที่ยาวกวา จึงทําใหความแปรปรวนตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ ถูกขจัดออกไป ดังนั้น แบบ

จําลองภูมิอากาศซึ่งจําลองภาพรวมของสภาพอากาศ

ระยะเวลายาวเหลานี้  จึงสามารถพยากรณการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตในระดับที่เชื่อถือได 

 1.2  สาเหตุที่เกิดเขตภูมิอากาศ

  เนือ่งจากโลกไมใชทรงกลมทีส่มบรูณแบบ 

มพีืน้ผวิทีไ่มราบเรยีบ ประกอบดวย ทีร่าบ หุบเขา ภูเขา 

ทะเล มหาสมุทร และถูกปกคลุมดวยพืชพรรณตางกัน 

จงึแบงเขตภมูอิากาศโลก โดยพจิารณาปจจยัท่ีควบคมุ

สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมี 6 ประการ คือ ความเขมของ

แสงแดด การกระจายตัวของแผนดินและมหาสมุทร 

กระแสลมจากมหาสมุทร ตาํแหนงของบรเิวณความกด

อากาศตํ่าบริเวณความกดอากาศสูง เทือกเขา และ

ระดับความสูงของพื้นที่

 1.3 เขตภูมิอากาศที่มีการปลูกขาว

  เขตภูมิอากาศที่มีการปลูกขาว คือ เขต

ภูมิอากาศเขตรอนชื้นแถบเสนศูนยสูตร ซึ่งเปนบริเวณ

ที่มีอากาศรอนชื้นทุกเดือน มีอุณหภูมิเฉลี่ยไมตํ่ากวา 

18 องศาเซลเซียส และมฝีนตกมากกวา 150 มลิลเิมตร 

กลางวันมีอุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส กลางคืนมี
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ไวตอผลกระทบจากอุณหภูมิต่ําและสูงอยางมาก คือ 

เมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส ขาวจะเปน

อันตราย และอุณหภูมิวิกฤตระดับตํ่าของขาว คือ 

20 องศาเซลเซียส สวนอุณหภูมิวิกฤตระดับสูง คือ 

39 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกวา 39 องศา

เซลเซียส กระบวนการสังเคราะหแสงของขาวจะลดลง

  2) ผลของอุณหภูมิต่ําตอขาว ชวงระยะ

การเจริญเติบโตของขาวที่มีผลกระทบจากอุณหภูมิตํ่า 

คือ ชวงระยะ 10 วนักอนและหลงัออกดอก โดยพบผล

กระทบรุนแรงตอจํานวนเมล็ดขาวตอรวง และนํ้าหนัก

เมล็ด หากอุณหภมูติํา่ในระยะทีข่าวตัง้ทอง ซึง่เปนชวง

ระยะ 10-12 วันกอนเวลาที่ชอดอกโผลพนใบธง เปน

สาเหตุสําคัญที่ทําใหขาวในแถบประเทศไทยมีผลผลิต

ลดลง หากอุณหภูมิตํ่าในชวงเวลาดังกลาว ผลกระทบ

ของอุณหภูมิตํ่าตอขาวในชวงพัฒนาดอก รวงขาวจะมี

เมล็ดลีบเพิ่มขึ้น

  3) ผลของอณุหภมิูสงูตอขาว อณุหภมูสูิง

มีผลกระทบตอข าวอยางมากในระยะดอกบาน 

เนือ่งจากเปนสาเหตทุีท่าํใหเกสรตวัผูเปนหมนัและการ

ปฏิสนธิลมเหลว อุณหภูมิสูงมีผลกระทบตอการถาย

ละอองเรณูหรอืการโปรยละอองเรณแูละการมชีวีติของ

ละอองเรณู ทําใหละอองเรณูเปนหมัน ขาวเมล็ดลีบ 

เปนหมันอัตราที่สูง และผลผลิตลดลง

 2.2 แสงกับการเจริญเติบโตของขาว

  แสงหรือแสงอาทิตย มีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโตของพืช ดังนี้ 

  (1) เปนแหลงพลังงานสําหรับกระบวนการ 

สังเคราะหแสง 

  (2) ควบคุมลักษณะทางสรีรวิทยา และ

ปริมาณผลผลิต

  (3) เปนพลังงานท่ีขับเคลื่อน กอใหเกิด

ความสมดลุของระบบนํา้ท่ีเชือ่มโยงระหวางดนิ พชืและ

บรรยากาศ

  1) ภูมิภาคที่ใหผลผลิตขาวสูง ประเทศ

ที่ปลูกขาวไดผลผลิตสูง อยูในภูมิภาคที่ในชวงการ 

ปลูกขาวเปนชวงกลางวันยาวกวากลางคืน มีแดดจา 

และความเขมของแสงสูง เชน ออสเตรเลีย โปรตุเกส 

สเปน อียิปต กรีก และอิตาลี สําหรับพันธุขาวที่มี

ผลผลิตสูง เมื่อปลูกในฤดูฝนก็ใหผลผลิตตํ่ากวาการ

ปลูกในฤดูรอนซึ่งขาวจะไดรับปริมาณแสงมากกวา

  2) แสงกับการสังเคราะหแสง ความยาว

ของคลื่นแสงที่ทําใหการสังเคราะหแสงเกิดขึ้นไดดี คือ

ชวง 400-700 นาโนเมตร ในแตละชวงการเจรญิเตบิโต 

ขาวตองการปริมาณแสงแตกตางกัน โดยตองการ

ปริมาณแสงในระยะพฒันาดอก และระยะพฒันาเมลด็ 

มากกวาระยะเติบโตในชวงแรก โดยอิทธิพลของแสงที่

มีตอชวงการเจริญเติบโตของขาว เรียงจากนอยไปหา

มาก ดังนี้

  ระยะเจรญิเตบิโตทางลาํตนและใบ < ระยะ

พัฒนาเมล็ด < ระยะพัฒนาดอก

  3) แสงกับผลผลิตขาว แสงมีอิทธิพลตอ

ผลผลิตขาวโดยตรง การเพิ่มผลผลิตขาวเกิดขึ้นได

จากการสะสมอาหารในลําตนและใบ การเคลื่อนยาย

ของอาหารที่สะสมไปยังเมล็ด เวลาของการสะสม

อาหารเพือ่เตมิเตม็เมลด็นานขึน้ และการเพิม่อตัราการ

เจริญเติบโตของพืชในระยะเติมเต็มเมล็ด
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3. ความตองการน้ําของขาว 

 นํา้ฝนหรือนํา้ชลประทานมคีวามสาํคญัตอการ

ผลิตขาว และขาวจะใหผลผลิตสูงเมื่อไดรับนํ้าอยาง

เพยีงพอตลอดวงจรชวีติ เนือ่งจากในทวปีเอเชยีซึง่เปน

แหลงผลิตขาวท่ีสําคัญของโลก ประมาณ 50% ของ

ปริมาณนํ้าชลประทานทั้งหมดในเอเชียใชในการ

ผลิตขาว และนํ้าชลประทานทั้งหมดในโลก 34-43% 

ใชในการปลูกขาว

 ความตองการนํา้ของขาวนานํา้ขงัในแถบเอเชยี

มีดังนี้ มีการคายน้ํา 1.5 - 9.8 มิลลิเมตรตอวัน 

การระเหยนํ้า 1.0 - 6.2 มิลลิเมตรตอวัน และการ

ซึมลึก 0.2 - 15.6 มิลลิเมตรตอวัน รวมปริมาณนํ้า

ทั้งหมดที่สูญเสียในการปลูกขาว 5.6 - 20.4 มิลลิเมตร

ตอวัน หากตองการเพิ่มผลผลิตขาวสูง ควรมีนํ้า 

180 - 300 มลิลเิมตรตอเดือน ตลอดฤดูปลกูทัง้ 4 เดอืน 

ควรไดรับนํ้า 720 - 1,200 มิลลิเมตร ปริมาณนํ้า

ชลประทานเฉล่ียสําหรับนาขาวในแถบเอเชียอาคเนย 

คือ ปริมาณ 1,240 มิลลิเมตรตอฤดูปลูก

 ความตองการน้ําของขาวไรตํ่ากวานานํ้าขัง 

ขาวไรตองการนํ้า 380 - 880 มิลลิเมตรตอฤดูการปลูก 

หรือ 2.9 - 6.3 มิลลิเมตรตอวัน ความตองการนํ้าของ

ขาวไรเพิ่มข้ึนตามอายุ และสูงสุดในระยะพัฒนาดอก

แลวลดลงในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา

 ในเขตเกษตรนํ้าฝน การกระจายของฝนที่ไม

สมํ่าเสมอหรือภาวะแลง เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให

ผลผลิตขาวลดลง ภาวะแลง หมายถงึ สภาพทีดิ่นไดรบั

นํา้ฝนนอยและความช้ืนทีเ่ปนประโยชนตํา่ ปรมิาณนํา้

ซึ่งพืชไดรับตํ่ากวาปริมาณนํ้าที่ใชเพื่อการคายนํ้า

 ขาวทีข่าดน้ําในระยะการเจริญเตบิโตทางลาํตน

และใบชวงแรก มีผลทําใหความสูง การแตกกอ และ

พื้นที่ผิวใบลดลง แตถาขาดนํ้าในระยะพัฒนาชอดอก 

จนถึงระยะบานดอก จะมีผลกระทบรุนแรง ทําให

ผลผลิตลดลงอยางชัดเจน โดยการขาดนํ้าเพียง 15 วัน

ในชวงดังกลาว ทําใหผลผลิตขาวลดลงอัตรา 2% 

ตอวัน

ที่มา : หนังสือดิน ธาตุอาหารและปุยขาว. 2558หนังสือดิน ธาตุอาหารและปุยขาว. 2558



9เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

จังหวัดเชียงราย

 

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 บมจ.

ไทยเซน็ทรลัเคม ีรวมกับ รานชวลติกิจเกษตร

เชียงราย จัดกิจกรรมประชุมและสัมมนา 

เรื่อง “การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีและ

เหมาะสมสําหรับพืช (Good Agricultural 

Practices - GAP)” ใหกับตัวแทนรานคารับ

ชวงในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกลเคียง 

¡Ô¨¡ÃÃÁ¨Ñ´»ÃÐªØÁÃŒÒ¹¤ŒÒÃÑºª‹Ç§

โดยมุงเนนการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏบิติัทางการเกษตรทีด่สํีาหรบัพชือาหาร โดยเชญิทานวทิยากร 

ผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ รับเกียรติเปนผูบรรยาย ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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จังหวัดพะเยา

 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 บมจ.

ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับ รานรุงนิรันดรเคมีเกษตร 

จดัประชมุและสมัมนาเรือ่ง “การปรับตวัของเจาของ

ธุรกิจสู Thailand 4.0” ใหกับตัวแทนรานคารับชวง

ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกลเคียง โดยมุงเนน

การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน

ภาษธีรุกจิ โดยเชญิทานวทิยากร คณุถนอม เกตเุอม 

รับเกียรติเปนผูบรรยาย ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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จังหวัดนครสวรรค

  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดประชุมและ

สัมมนาเร่ือง “การปรับตัวของเจาของธุรกิจสู  

Thailand 4.0” ใหกับตัวแทนรานคารับชวงใน

จงัหวดันครสวรรคและจงัหวดัใกลเคยีง โดยมุงเนน

การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน

ภาษีธุรกิจ โดยเชิญทานวิทยากร คุณถนอม 

เกตุเอม รับเกียรติเปนผูบรรยาย ณ โรงแรม

พาราดิโซ โฮเทล เจเค ดีไซน นครสวรรค อําเภอ

เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค
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จังหวัดบุรีรัมย

 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 บมจ.

ไทยเซน็ทรลัเคมี รวมกบั รานบรุรีมัยโชคศักด์ิชยั 

จัดประชุมรานคารับชวง ณ โรงแรม Cresco 

Hotel อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
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วนัที่ 26 เมษายน 2561 ราน ศ.สัตยจีนการเกษตร ต.สระโบสถ อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 150 ทาน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รานพจนการเกษตร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 150 ทาน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 รานทองวิเศษ อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีมีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 600 ทาน

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคาจัดกิจกรรมขายหนาราน พรอมทั้งให
ความรู คําแนะนําดานการเกษตร และมอบรางวัลใหแกเกษตรกรผูเขารวมกิจกรรม
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วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
หจก. ม.เคมีพืชผล อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 300 ทาน

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 
รานหนอยพูลทรัพย2009  อ.เมือง จ.สระแกว

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 200 ทาน

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 รานสินไทยรวมเกษตรเลย อ.เมือง จ.เลย
มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 400 ทาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 
บริษัท บิ๊ควันโอวัน จํากัด อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 100 ทาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2561
บริษัท รอยเอ็ดรุงเรือง จํากัด อ.เมือง จ.รอยเอ็ด

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 174 ทาน
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคา จัดประชุมเกษตรกรเพื่อใหความรูดาน
การเกษตร และมีการมอบรางวัลใหกับผูเขารวมประชุม ดังนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 
รานตุดตูการเกษตร ต.หวยขุนราม 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 
มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 300 ทาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
รานพรพานิช อ.พาน จ.เชียงราย 

มีเกษตรกรเขารว มกิจกรรม 134 ทาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 
บานจานเขื่อง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 50 ทาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
บานกอเอ ต.กอเอ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 60 ทาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 
รานออมวิภาการเกษตร ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง 
จ.อุทัยธานี มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 58 ทาน
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วันที่ 14 มิถุนายน 2561
รานบุษบาการเกษตร ต.โคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 250 ทาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
สหกรณรักถิ่นเกิด อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 150 ทาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
รานพรทิพยการเกษตร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค 

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 180 ทาน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
รานตรีการเกษตร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 250 ทาน
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 บริษัท ไทยเซ็นทรลัเคมี จาํกัด (มหาชน) รวมกับเกษตรกรเจาของพื้นที่ จดัทาํแปลงสาธิตในพืชชนิดตางๆ 
เมื่อเจาหนาที่ไดไปติดตามผลการทดลอง จึงมอบปุยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ ใหกับเกษตรกรทานละ 1 กระสอบ 

นาขาว

คุณอัญชนา คําเกตุ 
ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 

มอบปุยสูตร 20-8-20 OX-BB

คุณชลอ ธรรมังสา 
ต.ทุงนอย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

ปลูกขาว กข.29 (25 วัน) จํานวน 1 ไร 
มอบปุยสูตร 16-12-8 OX BB 

คุณสมคิด ศรีอุทัย 
ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 

ปลูกขาวพันธุพิษณุโลก 2 (27 วัน) จํานวน 1 ไร 
มอบปุยสูตร 16-12-8 OX BB

คุณวินัย กุลแกว 
ต.ทุงนอย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 

ปลูกขาว MGC1 (25 วัน) จํานวน 1 ไร 
มอบปุยสูตร 16-12-8 OX BB

คุณจีระ เนียมหอม 
ต.ดอนเจดีย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

มอบปุยสูตร 16-12-8 BB
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คุณนิรัลด รอดแสวง 
ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 

ปลูกขาวพันธุหอมมะลิ105 (30 วัน) 
จํานวน 1 ไร มอบปุยสูตร 16-12-8 OX BB

คุณพาณุวัฒน ศรีอุทัย 
ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 

ปลูกขาวพันธุหอมมะลิ105 (24 วัน) 
จํานวน 1 ไร มอบปุยสูตร 16-12-8 OX BB 

คุณไพศาล สุกกํ่า 
ต.ดอนเจดีย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

มอบปุยสูตร 16-12-8 BB

ไรออย

คุณหมอม ครองบุญ 
ต.หวยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 

ปลูกออย 30 ไร
มอบปุยสูตร 15-15-15 Premium

คุณปราณี เหมือนสันเทียะ 
ต.สายออ  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา 

มอบปุยสูตร 20-8-20 OX-BB
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สวนทุเรียน

ไรมันสําปะหลัง

คุณพรพันธ ประทุมมาตร 
ต.ทุงควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 

ปลูกทุเรียน 100 ไร 
มอบปุยสูตร 15-15-15 TCCC Blue

คุณสุเทพ จรูญชนม 
ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร จ.ระยอง 

ปลูกทุเรียน 75 ไร
มอบปุยสูตร 15-15-15 TCCC Blue

คุณพัด ขอมีกลาง 
ต.สายออ อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา

มอบปุยสูตร 20-8-20 OX-BB
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 ฟลดเดย (Field Day) เปนการจัดงานเนื่องในวันที่บริษัทฯ รวมกับรานคา และเกษตรกรเจาของ

พื้นที่แปลงสาธิต รวมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงสาธิต โดยไดเชิญเกษตรกรในพื้นที่มารวมเก็บเกี่ยว

ผลผลิต เพื่อที่จะดูผลผลิตหลังจากใชปุยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ วาไดผลเปนอยางไร 

วันที่ 20 เมษายน 2561 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีรวมกับรานเจริญรุงเรืองการเกษตร  

ณ บานหนองบัว ต.เจาทา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 100 ทาน

วันที่ 28 เมษายน 2561 

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมีรวมกับรานแสงทวี ครอปแคร

ณ แปลงนาขาว นายเดือน ศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.ขอนแกน  

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 130 ทาน

Field Day
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กิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัท

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) สานตอ

โครงการสวนสวยกินไดติดตอกันเปนปที่  2 โดยในปน้ี 

บรษิทัฯ ไดมอบแปลงสาธติและปจจยัการเกษตรใหแกโรงเรยีน

บานกระบกเต้ีย จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดบานดาบ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบ

ความรูดานการเกษตร และการใชปุยเคมีอยางถูกวิธีทั้งภาค

ทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงเนนใหเด็กนักเรียนเขาใจงาย สามารถ

ลงมือทําไดจริง โดยบริษัทฯ คาดหวังวานักเรียนจะมีความรู

ความเขาใจทีถ่กูตองเก่ียวกับการเกษตรและสามารถนาํความรู

ทีไ่ดนาํไปประยุกตใช นอกจากนีผ้ลผลติทีไ่ดยงัสามารถชวยลด

ภาระคาใชจายในโครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน และ

ผลผลิตบางสวน ยังสามารถนําไปจัดจําหนายเพื่อเปนรายได

เสริมไดอีกดวย

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) สานตอโครงการสวนสวยกินได 

มอบแปลงสาธิตและปจจัยการเกษตร เพื่อสงเสริมความรูดานการเกษตร และการใชปุยเคมีอยางถูกวิธี
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โครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรกร
 ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
รวมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการอบรมเกษตรกรเรื่อง “ขาวไทย ในยุคประเทศไทย 4.0” ใหกับเกษตรกรใน
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีและจงัหวดัใกลเคยีง โดยมุงเนนการสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบัการใชปุยในขาว การวเิคราะหดนิ 
การเลือกพันธุขาว การควบคุมโรคและแมลง รวมถึงการบํารุงดินใหสมบูรณ เพื่อที่จะทําใหไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ 
ตรงกับความตองการของตลาด ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
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เยี่ยมชมโรงงานเยี่ยมชมโรงงานเยี่ยมชมโรงงาน
 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ใหการตอนรับนักศึกษาและคณาจารย จากคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม เขาเยี่ยมชม และศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของบริษัทฯ 
ณ โรงงานนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 ดวยอาชีพที่เกี่ยวของกับขาวและชาวนา จึงมีโอกาสไดสัมผัสกับชาวนาอยางลึกซึ้ง ทําใหไดเห็นปญหา

อุปสรรค แ ละความงดงามของความเปนชาวนาเปนที่มาของความคิดที่จะสรางสถานที่แหงนี้เพื่อใหเปน

แหลงศกึษาหาความรูเกีย่วกบัการทํานาทีเ่หมาะสมกับสภาวะปจจบุนั สามารถลดตนทนุเพิม่ผลผลิต เพือ่ใหชาวนา

ประสบความสําเร็จในอาชีพทํานาอยางมีเกียรติ อีกทั้งผูที่สนใจยังไดเรียนรูวิถีชีวิตของบรรพบุรุษไทยในอดีต 

ทั้งหมดนี้จะทําใหผูเขาเยี่ยมชมเขาใจถึงความเปนไทยอยางแทจริง โดยใชชื่อสถานที่แหงนี้วา

“ศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย”

ภายในศูนยเรียนรูฯ ประกอบดวย

 1.  เรือนศูนยรวมดวงใจไทยทั้งชาติ 

  ไดมีกา ร จัดแสดงพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระ เจาอยูหัวครั้งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ 

พระบรมฉาย า ลักษณในพระราชกรณียกิจตางๆ 

พระบรมรูป แ ล ะพระบรมสาทิสลักษณราชวงศจักรี 

ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9

 2. เรือนแมโพสพ ภายในเรือนจัดแสดง องค

แมโพสพแก ะ ส ลักจากไมสักทั้งทอนและรูปหลอ

แมโพสพในยุ คตางๆ ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

จัดแสดงชนิ ดพันธุขาวนาปรังที่นิยมปลูกในปจจุบัน 

ซุมการเวก เปนที่สําหรับใหประชาชนที่เขามาสักการะ 

แมโพสพไดนั่งพักผอน
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 5. แปลงนาสาธิต สําหรับสาธิตลักษณะพันธุ

ขาวนาปรั ง  12 ชนิดพันธุท่ีนิยมปลูกในปจจุบันของ 

4 ชวงอายุขาว เพื่อใหชาวนาและผูสนใจไดมีความรูใน

การตัดสินใจเลือกชนิดพันธุขาวที่เหมาะสม โดยปกดํา

ดวยกลาเพี ยงตนเดียว เพื่อใหเห็นถึงความสามารถ

ในการแตกก อ ข องตนขาว และยังไดรวมสนทนา

แลกเปลี่ย น ค วามรู  เรื่องข าวกับปราชญผู มาก

ประสบการณ

 4. เรือน วิถีชาวนาไทยในอดีต รูปทรง

ประกอบดวย เรอืนไทยโบราณหมู 4 หลงั คอื เรอืนไทย

หลังใหญ เรือนลูกซาย เรือนลูกขวา และครัวไฟ เรือน

แหงนี้ เปนเรือนไทยยกพื้นสูง บริเวณใตถุนเรือน เปน

สถานที่จัดแสดงอุปกรณเครื่องใชในอดีต ตอเนื่องจาก

เรือนไทยไดจัดแสดงยุงขาวในอดีต และอุปกรณเครื่อง

ใชตางๆ เชน เครื่องมือในการทํานา เครื่องมือในการ

ดกัจบัปลา เครือ่งมอืสาํหรบัทาํงานไมรวมทัง้คอกควาย

ซึ่งถือได วาเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งของวิถีชีวิต

ชาวนาไทยแตดั้งเดิม

6. หอเตือนภัยชาวนา ใชสาํหรบัประกาศเตอืน

ภัยตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาในปจจุบันและอนาคต 

อีกทั้งยั ง เปนจุดชมทัศนียภาพรอบๆ ไดอยางงดงาม 

สรางความประทับใจแกผูมาเยือน

 7. รานโชหวย หรือรานขายของในอดีต 

เปนการจาํลองรูปแบบรานคาในอดีต ซึง่ไดเก็บรวบรวม

อุปกรณตางๆ ไวมากมาย ทั้งสินคาที่เคยจําหนายใน

คร้ังอดีตที่ใชในชีวิตประจําวัน เปนอีกจุดหน่ึงสําหรับ

ผูเขาชมที่มีวัยอยูในยุคสินคาเหลาน้ัน สามารถที่จะ

รําลึกความหลังได
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 ทั้งหมดนี้ คือความตั้งใจของทีมงานเฮียใช เมล็ดพันธุขาวท่ีจะสรางสรรคสิ่งที่ดีและมีประโยชน เพื่อให

ชาวนามีแหล ง ขอมูลในการศึกษาคนควาวิธีการทํานาที่เหมาะสมในปจจุบัน และวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตวา

มีความเปนมาอยางไร ทั้งหมดนี้ไดรับการสนับสนุนจากคุณพิชัยและคุณมุยเกียว เจริญธรรมรักษา และควบคุม

การกอสรางโดย ชางพงษ หรือคุณสุทธิภัช กาละวัย สถานที่นี้จะเปนสิ่งที่จะทําใหทุกๆ ทาน เห็นในความตั้งใจ

ทีจ่ะตอบแทนบญุคณุแผนดิน กลาวคอื เมือ่ชาวนาเขามาศกึษาหาความรู และนาํกลบัไปปฏบิตักิจ็ะทาํใหประสบ

ความสําเรจ็ในอาชพีทาํนา เราทกุคนทีเ่กดิเปนคนไทยลวนแตเปนผูโชคดทีีม่พีระมหากษตัริยทีม่พีระปรีชาสามารถ 

และหวงใยราษฎร พระองคทรงครองราชยดวยความเหน็ดเหนื่อยและยากลําบาก เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีของ

ผูที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินไทยทุกคน ถึงเวลาแลวหรือยังที่ชาวไทยทุกคนจะทําใหพระองคทานมีความสบาย

พระทัยที่เห็นพสกนิกรของพระองค หวงใยคอยดูแล ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองคทานตลอดเวลา

ศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย

ที่ตั้ง :  150/6 หมู 8 ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. :  035-446955 แฟกซ : 035-446594
สนใจติดตอศึกษาดูงานเปนหมูคณะ : 092-6261515
Email : H.chai_riceseed@hotmail.com

 ถาทานไดไปเยอืนสกัครัง้ ทานจะไดรบัความ

ทรงจาํทีด่ีๆ  อีกมากมาย ทีส่าํคญัคอืสมัผสัไดถึงความ

ตั้งใจของคุณนิทัศนผูนําในการสรางสรรคนาเฮียใช    

 ไปนาเฮียใช สบายอารมณแนนอน
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¡ÒÃ»ÅÙ¡ÊÐµÍ
โดย.....นิรนาม

 ศัตรูของสะตอ

1. หนอนเจาะลํา ตน เปนตัวออนของดวงปกแข็งที่เรียกวา

ดวงหนวดยาว

 ลักษณะการทําลาย

 ตัวเต็มวัยจะเขาไปวางไขตามซอกหรือรูใตเปลือกของตน

สะตอ ไขจะฟกเปนหนอน แลวเขาทาํลายตัง้แตลาํตนจนกิง่ โดยจะ

กัดกินเปลือกออนระหวางเนื้อไมกับเปลือกแข็ง สังเกตจากบริเวณ

ที่เปลือกถูกทําลายจะเปนนํ้าฟูเยิ้มออกมา หากปลอยทิ้งไวจะ

ลุกลามกัดกินไปทั่ว ตนสะตอจะเฉา แคระแกร็น และตายในที่สุด

 การปองกันกําจัด

 1. รักษาสวนสะตอใหสะอาด ตัดแตงทรงพุมใหโปรง

 2. ทําลายหนอนที่พบ สําหรับกิ่งท่ีพบเห็นการทําลายให

นําไปเผาไฟ

 3. ใชสําลีหรือผาชุบสารฆาแมลงพวกเมทิลพาราไธออน 

และเบนซิน อัดเขาไปในรูที่พบเพื่อปองกันการทําลาย หรืออาจใช

นํ้ามันดีเซลฉีดเขาไปในรูแลวอุดดวยดินเหนียว

 4. ใชสารเคมี เชน ออลดริน ฉีดพนบนดินรอบๆ ตน 

บนตน และฉีดเขารูที่พบที่ถูกทําลาย เพ่ือปองกันการทําลายของ

ตัวหนอนที่ฟกตัวออกมาใหม

(ตอจากฉบับที่แลว)
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2. แมลงกัดกินใบ สวนมากที่พบจะเปนดวงงวง

 ลักษณะการทําลาย

 ตัวดวงจะเขากัดกินใบออนของสะตอที่กําลัง

แตกข้ึนมาใหม กินจนเหลือแตกานใบ ซึ่งมีผลให

ตนสะตอเติบโตชาลง

 การปองกันและกําจัด    

 1. ตัดและเก็บรวบรวมก่ิงที่ถูกทําลายออกมา

เผาเพราะอาจมีไขของแมลงติดอยู

 2. ในชวงที่สะตอแตกใบออน ควรฉีดพนสาร

คารบาริล หรือเซพวิน 85 เปอรเซ็นต wp ในอัตรา 2 

ชอนแกงตอนํ้า 20 ลิตร หรือตามที่กําหนดขางภาชนะ 

พนใหทั่วทรงพุมโดยเฉพาะบริเวณที่แตกยอดออน

3. แมลงสิง

 ลักษณะการเขาทําลาย

 ตัวเต็มวัยของแมลงสิงจะใชปากซึ่งมีลักษณะ

เปนงวงยาวแทงและดูดนํ้าเลี้ยงจากฝกออนของสะตอ 

ทําใหฝกแกร็นไมมีเมล็ด สังเกตภายนอกฝกจะเปน

สีนํ้าตาลหรือดํา พบระบาดชวงเดือนกรกฎาคม

 การปองกันและกําจัด

 1. ทําลายตัวแกโดยใชสวิงจับตามฝกสะตอ

ออน หรือใชเนื้อเนาใสถุงแขวนลอแลวจับ

 2. พนดวยสารเคมีในชวงฝกสะตอออน โดย

ใชไนโตโคฟอส อัตรา 40 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 

ฉีดพนชวงเชาหรือชวงเย็นซึ่งเปนชวงที่แมลงสิงเขา

ทําลายฝกสะตอ

4. ปลวก

 ลักษณะการเขาทําลาย

 ปลวกจะสรางรังบริเวณโคนตนสะตอที่ยัง

เล็กอยู แลวเขาไปกัดกินรากออนของสะตอ ทําใหการ

เติบโตชะงัก

 การปองกันและกําจัด

 ใชสารเคมีพวกเฮพตาคลอรผสมนํ้าตามอัตรา

แนะนําขางฉลาก หรืออาจใชน้ํามันกาดราดบริเวณ

จอมปลวก โดยทําใหเปนรูกอนราด

 โรค

 ยงัไมมงีานวจิยัดานโรคอยางจรงิจงั และยงัไม

พบอาการของโรคทีร่นุแรงกบัสะตอ เทาทีพ่บสวนมาก

จะเปนกิ่งแหง หรือเกษตรกรเรียกวากิ่งปลดทิ้ง ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากความอุดมสมบูรณของดินและความชื้น

ไมเพียงพอ

 สัตวศัตรูในสวนสะตอ

 ท่ีพบ ไดแก พวกกระรอก กระแต โดยจะกดักนิ

ฝกสะตอที่แกเต็มที่แลว เนื่องจากมีรสหวาน ซึ่งไมกอ

ใหเกิดความเสียหายมากนัก

 การเก็บเกี่ยวสะตอ

 อายุการเก็บเกี่ยว

 สะตอทั้ง 2 พันธุ จะเริ่มออกดอกประมาณ

เดอืนเมษายนเปนตนไป และเริม่เก็บเกีย่วไดตัง้แตชวง

เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม ใชระยะเวลาประมาณ 

68-70 วัน ในชวงปแรกที่ใหผลผลิต จะใหฝกประมาณ 

200-300 ฝกตอตน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปตาม

อายุของตน ฝกสะตอที่พรอมจะใหผลผลิต จะมี

ลักษณะดังนี้  

  1. สีฝ กจะมีลักษณะเปนมันวาวเขียวเข ม

เปลอืกบริเวณหุมเมลด็จะนนู เหน็เสนใยเดนชดั รปูทรง

สะดุดตา

 2. เปลือกหุมเมล็ด เมื่อแกะออกดูดานในที่

บริเวณขั้วของเปลือกจะเห็นเปนสีสมเขมเล็กนอย           

 3. ชิมเมล็ดดูในสะตอขาว จะมีรสชาติมัน

คอนขางหวาน สวนสะตอดานรสชาตจิะฉุน เมล็ดแนน
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 ลักษณะการวางขาย

 วางขายทั้งฝก โดยแมคาจะคัดและขายตาม

ขนาดของฝก สะตอที่เก็บจากตน จะวางขายได

ประมาณ 3-4 วัน แตหากเก็บทั้งชอและใบติดอยู จะ

เก็บไดนานไปอีก 2-3 วัน หลังจากนั้นผิวของฝกจะเริ่ม

เปล่ียนเปนสีดํา บริเวณเนื้อฝกดานในจะเริ่มสุก 

เปลี่ยนเปนสีเหลือง สม และดําในที่สุด

 การแกะเมล็ดขาย นิยมในสะตอดาน เนื่อง

จากเมลด็มขีนาดใหญนารบัประทาน โดยแมคาจะแกะ

เฉพาะเมล็ดสีเขียวออกวางขาย จะอยูได 2-3 วัน

แตหากพรมนํ้าชวย จะอยูได 3-4 วัน หลังจากนั้น

จะเริ่มงอก และเนาในที่สุด

 ราคาขาย ถาเปนนอกฤดูกาล ราคาอาจจะขึ้น

ไปถึงฝกละ 10 บาท แตถาเปนในฤดูปกต ิราคาจะอยูที่ 

100 ฝก 350-400 บาท เมื่อพอคาแมคาซื้อมาแลวจะ

ไปขายกัน 3 ฝก 20 บาท หรือซื้อมากก็แลวแตตกลง

ราคากันนะจะ

     

บรรณานุกรม การผลิตสะตอ กรมสงเสริมการเกษตร

   ราคาพืชผัก ตลาดสี่มุมเมือง  

 วิธีการเก็บเกี่ยว

 1. ใชไมสอย โดยใชไมไผลาํยาว ทาํเวาทีป่ลาย

และผกูเชอืกติดกนัไว สอดเชอืกเขาระหวางกลางฝกชอ

สะตอ บิดไมเขาหาตัว ใหชอสะตอหลุดออก (ควรบิด

ที่ข อสวนบนสุดจากปลายก่ิงเพราะจะเปราะที่สุด) 

ชอฝกสะตอจะตดิคางอยูทีเ่ชอืก แลวรดูลงมาสูดานลาง

ที่มีคนรอรับอยู วิธีนี้จะทําใหฝกสะตอชํ้านอยที่สุด

 2. ใชลิงเก็บ วิธีนี้ใชไดกับสะตอที่ใหฝกรุ น

เดียวกันเกือบทั้งตน เพราะลิงจะเก็บทุกฝกแลวโยนลง

มาจะตองหาผาสําหรับรับฝกสะตอดวยเพื่อกันการ

กระแทกพื้น

 การจัดการผลผลิต

 หลังจากเก็บฝกสะตอลงมาจากตนแลวให

ทําการมัดรวมเปนกํา กําละ 100 ฝก กอนสงใหพอคา

ที่มารับที่สวนเอง หรือนําสงขายที่ตลาดตอไป

 การบรรจุขนสง

 1. โดยการบรรจุใสเขง แลวแตขนาดของเขง 

ควรมีวัสดุกันชํ้ารองกนเขงดวย เชน ใบตองหรือ

หนังสือพิมพ

 2. โดยการบรรจุใสกระสอบปาน จะบรรจุได

ประมาณ 300 ฝก ควรมัดปากกระสอบดวยเพื่อรักษา

ความชื้น และกันสะตอหลุดเสียหาย

 3. โดยการบรรทุกขึ้นรถกระบะเลย ตองรอง

วัสดุกันชํ้าที่พื้นและดานขางของกระบะ แลวเรียง

ฝกสะตอลงไป ในหน่ึงเที่ยวจะบรรทุกไดประมาณ 

17,000 ฝก
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        กระบองเพชร 

      ดอกไมแหงทะเลทราย

 ในชวงเดือนเมษายน 2561 ที่ผานมา ณ ศูนยพันธุพืชเพาะเลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดแสดงเรื่อง

เกี่ยวกับกระบองเพชร ดอกไมแหงทะเลทราย ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการใหความรูเรื่องกระบองเพชร

ไวนาสนใจมาก คิดวานาจะเปนประโยชนตอทานผูอานที่สนใจจะเพาะเล้ียงกระบองเพชร จึงขอนํามาแสดงให

ทราบดังนี้

ประวัติของกระบองเพชรในประเทศไทย

 ทราบหรือไมวากระบองเพชรเดินทางมาประเทศไทยไดอยางไร???

 ไมมีหลักฐานแนชัดวามีการนํากระบองเพชรเขามาปลูกเลี้ยงในบานเราตั้งแตเมื่อใด แตเดิมเรารูจัก

กระบองเพชรเพียงไมกี่สายพันธุเทานั้น เชน สลัดได เสมา โบตั๋น จากบทความของชมรมกระบองเพชรแหง

ประเทศไทยกลาวไววา กอนป พ.ศ. 2500 กระบองเพชรไดถูกนําเขาจากตางประเทศ ดวยลักษณะที่งดงาม

ประหลาดตา จึงเริ่มมีการสั่งเขามาปลูกเพื่อสะสมกันมากข้ึน ปจจุบันกระบองเพชรมีการพัฒนาสายพันธุ และ

เปลี่ยนแปลงไปมาก จากคนที่ชื่นชอบกระบองเพชร มีการนําเขาสายพันธุตางๆ และผสมกันเองภายในประเทศ

ทําใหมีกระบองเพชรที่เลี้ยงและสะสมกันมากกวา 2,000 ชนิด

สายพันธุของกระบองเพชร

 แบงออกเปน 8 กลุม ตามวิธีของ Gordon Rowley

 1. กลุม Pereskia

 2. กลุม Opuntia

 3. กลุม Cereus

 4. กลุม Echinopsis

 5. กลุม Hylocereus

 6. กลุม Neoporteria

 7. กลุม Melocactus

 8. กลุม Echinocactus
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 1. กลุม Pereskia

  เปนกลุ มที่ไมมีหนาม แตมีใบ ยังไมมี

พัฒนาการจากใบเปนหนามโดยสมบูรณ ซึ่งจะพบได

จากการมีใบขนาดเล็ก มีเมล็ดสีดํา เชน สกุล Pereskia

 2. กลุม Opuntia

  เปนกลุมที่มีใบหรือหนามขนาดเล็ก โดยมี

พัฒนาการจากใบเปนหนามเกือบสมบูรณ สังเกตได

จากการมีใบขนาดเล็กและมีลักษณะเกือบเปนหนาม 

หรือบางพันธุที่ยังไมสมบูรณ เชน สกุล Opuntia

 3. กลุม Cereus

  จดัเปนกลุมทีม่พีฒันาการจากใบเปนหนาม

อยางสมบูรณ ลําตนเปนสันทรงกระบอก ไมมีใบ 

มีหนามมาก โคนดอกอาจมีหนามหรือไมมีหนามก็ได 

เชน สกุล Cereus และ Cephalocereus

 4. กลุม Echinopsis

  มีลักษณะลําตนเล็กกวากลุม Cereus แต

ลักษณะอื่นๆ สวนใหญคลายกัน ดอกรูปหลอดและ

มีขนหรือเกล็ดสั้นๆ ปกคลุม เชน สกุล Cleistocactus 

Echinopsis และ Espostoa

 5. กลุม Hylocereus

  มีลักษณะโดยทั่วไปคลายกลุม Cereus แต

จดัเปนพชืองิอาศยั มรีะบบรากอากาศ ตนมสีนัเหลีย่ม

และหนามขนาดเล็ก เชน สกุล Rhipsaris Schlum-

bergera และ Selenicereus 

 6. กลุม Neoporteria

  มีลักษณะลําตนเล็ก ตนเปนสันเหลี่ยมทรง

กลมหรือทรงกระบอกมีหนามปกคลุม บางชนิดโคน

ดอกมีปุย เชน สกุล Parodia
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 7. กลุม Melocactus

  ตนคอนขางเล็กทรงกลมแปนหรือทรง

กระบอก ตนเปนสนัเห็นไดชัด โคนหลอดดอกมปียุหรอื

ไมมีก็ได แตจะมีหนามขึ้นปกคลุมดอกเกิดบนเซฟาเลียม 

เชน สกุล Melocactuso

 8. กลุม Echinocactus

  คลายกับ Melocactus แตดอกจะเกิดตรง

กลางของยอดและไมมีเซฟาเลียม สกุล เชน Astro

phytum Echinocactus Ferocactus Gymnocalycium 

และ Mammillaria
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 วันนี้กระบองเพชรสามารถปลูกไดในพื้นที่ไม

มากนัก สามารถทําเปนธุรกิจเลี้ยงชีวิตได ใชปจจัย

ในการผลิตไมมาก เพียงแตตองจัดสภาพแวดลอมให

เหมาะสม คอืตองทาํหลงัคากันฝน ใชวสัดปุลกูท่ีถกูตอง

วัสดุปลูกที่เหมาะสม

 หินภูเขาไฟ  มีนํ้าหนักเบา ระบายนํ้าไดดี

 ดินญี่ปุน ระบายนํ้าไดดี

 เพอรไลต มีนํ้าหนักเบา อุมนํ้าไดดี
 

 ถานปน ชวยใหวัสดุปลูกโปรงระบายนํ้าและ

อากาศดี ราคาถูก

 พีตมอสส  อุมนํ้า เก็บความชื้นไดดี   

 ขี้เถาแกลบ ชวยใหดินโปรง ระบายนํ้าดี                                      

 ขุยมะพราว ดูดซับนํ้าดี วัสดุปลูกไมจับตัว

เปนกอน หางาย ราคาถูก
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 กาบมะพราวสับ  ดูดซับนํ้าดี หางาย  

 ทรายหยาบ  ระบายนํ้าไดดี

 ดินรวนผสมใบกามปู ระบายนํ้าไดดี

สูตรผสมดินกระบองเพชร

สูตรที่ 1

 -  ดินรวนผสมใบกามปู 1 สวน

 -  พีตมอสส 1 สวน

 -  หินภูเขาไฟ 2 สวน

 -  เพอรไลต 1 สวน

 -  ดินญี่ปุน 1 สวน

 

สูตรที่ 2

 -  ดินรวนผสมใบกามปู 1 สวน

 -  พีตมอสส 1 สวน

 -  หินภูเขาไฟ 2 สวน

สูตรที่ 3

 -  ดินรวนผสมใบกามปู 2 สวน

 -  ทรายหยาบ 1 สวน

 -  ถานปน 2 สวน

 -  ขุยมะพราว 1 สวน

สูตรที่ 4

 -  ดินรวนผสมใบกามปู 3 สวน

 -  ทรายหยาบ 1 สวน

 -  ถานปน 2 สวน

หมายเหตุ : สูตรดินที่ดีมีหลายสูตร ซึ่งเหมาะกับ

กระบองเพชรที่แตกตางสายพันธุกันไป ดังน้ันผูเลี้ยง

ตองสังเกตกระบองเพชร และปรับสูตรดนิใหเหมาะสม 

เพื่อใหไดผลดีที่สุดกับกระบองเพชรของเรา
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วิธีการขยายพันธุกระบองเพชร
 การเพาะเมล็ด

นําฝาปดใหสนิท 
หรือใชถุงพลาสติกมัดปาก
ใหสนิทไวในที่แสงรําไร 
1-3 เดือน ยายปลูก

ใสถานหรือกาบมะพราว
สับรองกนกระถางแลว
ใสวัสดุปลูกลงกระถาง 

ปาดผิวหนาวัสดุใหเรียบ

รดนํ้าวัสดุปลูกใหชุม 
แลวนําเมล็ด 

โรยใหทั่วกระถาง

 เทคนิคการผสมเกสร

ดอกของกระบองเพชรแตละสกุลมีระยะเวลาบาน และ
ชวงเวลาบานแตกตางกัน ดังนั้น เมื่อกลีบดอกบานเต็ม
ที่สามารถผสมเกสรไดเลย โดยใชพูกันถูบริเวณสรตัวผู 
แลวนําไปเขี่ยในเกสรตัวเมียเบาๆ หรือใชปากคีบ มา

คีบบริเวณเกสรตัวผู ไปเขี่ยในเกสรตัวเมียเบาๆ จากนั้น
ติดปายวันที่ผสม และพอแมพันธุที่ผสม ถาผสมติดรังไข

จะขยายขนาด และพัฒนาจนเปนผล

การผสมเกสรกระบอง
เพชรชนิดเดียวกันจะได
ผลดีที่สุด สามารถผสม

ขามสกุลได แตควร
เลือกสกุลที่ใกลเคียงกัน

วิธีการขยายพันธุกระบองเพชร
 การปกชําหนอ

เด็ดหนอ หรือตัดกิ่งที่ตองการขยาย
พันธุ โดยกอนชํา รอใหแผลแหงกอน 
เพื่อปองกันโรคเชื้อราหรือเนา และ

สามารถทาฮอรโมนเรงราก

เมื่อแผลแหงแลว นํามาปกชําในวัสดุ
ที่เตรียมไว และงดการใหนํ้า 3-4 วัน 

วางไวบริเวณที่แสงแดดรําไร

 การตอยอด หรือการกราฟต

การตอยอด ชวยทําให
กระบองเพชรโตไวขึน้หรือ
ใชกับตนที่มีลักษณะตาง
ไมสามารถสังเคราะหแสง
ไดดวยตัวเองวิธีการคือ
นาํตนทีห่าอาหารเกง แขง็
แรงมาเปนตนตอและนํา
ตนที่ตองการมาตอยอด

ใชมีดที่สะอาดมา
ปากยอดตนตอให
เห็นท อนํ้ า เ ล้ียง
และเฉือนมุมให 
เปนแนวเอียงเพื่อ
ไม  ให นํ้ าขั งและ
หนามตํามือ

ปาดโคนแม 
พันธุที่จะตอย
อดใหเห็นทอ
นํ้ า เ ล้ียงและ
นํามาวางบน
ตนตอโดนให
ทอนํ้าเล้ียงทั้ง 
2 ตน ตรงกัน

นํายาง ดายหรือ
เ ท ป ใ ส ม า พั น
ตนคอกับตนแม
พันธุ  เพื่อไม ให 
หลุดจากกันเม่ือ
ต  น ติ ด กั น จึ ง
สามารถนําสิ่งท่ี
พันออกได

“เลี้ยงกระบองเพชรอยางไรใหสวยงาม??”
 สถานที่ปลูก กระบองเพชรเปนตนไมชอบ

แดด แตไมชอบฝน

   เลี้ยงภายในบาน        เลี้ยงกลางแสงแดด

   ไมไดรับแสงแดด       แตไมไดรับแสงแดด

เล้ียงกลางแสงแดด หลังคาปดดวยกระเบื้องหรือ

พลาสติกใส มีแสงประมาณ 60-70% ตนไมจะแข็งแรง 

และสดใส ใหดอกงาย

การใหนํ้า กระบองเพชรชอบน้ํา แตไมตองการ

นํ้าบอย จนดินแฉะนาน

 รดนํ้าดวยฝกบัวใหชุ ม และรดอีกคร้ังเมื่อ

ดินปลูกจวนแหงหรือแหง คอยรดนํ้าใหม ประมาณ 

2 สัปดาห สามารถละลายปุย ยาปองกันเชื้อรา

การใหปุยและยาปองกันโรคและแมลง

 ประมาณ 2 สัปดาห หรือตนไมตั้งตัวไดแลว 

สามารถละลายปุย ยาปองกันเชื้อราและยาปองกัน

แมลง พรอมกับการใหนํ้าได แตไมจําเปนตองใสปุย

ปริมาณมาก
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วิธีการปลูกกระบองเพชร

 การแยกหนอ หรือเปลี่ยนกระถางให

กระบองเพชรใหม มีขั้นตอน ดังนี้

 1. หาเศษกระถางแตก หรือหินภูเขาไฟปด

รูกนกระถาง

 2. ใสหินภเูขาไฟ หรอืถานทีท่บุแลว 1/3 - 1/4  

ของกระถาง

 3. ใสวัสดุปลูกที่เตรียมไว

 4. นํากระบองเพชรมาปลูก

 5. ใชกรวด หรือหินภูเขาไฟโรยปดดานบน

กระถาง เพ่ือพยุงตนกระบองเพชรไมใหลม และเวลา

รดนํ้าวัสดุปลูกไมลอย

กรวด หรือหินภูเขาไฟ

วัสดุปลูก

ถาน หรือหินภูเขาไฟ
เศษกระถาง หรือหินภูเขาไฟ

โรคของกระบองเพชร
 โรคเนา

 อาการ ตนมีรอยถลอกหรือชํ้าเนา อาจเปน

จุดสีนํ้าตาล หากไมรีบตัดทิ้งหรือรักษา แผลจะขยาย

ใหญขึ้นจนตนเนาตายในที่สุด

 สาเหตุ 1. เชื้อรา

   2. รดน้ํามากเกินไป วสัดุปลูกแนนทบึ 

    ไมระบายนํ้า

   3. อากาศไมถายเท

 การรักษา ตัดสวนที่เนาทิ้งไปโดยตัดใหเหนือ

แผลประมาณ 1-2 นิ้ว แลวปายยากันเชื้อราที่รอยตัด 

และบริเวณใกลเคียง ดูแลรดนํ้าในปริมาณที่เหมาะสม 

ตรวจดูวัสดุปลูกวามีการระบายนํ้าดีหรือไม

 โรคราสนิม

 อาการ เปนจุดสีเหลืองสมคลายสนิมเหล็ก 

แผลอาจเปนสะเก็ดนูนเปนรอยแตก ซึ่งเชื้ออาจเขาไป

ทําลายเนื้อเยื่อจนลําตนเหี่ยวและยุบตัวลง

 สาเหตุ 1. เชื้อรา

   2. ต นไมอยู ในสภาพแวดลอมไม

    เหมาะสม แออัด ขาดแดด หรือ

    อยูในที่อับชื้น

   3. ตนไมโทรม ขาดการดแูลเปนระยะ

    เวลานาน

 การรกัษา แยกไมปวยไวตางหาก ฉีดพนยากนั

เชื้อราควบคูไปกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและ

การดูแลใหเหมาะสม
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ขอแนะนําเกี่ยวกับโรคของกระบองเพชร

 1. อาการโคนเนาจะรักษางายกวาอาการ

ยอดเนา

 2. โรครามักระบาดในชวงฤดูฝนท่ีอากาศ

คอนขางชื้น ควรยกกระถางกระบองเพชรเขาในที่ไม

โดนนํ้าฝนหรือทําพลาสติกกันฝนใหตน เพราะนํ้าที่

ตกคางตามตนในชวงกลางคนื จะทาํใหสปอรของเชือ้รา

เจริญไดอยางรวดเร็ว

แมลงศัตรูกระบองเพชร

 เพลี้ยแปง

 เปนแมลงขนาดเลก็ ลาํตวัออนนุมปกคลมุดวย

ผงสีขาวและไขมัน มักซอนอยูที่ในบริเวณที่มองเห็นได

ยาก เชน รอบๆ ฐานตุมหนาม ซอกหนาม โคนตน และ

ที่ราก

 อาการ ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากสวนตางๆ ของตน 

ทําใหตนหงิกงอ เหี่ยวแหง ชะงักการเจริญเติบโต และ

อาจตายในที่สุด

 การปองกันกําจัด เก็บทิ้ง ใชแอลกอฮอล

เช็ดที่ผิวตน หากระบาดมากใหฉีดพนดวยสารประเภท

ดูดซึม เชน มาลาไทออนหรือไพรีทรอยดทุก 7-10 วัน

 เพลี้ยแปงที่ราก

 เปนแมลงที่อันตราย ลักษณะคลายเพลี้ยแปง

มักอาศัยอยูที่ราก

 อาการ กัดทําลายระบบราก ตนจะเหี่ยวและ

ตายในที่สุด

 การปองกันกําจัด เก็บทิ้ง ใชแอลกอฮอลเช็ด

ที่ผิวตน หากระบาดมากใหฉีดพนดวยสารประเภท

ดูดซึม เชน มาลาไทออนหรือไพรีทรอยดทุก 7-10 วัน

 เพลี้ยหอย

 เปนแมลงที่มีรูปรางกลมคลายหัวเข็มหมุด ขับ

สารเคมีลักษณะคลายข้ีผึ้งสีน้ําตาลออกมาเปนเปลือก

แข็งคลายเปลือกหอยหุมตัวไว มักอาศัยอยูบริเวณ

โคนหนาม

 อาการ ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากสวนตางๆ ของตน 

ทําใหชะงักการเจริญเติบโต

 การปองกันกําจัด แคะออกดวยไมจิ้มฟน 

หากระบาดมากใหฉีดพนดวยสารประเภทดูดซึม เชน 

มาลาไทออนหรือนิโคตินซัลเฟต

 เพลี้ยออน

 ลําตัวมีสีเขียว นํ้าตาลปนแดงหรือดํา

 อาการ มักเกาะอาศัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากสวน

ตางๆ ของตนหรือที่บริเวณดอก ตนจะแคระแกร็น 

เจริญเติบโตผิดลักษณะ

 การป องกันกําจัด  ใช แปรงเล็กๆ จุ ม

แอลกอฮอล ปดออก
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 ทากและหอยทาก

 เปนศัตรูที่กอปญหามากเชนกัน

 อาการ กัดกินตน ทําใหผิวลําตนแหวง

 การปองกันกําจัด 

 - ใชสารเคมีที่เปนผงโรยบริเวณรอบตน
 - กับดักเบยีร เพราะหอยทากไมชอบกล่ินเบยีร 
ใชหนิภูเขาไฟหรอืถาน เพราะจะมมีมุแหลมคมสามารถ
บาดลําตัวได

ขอแนะนําเกี่ยวกับแมลงศัตรูกระบองเพชร

 1. การใชสารเคมีกําจัดแมลงนั้นจะใชตอเมื่อ
พบวาตนถกูแมลงรบกวนและจะหยดุใชยาตอเมือ่มัน่ใจ
วาแมลงเหลานั้นหมดไปจากตน
 2. เพลี้ยแปงจะขับถายสารเหนียวคลาย
น้ําหวานที่มดชอบ เพล้ียจะเกาะอาศัยมดแพรระบาด
ไปยังตนอื่นๆ
 3. เพลี้ยออนจะขับถายสารเหนียวคลายกับ
เพล้ียแปง นอกจากเปนอาหารของมดแลว ยังเปน
แหลงสะสมของราดาํ ทาํใหตนสงัเคราะหแสงไดนอยลง
 4. ไรแดงจะระบาดมากในชวงที่มีอากาศรอน
 5. หากสังเกตพบว ามีรอยสี เงินตามพ้ืน 
แสดงวามีการเขาทําลายของหอยทากอยู โดยเฉพาะ
ตนที่อยูในรมที่มีความชื้นสูง

 เพลี้ยไฟ

 เปนแมลงที่มีขนาดเล็กมาก เคลื่อนที่ไดเร็ว
 อาการ ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากสวนตางๆ ของตน 
ทําใหผิวตนซีดเปนจุดสีขาวหรือสีเหลือง
 การปองกันกําจัด ฉีดพนดวยสารประเภท
ดูดซึม เชน นิโคตินซัลเฟต

 ไรแดง

 มีลั กษณะเป นจุ ดขนาด เล็ กสี แดงหรื อ
สีนํ้าตาลแหง
 อาการ ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากสวนตางๆ ของตน 
ทําใหตนชะงักการเจริญเติบโต
 การปองกันกําจัด ฉีดน้ําไลหรือฉีดพนดวย
สารประเภทดูดซึม เชน มาลาไทออน โดยฉีดพนทุกๆ 
10 วัน

 อาการ สาเหตุ การแกไข

ตนไมเจริญเติบโต นํ้ามากเกินไป ดินอัดแนน หรือรากเนา เปลี่ยนดินใหม ใชดินผสม และปรับปรุงการใหนํ้า
ลําตนหรือใบเปลี่ยนเปนสีเหลือง ดินเปนดาง และขาดธาตุเหล็ก ตรวจสอบความเปนกรด-ดางของดนิ และเตมิธาตเุหลก็
ตนมีสีซีดจาง  รากเปนแผล ตัดรากที่ตายหรือถูกทําลายทิ้ง เปลี่ยนกระถางใหม
ตนมีลักษณะยืดยาว แสงไมเพียงพอ ยายกระถางไปตั้งในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ
ตาดอกไมผลิดอก อุณหภูมิตํ่าหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยายกระถางไปตั้งในที่ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น
ดอกนอยหรือไมบาน ตนไดรับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป ใหธาตุไนโตรเจนนอยลง เพิ่มธาตุฟอสฟอรัส
   หรือไมไดพักตัวในชวงฤดูหนาว และใหพืชพักตัวในฤดูหนาว
ตนออนนุม  ความชื้นสูงเกินไป อุณหภูมิตํ่า ลดความชืน้ ตดัสวนทีอ่อนนุมทิง้ และใชยากนัเชือ้ราโรย
ตนเปนรอยยน เปนการพัฒนาการของกระบองเพชร -
   บางชนิดขึ้นอยูกับอายุ
ตนใส   อุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง ตองยายไปไวในที่แหงและอุณหภูมิไมตํ่ามาก

ลักษณะอาการผิดปกติตางๆ ที่เกิดกับกระบองเพชร
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ประโยชนของกระบองเพชร

กระบองเพชรดูดรังสีจากคอมพิวเตอร

 มีผลงานวิจัยจากตางประเทศ กลาววา หนาม

ของกระบองเพชรสามารถดูดรังสีจากโทรทัศนหรือ

คอมพิวเตอร ยิ่งมีหนามมากก็สามารถดูดรังสีไดมาก 

กระบองเพชรจึงเปนที่นิยมที่จะเอามาตั้งไวหนาจอ

คอมพิวเตอรแตปจจุบันคอมพิวเตอรรุนใหม มีระบบ

กรองรังสีแลว จึงไมจําเปนตองใชกระบองเพชร

อีกตอไป

กระบองเพชรเปนอาหาร...

 สารสกัดจากกระบองเพชรบางชนิดสามารถ

ลดอาการเมาคาง และลดนํ้าหนักได นักเดินทางใน

ทะเลทราย อาศยัดืม่นํา้จากลําตนของกระบองเพชรใน

ระหวางการเดินทาง นอกจากนี้ผลของกระบองเพชร

บางพันธุ สามารถนํามารับประทานสดหรือนําไป

ทําแยมได
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โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุโดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ
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 จากจดหมายของคุณฉวีวรรณ ทองพิทักษสกุลนั้น กอนอื่นก็ขอแสดงความยินดีดวยนะครับท่ีมี

ทีม่บีาน เพราะบานคอืวมิานของเรา และจากทีถ่ามมา ขาดนดิเดยีวคอื ในผงัไมไดเขยีนทศิมาใหวาทศิตะวนัออก

ตะวันตกอยูทางไหน แตไมเปนไรครับ ผมขอตอบดังนี้เลยนะครับ
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รวงจะเกิดตนใหมปราบยาก ดงัน้ันจึงควรตดัแตงบอยๆ 

เพื่อใชประโยชนจากยอดครับ 

 กรณีที่ตองการดูเขียวๆ เปนระเบียบตัดแตง

บอยๆ กใ็ชชาฮกเกีย้นครับ แตถาตองการสีสันหนอยก็

เฟองฟา ถาปลูกริมรั้วใชระยะชิดหนอย และควรปลูก

พนัธุทีม่กีารเจริญเตบิโตใกลเคยีงกัน หรือพนัธุเดยีวกนั 

ตัดแตงตั้งแตตนเล็กๆ ใหเปนแทง ออกดอกสวยดีครับ  

 ลาํดบัแรกคอืร้ัวบาน ตนไมทีค่วรปลกูในกรณี

ที่ตองการประโยชนเปนอาหารไดดวยคือ มะขาม ตัด

แตง บอยๆ ใชประโยชนจากยอดออนฝกออนครับ ผัก

หวานบาน ตัดแตงบอยๆ จะแตกยอดออนใชเปน

อาหารไดอยางดีครับ ชะอม ตองอยาปลอยใหยืดยาว 

ตัดแตงใหเหมาะสม ใชยอดปรุงอาหาร กระถิน กรณี

กระถนิตองคอยดแูล เพราะถาปลอยใหเปนฝกแกเมลด็
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 สําหรับพื้นที่หนาบานควรปลูกไมผล เชน 

มะมวง มะยงชิด เพื่อใหไดรมเงา อาจมีกลวยไวชายๆ 

รั้วรวมกับมะละกอ โดยพยายามสางใบกลวยใหดู

เรียบรอยอยูเสมอ และอาจปลูกฝรั่งไวเก็บผลรับ

ประทานไดครับ สรุปวาหนาบานเนนไมผลครับ 

 ขางบานทางขวาหันหนาออกหนาบาน ก็ใช

เปนพื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ หลังบานควรทําแปลง

ผักขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตรครึ่ง โดยเลือกปลูก

ผัก เชน ผักบุง กวางตุง ผักชี สะระแหน กะเพรา 

โหระพา ตะไคร แมงลัก พริก มะเขือ และอื่นๆ ตาม

ชอบ

 สวนพื้นที่ดินดานซาย เลือกปลูกไมดอกไม

ประดบั หรอืจะปลกูผกัขึน้ซุมกไ็ดนะครบั ถาใตซุมรมๆ 

ก็ใชวางไมกระถางชนิดที่ตองการแดดไมมากเปน

จําพวกไมใบครับ 

 ตรงหนาบานซายขวาประตูทางเขาออก 

อาจจัดเปนสวนหยอมเลก็ๆ กน็ารกัดนีะครบั สงสยัเพิม่

เตมิเรือ่งอะไรกถ็ามเพิม่เตมิมานะครบัและอยาลมืบอก

ทิศมาดวย

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

ทิศมาดวย








