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 ธาตุอาหารพืช บทบาทของธาตุอาหาร

 และอาการขาดธาตุในขาว
 ศึกษาประสิทธิภาพของปุยเคมีสูตรตาง  ๆ 

 สําหรับการเพิ่มผลผลิตของยางพาราในเขตภาคใต



ตนไมประจําฉบับ

 เปนพันธุไมนําเขาจากออสเตรเลีย นํามาปลูกในประเทศไทย
หลายปแลว เลี้ยงงาย ออกดอกทั้งป ดอกมีสีมวงเขมและอมชมพูขาว 
ขยายพนัธุโดยใชกิง่ออนตัดเปนทอนสัน้ ๆ  ปกชาํลงในกาบมะพราวและ
เลี้ยงไวในที่รมรําไร จากนั้นใหใชสเปรยฉีดนํ้าตลอดทั้งวัน เมื่อมีราก
ขึน้เต็มแลว จึงแยกลงปลูกในกระถาง หรือนําไปเล้ียงกลางแจง สปัดาห
แรกของการปลูกอาจตองรดนํ้าถี่หนอยทั้งเชาและบาย เปนตนไม
ชื่อมงคล บางคนอาจปลูกไวจําหนายเพราะตนไมชนิดนี้เปนที่ตองการ
ของตลาด

 สามารถปลูกไดดวยดนิรวน ระบายน้ําไดด ีชอบแดด แตไมชอบ
นํ้าทวมขัง สามารถปลูกในกระถางใบใหญได เพื่อใหออกกิ่งกานและ
ออกดอกไดมากขึ้น สวนปุยแนะนําใหใชปุ ยคอก ใสเดือนละครั้ง
ก็เพียงพอ

 นิยมขยายพันธุดวยวิธีการปกชํา โดยการตัดกิ่งออนเปนทอน ๆ 
จากนัน้นาํไปปกชาํดวยกาบมะพราว รดน้ําใหชุมอยาใหแหง และวางใน
ที่รําไร เพื่อรอรากออก จากนั้นคอยนําไปปลูกตอไป
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เพื่อนแท้เกษตรไทย
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

สารบัญ

CONTENTS

บทบรรณาธิการ

   ที่ปรึกษา 
 คุณโยชิฮิโระ	 ทามูระ
	 คุณเปล่งศักดิ์	 ประกาศเภสัช

	 คุณวัชระ	 ปิงสุทธิวงศ์	

 บรรณาธิการ
 คุณสุภัค	 เหล่าดี

 กองบรรณาธิการ
 คุณกิจ	 ประเสริฐชัย	

	 คุณบุรินทร์		 พิชัยรัตน	์
	 คุณพรพรรณ	 จริยาบูรณ์
	 คุณบรรณรักษ์	 บรรณสาร
	 คุณชญานีย์	 สุวรรณประไพศรี

		 เพื่อนแท้เกษตรไทยฉบับน้ีเป็นฉบับที่สามของป	ี

2561	 เรายังคงมุ่งมั่นน�าเสนอข้อมูลทางวิชาการเพื่อพี่น้อง

เกษตรกรอย่างเต็มก�าลังตามค�าแนะน�าของบรรดาสมาชิก	

ทั้งมวล		

	 ส�าหรบัปีน้ีก็ต้องบันทกึไว้ว่า	เป็นปีทีอ่ากาศค่อนข้าง

แปลก	 คือมีน�้าท ่วมตามแนวจังหวัดชายฝั ่งโขงหลาย	

พ้ืนที่	 รวมทั้งภาคตะวันตก	 เช่น	 กาญจนบุรี	 และเพชรบุรี		

ส่วนตอนกลางๆ	ของประเทศกลับพบว่าแล้งมาก	บุรีรัมย์	

ข้าวยืนต้นตายนับหมื่นไร่	 ร้อยเอ็ดข้าวเสียหายมากมาย	

พายุแต่ละลูกเหินขึ้นเหนือเข้าฮ่องกง	ไต้หวัน	ญี่ปุ่นกันหมด		

ไม่มีพายุเข้าไทยเลย		

	 เมือ่เป็นเช่นน้ีการเตรยีมการส�าหรบัรบัมอืกบัภยัแล้ง

ในอนาคตจึงต้องเตรียมให้พร้อม	 	ทีมงานขอให้ก�าลังใจทุก

ท่านก้าวเดินต่อไปอย่าท้อถอย	ปัญหามีไว้ให้แก้	ปัญหาจะ

ช่วยให้เราแขง็แกร่งขึน้	เชือ่แน่ว่าเราจะประสบความส�าเร็จใน

ที่สุด

	



2 เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

เปิดแฟ้มงานวิจัย

ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ 
สำาหรับการเพิ่มผลผลิตของยางพาราในเขตภาคใต้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ร่วมกับ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน)

	 ยางพารา	 เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญของประเทศไทย	

ปัจจบุนัประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลูกยางพาราประมาณ	22	ล้านไร่	กระจาย

อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย	 โดยในภาคใต้มีพื้นท่ีปลูกยางพารา

ประมาณ	 14	 ล้านไร่	 ยางพาราเป็นพืชซึ่งปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่	

กระจายอยู่ในหลายจังหวัด	 ดินที่ใช้ปลูกในหลายพื้นที่มีความอุดม

สมบูรณ์แตกต่างกัน	นับตั้งแต่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า	ปานกลาง

ถึงสงู	ยางพาราทีป่ลูกในดนิซึง่มคีวามอดุมสมบรูณ์ปานกลางและต�า่	จะ

ให้ผลผลิตสูงขึ้นหากมีการบ�ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง	ร่วมกับ

การจัดการด้านอ่ืนๆ	 ที่ เหมาะสม	 การใช้ปุ ๋ยในยางพาราจะมี

ประสทิธภิาพ	 เมือ่ทราบกลไกของระบบราก	 ลักษณะการเจริญเตบิโต

และการสะสมธาตุอาหารของพืช	 วงจรของธาตุอาหารในพื้นท่ีปลูก	

สภาพดิน	และแนวทางการประเมนิความอุดมสมบรูณ์ของดนิ	 รวมทัง้

ความเข้าใจเร่ืองปุย๋

	 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการเจรญิเตบิโต	และการ

ให้ผลผลิตของยางพาราทีไ่ด้รับปุย๋เคมแีตกต่างกันจ�านวน	3	สูตร	ได้แก่	

ปุ๋ยสูตร	 15-7-18,	 20-8-20	 และ	 21-7-18	 ต่อการให้ผลผลิตของ

ยางพาราพันธุ์	RRIM	600	ด�าเนินการ	ณ	อ�าเภอละแม	จังหวัดชุมพร	

ท�าการทดลองระยะเวลา	3	ปี	โดยท�าการใส่ปุย๋ให้ยางพาราปีละ	2	ครัง้	

คือ	ช่วงต้นฝน	เดือนพฤษภาคม	และปลายฝน	เดือนพฤศจิกายน	โดย

วิธีการหว่านห่างจากโคนต้นระยะห่าง	1	เมตร	หว่านออกไปให้อยู่ใน

รัศมีทรงพุ่ม	 และท�าการเก็บข้อมูลผลผลิตน�้ายาง	 เปอร์เซ็นต์เนื้อยาง

แห้ง	และการเจริญเติบโตของเส้นรอบวง
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ตารางที่ 1	สูตรปุ๋ยแต่ละต�ารับการทดลอง

ต�ารับการทดลอง สูตร
ครั้งที่ 1 

อัตรา (กรัม/ต้น)

ครั้งที่ 2 

อัตรา (กรัม/ต้น)

1 15-7-18 500 500

2 20-8-20 500 500

3 21-7-18 500 500

ตารางที่ 2	ผลการทดลองเฉลี่ย	3	ปี

ต�ารับการทดลอง สูตร
ผลผลิตน�้ายาง 

(กก./ไร่)

เนื้อยางแห้งสุทธิ 

(กก./ไร่)

เส้นรอบวงที่เพิ่มขึ้น  

เฉลี่ยปีละ (เซนติเมตร)

1 15-7-18 1,772.92 655.97 1.30

2 20-8-20 2,089.17 869.77 2.10

3 21-7-18 2,049.84 836.05 2.07

	

ภาพที่ 1 ผลผลิตน�้ายาง	

กิโ
ลก

รัม
ต่อ

ไร
่ต่อ

ป
ี

สูตรปุ๋ย
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 ภาพที่ 2 น�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิ

	

 

ภาพที่ 3	เส้นรอบวงที่เพิ่มขึ้น

กิโ
ลก

รัม
ต่อ
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่ต่อ

ป
ี

เซ
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ิเม
ตร

ต่อ
ป

ี

สูตรปุ๋ย

สูตรปุ๋ย
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ผลการทดลอง
	 จากการทดลองตลอดระยะเวลา	3	ปี	พบว่า	

สูตรปุ๋ยที่ท�าให้ยางพาราให้ผลผลิตน�้ายางสดเพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่องทุกปี	 ได้แก่	 ยางพาราที่ได้รับปุ๋ยสูตร		

20-8-20	 โดยในปีแรกให้ผลผลิตน�้ายางสด	 เท่ากับ	

2,000.25	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ปีที่	 2	 ให้ผลผลิต	

น�้ายางสด	 เท่ากับ	2,108.50	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 และ	

ปีที่	3	ให้ผลผลิตน�้ายางสด	เท่ากับ	2,158.75	กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี	และหากคดิค่าเฉลีย่การให้ผลผลติน�า้ยางสด

ในช่วงการทดลองทั้ง	 3	ปี	พบว่าให้ผลผลิตน�้ายางสด

เฉล่ีย	 เท่ากับ	 2,089.17	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ซึ่งเป็น

ผลผลติน�า้ยางสดท่ีสงูท่ีสดุ	ปุย๋อกีหนึง่สตูร	คอื	21-7-18	

ซึง่ยางพาราทีไ่ด้รบัปุย๋สตูร	21-7-18	ในปีแรกให้ผลผลติ

น�้ายางสด	 เท่ากับ	 2,020.50	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี		

ปีที่	2	ให้ผลผลิตน�้ายางสด	เท่ากับ	2,060.25	กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี	 และปีที่	 3	 ให้ผลผลิตน�้ายางสด	 เท่ากับ	

2,068.75	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 และหากคิดค่าเฉลี่ย	

การให้ผลผลิตน�้ายางสดในช่วงการทดลองทั้ง	 3	 ปี		

พบว่าให้ผลผลิตน�้ายางสดเฉลี่ย	 เท่ากับ	 2,049.84	

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ซึ่งเป็นผลผลิตน�้ายางสดที่สูงเป็น

อันดับ	2	

	 ส�าหรับลักษณะน�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิ		

พบว่า	สูตรปุ๋ยที่ท�าให้ยางพาราให้น�้าหนักเนื้อยางแห้ง

สุทธ	ิเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งทกุปี	ได้แก่	ยางพาราทีไ่ด้รบั

ปุ๋ยสูตร	20-8-20	โดยในปีแรก	ให้น�้าหนักเนื้อยางแห้ง

สุทธิ	 เท่ากับ	 827.56	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ปีที่	 2	 ให	้

น�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิ	 เท่ากับ	873.79	กิโลกรัมต่อ

ไร่ต่อปี	และปีที่	3	ให้น�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิ	เท่ากับ	

907.96	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	และหากคิดค่าเฉลี่ยการให้	

น�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิ	 ในช่วงการทดลองทั้ง	 3	ปี		

พบว ่าให ้น�้ าหนักเนื้อยางแห ้งสุทธิ เฉลี่ยเท ่ากับ		

869.77	กโิลกรัมต่อไร่ต่อปี	ซึง่เป็นน�า้หนักเน้ือยางแห้ง

สุทธท่ีิสูงทีสุ่ด	ปุย๋อีกหน่ึงสูตร	คอื	21-7-18	ซึง่ยางพารา

ที่ได้รับปุ๋ยสูตร	21-7-18	 ในปีแรก	 ให้น�้าหนักเนื้อยาง

แห้งสุทธิ	 เท่ากับ	857.14	 	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	ปีท่ี	 2		

ให้น�้าหนักเน้ือยางแห้งสุทธิ	 เท่ากับ	809.68	 กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี	 และปีที่	 3	 ให้น�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิ	

เท่ากับ	841.33	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	และหากคดิค่าเฉลีย่

การให้น�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิ	 ในช่วงการทดลอง	

ทั้ง	 3	 ปี	 พบว่าให้น�้าหนักเนื้อยางแห้งสุทธิเฉลี่ย	

เท่ากับ	836.05	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	
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สรุปผลการทดลอง
 จากข้อมูลตลอดการทดลองทั้ง	3	ปี	ค�านวณ

จากการเก็บผลผลิต	20	วันต่อเดือน	พบว่า	ยางพารา

ทีไ่ด้รบัปุย๋สูตร	20-8-20	ให้ผลผลติน�า้ยางสงูทีสุ่ดเฉลีย่

เท่ากับ	 2,089.17	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ให้น�้าหนักเน้ือ

ยางแห้งสุทธิสูงที่สุด	เฉลี่ยเท่ากับ	869.77	กิโลกรัมต่อ

ไร่ต่อปี	 และเส้นรอบวงที่เพิ่มขึ้นสูงสุด	 เฉลี่ย	 2.10	

เซนติเมตรต่อปี	 เมื่อคิดราคาสุทธิจากการจ�าหน่าย	

เนื้อยางแห้งสุทธิที่ราคากิโลกรัมละ	60	บาท	เกษตรกร

จะมีรายได้สูงที่สุดเท่ากับ	 52,186	 บาทต่อไร่ต่อป	ี	

รองลงมา	ได้แก่	ยางพาราทีไ่ด้รับปุย๋สูตร	21-7-18	และ	

15-7-18	 ซึ่งให้น�้าหนักเน้ือยางแห้งสุทธิเฉล่ียเท่ากับ	

836.05	และ	 665.97	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ตามล�าดับ	

เมื่อคิดราคาสุทธิจากการจ�าหน่ายที่ราคากิโลกรัมละ		

60	 บาท	 เกษตรกรจะมีรายได้เท่ากับ 50,163	 และ	

39,958	บาทต่อไร่ต่อปี
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บทบาทของธาตุอาหาร 
และอาการขาดธาตใุนข้าว

ธาตุอาหารพืช

บทบาทของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของข้าว
	 ไนโตรเจนเป็นธาตอุาหารทีม่กัขาดแคลนในดนินาโดยทัว่ไป	ดงันัน้การใช้ปุย๋ไนโตรเจนจึงเป็นทางหนึง่

ทีช่่วยเพิม่ผลผลติข้าว	ธาตนุีม้บีทบาทในการเจริญเตบิโตของข้าว	เน่ืองจากประมาณ	75%	ของธาต	ุซึง่มีในใบ

ข้าวอยู่ที่คลอโรพลาสต์	เป็นออร์แกเนลล์ซึ่งท�าหน้าที่ในการสร้างมวลชีวภาพด้วยการสังเคราะห์แสง

	

	 ไนโตรเจนมีบทบาทในแต่ละระยะการเจริญเติบโต	ดังนี้

	 1)	 ระยะการเตบิโตทางล�าต้นและใบ	:	ช่วยในการเตบิโตของใบและแขนง	ช่วยการเพิม่การเตบิโตของ

ราก	ท�าให้ศักยภาพของรากในการดูดน�้าและธาตุอาหารสูงขึ้น

	 2)	 ระยะเจริญพัฒนาดอก	:	ช่วยในการเติบโตของดอก	ดังนั้นจ�านวนดอก	ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นเมล็ด	

จึงขึ้นอยู่กับความเพียงพอของไนโตรเจนที่ข้าวได้รับ

	 3)	 ระยะพัฒนาเมล็ด	:	ช่วยสร้างโปรตีนและเพิ่มน�้าหนักเมล็ด	

	

	 บทบาทของไนโตรเจนตลอดวงจรชวีติของข้าว	คอื	ช่วยเพิม่ความสงู	จ�านวนรวง	ขนาดใบ	จ�านวนดอก	

จ�านวนเมล็ดดี	และเป็นธาตุที่ก�าหนดปริมาณผลผลิตของข้าว
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อาการขาดไนโตรเจนของข้าว
 เมือ่พชืขาดธาตอุาหารอย่างรุนแรง	จะปรากฏ

อาการทั้งส่วนเหนือดินและส่วนใต้ดิน	 แต่อาการใน

ระยะแรกที่ปรากฏว่าขาดธาตุอาหาร	 มักจะแสดง	

ชัดเจนที่ใบ	อาจแบ่งต�าแหน่งของใบพืชที่แสดงอาการ

ขาดธาตุอาหารตามสภาพการเคลื่อนย้าย	 (Mobility)	

ของธาตุในท่อล�าเลียงอาหารเป็น	 2	 แบบ	 คือ	 ธาตุ

อาหารที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายจะแสดงอาการที่ใบแก่		

ส่วนธาตุอาหารที่เคลื่อนย้ายได้ยากจะแสดงอาการ	

ที่ใบอ่อน

อาการขาดธาตุอาหารที่ใบ 
	 1)	 แสดงอาการที่ใบแก่	ได้แก่	อาการขาดธาตุ

ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	 โพแทสเซียม	และแมกนีเซียม	

เน่ืองจากธาตุเหล่าน้ีเคลื่อนย้ายทางโฟลเอ็มหรือ	

ท่อล�าเลียงอาหารได้ง่าย	 เม่ือพืชได้รับธาตุดังกล่าว	

ไม่เพียงพอ	 สารประกอบของธาตุน้ันก็สลายตัวให้มี

โมเลกุลเล็กลง	 แล้วเคล่ือนย้ายทางโฟลเอ็มไปเลี้ยง	

ใบอ่อน	ส�าหรับโพแทสเซียมในพืชนั้น	 ส่วนมากอยู่ใน

สภาพไอออน	จึงเคลื่อนย้ายได้ง่าย

	 2)	 แสดงอาการทีใ่บอ่อน	ได้แก่	อาการขาดธาตุ

แคลเซียม	ก�ามะถัน	 และจุลธาตุส่วนมาก	 เช่น	 เหล็ก	

เน่ืองจากธาตุดังกล่าวเคล่ือนย้ายทางโฟลเอ็มได้ยาก	

หากใบยังอยู่ในช่วงอายุปกติ	 ธาตุเหล่าน้ันก็ยังคงเป็น

สารประกอบอยู่ในใบเดิมต่อไป	แม้พืชจะได้รับธาตุนั้น

จากดินไม่เพยีงพอก็ไม่ยอมสลายตวัและเคล่ือนย้ายไป

ช่วยใบอ่อน	อาการขาดธาตุจึงปรากฏชัดเจนที่ใบอ่อน

หรือใบที่เพิ่งแตกใหม่	 เช่น	 ใบอ่อนของข้าวที่ขาด	

ธาตุเหล็กมีสีเหลืองทั่วทั้งใบ

บทบาทของฟอสฟอรัสต่อข้าว
 การใส่ปุย๋ฟอสฟอรสัในดนินาทีข่าดฟอสฟอรสั	

ช ่ วยเพิ่ มการเจ ริญเติบโตของข ้ าวทั้ ง รากและ	

ส่วนเหนือดิน	ดังนี้	(Fageria,	2014)
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	 1.	 เพิ่มการแตกรากแขนง	 จึ งมีจ� านวน	

รากมากขึ้น	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน�้าและ	

ธาตุอาหาร

	 2.	 เพิ่มดัชนีพื้นที่ใบ	 จึงท�าให้สามารถรับ

พลังงานแสงเพื่อการสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น

	 3.	 เพิ่มจ�านวนต้นต่อกอ	 และจ�านวนรวง	

ต่อกอ	ผลผลิตจึงสมบูรณ์ขึ้น

อาการขาดฟอสฟอรัสของข้าว
	 อาการขาดฟอสฟอรัสของข้าวมักพบในช่วงที่

ข้าวแตกกอรวดเร็ว	 และมีอัตราการสะสมน�้าหนักแห้ง

สูง	 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องการฟอสฟอรัสมาก	 ข้าวที่ขาด

ฟอสฟอรสัจะมลี�าต้นเตีย้	แคระแกรน็	และต้นผอมเรยีว	

แตกกอน้อย	 ใบสั้น	 แคบ	และตั้ง	 สีใบแก่เริ่มเปลี่ยน	

จากสเีขยีวเป็นเขยีวเข้ม	ต่อจากนัน้เปลีย่นเป็นสนี�า้ตาล

ปนส้ม	 (Dobermann	 and	 Fairhurst,	 2000)	 ส�าหรับ	

รายละเอียดของอาการผิดปกติ	มีดังนี้

	 1.	ใบไม่ค่อยเจริญเติบโต	การขาดฟอสฟอรัส

ท�าให้เซลล์ใบขยายขนาดช้า	 แต่การสังเคราะห์	

คลอโรฟิลล์ยังเกิดขึ้นได้	 ตราบเท่าที่ยังมีไนโตรเจน	

และแมกนีเซียมเพียงพอ	 เพราะฟอสฟอรัสไม่ได้	

เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์	 ในช่วงแรกของการ

ขาดธาตุนี้	 ความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ต่อหน่วย	

พื้นที่ใบจึงสูงขึ้น	 ท�าให้ใบมีสีเขียวเข้มอยู ่ช่วงหนึ่ง		

แต่อัตราการสังเคราะห์แสงต่อหน่วยน�้าหนักของ	

คลอโรฟิลล์ต�่าลง	 เมื่อการขาดฟอสฟอรัสรุนแรง	

มากข้ึน	 ใบแก่จะเปล่ียนเป็นสีน�้าตาลปนส้ม	 เริ่มจาก

ปลายใบไปหาโคนใบ	อาการขาดฟอสฟอรัสของพืชใบ
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เลี้ยงเดี่ยวชนิดอื่น	 เช่น	 ข้าวโพด	 มักพบว่าใบแก่มี	

สีเขียวเข้มข้ึนในช่วงแรก	 ต่อมามีสีม่วงอันเป็นสีของ

แอนโทไซยานินแซมขึ้นมา	 แต่อาการขาดฟอสฟอรัส		

ในข้าวมักไม่พบสีม่วงที่ใบแก่อย่างชัดเจนเหมือนใน

กรณีของข้าวโพด

	 2.	ผลกระทบอื่นๆ	ข้าวที่ขาดฟอสฟอรัสจะมี

ปัญหา	 3	 ประการ	 คือ	 ไม่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย

ไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซยีม	ไม่แขง็แรงและไวต่อโรค	

เช่น	 โรคจุดสีน�้าตาล	 และหากอยู่ได้จนถึงเก็บเก่ียว		

ข้าวจะสุกแก่ช้ากว่าปกต	ิ10-12	วนั	การใช้ปุย๋ฟอสเฟต

อย่างเหมาะสมแก่ข้าวในดินซึ่งมีฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ต�่า	 จึงส่งเสริมการเติบโตของราก	 ช่วยเพิ่ม

การแตกกอ	จ�านวนรวง	และผลผลิตเมล็ดข้าว

บทบาทของโพแทสเซียมในข้าว
 โพแทสเซียมมีบทบาทส�าคัญต่อข้าว	ดังนี้

	 1.	 โพแทสเซียมส่งเสริมการเติบโตของราก		

จึงช่วยให้การดูดน�้าและธาตุอาหารจากดินได้มากขึ้น

	 2.	 ข้าวที่ได้รับโพแทสเซียมเพียงพอ	 ใบจะ

มีอายุยาวนานมากขึ้น

	 3.	ช่วยให้ข้าวทนต่อโรคที่เข้าท�าลายส่วนใบ	

ล�าต้น	 และรวงข้าว	 เนื่องจากผนังเซลล์มีลิกนินสะสม

เพียงพอ	อวัยวะเหล่านั้นจึงแข็งแรง	และทนต่อโรคพืช

บางชนิดได้ดี	

	 4.	 โพแทสเซียมมีบทบาทในการพัฒนาเมล็ด	

ผลการทดลองในกระถาง	 แสดงว ่าการใส ่ปุ ๋ ย

โพแทสเซียม	 200	มิลลิกรัมโพแทสเซียมต่อกิโลกรัม	

ดิน	 ช่วยลดเมล็ดลีบลง	 30%	 เมื่อเทียบกับไม่ใส่ปุ๋ย

โพแทสเซียม

อาการขาดโพแทสเซียมในข้าว
	 อาการขาดโพแทสเซยีมเริม่ปรากฏทีใ่บแก่หรอื

ใบล่าง	เนือ่งจากโพแทสเซยีมไม่ได้เป็นองค์ประกอบใน

โมเลกุลของสารอินทรีย์ใดๆ	 ในเซลล์	 บทบาทของ

โพแทสเซียมทีเ่กีย่วข้องอยู่กบัสารอนิทรีย์โมเลกลุใหญ่	

มี	3	อย่าง	คือ	ควบคุมโครงรูปของโมเลกุล	ดูดซับเพื่อ

ท�าให้ประจุลบบนผิวโมเลกุลเป็นกลาง	 ช่วยรักษา

ดลุยภาพด้านประจไุฟฟ้า	และเป็นปัจจยัร่วมในการเร่ง

ปฏิกิริยาของเอนไซม์	 โพแทสเซียมเป็นธาตุที่เคลื่อน

ย้ายได้ดีในท่อล�าเลียงสารอาหาร	 จึงแสดงอาการขาด

ที่ใบแก่	(Dobermann	and	Fairhurst,	2000;	Fairhurst	

et al.,	2007)

	 1.	อ า ก า รที่ ป ร า กฏ 	 เ มื่ อ พื ช เ ร่ิ ม ข า ด

โพแทสเซียมนั้น	 ลักษณะทั่วไปของใบแก่หรือใบล่าง		

ยังมีความคล้ายคลึงกับข้าวที่ได้รับโพแทสเซียมไม่	

เพียงพอ	แต่เมื่อขาดแคลนมากข้ึน	 ลักษณะที่ปรากฏ	

คือ	 ล�าต้นแคระแกร็น	 การแตกกอลดลงเล็กน้อย		

ปลายใบโค้งห้อยลง	 แผ่นใบล่างเริ่มมีรอยเหลือง
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ระหว่างเส้นใบ	 เริ่มจากปลายใบและขอบใบ	ปลายใบ

กลายเป็นสีน�้าตาลแล้วตายไป	 อาการดังกล่าวจะ

ลุกลามมาหาโคนใบ

	 	 ส�าหรับอาการปลายใบโค้งห้อยลงน้ัน	

เกดิจากความเต่งของใบพืชลดลง	อาการน้ีจะไม่ปรากฏ	

หากดินมีโซเดียมเพียงพอที่จะให้ข ้าวดูดข้ึนไปใช้		

เพื่อท�าหน้าที่ทดแทนโพแทสเซียมในหน้าที่ด้านการ

เพิ่มความเต่งของใบ

	 	 อาการขาดโพแทสเซียมอาจไม่ปรากฏ	

ในระยะการเจริญเติบโตทางล�าต้น	 แต่พบอาการ	

ชัดเจนในช่วงแรกของระยะพัฒนาดอก	 คือนับตั้งแต่	

การก�าเนิดช่อดอกอ่อนเป็นต้นไป

	 2.	ผลกระทบต่อผลผลติ	ข้าวทีข่าดโพแทสเซยีม	

มีจ�านวนรวงลดลงและรวงเล็ก	ล�าต้นล้มง่าย	เนื่องจาก

ล�าต้นไม่แข็งแรง	 เพราะมีลิกนินในผนังเซลล์น้อย		

การขาดโพแทสเซียมในระยะการเจริญเติบโตไม่อาศัย

เพศจึงมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของล�าต้นและใบ	

การให้ปุ๋ยโพแทชเฉพาะช่วงหลังจากข้าวออกดอกแล้ว

จึงไม่สามารถแก้ไขให้ล�าต้นและใบแข็งแรงได้

	 	 ข้าวทีข่าดโพแทสเซยีมมจี�านวนเปอร์เซน็ต์

ของดอกที่เป็นหมันมากข้ึน	 จึงเพ่ิมจ�านวนเมล็ดลีบ		

คือ	ข้าว	10	สายพันธุ์	ซึ่งปลูกในดินที่ขาดโพแทสเซียม

และไม่ใส่ปุ๋ยโพแทช	มีจ�านวนดอกเป็นหมันระหว่าง	

26.0–61.5%	 เฉล่ีย	 38.1%	 ในขณะที่ข้าวซึ่งได้รับ

โพแทสเซียมที่ เพียงพอเนื่องจากใส ่ปุ ๋ยโพแทช	

อัตรา	 200	มิลลิกรัมโพแทชต่อกิโลกรัมดิน	มีจ�านวน

ดอกเป็นหมันระหว่าง	 20.3–36.6%	 เฉล่ีย	 26.6%		

แสดงว่าการให้ปุ ๋ยโพแทชอย่างเพียงพอ	 ช่วยลด	

จ�านวนดอกที่เป็นหมันลงโดยเฉลี่ย	11.5%

	 	 ธรรมชาตขิองการสะสมโพแทสเซยีมในข้าว	

เป็นดังน้ีคือ	 สะสมในส่วนของเหนือดินได้มากที่สุด		

เมื่อถึงระยะสุกแก่	 โดย	 75%	 ของโพแทสเซียมท่ี	

สะสมได้นี้มาจากการดูดก่อนข้าวตั้งท้อง	 ส�าหรับช่วง

ออกดอกถึงสุกแก่มีการดูดและสะสมโพแทสเซียม	

ได้เพียง	25%	

ที่มา :	หนังสือ	ดิน	ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว.	2558
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	 มันแกวนบัเป็นพชืหวัอกีชนดิหนึง่ทีผู่เ้ขยีนชอบทานเป็นอย่างยิง่	เพราะมคีวามหวานไม่มาก	มรีสมันเลก็

น้อย	และมีกากใยอาหารมาก	ผู้เขียนชอบซื้อมาปอกเปลือก	 แล้วล้างให้สะอาดแช่ใว้ในตู้เย็น	หยิบมาทานได้	

ทั้งวัน	ครั้งละสองสามหัว	แล้วก็ทานผลไม้อย่างอื่นบ้างประกอบกันไป	ทานมาทุกครั้งที่ถึงหน้ามันแกว	แต่ทาน

อย่างไรก็ไม่อ้วน	น�้าหนักคงที่ตลอด	เพราะรสหวานของมันแกวมาจากน�้าตาลโอลิโกฟรุคโทส	ซึ่งร่างกายของเรา

ไม่สามารถเผาผลาญได้	ผูเ้ขยีนจงึคดิว่ามนัแกวน่าจะเหมาะส�าหรบัผูท่ี้เป็นโรคเบาหวานหรอืสาวๆ	ทีอ่ยากจะลด

ความอ้วน	ถึงจะมีแป้งเป็นส่วนประกอบเยอะ	แต่ทานแบบผู้เขียนปฏิบัติอยู่รับรองว่าไม่อ้วนเด็ดขาดนะจ๊ะ

	 มันแกวมีทั้งพันธุ์หัวใหญ่และหัวเล็ก	 เป็นพืชที่คนไทยรู้จักดี	 รับประทานได้ท้ังผลสด	และยังสามารถ	

น�ามาท�าได้ทั้งอาหารและขนม	เช่น	ทับทิมกรอบ	หรือสับผสมกับหมู	ท�าไส้ซาลาเปาและขนมจีบ	หรือจะหั่นเป็น

เส้นผัดกับหมูก็อร่อย	 ฯลฯ	นอกจากนั้นฝักอ่อนก็ยังน�ามารับประทานคู่กับส้มต�า	หรือต้มจิ้มน�้าพริกก็ยังได	้	

แต่ฝักแก่ห้ามรบัประทานเดด็ขาดจ้ะ เพราะมสีารทีเ่ป็นพษิ	สามารถน�ามาท�ายาฆ่าแมลงได้ซึง่จะอธบิายทีหลงั

	 มันแกวชอบอากาศค่อนข้างร้อน	มีฝนปานกลาง	จึงควรปลูกปลายฤดูฝนเพื่อเก็บหัวในฤดูแล้ง	มันแกว

จะลงหัวในเวลาไม่นานนัก	 เช่น	ปลูกเดือนพฤศจิกายน	จะเก็บหัวได้ในราวเดือนมกราคมส�าหรับมันแกวหัวเล็ก

แต่ส�าหรับพันธุ์หัวใหญ่ควรปลูกในช่วงเดือนมิถุนายน	

 การเตรียมดินปลูก	มันแกวชอบดินร่วนทรายที่มีการระบายน�้าดี	ก่อนปลูกควรไถพรวนเพื่อให้ดินร่วน

โปร่ง	ควรเก็บเศษวัชพืชออกให้หมดและตากดินไว้สัก	7	วัน	จึงยกร่องเพื่อปลูกมันแกวบนสันร่อง	ระยะระหว่าง

ร่อง	80	เซนติเมตร

 วิธีปลูก ส่วนใหญ่ปลูกด้วยเมล็ด	 (มีบางครั้งปลูกโดยใช้หัว	

เพื่อรักษาลักษณะที่ดีไว้)	ใช้เมล็ดปลูกหลุมละ	2	เมล็ด	ระยะระหว่าง

ต้น	20	เซนติเมตร

 การให ้ปุ ๋ย ใส ่ปุ ๋ยคอกแห ้งรองก ้นหลุมหรือจะใส ่ปุ ๋ย	

แอมโมเนียมซัลเฟต	 หลุมละ	 1	 ช้อนแกง	 และหว่านปุ๋ยเคมีสูตร		

13-13-13	หรือ	 12-24-12	 อีก	 30	 กิโลกรัมต่อไร่	 เมื่อต้นมันแกว	

เริ่มเลื้อย	เมื่อปลูกหมดทุกร่องแล้วต้องให้น�้าจนชุ่ม	และหลังจากนั้น	

ให้น�้าพอหน้าดินชื้นทุก	2	วัน

มันแกว
พืชโตไว
ขายง่าย

โดย.........นิรนาม
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 โรคและแมลง ไม่ค่อยพบโรคทีร่บกวนมนัแกว

มากนัก	ส่วนแมลงจะมีเพลี้ยอ่อนดูดกินน�้าเลี้ยง

 การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยว  

เก็บผลผลิตได้เมื่ออายุ	 3	 เดือน	ถ้าปลูกไม่มากนักใช้	

จอบขุด	แต่ถ้าปลูกมากอาจใช้ไถพลิกหัวมันแกวขึ้นมา	

เม่ือเกบ็หัวมาแล้ว	น�ามาล้างน�า้ให้สะอาดแล้วร้อยเป็น

พวง	พวงละ	1	กิโลกรัม	น�าส่งขายที่ตลาด	พื้นที่	1	ไร่

จะได้ผลผลิตประมาณ	3-5	ตัน

 การเก็บรักษาถ้าราคายังไม่ดี  ก็ยังไม่ต้อง	

ขุดขึ้นจากดิน	วิธีนี้จะสามารถทิ้งหัวมันแกวไว้ในดินได้

อีกประมาณ	2-3	เดือน	โดยเราไม่ต้องให้น�้า	หัวจะไม่

เสียหายเพียงแต่แห้งไปบ้าง	 และจะมีรสหวานมากข้ึน	

แต่เมือ่ขดุขึน้มาแล้วยงัไม่ส่งตลาด	ควรเก็บรกัษาหวัมนั

แกวไว้ในที่ร่ม	อุณหภูมิระหว่าง	12-16	องศาเซลเซียส

มีไม้ปูรองพื้นและมีหลังคากันฝน	 จะเก็บได้นาน		

1-2	เดือน

 การพรวนดินและก�าจัดวัชพืช ถ้าปลูกใน	

ฤดูฝนควรพรวนดินพร้อมกับท�าการก�าจัดวัชพืชไม่ให้

ขึ้นปกคลุมต้นมันแกว	 การก�าจัดวัชพืชควรก�าจัด

ประมาณ	3	ครั้งตลอดอายุปลูก

 การเด็ดยอด การปลูกมันแกวในฤดูฝนน้ัน

จ�าเป็นต้องเด็ดยอดและดอก	เพราะถ้าไม่เด็ด	มันแกว	

จะเจรญิเตบิโตทางต้น	ใบ	ดอก	และฝัก	ท�าให้ขนาดของ

หวัมนัแกวเล็กลงจนไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด	การเดด็

ยอดต้องท�า	2	ครั้ง	ครั้งแรกอายุ	2	 เดือน	ขณะที่เถา

ยาวประมาณ	1-1.5	เมตร	ครั้งที่	2	เมื่ออายุ	4	เดือน

ถ้าปลูกปลายฝนเด็ดยอดครั้งเดียวพอ	แต่ถ้าเกษตรกร

จะปลูกมันแกวเพื่อเก็บเมล็ดไว้ท�าพันธุ์หรือขาย	ก็ไม่

ต้องท�าการเด็ดยอด	ปล่อยให้มันแกวเจริญเติบโตตาม

ปกต	ิเพือ่ให้ได้เมล็ดมากและเมล็ดมคีณุภาพด	ี(การเดด็

ยอด	 ในที่นี้หมายถึง	 เกษตรกรใช้ไม้คล้ายไม้เรียวหวด	

ให้ยอดขาด	หรือหักไม่ให้เจริญเติบโตต่อไป)

การปลูกมันแกวยักษ์ หรือมันแกวหัวโต
	 ประมาณเดือนพฤษภาคม	 เกษตรกรควร	

เตรียมดินหลังจากไถดะ	 โดยพลิกหน้าดินขึ้นตากแดด

ประมาณ	1	สัปดาห์	จากนั้นใช้ผานหน้า	3	ไถแปรปรับ

หน้าดิน	 และไถยกร่องเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยม		

ฐานกว้าง	2	เมตร	(ต้องใส่ปุ๋ยมูลสัตว์แห้ง	1	ตัน	ตั้งแต่

ช่วงแรกของการเตรียมดินด้วย)	ดัดแปลงร่องทางเดิน

ข้างสันลูกฟูก	 ให้ร่องลาดเทจากสูงไปต�่าส�าหรับปล่อย

น�้าผสมสารสกัดสมุนไพร	เช่น	สะเดา	ให้น�้าเข้าไปขังได้

ในร่องทางเดินได้นาน	 2-3	 สัปดาห์	 เพื่อรักษาดินใน

แปลงปลูกไม่ให้แห้งเกินไป	 ระยะห่างระหว่างร่อง		

1	เมตร	ตดิตัง้ระบบสปรงิเกอร์ให้สงูกว่ายอดเถามันแกว	

30-50	เซนตเิมตร	ส�าหรบัให้น�า้	น�า้สารอาหาร	หรอืสาร

สกัดสมุนไพร	 เพ่ือเป็นการเพิ่มคุณภาพให้หัวมันแกว	

ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานด้วย
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 ขั้นตอนการปลูกมันแกว

	 1.	น� า เ มล็ ดพั น ธุ ์ มั น แกวหยอดบนสั น

สามเหล่ียม	 หลุมละ	 2	 เมล็ด	 ห่างกันหลุมละ	 15	

เซนติเมตร	โดยรองก้นหลุมด้วยกากสะเดา	ใบมันแกว

หรือบอระเพ็ดน�ามาบดป่นตากแห ้ง	 พร ้อมกับ

แอมโมเนยีซลัเฟต	1	ช้อนชา	ผสมให้เข้ากนัดกีบัเน้ือดิน	

รองก้นหลุมแล้วปล่อยทิ้งไว้เพื่อรอฝน	 เมื่อฝนตกลง	

มาประมาณครึ่งเดือนต้นมันแกวจะเริ่มงอก

	 2.	ตรวจดูแต ่ละหลุม	 แล ้วถอนต ้นที่ ไม ่	

แข็งแรงออก

	 3.	 ระยะต้นเลก็ควรให้ปุ๋ยอนิทรย์ีน�า้ทางใบทกุ

สัปดาห์	 โดยการฉีดพ่นให้โชกทั้งหน้าใบและใต้ใบ		

ฉีดลงถึงพื้นพอให้หน้าดินชื้น	ดูการผสมน�้าฉีดข้างขวด

และให้ฉีดในช่วงเช้ามืด

	 4.	หลังจากมันแกวโตขึ้นอายุได้	 1	 เดือน		

ให้ตดัยอดข้อที	่1	ออก	ไม่นานมนัแกวจะแตกออกเป็น

หลายยอด	และอกี	1	เดือนให้ตดัยอดเหนอืข้อที	่2	และ

จะต้องตัดยอดทุกเดือน	 เดือนละคร้ัง	 อีกประมาณ		

6-7	 ครั้ง	 เพื่อไม่ให้เถามันแกวเลื้อย	 ตัดให้เป็นทรง	

พุ่มเตี้ยๆ	 เพื่อให้ต้นสมบูรณ์ช่วงลงหัว	 ถ้ามีดอกและ	

มีฝักอยู่บนต้น	 จะท�าให้หัวไม่โต	 เนื่องจากจ�านวน

อาหารส่วนหนึ่งต้องส่งไปเลี้ยงดอกและฝักนั่นเอง

	 5.	ช่วงที่มันแกวมีอายุได้	3	เดือน	ต้องใส่ปุ๋ย

สูตร	46-0-0	ประมาณ	25	กิโลกรัมต่อไร่	เพื่อบ�ารุงต้น

และใบ	หลังจากนั้น	1	เดือน	มันแกวจะเริ่มลงหัว	ให้ใส่

ปุ๋ยสูตร	15-15-15	อีก	25	กิโลกรัมต่อไร่

	 6.	การให้ปุย๋ทางราก	ให้ปุย๋เกล็ดสูตร	5-10-40	

(1-2	กิโลกรัมต่อไร่)	2	ครั้ง	ห่างกัน	1	เดือน	ด้วยการ

ละลายน�้า	100	ลิตรต่อปุ๋ย	1	กิโลกรัม
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	 7.	ประมาณเดือนธันวาคมจะขุดมันแกวออก

มาขายได้	และขุดได้นานถึงเดือนเมษายน

	 ขั้นตอนต่างๆ	ที่กล่าวมาแล้วนี้	 เป็นเทคนิคที่

เกษตรกรสามารถน�าไปปฏิบัติได้	 เพียงแค่มีพื้นที่ปลูก

และสภาพดินจะต้องเป็นดินร่วนซุย	 รวมทั้งต้องใส่ปุ๋ย

คอกด้วย	จึงจะท�าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีและหัวโต

ส�าหรับราคาขายส่งพันธุ์หัวเล็กกิโลกรัมละ	 8	 บาท		

ส่วนพันธุหั์วใหญ่กโิลกรมัละ	14	บาทจ้า	ฮอื	ฮอื	ผูเ้ขยีน

ซื้อมาทานครั้งละ	 1	 กิโลกรัม	 จากแม่ค้าเจ้าประจ�า	

แกขายกิโลละตั้ง	 15	บาทแน่ะ	 แถมยังบ่นโน่นน่ีนั่น		

ไม่มกี�าไรเลยอย่าต่อนะ	ครัง้หน้าเจอตวัจะต้องกระโดด

กัดคอให้เข็ด	ฮิ่ม	แฮ่

 การท�าสารฆ่าแมลงจากเมล็ดมันแกว   

เมล็ดของมันแกวนั้นจะมีสารท่ีเป็นพิษต่อแมลงคือ	

สาร	Pachyrizin	 ซึ่งเป็นพิษจากการสัมผัสและเป็นพิษ

ต่อกระเพาะอาหาร	มปีระสทิธภิาพในการฆ่าแมลงและ

ออกฤทธิ์ต่อต้านการดูดกินอาหารของแมลงศัตรูพืช		

ใช้ก�าจัดแมลงศัตรูพืช	 เช่น	 เพลี้ยอ่อน	หนอนกระทู้	

หนอนกะหล�่า	หนอนใยผัก	หนอนผีเส้ือ	ด้วงหมัดผัก	

มวนเขียว	และหนอนชนิดต่างๆ

 วิธีท�า ใช้เมล็ดมันแกวจ�านวน	0.5	 กิโลกรัม	

บดให้ละเอียดแล้วห่อด้วยผ้าขาวบาง	แช่ในน�้า	 5	ปี๊บ	

แช่ทิง้ไว้นาน	24	ชัว่โมง	จากนัน้จงึกรองเอาแต่น�า้ใสมา

ผสมน�้าอีก	5	เท่าตัว	ใช้ฉีดพ่นในแปลงพืชผักผลไม้

บรรณานุกรม		มันแกว	กรมส่งเสริมการเกษตร

	 	 							 ราคาพืชผักผลไม้ตลาดไท
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แปลงสาธิต
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ จัดท�าแปลงสาธิตในพืช 

ชนดิต่างๆ เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้ไปตดิตามผลการทดลอง จงึมอบปุย๋เตม็สตูรตราหวัววั-คนัไถ ให้กบัเกษตรกร

ท่านละ 1 กระสอบ

นาข้าว

คุณชัยยงค์ สังฆคาม

ต.ไพศาล	อ.ธวัชบุรี	จ.ร้อยเอ็ด

แปลงสาธิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	14	ไร่

มอบปุ๋ยสูตร	15-15-15	Premium

คุณส�ารวย สนองผัน

ต.ไพศาล	อ.ธวัชบุรี	จ.ร้อยเอ็ด

แปลงสาธิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	10	ไร่

มอบปุ๋ยสูตร	15-15-15	Premium

คุณพันทิพย์ สนองผัน

ต.ไพศาล	อ.ธวัชบุรี	จ.ร้อยเอ็ด

แปลงสาธิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	7	ไร่

มอบปุ๋ยสูตร	15-15-15	Premium

คุณยุพิน กุมมาลา

ต.โพนงาม	อ.ค�าชะอี	จ.มุกดาหาร

แปลงสาธิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	10	ไร่

มอบปุ๋ยสูตร	25-7-7	OX-BB
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คุณสุพจน์ วิเศษพงษ์

ต.ส�าโรงตาเจ็น	อ.ขุขันธ์	จ.ศรีสะเกษ

แปลงสาธิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	10	ไร่

มอบปุ๋ยสูตร	20-8-20	OX-BB

คุณพุทธ ศรีเฉลียว

ต.โพนงาม	อ.ค�าชะอี	จ.มุกดาหาร

แปลงสาธิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	10	ไร่

มอบปุ๋ยสูตร	25-7-7	OX-BB	และสูตร	15-15-15	Premium

คุณสมใจ ไชยฤทธิ์

ต.โพนงาม	อ.ค�าชะอี	จ.มุกดาหาร

แปลงสาธิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	25	ไร่

ปุ๋ยสูตร	25-7-7	OX-BB	และสูตร	15-15-15	Premium

คุณอ�านวย พงษ์ประสม

ต.หนองสังข์	อ.อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	

แปลงสาธิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	80	ไร่

มอบปุ๋ยสูตร	13-13-21	Premium
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ไร่อ้อย

คุณ อนุวัฒน์  ไชยชมภู 

ต.บ้านด่าน		อ.บ้านด่าน		จ.บุรีรัมย์		

แปลงสาธิตอ้อย	จ�านวน		1,000		ไร่

มอบปุ๋ยสูตร		21-7-18		OX-BB		

กิจกรรมร้านค้า
	 เม่ือวันท่ี 	 15	 กันยายน	 2561	

บริษัท	 ไทยเซ็ นทรัลเคมี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

ร่วม กับร้าน อุ ทัยเจริญกิจ	 ต.บ้านด่าน	

อ.อรัญประเทศ 	 จ.สระแก้ว	 จัดกิจกรรม	

ขายห น้าร้าน พ ร้อมทั้งให้ความรู ้ด ้าน

วิชาการแก่เ กษตรกร	มีเกษตรกรเข้าร่วม

กิจกรรมจ�านวน	183	ท่าน
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	 บริ ษัท	 ไทยเซ็ นทรัลเคมี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมกับร้านค้าในจังหวัดต่างๆ	จัดประชุมเกษตรกร	

เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตร	พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

ร้านรักษ์เกษตร	อ.ปากชม	จ.เลย

มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม	50	ท่าน

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ณ	ศาลาบ้านห้วยบ่อซืน	อ.ปากชม	จ.เลย

มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม	40	ท่าน
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วันที่ 28 สิงหาคม 2561

จัดกิจกรรมร่วมกับร้านขอนแก่นกิจเกษตร	

ณ	ลานวัดสถาพร	บ้านหนองหัวช้าง	อ.มัญจาคีรี	จ.ขอนแก่น

มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม	100	ท่าน

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ร้านชาวนาการเกษตร	ต.บ้านทาน	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี	

มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม	40	ท่าน
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กิจกรรมบริษัทกิจกรรมบริษัท
ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015  และ ISO 14001:2015 

ตอกยํ้าระบบการจัดการดานคุณภาพและจัดการดานสิ่งแวดลอมไดมาตรฐานสากลโลก 

 คุณโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ คณะทีมผูบริหาร และพนักงานจาก

บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) รบัมอบใบรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบรหิารการจดัการดานคณุภาพ และ 

ISO 14001:2015 ระบบบรหิารการจดัการดานสิง่แวดลอม จากคณุบคุลากร ใจดี  ผูอํานวยการฝายขาย องคกร British Standards 

Institution (BSI.) ซึ่งเปนองคกรที่มีการดําเนินงานทางดานมาตรฐานการบริหารและการจัดการ โดยใบรับรองมาตรฐานนี้

มอบใหแกโรงงานพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

 นายกองเอก เปลงศกัดิ ์ประกาศเภสชั 
ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 
(มหาชน) เขาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 98 ป วันคลายวันสถาปนากระทรวง
พาณชิย และมอบเงินบรจิาคจาํนวน 50,000 บาท 
ในการสมทบทุน “มูลนิธิวิสสุกรรม” เพื่อเปน
ทุนการศึกษาแกลูกหลานของขาราชการ และ
เจ าหนาท่ีในสังกัดกระทรวงพาณิชย โดยมี 
คุณนันทวัลย ศกุนตกาล ปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนผูรับ มอบ

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ป
วันคลายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย “วันพาณิชย” ป 2561
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  คุณวัชระ ปงสุทธิวงศ เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)  
เปนตวัแทนมอบถุงยังชพี จาํนวน 1,000 ชดุ เพือ่ชวยเหลอืผูประสบภยัน้ําทวมสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ในพืน้ท่ี
แขวงอตัตะปอ และแขวงจาํปาสกั โดยม ีดร.คาํก่ิงแกว ปดทาํมะวง รองเจาเมอืงบาเจยีง แขวงจาํปาสัก สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว เปนผูรับมอบ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ 
ชวยเหลือผูประสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 คณุสมรกั ลขิติเจรญิพนัธ เจาหนาท่ีบริหารและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 
และคณุณฐักร จิตราภณัฑ ผูจดัการทัว่ไป สายงานกิจการทัว่ไป พรอมดวยพนกังานจาก
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ TCCC รวมใจสรางฝาย
ชะลอน้ํา ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือรักษาแหลงนํ้าใหแกเกษตรกรไทย โดยมีวิทยากร
และเจาหนาที่จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร จังหวัด
กาญจนบุรี มามอบความรูและคําแนะนําในการสรางฝายชะลอนํ้าที่ถูกตอง

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จับมือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร
จัดโครงการ TCCC รวมใจสรางฝายชะลอนํ้า มุงรักษาแหลงนํ้าใหเกษตรกรไทย
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 วนัที ่23 กันยายน 2561 บมจ.ไทยเซน็ทรัลเคม ีจดักจิกรรมประชมุและสมัมนาเรือ่ง “การปฏบิตัทิางการเกษตร

ที่ดีและเหมาะสมสําหรับพืช (GAP)” ใหกับตัวแทนรานคารับชวงในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง โดยมุงเนน

การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามที่

มาตรฐานกําหนด โดยเชิญทานวิทยากร ผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ รับเกียรติเปนผูบรรยาย ณ 

โรงแรมอิมพีเรียล แมปง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
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 วันที่ 30 กันยายน 2561 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตร

ทีด่แีละเหมาะสมสาํหรบัพชื (GAP)” ใหกบัตวัแทนรานคารบัชวงในจงัหวดัชมุพรและจงัหวดัใกลเคยีง โดยมุงเนนการสราง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการดานการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือใหไดผลผลิต

ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตอการบริโภค โดยเชิญทานวิทยากร ผูชวยศาสตราจารยอดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ 

รับเกียรติเปนผูบรรยาย ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท แอนด กอลฟ อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
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มอบทุนการศึกษา

 นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท  

ไทยเซ็นทรัลเคม ีจ�ากดั (มหาชน) เป็นตวัแทนมอบทนุการศกึษาประจ�าปี 2561 เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุ 

ทางด้านการศึ กษา ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บ�ารุง) โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ  

(คุณศรีประเสริฐ อปุถมัฐ์) และโรงเรยีนวดัทองทรงธรรม ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา รวมเป็นเงนิจ�านวน

ทั้งสิ้น 400,000 บาท บริษัทฯ มีความมุ่งหวังให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นก�าลัง

ส�าคญัของชาติได้ในอนาคต โดยมคีณาจารย์ ผูป้กครอง และนกัเรยีน เข้าร่วมพธิ ีณ ห้องประชมุโรงเรียนฯ 

กิจกร รมมอบทุน ก า รศึกษาเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี และจัดข้ึนในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาประจ�าปี

 มุ่งหวังเยาวชนไทยเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ
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 รู้เท่าทันภัยเงียบ 
  จากอาหารจานโปรด

 ท่านอาจไม่เคยคดิว่าอาหารอร่อยๆ หลายชนดิ อาจมสีารอนัตรายท่ีส่งผลเสยีต่อสขุภาพได้ จนกระทัง่

กระทรวงสาธารณสขุได้ออกประกาศว่า น�า้มนัท่ีผ่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารทีม่นี�า้มัน

ที่ผ่ านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น�าเข้า หรือจ�าหน่าย 

เนื่องจากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน�้ามันที่ผ่าน

กระบวนการเติม ไฮ โดรเจนบางส่วน ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

ซึง่สร้างความตระหนกให้กบัผูบ้รโิภคไม่น้อย จนมคี�าถามตามมามากมายว่าเกิดอะไรข้ึน? แล้วเราจะเป็นอะไร

ไหม? ต่อไปนี้เราจะบริโภคอะไรได้บ้าง? 

เกษตรสัญจร

กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) คือ

อะไร?
 กรดไขมันทรานส์หรือไขมันทรานส์ เป็นไขมัน

ไม่อิม่ตัวชนดิหนึง่ เกิดขึน้จากน�า้มนัทีผ่่านกระบวนการ

เติมไ ฮโดรเจนบางส่วน แปรสภาพจากน�้ามันเหลว 

เป็นของกึ่งแข็งกึ่งเหลวเรียกว่า Partially Hydroginated 

Oil (PHO) 

 โดยทั่วไปแล้วน�้ามันที่ผ่านกระบวนการเติม

ไฮโดร เจนบางส่วนจะมีทั้งไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัว 

และมีกรดไขมันทรานส์ในสัดส่วนต่างๆ ได้สูงถึง 50% 

หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
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 กรดไ ขมันทรานส ์ยังสามารถพบได ้ตาม

ธรรมชาติ ในอาหารที่ได้จากสัตว์เคี้ยวเอื้อง (วัว แพะ 

แกะ) เช่น เนื้อ นม เนยแข็ง ซึ่งยังไม่พบข้อมูลทางการ

แพทย์ว่ามีผลเสียต่อสุขภาพ 

 ในทา งเทคนิคสามารถลดการเกิดกรดไขมัน

ทรานส์จากน�้ามันที่ผลิตในอุตสาหกรรมได้ แต่กรด 

ไขมันทรานส์ที่เกิดจากไขมันสัตว์ ซึ่งมีในปริมาณจ�ากัด 

ค่อนข้างคงตัว ไม่สามารถท�าให้ลดลงได้

ท�าไมถึงใช้น้�ามันท่ีผ่านกระบวนการเติม

ไฮโดรเจนบางส่วน?
 น�้ามันที่ผ ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน 

บางส่ว น แปรสภาพจากน�้ามันเหลวเป็นของกึ่งแข็ง 

กึ่งเหลว น�าไปใช้ได้ง่าย มีราคาไม่แพง เก็บไว้ได้นาน  

ทนความ ร้อนสูง ช่วยท�าให้อาหารมีรสชาติและ 

เน้ือสัมผสัด ีไม่เหมน็หนืง่าย จงึนยิมใช้ในอตุสาหกรรม

อาหาร ภตัตาคารหรอืร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ (Fast food) 

ก็นิยมน�าน�้ามันนี้มาใช้ในการทอดอาหาร เพราะท�าให้

ทอดซ�้าได้หลายครั้ง

กรดไขมันทรานส์มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
 ท�าให้ร ่ า งกายมีระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี  

(LDL - Cho lesterol) เพิ่มขึ้น และคอเลสเตอรอลดี  

(HDL - Cholesterol) ลดลง และเพิม่ความเสีย่งการเกดิ

โรคหัวใจและหลอดเลือด และยังเสี่ยงต่อการเกิดโรค

เบาหวานประเภท 2

 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละ

ปีจะมีประชากรมากกว่า 500,000 รายจากทั่วโลกเสีย

ชวีติจากโรคหัวใจ และได้แนะน�าให้บริโภคไขมนัทรานส์

ได้ไม่เกนิ 1% ของพลงังานทีไ่ด้รบัทัง้หมด คดิเป็นไขมนั

ทรานส์ไม่เกิน 2.2 กรัมต่อวัน หรือไม่เกิน 0.5 กรัมต่อ

หน่ึงหน่ ว ยบริโภค รวมท้ังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ 

ทัว่โลก ด�าเนนิมาตรการทีจ่ะขจดักรดไขมนัทรานส์ทีเ่กิด

จากการผลิตในอุตสาหกรรมให้หมดไป

ท�าไมถึงใช้ไขมันทรานส์ทั้งๆ ท่ีมีผลเสียต่อ

สุขภาพ?
 ในต้นศตวรรษที่ 20 ได้เร่ิมมีการน�าน�้ามันท่ี 

ผ่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วน มาใช้แทนเนย 

และได้รั บความนิยมมากในช่วงปี พ.ศ. 2493-2513 

เพราะมีก า ร พ บว่ากรดไขมันอิ่มตัวมีอันตรายต่อ 

สุขภาพ แต่หลังจากปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ได้เริ่ม 

มีงานวิจั ย เกี่ยวกับผลเสียของไขมันทรานส์ต่อสุขภาพ

มากข้ึน จนในทีสุ่ดมหีลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ทีช่ดัเจน

ถงึผลเสียต่อสุขภาพ ประเทศต่างๆ จงึได้เร่ิมมีมาตรการ

เพื่อที่ จ ะลดไขมันทรานส์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

ในสหรัฐอเมริกา เริ่มจากการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ

การแสดงฉ ล า ก ไขมันทรานส์ โดยอาหารที่มีไขมัน

ทรานส์น้อยกว่า 0.5 กรัม ต่ออาหารหนึ่งหน่วยบริโภค 

สามารถแสดงฉลากว่าไม่พบไขมันทรานส์ ท�าให้การ

บริโภคไขมั นทรานส์เริ่มลดลง แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหา

เนื่องจากมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่เข้าใจผิดคิดว่าอาหารที่

แสดงฉลากว่ า ไม่พบไขมันทรานส์สามารถบริโภคใน

ปริมาณมากได้ ในที่สุดในปี พ.ศ. 2558 สหรัฐอเมริกา

จึงประกาศ ให้เวลาผู้ประกอบการ 3 ปี ในการเลิกใช้

น�้ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน

 ในสหภาพยุ โ ร ปก็มีการศึกษาวิจัยพบว่าโรค

หัวใจเป็นสา เหตุใหญ่ของการเสียชีวิตของประชากร 

และการบรโิภคไขมนัทรานส์ในปรมิาณมากจะท�าให้เกดิ
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ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคหวัใจมากขึน้มากกว่าการบริโภค

สารอาหารอ่ืนเมือ่เทียบต่อแคลอร ีจงึมกีารก�าหนดกฎ

ระเบยีบเกีย่วกบัระดบัสงูสดุของไขมนัทรานส์ทีย่อมให้

พบในอาหาร โดยก�าหนดให้บริโภคไขมันทรานส์ได้ไม่

เกิน 2 กรัมไขมันทรานส์ต่อไขมัน 100 กรัม นอกจากนี้

หลายประเทศ ได้เริ่มมีมาตรการในการลดหรือจ�ากัด 

การใช้น�า้มนัทีม่ไีขมนัทรานส์ในภตัตาคาร ร้านจ�าหน่าย

อาหารด้วย 

อาหารอะไรบ้างที่มีกรดไขมันทรานส์
 กรดไขมันทรานส์พบได้ในอาหารหลากหลาย

ชนิด โดยเฉพาะอาหารทอด ขนมขบเคี้ยว ขนมอบ  

รวมถึงเค้ก พาย บิสกิต พิซซ่าแช่แข็ง คุกกี้ แครกเกอร์ 

เวเฟอร์ ผลการส�ารวจในสหภาพยุโรปพบว่า อาหาร 

ที่มีไขมันทรานส์สูงมากเป็นอันดับต้นๆ คือ บิสกิต 

และป๊อบคอร์น ส่วนประเทศไทย มีผลจากการส�ารวจ

ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ภายใต้โครง การวิจัยเรื่อง “ประเทศไทยปลอดไขมัน

ทรานส์” จา กการสุ่มตัวอย่าง 162 ตัวอย่าง พบว่า

อาหารท่ีมี การปนเปื้อนไขมันทรานส์เป็นอันดับต้นๆ 

ได้แก ่มาการีน โดนัททอด พาย พัฟฟ์ เพสตรี เวเฟอร์

ช็อกโกแลต 

จะบริโภคอย่างไรให้ปลอดภัยจากกรดไขมัน

ทรานส์ ?
 การที่กระ ทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ให้น�้ามันท่ีผ่าน

กระบวนการเ ติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารท่ีมี

น�้ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็น

ส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น�าเข้า หรือ

จ�าหน่าย โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันหลังจาก 

วันที่ประกาศ  นับว่าเป็นมาตรการที่ควบคุมที่ต้นทาง 

สกัดกั้นไม่ใ ห้น�้ามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน

บางส่วนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ ซึ่งผู้ผลิตน่าจะสามารถ

ปรับปรุงสูตร ได ้ทัน เพราะปัจจุบันมีการพัฒนา

เทคโนโลยีที่ ใช้ทดแทนเทคนิคการเติมไฮโดรเจนบาง

ส่วนในน�้ามันแล้ว เช่น การผสมน�้ามัน (Oil Blending)  

ผู้บริโภคจึงน่าจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งว่า อาหาร

ต่างๆ ในท้องตลาดที่เคยพบกรดไขมันทรานส์จะหมด 

ไปในอนาคตอันใ กล้นี้ หากมาตรการตามกฎหมาย 

ดังกล่าวได้มีการด�าเนินการอย่างเข้มงวด

  ในระหว่างนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารมัน ทอด 

หรือเบเกอรี่ เวลาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารควรดูที่ฉลากว่า

มีส่วนประกอบข องน�้ามันที่ผ ่านกระบวนการเติม

ไฮโดรเจนบางส่ วนหรือไม่ ซึ่งจะใช้ค�าว่า partially hy-

drogenated การประกอบอาหารควรเลือกใช้น�า้มนัพชื

ที่ไม่มีไข หากจะใช้ทอด ควรใช้น�้ามันท่ีมีจุดเกิดควัน

(smoke point)  สูงพอที่จะไม่แตกตัวเกิดสารอันตราย

ต่อสุขภาพ

 ที่ส�าคัญอย่าลืมบริโภคอาหารให้สมดุล

บริโภคผัก ผลไม้ นัท ให้มาก ลดการบริโภคน�้าตาล

และเกลือ เพื่อสุขภาพที่ดี
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ภาษาเกษตรประจ�าฉบับ

บ้านโฮ่ง 60
	 ภาษาเกษตรฉบบันีเ้สนอค�าว่า	หรอื	“บ้านโฮ่ง	60”	ล�าไยพนัธุอ์ดีอ	60	เริม่ปลกูทีบ้่านโฮ่ง

บ้านโฮ่ง	60

	 เริม่ปลกูท่ีบ้านโฮ่ง	อ�าเภอบ้านโฮ่ง	จงัหวัดล�าพนู	เป็นล�าไยทีก่ลายพนัธ์ุมาจากล�าไยพนัธุอ์ดีอ	ผลโตสม�า่เสมอ	

ช่อสวย	 เปลือกหนาแข็ง	 ลักษณะผลแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างชัดเจน	 เมื่อแกะเปลือกออกมีฝ้าขาว ๆ	 เหมือนลิ้นจี่	 

ที่มาของชื่อพันธุ์	และความใกล้ชิดกับพันธุ์อื่น	มีการค้นพบและตั้งชื่อพันธุ์	เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครองสิริราชสมบัติ

ครบ	60	ปี	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ในปี	2549	ลักษณะผลของบ้านโฮ่ง	60	คือ	รูปร่างกลม

แป้น	ผลป้อมรี	ปลายผลป้านกลม	ผิวเปลือกขรุขระ	ความกว้างผล	30.74	มิลลิเมตร	ความยาวผล	28.87	มิลลิเมตร

น�้าหนักต่อผล	น�้าหนักผล	17.77	กรัม	จ�านวนผลต่อกิโลกรัม	71	ผล	ร้อยละของน�้าหนัก	เปลือก	:	เนื้อ	:	เมล็ด	23	:	

64	:	13	ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้	23.71	บริกซ์

	 จากการที่ได้น�าผลผลิตล�าไยพันธุ์	 “บ้านโฮ่ง	 60”	 วางขายในตลาดสดเปรียบเทียบกับพันธุ์อีดอ	 พบว่า	 

คงสภาพสดได้นานกว่า	ล�าไยอีดอวางขายในตลาดสดได้นาน	4-5	วัน	แต่พันธุ์	 “บ้านโฮ่ง	60”	วางได้นานถึง	10	วัน	

ราคาขายถึงผู้บริโภคจะได้สูงกว่าพันธุ์อีดออย่างน้อย	 10	 บาทต่อกิโลกรัม	 ลักษณะเด่นของล�าไยยักษ์สายพันธุ์นี ้

จะมี	“ขนาดของผลใหญ่กว่าสายพันธุ์การค้าทั่วไป	ใหญ่ใกล้เคียงกับลูกปิงปอง	มีเปลือกหนาและเหนียว	ลักษณะของ

เนื้อ	แห้ง	หนา	กรอบ	และรสชาติหวาน	มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว	รสชาติอร่อยไม่แพ้พันธุ์อีดอ”	นอกจากจะขายเพื่อการ

บริโภคสดแล้ว	ยังเหมาะที่จะอบแห้งส่งขายตลาดต่างประเทศ	เอาไปอบ	โดยอบทั้งเปลือก	นอกจากเนื้อจะเยอะแล้ว

เปลือกของล�าไยจะแข็งท�าให้ไม่บุบง่าย	สะดวกต่อการเก็บและขนส่งได้ไกลๆ	แต่ถ้าเอาเฉพาะเนื้อไปอบ	เนื้อออกมาส ี

จะออกเป็นสีทองสวยมาก
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ลักษณะทั่วไป
 ประดู่ป่าเป็นไม้ผลัดใบที่มีค่าทางเศรษฐกิจ มีความสูง 20 เมตร ขึ้นไป เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดล�าต้น 

1.3-2.1 เมตร เป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัด ต้องการน�้าปานกลาง สามารถขึ้นในที่ดินทุกชนิด แต่จะให้ดี

ควรเป็นดินร่วนซุย

 ความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจ�าบ้าน จะท�าให้เกิดพลังแห่งความ

ยิ่งใหญ่ เพราะประดู่ คือ ความพร้อม ความร่วมมือร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน นอกจากนี ้

ดอกของประดู่ ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา ดังน้ันคนโบราณจึงได้เลือกเอาต้นประดู่เป็นไม้ 

ประจ�ากองทัพเรือ และคนไทยโบราณยังเชื่ออีกว่า ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรีที่ส�าคัญของคน 

พื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ท�าเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

 ล�าต้น เปลือกหนาสีน�้าตาลเทาถึงเทาเข้ม เปลือกในสีน�้าตาล เมื่อถากเปลือกจะมียางสีแดงไหลออกมา 

เนื้อไม้แข็ง มีสีน�้าตาลอมเหลือง แก่นสีน�้าตาลแดง

 ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ แต่ละใบมีใบย่อยจ�านวน 5-11 ใบ ใบย่อยอ่อนมีขนเล็กน้อย  

ส่วนใบแก่ จะเกลี้ยง และจะร่วงในฤดูร้อน เริ่มผลิใบในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

 ดอก เป็นช่อที่เกิดระหว่างง่ามใบที่ห้อยลง รูปร่างของดอกเป็นรูปดอกถั่ว กลีบเล้ียงสีน�้าตาลอมเขียว

หรือสีเขียว กลีบดอกสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

 ผลและเมล็ด เป็นฝักกลมใหญ่กว่าประดู่บ้าน และมีขนปกคลุมอยู่ ผลแก่มีสีน�้าตาลแกมเทา ตรงกลาง 

มีเปลือกคลุม แข็งหนา มีเมล็ด 1-2 เมล็ด สีน�้าตาลแดง ยาว 0.4-0.5 นิ้ว 

จ�านวนเมล็ด 1 กิโลกรัม มีเมล็ด 12,500-18,000 เมล็ด ผลแก่ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม-กันยายน

 ขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด

 ถิ่นก�าเนิด ประเทศอินเดีย ประดู่เป็นพรรณไม้ของอินเดีย ชอบ

แสงแดดจัด ดังนั้นจึงเห็นปลูกกันตามริมถนนในกรุงเทพฯ ทั่วไป

  ประดู่ป่า

ชื่อวิทยาศาสตร ์ pterocarpus macrocarpus Kurz

ชื่อวงศ์   LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมือง  ดู่ ดู่ป่า (ภาคเหนือ), ประดู่ป่า (ภาคกลาง ฉะนอง (เชียงใหม่), ประดู่เสน (สระบุรี ราชบุรี),  

   ติเลง จิต๊อก ประดู่ป่า (แม่ฮ่องสอน)
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พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูก
 ในประเทศไทยไม ้ประดู ่ป ่าขึ้นอยู ่ ในป ่า

เบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) และป่าเต็งรัง 

(Dry Dipterocarp Forest) ทางภาคเหนือ และภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตกของ

ประเทศไทยยกเว้นภาคใต้

 ประดู่ป่า เป็นไม้ที่ต้องการแสง สามารถขึ้นได้

ตามไหล่เขา ทีร่าบ ยอดเขาเตีย้ๆ ใกล้แหล่งน�า้ทีม่คีวาม

สูงจากระดับน�้าทะเล 300-600 เมตร จะเจริญเติบโตดี

ในพื้นที่ดินร่วนปนทราย (sandy loam) ดินลึก และมี

การระบายน�้าดี โดยทั่วไปพบไม้ประดู่ตามธรรมชาติ 

ในที่ที่มีปริมาณน�้าฝน 889-4,572 มิลลิเมตรต่อปี 

อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 37.7-44.4 องศาเซลเซียส

และอุณหภูมิต�่าสุดระหว่าง 4.4-11.1 องศาเซลเซียส

 

การขยายพันธุ์และผลิตกล้าไม้
 ส่วนใหญ่ขยายพนัธุโ์ดยใช้เมลด็ เพราะสะดวก

ในการจัดหาเมล็ด การเพาะและดูแลรักษากล้าไม้  

จะท�าได้ง่ายและประหยัดที่สุด ขั้นตอนของการผลิต

กล้าไม้ให้มีคุณภาพดี มีดังนี้

 1. แหล่งเมล็ด ควรเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ที่ม ี

ลักษณะดี เรือนยอดสมบูรณ์ และล�าต้นเปลาตรง จาก

โคนต้นถึงง่ามสูง 2 ใน 3 ของความสูงทั้งหมด และอยู่

ในวัยที่สมบูรณ์เต็มที่

 2. การเก็บผล ควรเก็บผลจากต้นโดยตรงและ

แก่เต็มที่ ไม่มีโรครา แมลงท�าลาย เพราะถ้าเก็บเมล็ด

ที่ตกอยู่บนดินหรือผลแก่ติดที่ต้นนานๆ จะท�าให้เมล็ด

เสียอัตราการงอก (viability) ได้ง่าย

 3. การเก็บรักษา โดยทั่วไปจะเก็บไว้ในรูปของ

ผลโดยผึ่งให้แห้งดีแล้วบรรจุกระสอบป่านปิดให้สนิท 

เก็บไว้ในที่ร่ม และมีอากาศถ่ายเทดี อย่าให้ถูกละออง

ฝน หรือลมพัด ตากแดดโดยตรง จะสูญเสียอัตราการ

งอกได้ง่าย ผลหรือเมล็ดปกติเก็บไว้ได้นาน 1 ปี อัตรา

การงอกจะลดลงไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์

 4. การเตรียมแปลงเพาะ แปลงเพาะกลางแจ้ง 

ควรมรูีปร่างสีเ่หล่ียมผนืผ้าขนาดกว้าง 0.75-1.00 เมตร 

ความยาวตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ อาจยกร่อง

หรือใช้ไม้ไผ่คลุมลดความเข้มของแสงแดด การเตรียม

ดนิควรเป็นดนิทีร่่วนซยุ ระบายน�า้ได้ด ีไม่เป็นกรดหรอื

ด่างมากเกินไป กรณีมีอนุภาคดินเหนียวมาก จะใช้

ทรายหยาบและแกลบเผาผสมให้ร่วนซุย

 แปลงเพาะในเรือนเพาะช�า ขนาดที่ใช้กว้าง 

1.20-1.50 เมตร สงู 30 เซนตเิมตร ความยาวตามความ

เหมาะสมของพื้นที่ และท�าเป็นแปลงคอนกรีตที่มีช่อง

ระบายน�้าทุกระยะ 1 เมตร ชั้นล่างปูด้วยหินกรวดหนา 

8 เซนติเมตร ช้ันที่ 2 ปูด้วยหินเบอร์ 2 หนา 8 

เซนติเมตร แล้วโรยด้วยทรายละเอียดหนาประมาณ 7 

เซนติเมตร

 5. ฤดูเพาะเมล็ด เมล็ดประดู่ควรเพาะในช่วง

ฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

กุมภาพันธ์ เพราะมีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม

ส�าหรับการงอกของเมล็ดและปัญหาโรครามีน้อย  

กล้าจะโตได้ขนาด เมื่ออายุ 5-6 เดือน เหมาะส�าหรับ

ใช้ปลูก ส�าหรับการเพาะเมล็ดประดู่ในช่วงฤดูฝนเพื่อ

จัดเตรียมกล้าไม้ปลูกข้ามปี สามารถท�าได้เน่ืองจาก

ประดู่ไม่มีปัญหาเรื่องโรครา

 6. การปฏิบัติต่อเมล็ดก่อนเพาะ เมล็ดประดู ่

มีเปลือกหุ้มแข็งภายในและมีแผ่นหุ้มภายนอกท่ีแข็ง

และเหนียว จึงนิยมใช้เครื่องตีปีกเปลือกนอก และอาจ

จะใช้เครือ่งขดัผวิ (seedscorier-machine) เมือ่ต้องการ

ผลติกล้าไม้จ�านวนมาก วธิเีร่งการงอกส่วนใหญ่จะท�าให้

แห้งและชื้นสลับกัน คือ น�าเมล็ดไปแช่น�้าครึ่งวัน แล้ว

น�ามาผึง่ในทีอ่ากาศถ่ายเทได้สะดวกคร่ึงวนั  ท�าสลบักนั 

3 ครัง้ อกีวธิหีน่ึงจะตดัแกะเมลด็ออกมา ก่อนเพาะควร

น�าไปแช่น�า้ประมาณ 24 ชั ่วโมง แต่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย

และเวลาในการแกะเมล็ดมากไม่เหมาะกับการเพาะ

กล้าไม้จ�านวนมาก
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 วิธีเพาะเมล็ด ใช้มือหว่านเมล็ดแบบกระจาย

ทั่วแปลง อัตราการหว่านเมล็ดที่เหมาะสมคือ 1 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมล็ดประดู่ป่า 1 กิโลกรัม 

สามารถผลิตกล้าได้ 18,000 กล้า เมื่อหว่านเมล็ดแล้ว

ควรกลบหน้าดนิด้วยฟางข้าวหรอืขีเ้ถ้าแกลบ ช่วยรกัษา

ความชื้นให้เมล็ด อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการงอกของ

เมล็ดประดู ่คอื อณุหภมูสิลบัระหว่างกลางวนั 30 องศา

เซลเซยีส เป็นเวลา 8 ชัว่ โมง และอณุหภมูกิลางคนื 25 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง หลังจากเพาะ

ประมาณ 7-10 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกไปเรื่อยๆ จนถึง

ประมาณ 28 วัน

 7. การดูแลรกัษาแปลงเพาะ ระยะแรกหลังการ

เพาะเมล็ดควรรดน�้า 2 ครั้ง แบบฝอยเช้า-เย็น เมื่อ

เมล็ดงอก และตั้งตัวได้แล้วอาจลดการให้น�้าเป็นวันละ

ครัง้ และต้องถอนวชัพชืทิง้ก่อนทีจ่ะเตบิโตมขีนาดใหญ่ 

แล้วจะถอนออกล�าบากอกีทัง้อาจมผีลต่อการงอกของ

เมล็ดและกล้าไม้ที่งอกใหม่

 8. การย้ายช�า ใช้ถุงพลาสตกิทีเ่จาะรูบรรจหุน้า

ดินที่เป็นดินร่วนซุย ขนาดถุงบรรจุดินที่ใช้ คือ  5” x 7” 

จะเหมาะกับกล้าไม้จนถึงอายุ 6-10 เดือน ก่อนน�าไป

ปลูกรดน�า้ถงุดนิให้ชุม่ และย้ายช�าเมือ่กล้าเริม่แตกใบคู่

ที่ 2 และมีความสูง 4-6 เซนติเมตร ควรย้ายช�าเฉพาะ

ช่วงเช้าและเย็นที่อากาศไม่ร้อนมาก กล้าที่ถอนโดยใช้

มอืเปล่าหลังจากทีใ่ช้ไม้หรอืพลัว่เลก็คุย้เขีย่ดนิ จะต้อง

น�ามาใส่ในภาชนะทีม่นี�า้ และควรถอนให้พอดกีบัความ

สามารถหรือถุงดินที่จะใช้ช�า การช�าจะใช้ไม้ไผ่แหลม

แทงดนิตรงกลางถุงให้ลกึเท่ากับความยาวของรากกล้า 

การช�าจะใส่ส่วนรากของกล้าตรงรูที่ท�าไว้ แล้วกดดิน

รอบต้นกล้าที่ช�าให้แน่น กรณีที่เพาะเมล็ดจ�านวนมาก

ท�าการย้ายกล้าไม่ทันหรือทิ้งกล้าข้ามปี วิธีการย้ายช�า

ก็จะขุดกล้าใหญ่มาตัดแต่งให้เหลือเพียงรากแก้วแบบ

เดียวกับการแต่งเหง้าสัก แล้วช�าลงถุงพลาสติกขนาด  

6” x 9” เมื่อย้ายช�าเสร็จทั้ง 2 วิธีควรจะรดน�้าทันที  

กล้าไม้จะตั้งตัวได้ หลังจากช�า 2-3 สัปดาห์

 9. การดูแลรักษา การรดน�้า ท�าวันละ 2 ครั้ง 

เช้า-เย็น และลดเหลือครั้งเดียว เมื่อกล้าตั้งตัวได้  

การถอนวัชพืช จะท�าเดือนละ 1-2 ครั้ง และท�าเมื่อดิน

อ่อนตัว หลังการรดน�้า

 การตัดราก เมื่อรากกล้าไม้เริ่มหยั่งออกนอก

ถงุดนิให้รบีย้ายตัดรากและรดน�า้ทนัท ีควรรดน�า้วนัละ 

2 ครั้ง เพื่อให้กล้าไม้ฟื้นตัวเร็วขึ้น

 การจัดกล้า จะท�าพร้อมกับการตัดรากกล้าไม้

โดยเรยีงกล้าไม้ตามความสงู เพือ่ให้กล้าไม้ทกุต้นได้รับ

แสงสม�่าเสมอ และจะเลือกกล้าไม้ที่ตายและเป็นโรค

แคระแกร็นทิ้งไป 

 

เรียงกล้าจากสูงไปต�่า  ทิศเหนือไปทิศใต้

 

 การให้ปุ๋ย โดยทั่วไปการเตรียมกล้าที่ถูกวิธีไม่

จ�าเป็นต้องให้ปุ๋ยแก่กล้าไม้ ยกเว้นการเตรียมกล้าใน

เวลาจ�ากัด หรือการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ตามก�าหนด

อาจใช้ปุ๋ยเคมีเร่งการเจริญเติบโตของล�าต้นและราก 

เช่น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-3-10 ฝังไว้ห่างจากต้นกล้า

ประมาณ 2 เซนติเมตร โดยรอบและลึก 1 เซนติเมตร 

ในปริมาณ 3-5 เมล็ดต่อต้น และรดน�้าทันทีหลังจาก

การให้ปุ ๋ย แต่ข้อควรระวัง คือ การให้ปุ ๋ยที่มีธาตุ

ไนโตรเจนจะท�าให้กล้าไม้เจริญเติบโตทางล�าต้น

มากกว่าราก และขาดความสมดุล การน�าไปปลูกจะมี

อัตราการรอดตายต�่า การใช้ปุ๋ยเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

มากที่สุดจะต้องค�านึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น 

ปริมาณพอเหมาะ เป็นต้น
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 อายุและขนาดของกล้าไม้ท่ีเหมาะสมในการ

ย้ายปลูก ประมาณ 6 เดือน ขึ้นไป ขนาดความโตของ

กล้าไม้วัดที่ระดับเหนือคอรากประมาณ 0.5-0.6 

เซนติเมตร สูงประมาณ 20-25 เซนติเมตร

การเตรียมพื้นที่ การปลูก และการดูแล

รักษา
 การเตรียมพื้นที่ จะเตรียมได้ดีมากน้อยขึ้นอยู่

กับวัตถุประสงค์ สภาพพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการปลูก 

ดังนี้

 1. การปลกูป่าเพือ่ปรบัปรงุป่าเสือ่มโทรมหรือ

ปรบัปรุงต้นน�า้ล�าธาร จะมขีัน้ตอนไม่มากและเสียค่าใช้

จ่ายน้อย คือ ก�าจัดวัชพืชแล้วเก็บริบสุมเผา ถ้าพื้นที่

ภูเขาสูงมหิีนโผล่มาก การก�าจดัวชัพชืใช้วธิเีผา ในกรณี

เป็นวัชพืชใบกว้าง เช่น สาบเสือ และไม่มีลูกไม้ขนาด

เล็กขึ้นอยู่ แต่ควรระวังควบคุมไฟไหม้เฉพาะพื้นที่ที่

ต้องการ เม่ือก�าจัดวัชพืชแล้วก็เก็บรักษากองสุมเผา 

หลังจากท้ิงไว้ให้แห้งสนิทแล้ว และควรท�าให้เสร็จ

ภายในเดือนมีนาคม

 2. การปลกูป่าเชิงพาณชิย์ จะมขีัน้ตอนการแผ้ว

ถางวัชพืช และเก็บริบสุมเผาเช่นเดียวกับวิธีแรก แต่จะ

ใช้รถแทรกเตอร์ไถพรวน 2 ครั้ง คือ ไถบุกเบิกด้วยผาน 

3 และไถพรวนกลับดินอีกครั้งด้วยผาน 7 เพื่อให้ดิน

ร่วนและระบายน�้าดี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่

ระยะแรกจะสูง แต่อัตราการรอดตายของต้นไม้มีมาก 

เจริญเติบโตดีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา

ระยะยาว

 3. การปลกูโดยระบบวนเกษตร จะมกีารเตรยีม

พื้นท่ีที่ดีกว่า 2 แบบแรก เนื่องจากจะต้องปลูกพืช

เกษตรแทรกระหว่างแถวของต้นไม้ด้วย วิธีนี้จะเสียค่า

ใช้จ่ายสูงแต่ช่วยลดการแก่งแย่งของวชัพชืได้เป็นอย่าง

ดีท�าให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตดี การตัดถนนและท�า

แนวกันไฟจะท�าต่อเม่ือเตรียมพื้นที่เสร็จแล้ว โดยท�า

ถนนไว้ใช้ในการด�าเนินการปลูกป่า เพื่อเป็นแนวทาง

ตรวจการณ์และแนวกันไฟไปด้วย ถนนควรกว้างอย่าง

น้อย 4 เมตร และไม่มคีวามลาดชนัมากนกั กรณีทีป่ลกู

ป่าผืนใหญ่ถนนจะแบ่งพื้นท่ีปลูกเป็นตอนๆ เพื่อ

สะดวกแก่การท�างาน

การปลกูไมป้ระดู่ปา่ สามารถปลกูไดห้ลายวธิ ี

ดังนี้
 1. การปลูกด้วยกล้า วธีิน้ีจะให้ผลดีมอัีตราการ

รอดตายสงู ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการย้ายกล้าไปปลกู

คอืต้นฤดูฝน กล้าท่ีปลกูจะมช่ีวงเวลารบัน�า้ฝนนานก่อน

จะถึงฤดูแล้ง จึงท�าให้อัตราการรอดตายสูง วิธีปฏิบัติ 

ที่ดีก่อนน�ากล้าไม้ไปปลูก มีดังนี้

  (1) การท�าให้กล้าแกร่ง คือ ก่อนน�ากล้าไป

ปลกู 1 เดอืน จะลดการให้น�า้จากเช้าเยน็ เป็นเช้าเพยีง

ครั้งเดียวในช่วง 1-2 สัปดาห์ ต่อมาจะให้น�้าวันเว้นวัน  

ถ้ากล้าไม้อยู่ในเรือนเพาะช�าหลังคาเปิด ก็เปิดให้กล้า

ไม้ได้รับแสงเตม็ทีต่ลอดวนัเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนน�า

ไปปลูก แต่ถ้ากล้าไม้อยู่ในเรือนเพาะช�าปิดต้องย้าย

กล้าไม้ออกมาที่กลางแจ้ง แล้วรดน�้าวันละครั้ง 2-3 วัน  

หลังจากนั้นจึงลดเหลือเป็นวันเว้นวันได้

  (2) การคัดเลือกกล้าไม้ ควรเลือกกล้าได้

ขนาดไปปลกูก่อน ซึง่สามารถเลอืกได้ง่ายถ้ามกีารเรียง

ตามความสูงตั้งแต่แรก และก่อนปลูกควรรดน�้ากล้าไม้

ให้ชุ่มก่อน
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  (3) การขนส่งกล้าไม้ ควรใช้ภาชนะทีม่ขีนาด 

และน�้าหนักพอเหมาะส�าหรับคนงานที่จะขนย้ายได้

สะดวก และระวงัอย่าให้กระทบกระเทอืน เม่ือถึงทีป่ลูก

ควรหาที่ร่มให้กล้าไม้ได้วางพักหรือที่ใกล้แหล่งน�้ามาก

ทีส่ดุ และควรน�ากล้าไปปลกูในปริมาณพอดีกับแรงงาน

ที่ปฏิบัติงานได้ในแต่ละวัน

 (4) การเตรียมหลุมปลูก การขุดหลุมปลูกควร

ท�าในวนัปลูก โดยใช้จอบขดุหลมุขนาด (กว้างxยาวxลึก) 

25x25x25 เซนติเมตร และไม่จ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยหรือยา

ก�าจัดปลวก เพราะจากผลการทดลองปลูกไม้ประดู่ป่า 

ไม่ปรากฏความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว และประดู่

สามารถทนทานต่อวัชพืชได้

 2. ระยะปลูกที่เหมาะสม ประดู่ป่าเป็นไม้ป่าที่

มค่ีาทางเศรษฐกจิ ส่วนใหญ่ต้องการไม้ขนาดใหญ่ไปใช้

ประโยชน์ในรปูแบบไม้แปรรปูต่างๆ ระยะปลกูทีเ่หมาะ

สมคือ 2x4 หรือ 4x4 เมตร ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป 

ระยะปลูกแคบจะช่วยให้ต้นไม้มีรูปทรงดี ลิดกิ่งตาม

ธรรมชาติหรือแตกก่ิงก้านค่อนข้างน้อย เน้ือไม้มีแผล

เป็นน้อย ใช้แปรรูปได้ดีปริมาณมาก

 ส�าหรับการปลูกป่าในระบบวนเกษตร ระยะ

ปลูกควรจะต้องกว้าง เช่น 2x8 หรือ 4x4 เมตร เพื่อ

ความสะดวกในการปฏิบัตงิานและใช้ช่วงระหว่างต้นไม้

เพื่อปลูกพืชเกษตรได้ดีด้วย

 3. การปลูกผสมกับไม้ชนิดอื่น การปลูกไม้

ใช้สอยเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จะมีทั้งไม้โตช้าและ 

ไม้โตเรว็ ไม้ประดูจ่ดัเป็นไม้โตช้ามคีณุค่าทางเศรษฐกจิ

ที่ปลูกร่วมกับไม้โตเร็วชนิดอื่นได้ เช่น ยูคาลิปตัส หรือ

สะเดา เพื่อผลิตไม้ซุงหรือไม้ใช้ก่อสร้างขนาดเล็ก 

และปลูกผสมกับไม้โตเร็วตระกูลถ่ัว เช่น กระถินยักษ์ 

กระถินณรงค์ หรือกระถินเทพา เพื่อผลิตฟืนและถ่าน 

ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และยัง

เป็นการลดการเข้าท�าลายของโรคและแมลงอีกด้วย

 4. การปลกูไม้ประดูด้่วยเหง้า เพือ่ลดค่าใช้จ่าย

ในการปลกูสร้างสวนป่าทางด้านการขนส่งและการปลกู 

เนือ่งจากเหง้ามขีนาดเลก็น�า้หนกัเบา สะดวกทีใ่ช้คนๆ  

เดียวขนเหง้าและปลูกไปพร้อมกัน และผลการศึกษา

การเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการปลูกด้วยกล้าแต่

อย่างใด โดยผลติเหง้าจากกล้าไม้อาย ุ12 เดอืน ซ่ึงถอน

มาตัดแต่งให้มีความยาวเหนือคอรากประมาณ 2.5 

เซนตเิมตร ลิดรากแขนงออกให้หมด ส่วนบนตดัเป็นรปู

ลิ่มป้องกันน�้าขัง ขนาดที่เหมาะสมของเหง้า 0.6-1.2 

เซนตเิมตร จากการศกึษาพบว่าเหง้าขนาดใหญ่กว่านีก้็

ไม่ท�าให้อตัราการรอดตายและความเจรญิเตบิโตสงูข้ึน 

และขนาดความยาวของเหง้า 15 เซนติเมตร ซึ่งจะ

สะดวกในการมัดและน�าไปปลูก

 5. การปลูกไม้ประดูด้่วยกล้าเปลือยราก คล้าย

วิธีการปลูกด้วยเหง้า นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในแต่ละ

ขั้นตอนการปลูกแล้ว กล้าเปลือยรากจะมีน�้าหนักเบา 

และใช้คนๆ เดียวขนกล้าไปปลูกได้ การเตรียมกล้า

เปลือยราก จะเพาะเมล็ดในแปลงกลางแจ้ง และย้าย

ช�าลงแปลงให้ต้นห่างกัน 15 เซนติเมตร ท�าการตัดราก

อย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้กล้ามรีะบบรากสมบรูณ์ เมือ่กล้า

ไม้มีอายุ 7-8 เดือน ก็ถอนไปปลูกได้ การเตรียมอีกวิธี

หนึ่งจะเลี้ยงกล้าในถุง เมื่ออายุ 7-8 เดือน ก็เอาดินใน

ถุงออก และควรจะท�าในวันเดียวกัน การน�าไปปลูกจะ

ให้อัตราการรอดตายสูง และอัตราการเจริญเติบโตไม่

ต่างจากใช้กล้าถุงดินปลูก ข้อส�าคัญของการปลูกวิธีนี้

จะต้องมีการจัดการพัฒนาระบบรากกล้าไม้ให้ดีและมี

ขนาดความโตและความสูงของต้นที่เหมาะสม

 6. การปลูกไม้ประดู่ในฤดูแล้ง มีประโยชน์ใน

การขยายช่วงเวลาให้กล้าได้ตัง้ตวัหลงัปลกูจนถงึฤดฝูน 

ความสะดวกในการขนส่งต่างๆ และหาแรงงานได้ง่าย 

สิ่งส�าคัญจะต้องหาวิธีการที่ดีในการเตรียมกล้าและ

ปลูกให้ประสบความส�าเร็จดียิ่ง คือกล้าไม้ควรเป็นกล้า

ค้างปีอายุประมาณ 16 เดือน ก่อนน�าไปปลูกจะฉีก

เฉพาะก้นถงุให้รากเจรญิลงดนิได้ขนาดหลมุ 25x25x25 

เซนติเมตร เม่ือปลูกแล้วพรวนดินกลบเป็นแอ่งเล็ก 

น้อยถ้าปลูกในทุ่งหญ้าคาในลักษณะเจาะช่องปลูก  
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จะได้ร่มเงารอบๆ แต่เมื่อถึงฤดูฝนต้องถางหญ้าออก

ทันที จากการทดลองปลูกไม้ประดู่วิธีนี้โดยไม่มีฝนตก

เลย 32 วัน อัตราการรอดตายเฉลี่ยประมาณ 90 

เปอร์เซ็นต์ คือ ไม้ประดู่สามารถทนแล้งได้ 1 เดือน  

และยงัพบอกีว่าอตัราการรอดตายและการเจรญิเตบิโต

ไม่แตกต่างกับการปลูกในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด

การบ�ารุงรักษา
 การก�าจัดวัชพืช ควรท�าในฤดูการเจริญเติบโต

ของกล้าไม้หลงัจากได้รบัน�า้ฝนเตม็ที ่เพ่ือให้กล้าไม้พ้น

จากการแก่งแย่งของวัชพืช ถ้าวัชพืชปกคลุมกล้าหนา

แน่นจะท�าทั่วทั้งพ้ืนที่ด้วยเครื่องจักรและแรงคน และ

ถ้าวัชพืชไม่หนาแน่นมากนัก จะใช้วิธีถางเป็นวงกลม

รอบต้น อีกวิธีหน่ึงคือ การถางระหว่างแนวปลูกโดย

เครื่องจักรกล ระยะปลูกไม่ควรต�่ากว่า 2x4 เมตร เพื่อ

ความสะดวกของเครื่องจักรกลเข้าไปท�างาน การก�าจัด

วัชพืชครั้งต่อไป ควรกระท�าก่อนถึงฤดูแล้งเพื่อป้องกัน

ไฟและลดเชื้อเพลิง ความถี่ของการก�าจัดวัชพืชจะขึ้น

อยูก่บัชนดิของวชัพชื วธิกีารเตรยีมพืน้ที ่ชนดิไม้ท่ีปลูก

และงบประมาณด�าเนินการไม้ประดู่ป่าควรท�า 2-3 คร้ัง 

หลังปลูกก็พอ

 การปลูกซ่อม หลังการปลูกควรติดตามว่า  

มีกล้าไม้ตายมากน้อยเพียงใดแล้วรีบปลูกซ่อมให้เต็ม

พื้นท่ีและควรท�าหลังจากการถางวัชพืชคร้ังแรก  

เพือ่ให้กล้าปลูกใหม่เจรญิเตบิโตสม�า่เสมอกบักล้าปลูก

ครั้งแรก

 การให้ปุย๋ เพ่ือเร่งการเจรญิเตบิโตของกล้าปลกู

ใหม่ให้พ้นจากวัชพืชโดยเร็ว และเป็นการเพิ่มผลผลิต

ไม้ในสวนป่าด้วย ถ้าพืน้ทีด่นิไม่ด ีปุย๋สตูร 15:15:15 จะ

ช่วยให้ไม้ประดู่มีอัตราการรอดตายและการเจริญ

เตบิโตทัง้ความสูงทีด่กีว่าไม่ใส่ปุย๋หรอืใส่ปุย๋สตูรทีม่ธีาตุ

อาหารใดธาตุอาหารหนึ่งหรือไม่ครบ วิธีการใส่ปุ๋ยจะ

ท�าหลังจากปลูก 1 เดือน ในปริมาณ 50 กรัม ต่อต้น  

(1 ช้อนแกง) ใส่ดินลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ห่างจาก

โคนต้น 30 เซนติเมตร จะช่วยการเจริญเติบโตของไม้

ประดู่หลังปลูกได้ดี

 การป้องกันไฟ ควรท�าแนวกันไฟกว้างประมาณ 

10-15 เมตร รอบแปลงสวนป่า เพื่อป้องกันท้ังไฟ

ภายนอกหรอืจากการเผาไร่ไม่ให้ลกุลามเข้ามา ถ้ามีการ

ก�าจดัวชัพชืดจีะช่วยลดปัญหาไฟเป็นอย่างด ีหากมกีาร

ตัดถนนเมื่อเริ่มปลูกป่าก็จะใช้เป็นทางตรวจการณ์และ

แนวกนัไฟไปในตวัด้วย แต่ถ้ามกีารปลกูสวนป่าผนืใหญ่

ก็อาจจะท�าแนวกันไฟภายในแบ่งเป็นแปลงย่อยๆ  

เพิ่มขึ้น

 การป้องกันโรคแมลงและสัตว์เลี้ยง ปัจจุบัน 

การปลูกประดู่ยังไม่พบความเสียหายที่เกิดจากโรค

แมลง การป้องกันโดยทั่วไปจะท�าความสะอาดสวน 

และก�าจัดวัชพืช หรืออีกวิธีหนึ่งจะปลูกพันธุ์ไม้หลาย

ชนดิในสวนป่า ส่วนสตัว์กดัแทะจะป้องกนัโดยใช้ยาเบ่ือ

หรอืกบัดัก และถ้ามสีตัว์เลีย้งเข้ามาท�าลายต้นไม้ทีป่ลกู

ก็จะต้องลงทุนท�ารั้วรอบสวนป่าเมื่อเริ่มปลูก

 การตัดแต่งกิ่ง ไม้ประดู่โดยทั่วไปจะลิดกิ่งเมื่อ

อายุ 5 ปี เพื่อช่วยให้ล�าต้นเปลาตรง การลิดกิ่งไม่ควร

สูงเกิน 10 เมตร เพราะจะท�าได้ล�าบาก วิธีลิดกิ่งจะใช้

บันไดปีนข้ึนไปแล้วเล่ือยก่ิงด้วยเล่ือยมือติดล�าต้น 

และอย่าให้มีแผลฉีกขาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

แก่ต้นประดู่

 การตัดสางขยายระยะ จะช่วยให้เกิดความ

เจรญิเติบโตของขนาดล�าต้น คอื เริม่แรกปลกูระยะแคบ

เพื่อบังคับให้ล�าต้นเจริญเติบโตทางความสูงและเปลา

ตรง เมื่อเห็นว่าต้นประดู่เบียดชิดกันมากจะตัดขยาย

ระยะระหว่างต้นออกซึ่งกระท�าเมื่ออายุ 10 ปี โดยตัด

ต้นเว้นต้น ครั้งต่อไปก็อาจจะท�าตามความเหมาะสม 

หรืออาจจะเลือกตัดต้นลักษณะไม่ดีออกก็ได้

การใช้ประโยชน์
 เนื้อไม้ประดู่น�าไปใช้ในงานก่อสร้างทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร เป็นไม้เน้ือแขง็ท่ีมคีวามทนทานสงู 
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เน้ือไม้สีสวยงาม สแีดงอมเหลอืงถึงสแีดงอฐิเข้ม มเีส้น

สีแก่กว่าสีพื้น เสี้ยนสนเป็นริ้วไสกบตกแต่งชักเงาได้ดี 

จากการเปรยีบเทยีบกบัไม้สกัทีป่ระเทศพม่า พบว่า ไม้

ประดูมี่ความแขง็ (hardness) มากกว่าไม้สกั 2 เท่า และ

หนักกว่าร้อยละ 24 ค่าความแข็ง 925 กิโลกรัม และมี

ความทนทานตามธรรมชาติ (การทดลองฝังดิน) เฉลี่ย 

14 ปี ดังน้ัน การใช้ไม้ประดู่ในการก่อสร้างจึงเป็นไป

อย่างกว้างขวางตลอดจนการท�าเฟอร์นิเจอร์เครื่องมือ

เครื่องใช้ ส่วนไม้ขนาดเล็กใช้ท�าไม้ปาร์เก้ ไม้ประสาน 

แผ่นชิ้น ไม้อัด แผ่นไม้ชุบซีเมนต์ ฟืนและถ่านไม้ประดู่

ให้ความร้อน 5,022 และ 7,539 แคลอรี่ต่อกรัม ตาม

ล�าดับ เปลือกไม้ประดู่ใช้ย้อมผ้าและให้น�้าฝาดส�าหรับ

ฟอกหนัง แก่นให้สีด�าคล�้า ใช้ย้อมผ้า

 ประโยชน์ในเชงิอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ประดูเ่ป็น

ไม้เรอืนยอดกลมโต แขง็แรง จะช่วยป้องกนัลมและคลุม

ดนิให้ร่มเย็นชุม่ชืน้ และรองรบัน�า้ฝนลดแรงปะทะหน้า

ดินน้อยลง ประกอบกับระบบรากหยั่งลึกแผ่กว้างเช่น

เดียวกับเรือนยอด จะช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายได้ง่าย

และรากมีปมใหญ่ช่วยตรึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บ

ไว้ในรูปไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย ใบหนา

แน่น เมือ่ร่วงหล่นผุพงัเพิม่ธาตอุาหารและอนิทรยีวตัถุ

แก่ดินอย่างมาก

ข้อจ�ากัดของไม้ชนิดนี้
 ไม้ประดู ่เจริญเติบโตดี ในถิ่นก�าเนิดตาม

ธรรมชาติเขตร้อน สภาพดินร่วนปนทราย ดินลึกและ

ระบายน�้าดี ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดผลส�าเร็จในการปลูก มี

ดังนี้

 1. ลกัษณะดิน ปัจจยัส�าคญัทีส่ดุซึง่ไม้ประดูป่่า

จะเจริญเติบโตดี ควรเป็นดินตะกอนหรือดินที่เกิดจาก

ภูเขาไฟ มีความลึก และระบายน�้าดี  มีความอุดม

สมบูรณ์สูง

 2. สภาพภูมิประเทศ ไม้ประดู่ขึ้นได้ดีในสภาพ

ภูมิประเทศต่างๆ กัน แต่ความสูงไม่เกิน 600 เมตร  

จากระดับน�้าทะเล ต้องไม่เป็นพื้นที่น�้าท่วม หรือ 

แห้งแล้งจัด

 3. สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน�้าฝนที่ไม้ประดู่

ป่าจะขึ้นได้ ตั้งแต่  800-5,000 มิลลิเมตรต่อปี และ 

จะเจริญเติบโตได ้ดี ในพื้นที่ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย  

1,250-2,500 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิระหว่าง 11-40 

องศาเซลเซียส และไม่ทนต่อสภาพน�้าค้างแข็งได้

ข้อเสนอแนะ
 1. การปลกูสร้างสวนป่าเชงิพาณชิย์ ควรมีการ

จัดการแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี (intensive) โดยค�านึง

ถึง คุณภาพของพื้นที่ แหล่งเมล็ดพันธุ์ และการปลูก

บ�ารุงรักษาสวนป่าที่เหมาะสม ไม้ประดู่ป่าจึงเจริญ

เตบิโตดแีละให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิคุม้ค่ากับการ

ลงทุน

 2. เนื่องจากไม้ประดู่มีรอบอายุตัดฟันยาว รูป

แบบในการด�าเนนิการควรจะปลกูไม้ประดูป่่าร่วมกบัไม้

โตเรว็ชนดิอืน่ๆ หรอืปลกูในระบบวนเกษตรเพือ่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการจัดการพื้นที่

 

แหล่งอ้างอิง : ประดู่ป่า (กรมป่าไม้) 

(http://forest.go.th/private/tiam1.htm) 
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โรคใบด่างเหลืองมันส�าปะหลัง

 โรคใบด่างเหลืองของมันส�าปะหลัง เป็นโรคที่ไม่เคยมีมาก่อน

ในประเทศไทย แต่ขณะนี้เริ่มพบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ดังนั้น

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมมือกันในการก�าจัดให้หมดก่อน 

ที่ระบบอุตสาหกรรมมันส�าปะหลังของไทยจะเสียหายอย่างหนัก

 กรณีที่มีบางคนออกมาพูดว่าโรคใบด่างเหลืองมันส�าปะหลัง  

แค่ปรับปรุงดินให้ดีโรคก็หายแล้วเป็นค�าพูดท่ีไม่ถูกต้อง ขอเตือน

เกษตรกรว่าอย่าหลงเชื่อค�าพูดนี้ เพราะผิดหลักวิชาการอย่างยิ่ง  

เรามารู้จักโรคนี้กันหน่อยดังนี้นะครับ

โรคใบด่างเหลืองมันส�าปะหลัง
 โรคใบด่างมันส�าปะหลัง ซึ่งมีพื้นที่ระบาดอยู่ใกล้ชายแดนไทย 

ได้แก่ เวียดนาม และกัมพูชา มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan 

cassava mosaic virus ลักษณะอาการที่สังเกตได้ คือ ต้นมันส�าปะหลัง

จะแสดงอาการใบด่างเหลือง ใบเสียรูปทรง และมีขนาดเล็กลง ยอดที่

แตกใหม่ จะด่างเหลือง ล�าต้นแคระแกร็น ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริม

การเกษตร ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เร่งส�ารวจต้นที่แสดงอาการ 

คล้ายโรคดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทย ทั้งนี้ 

ขอแนะน�าให้เกษตรกรหมั่นส�ารวจแปลงมันส�าปะหลังอย่างละเอียด  

โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังบริเวณใกล้ชายแดนกัมพูชา  

หากพบมนัส�าปะหลงัแสดงอาการใกล้เคยีงโรคใบด่างให้รบีแจ้งเจ้าหน้าท่ี

ส่งเสรมิการเกษตร เจ้าหน้าทีเ่กษตรต�าบล หรือส�านักงานเกษตรอ�าเภอ 

ใกล้บ้าน เพื่อเข้าไปสังเกตต้นมันส�าปะหลังดังกล่าวทันที และ 

เก็บตัวอย่างต้องสงสัยส่งให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบ หากมี 

ความเสี่ยงจะเร่งท�าลายด้วยการฝังกลบใต้ดินลึกประมาณ 3 เมตร  

เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปยังมันส�าปะหลังต้นอ่ืน 

ศัตรูพืชประจ�ำฉบับ
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นอกจากนี้ กรณีพบแมลงหวี่ขาวยาสูบอยู่ในบริเวณ 

ดังกล่าว เมื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาฝังกลบต้นที่แสดง

อาการแล้ว ให้ฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ

เพื่อตัดวงจรพาหะน�าโรค และส�ารวจเพิ่มเติมใน 

บรเิวณทีห่่างจากจดุพบอาการต้องสงสยัออกไปในรศัมี  

5 กิโลเมตร

 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่ม

เติมว่า แมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นพาหะของโรคใบด่าง 

มันส�าปะหลัง มีล�าตัวสีเหลืองอ่อน ปีกสีขาว ขนาดตัว

เล็ก 1 มิลลิเมตร สามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้ดีในช่วง

ปลายฝนต้นหนาว (ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน) 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเตือนให้เกษตรกรหมั่น

ส�ารวจต ้นมันส�าปะหลังและแมลงหวี่ขาวยาสูบ 

โดยเฉพาะในช่วงน้ี โดยแนะน�าให้ท�าความสะอาด 

แปลงปลูกมันส�าปะหลังไม่ให้มีวัชพืชหรือพืชอาศัย 

ที่อาจเป็นแหล่งหลบซ่อนของแมลงหวี่ขาวยาสูบ เช่น 

มันฝรั่ง กะเพรา โหระพา พริก และหลีกเลี่ยงการปลูก

พืชอาศัยของไวรัส สาเหตุโรคใบด่างมันส�าปะหลัง เช่น 

ละหุ่ง สบู่ด�า ยาสูบ ในพื้นที่ปลูกมันส�าปะหลังด้วย
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 นอกจากน้ี การฝังกลบต้นมนัส�าปะหลงัทีแ่สดง

อาการคล้ายโรคใบด่าง เป็นวิธีหยุดการแพร่กระจาย

ของโรคทีม่ปีระสทิธิภาพดีกว่าการเผาท�าลาย เนือ่งจาก

การเผาอาจหลงเหลอืช้ินส่วนของต้นมนัส�าปะหลงัทีย่งั

สดอยู ่ ท�าให้แมลงหว่ีขาวยาสบูอาจเข้าดูดน�า้เลีย้งจาก

ส่วนนีแ้ล้วแพร่กระจายเชือ้ไวรสัต่อไป ประกอบกับหาก

มีความชื้นเหมาะสม ท่อนพันธุ์มันส�าปะหลังที่เผา

ท�าลายไม่หมดอาจแตกเป็นต้นอ่อนที่แสดงอาการ 

ผิดปกติ ซึ่งเป็นแหล่งกระจายโรคต่อไปได้

 เ พ่ือเป ็นการควบคุมโรคชนิดนี้ ให ้ ได ้ผล 

เด็ดขาด กรมวิชาการเกษตรจึงออกประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 16 เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 

264 ง วันที่ 22 ตุลาคม 2561 รายละเอียดมีดังนี้

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง ก�าหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. 2561

 ด้วยมีการพบต้นมันส�าปะหลังที่มีอาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมันส�าปะหลังที่เกิดจากเชื้อ Sri Lankan 

Cassava Mosaic Virus (SLCMV) ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก 

มันส�าปะหลัง และอาจท�าให้เกิดการขาดแคลนมันส�าปะหลังในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดมาตรการในการควบคุมและไม่ให้เกิดการระบาดของศัตรูพืช

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงออกประกาศเขตควบคุมศัตรูพืชไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก�าหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. 2561”

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง ก�าหนดเขตควบคุมศัตรูพืช ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2552 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง ก�าหนดเขตควบคุมศัตรูพืช พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 ตุลาคม  

พ.ศ. 2560

 ข้อ 4 ให้ท้องทีห่มูท่ี ่3 หมู่ที ่6 ต�าบลกรอกสมบูรณ์ อ�าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวัดปราจีนบุร ีเป็นเขตควบคมุ

ศัตรูพืช

 ข้อ 5 ชนิดศตัรพูชืทีค่วบคมุ ตามประกาศนี ้ได้แก่ อาการใบด่างคล้ายโรคใบด่างมนัส�าปะหลงั ทีเ่กดิจาก

เชื้อ Sri Lankan Cassava Mosaic Virus (SLCMV)

 ข้อ 6 ชนิดพืชหรือพาหะที่ควบคุม ตามประกาศนี้ ได้แก่ ทุกส่วนของมันส�าปะหลัง ยกเว้น

   (1) มันเส้น (tapioca  chip)

   (2) มันป่น (tapioca meal)

   (3) มันอัดเม็ด (tapioca pellet)

   (4) หัวมันสดที่ไม่ติดเหง้า (tapioca root without crown)

 ข้อ 7 ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี เป็นสถานตรวจพืชเฉพาะถิ่น ตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เสริมสุข สลักเพ็ชร์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ติดตามฟังรายการไทยเซ็นทรัลเคมีรักเกษตรกร
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-07.00 น.

รายการทิดบ้วนชวนคุย
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-07.55 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ AM 4 แห่ง

กรุงเทพฯ 1107 เชียงใหม่ 612 ขอนแก่น 1314 และสงขลา 1269 kHz

ติดตามชม
รายการ

MCOT FAMILY ช่อง 14
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เรียนคุณศรีมูล ค�าปัน ที่นับถือ

 ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่กรุณาให้ก�าลังใจอย่างดียิ่ง ทีมงานจะขอมุ่งมั่นท�างาน และให้

เกษตรกรตลอดไปครับ ส�าหรับปุ๋ยตราหัววัว-คันไถนั้น เรายืนหยัดอยู่คู่เกษตรกรมาโดยยึดมั่นใน

คุณภาพอย่างมั่นคงและค�านึงถึง

คุณเขียนมำ
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โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์

ไขปัญหำกำรเกษตรประจ�ำฉบับ

เรียน คุณทุเรียน ยินดี ที่นับถือ

 จากปัญหาขนุนที่ปลูกเกิดเชื้อราท�าให้เน่าเสียนั่นคือ โรคผลอ่อนขนุนเน่า สาเหตุจากเชื้อรา  

มีแมลงหวี่มาไต่ตอม และน�าเชื้อไปยังต้นอ่ืน ข้อควรปฏิบัติคือ เมื่อออกผลควรห่อด้วยถุงกระดาษ

ตัดแต่งผลที่เน่าเสียออกไปท�าลาย ฉีดพ่นสารป้องกันก�าจัดแมลงหวี่ เมื่อผลโตโรคนี้จะไม่เกิด แต่จะ

มีราชนิดอื่นเข้าท�าลาย จึงควรเก็บผลที่โตและเน่าเสียท�าลาย และฉีดพ่นสารป้องกันก�าจัดเชื้อราคือ 

แมนโคเซบ คารเ์บนดาซิม สว่นการทีผ่ลแตกนัน้ ควรมกีารใหน้้�าสม่�าเสมอ เพราะถา้ปลอ่ยใหข้าดน้�า

แล้วได้น้�ากะทันหัน จะท�าให้ผลแตกได้ครับ
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สวัสดีครับ คุณถาวร ภูติกนิษฐ์ ที่นับถือ

 ปัญหาที่มะปรางไม่แตกใบน้ัน ปกติมะปรางจะแตกใบอ่อนดีเมื่อได้รับปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตัวหน้าคือ

ไนโตรเจนสูง ควรปรับสูตรเป็นสูตรตัวหนึ่งสูง เช่น 20-10-10, 30-10-10 หรือใช้ปุ๋ยเดี่ยว เช่น ยูเรีย จะช่วยให้

แตกใบได้โดยผสมกับปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักใส่รอบทรงพุ่มต้น การให้น�้าควรให้น�้าให้มีความชุ่มชื้นอย่าแฉะ การให้น�้า

จนแฉะจะท�าให้รากท�างานไม่ได้ขาดออกซิเจน และอย่าปล่อยให้ดินขาดน�้า หรือดินแห้ง รับรองว่าต้นต้องแตก

ใบแน่นอน
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สวัสดีครับ คุณสมนึก นอกกระโทก ที่นับถือ

 จากปัญหาข้อที่หนึ่งหัวหอมต้นไม่โตหัวไม่ใหญ่ ขอแนะน�าว่าตอนเตรียมดินควรปรับปรุงดินด้วย 

การใส่ปุย๋อนิทรย์ีคอื ปุย๋คอก ปุ๋ยหมกั เพือ่ให้ดนิร่วนซยุ และใส่ปุย๋สูตรเสมอคอื 15-15-15 แล้วปรบัมาใช้ปุ๋ยสตูร 

13-13-21 นะครบั ส่วนข้อสองเรือ่งปอเทอืงนัน้ควรตดิต่อกับสถานพีฒันาทีดิ่นในจงัหวดัของท่าน แจ้งความจ�านง

ไว้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับมา ตอนปลูกควรปลูกเพื่อการไถกลบ เมื่อ 45 ถึง 50 วัน คือ ระยะออกดอกและ 

เหลืออีกส่วนหนึ่งเก็บเมล็ดไว้ใช้เองครับ นอกจากน้ันก็ต้องติดต่อกับเกษตรกรที่ปลูกไว้แล้ว ซึ่งผมไม่สามารถ 

ระบุสถานที่ได้ครับ ปกติเจ้าหน้าที่จะชี้แจงเรื่องราคาซื้อขายกันเองระหว่างเกษตรกรก็อยู่ที่การตกลง 

ระหว่างกันครับ






