
    พืชหลังนา
 ปาไมของเรา

 ธาตุอาหารพืช ปุยเคมี
 การปลูกหมอนหรือมัลเบอรรี่

  เปรียบเทียบการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตาง ๆ

ปที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม  2561

         

และผลผลิตของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตางและผลผลิตของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตางและผลผลิตของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตาง
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ตนไมประจําฉบับ
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   หากทานใดที่กําลังมองหาไมดอกไมประดับที่มีสีสันสวยงาม 

แปลกตา ออกดอกตลอดทั้งป ขอแนะนําตนนี้เลยคะ มังกรคาบแกว 

หรือบางทานอาจรูจักตนไมตนนี้ในชื่ออื่นๆ อีก เชน ตนพวงแกว 

ตนพวงเงิน ตนหัวใจแตก ชื่อที่ไดมาตางๆ นี้ก็คงไดมาจากลักษณะ

ของดอกที่เรานํามาใหทานไดชมกัน

 มังกรคาบแกว มีถิ่นกําเนิดอยูทางแอฟริกาตะวันตก เปนไมเถา

เลื้อย สามารถเลื้อยไปไดไกล 4-5 เมตร ดอกมีสีสันสดใสเหมาะสําหรับ

ปลูกไว ประดับบานเรือน ดอกมีความสวยงามแตไม มีกลิ่นหอม 

ชอบดินรวน ระบายนํ้าดี แสงแดดปานกลางหรือรมรําไรก็สามารถ

เติบโตได ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ดหรือการปกชํา 

 ผู อานทานใดที่ตองการไมดอกที่มีสีสันสดใส ตองการขึ้นซุ ม 

ไมคอยมโีรคแมลงรบกวน สามารถหาตนมงักรคาบแกวมาปลูกได  เมือ่ตน

เจริญเติบโตตองการตัดแตงกิ่งก็นํากิ่งนั้นมาปกชํา สามารถนําไปจําหนาย

ไดอยางตํ่าๆ ก็ตนละ 50 บาทเลยทีเดียว
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1เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

เพื่อนแทเกษตรไทย
ปที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

สารบัญ

CONTENTS

บทบรรณาธิการ

   ที่ปรึกษา 
 คุณโยชิฮิโระ ทามูระ
 คุณเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช

 คุณวัชระ ปงสุทธิวงศ 

 บรรณาธิการ
 คุณสุภัค เหลาดี

 กองบรรณาธิการ
 คุณกิจ ประเสริฐชัย 

 คุณบุรินทร  พิชัยรัตน 
 คุณพรพรรณ จริยาบูรณ
 คุณบรรณรักษ บรรณสาร
 คุณชญานีย สุวรรณประไพศรี

   เพื่อนแทเกษตรไทยฉบับสงทายปเกาป 2561 

เปนปทีม่คีวามทรงจาํมากมาย ใหเราไดจดจาํเปนบทเรียนใน

การดําเนินชีวิต สิ่งที่ผานมาเราจักตองนํามาประเมินวาปนี้

เรามีผลงานเปนอยางไร เมื่อเทียบกับแผนที่วางไวตั้งแต

ตนป

 ปนี้หลายคนรอคอยการเลือกตั้ง คิดวาเมื่อมีการ

เลือกตั้งแลวอะไรๆ จะดีขึ้น และเมื่อถึงเวลานั้นจะดีขึ้นจริง

หรือไมตองติดตามกันตอไป 

 แตที่แนๆ ถาเรายึดหลักขยันอยางมีหลักวิชา รูจัก

ประหยดัอดออม พึง่พาตนเอง เหน็ความทกุขของเพือ่นบาน

เปนทุกขของเราดวย ถาทําไดเชื่อวาสําเร็จแน  

 โลกเปลีย่น อะไรๆ ก็เปลีย่น ถาเราปรบัตวัใหเขากบั

สถานการณได เชื่อแนวาความสําเร็จอยูตรงหนาแนนอน 

 เพื่อนแทเกษตรไทยขอเปนกําลังใจ และหวังวา

เนือ้หาสาระทีเ่รานาํเสนอจะเปนประโยชนและเปนสวนหนึง่

ในความสําเร็จของทาน

 กองบรรณาธิการ

เปดแฟมงานวิจัย 2

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิต

ของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตางๆ

ธาตุอาหารพืช ปุยเคมี    7

การปลูกหมอนหรือมัลเบอรรี่ 11

สาระเกษตรประจําฉบับ   15

แปลงสาธิต ในนาขาว 18

Field Day   19

กิจกรรมรานคา/กิจกรรมรานคารับชวง 20

ไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกร 21

จุดเปลี่ยนไมผลไทย สูยุคไมผลคุณภาพตลาดโลก 22

กิจกรรมแสดงสินคา 24

ปาไมของเรา  25

คัมควัท (Kumquat) 34

พืชหลังนา   35

ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ  40
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เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย

เปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิต
ของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตางๆของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตางๆ

 ลําไย (Longan; Dimocarpus longan Lour.) เปนพืชเศรษฐกิจที่

สําคญัชนดิหนึง่ในภาคเหนอืของประเทศไทย มลูคาการสงออกภาคเหนอื

ใหผลผลิตลําไยประมาณ 659,266 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2561) ปจจุบันมีการสงเสริมใหเกษตรกร

ปลูกลําไยนอกฤดู ซึ่งตองมีการจัดการเรื่องสภาพแวดลอมท่ีดีและ

เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ และเปนท่ีตองการ

ของตลาด การใชปุยที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ 

ดังนั้น แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา 

บริษทั ไทยเซ็นทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) จงึไดทาํการทดลองเปรียบเทยีบ

การเจริญเติบโต และผลผลิตของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุยสูตรตางๆ 

เพื่อนําขอมูลท่ีไดเปนฐานขอมูล และเพื่อใชถายทอดองคความรู 

เกี่ยวกับปุย ในการผลิตลําไยนอกฤดูในเขตภาคเหนือตอนบนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

1. การวางแผนการทดลอง
 ลําไยพันธุ อีดอ ระยะปลูก 8 x 8 เมตร คัดเลือกจํานวน 16 ตน 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 

ทําการทดลอง 4 ซํ้าโดยใชสูตรปุยจํานวน 4 ตํารับการทดลอง ดังแสดง

ในตารางท่ี 1 ดําเนินการทดลอง ณ สวนลําไยเกษตรกร นายอดุลย 

อินศรี หมูที่ 8 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
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ตารางที่ 1 ตํารับการทดลองปุยเคมี

ตํารับการทดลอง ระยะฟนตน ระยะทําดอก ระยะติดผลออน ระยะกอนเก็บเกี่ยว

ตํารับการทดลองที่ 1 15-15-15 OX-PRE 12-24-12 OX 8-24-24 OX-PRE 8-24-24 OX-PRE

ตํารับการทดลองที่ 2 15-15-15 OX-PRE 8-24-24 OX-PRE 12-9-21 OX 13-13-21 OX-PRE

ตํารับการทดลองที่ 3 15-15-15 OX-PRE 8-24-24 OX-PRE 12-12-17 TCCC Blue 12-9-21 OX

ตํารับการทดลองที่ 4 ตามแนวทางการใชของเกษตรกร

2. วิธีการทดลอง
 1. คัดเลอืกตนลาํไยสาํหรบัใชทดลอง เลอืกตน

ที่มีอายุและขนาดใกลเคียงกัน จํานวน 16 ตน ทําการ

ตัดแตงทรงพุม และการจัดการอยางเหมาะสม 

 2. ปุยเคมี ใชสูตรปุยตามตํารับการทดลอง 

ในชวงระยะฟนตน ระยะทําดอก ระยะติดผลออน 

และระยะกอนเก็บเก่ียว ใสครั้งละ 0.5-1 กิโลกรัม

ตอตนตอครั้ง ขึ้นอยู กับขนาดทรงพุม ดูแลจัดการ 

จดัการนํา้ การกําจดัวชัพชื โรค และแมลงศตัรพูชือยาง

สมํ่าเสมอตามความเหมาะสม

3. การเก็บบันทึกขอมูล
 3.1 สุมเก็บตัวอยางดินบริเวณแปลงทดลอง

กอน และหลังทําการทดลอง เพื่อวิเคราะหสมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมีของดิน 

 3.2 วัดความสูง วัดจากโคนตนถึงปลายยอด 

ความกวางของทรงพุม ความยาวชอดอก

 3.3 นับจํานวนผลตอชอ ในระยะติดผลออน 

 3.4 เก็บผลผลิตเพื่อนํามาทําการวิเคราะห

องคประกอบผลผลิต บันทึกปริมาณ และตรวจสอบ

คุณภาพผลผลิต ปริมาณผลผลิตตอตน ขนาด และ

น้ําหนักผล ทาํการสุมชอลําไย ตนละ 10 ชอ ทําการวัด

ขนาดผล เม็ด และความหนาเปลือก เพ่ือวิเคราะห

ขอมูลดานคุณภาพ
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ผลการทดลอง

ตารางที่ 2 องคประกอบผลผลิตและผลผลิตของลําไยนอกฤดูที่ใชปุยสูตรแตกตางกัน

กรรมวิธี
จํานวนผลตอชอ 

(%)

ความยาวชอ 

(ซม.)

นํ้าหนัก

ผลรวมตอชอ 

(กรัม)

ความกวาง

ทรงพุม (เมตร)

ผลผลิตรวม 

(กิโลกรัมตอ

ตน)

ตํารับการทดลองที่ 1 67.31 41.32 370.50 3.14 64.22

ตํารับการทดลองที่ 2 76.76 40.17 402.50 3.28 34.80

ตํารับการทดลองที่ 3 77.07 36.70 336.50 3.42 67.62

ตํารับการทดลองที่ 4 70.06  35.36 313.25 4.00 66.82

% CV 21.03 12.00 30.88 23.55 45.78

Grand Mean 32.063 38.385 355.690 3.464 58.369

 จากการทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต

ของลําไยนอกฤดูโดยการใหปุยทางดินที่แตกตางกัน

จํานวน 4 สูตรปุย พบวา องคประกอบผลผลิตและ

ผลผลติ ไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ 

(ตารางที่ 2) โดยการติดผล (จํานวนผลตอชอ) พบวา 

ตํารับการทดลองที่ 3 (15-15-15 OX-PRE, 8-24-24 

OX-PRE, 12-12-17 TCCC Blue, 12-9-21 OX) 

มีจํานวนผลตอชอเฉล่ียมากที่สุด เทากับ 77.07 

เปอรเซ็นต จากการวัดความยาวชอดอก พบวา ตํารับ

การทดลองที่ 1 มีความยาวชอดอกเฉลี่ยมากที่สุด 

เทากับ 41.32 เซนติเมตร การชั่งนํ้าหนักผลรวมตอชอ 

พบวา ตํารับการทดลองที่ 2 (15-15-15 OX-PRE, 

8-24-24 OX-PRE, 12-9-21 OX, 13-13-21 OX-PRE) 

มีนํ้าหนักผลรวมตอชอเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 402.50 

กรัม รองลงมา ไดแก ตํารับการทดลองท่ี 1 ตํารับ

การทดลองที่ 3 และตํารับการทดลองที่ 4 ตามลําดับ 

การวัดความกวางทรงพุม พบวา ตํารับการทดลองที่ 4 

มีความกวางทรงพุมเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.00 เมตร 

รองลงมา ไดแก ตาํรบัการทดลองที ่3 ตาํรบัการทดลอง

ที่ 2 และตํารับการทดลองที่ 1 มีความกวางทรงพุม

เฉลี่ย เทากับ 3.42, 3.28 และ 3.14 เมตร ตามลําดับ 

ในสวนผลผลติรวมพบวา ตาํรบัการทดลองที ่3 (15-15-

15 OX-PRE, 8-24-24 OX-PRE, 12-12-17 TCCC 

Blue, 12-9-21 OX) มีผลผลิตทั้งหมดเฉลี่ยมากที่สุด 

เทากับ 67.62 กิโลกรัมตอตน
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ตารางที่ 3 ขนาดของผลลําไยที่ไดรับสูตรปุยแตกตางกัน

กรรมวิธี
ความหนาเนื้อ 

(มิลลิเมตร)

เสนผาศูนยกลางเมล็ด 

(มิลลิเมตร)

ความหนาเปลือก 

(มิลลิเมตร)

ตํารับการทดลองที่ 1 5.85 13.43 0.60

ตํารับการทดลองที่ 2 6.12 13.65 0.65

ตํารับการทดลองที่ 3 5.85 13.75 0.57

ตํารับการทดลองที่ 4 6.03 13.53 0.60

% CV 5.57 3.54 8.80

Grand Mean 5.96 13.59 0.61

 จากการทดลองเปรียบเทียบลักษณะตางๆ 

ของผลลําไยหลังการเก็บเก่ียวที่ไดรับสูตรปุยแตกตาง

กัน พบวา ตํารับการทดลองที่ 2 มีความหนาเนื้อมาก

ที่สุดเทากับ 6.12 มิลลิเมตร เสนผาศูนยกลางเมล็ด

เล็กท่ีสุดเทากับ 13.43 มิลลิเมตร (ตํารับการทดลอง

ที่ 1) และความหนาเปลือกมากที่สุดเทากับ 0.65 

มิลลิเมตร จากการใชปุยตามตํารับการทดลองที่ 2 
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 รองลงมา คือ การใชปุยสูตร 15-15-15 OX-

PRE ระยะฟนตน 8-24-24 OX-PRE ระยะทําดอก           

12-9-21 OX ระยะตดิผลออน และ 13-13-21 OX-PRE 

ระยะเพิ่มคุณภาพผล) และเพื่อใหขอมูลท่ีไดมีความ

แมนยาํยิง่ข้ึน จะทาํการทดลองเปรยีบเทียบผลผลติและ

คุณภาพในปที่ 2 และปที่ 3 ตอไป 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
 ผลการทดลองพบวา การเปรียบเทียบการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของลําไยนอกฤดูที่ไดรับปุย

สตูรตางๆ จากขอมลูทีไ่ดจากการทดลองลาํไยนอกฤดู

ในปที ่1 จะเหน็ไดวาสูตรปุยทีม่คีวามเหมาะสมตอการ

ใหไดผลผลิต และคุณภาพดีที่สุด คือ การใชปุยสูตร 

15-15-15 OX-PRE ระยะฟนตน 8-24-24 OX-PRE          

ระยะทําดอก 12-12-17 TCCC Blue ระยะติดผลออน 

และ 12-9-21 OX ระยะเพิ่มคุณภาพผล
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 ปุยเคม ีหมายถงึ ปุยทีไ่ดจากสารอนินทรยี หรืออินทรียสังเคราะห ปุยเคมเีปนตวัใหธาตอุาหาร

ที่เปนประโยชนตอพืช ประกอบดวยธาตุอาหาร และปริมาณ ข้ึนอยูกับประเภท และสูตรของปุย 

นอกจากนั้นยังมีลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะที่แตกตางกันไป ดังนั้นถาจะใชปุย เราควรที่จะตองรูจัก

ปุยเคมีในดานตางๆ ดังนี้

 1. สูตรปุย หมายถึง ตัวเลขที่บงบอกปริมาณธาตุที่เปนประโยชนตอพืช ไดแก ไนโตรเจน (เอ็น) 

ฟอสฟอรัส (พี) และโพแทสเซียม (เค) ในปุย โดยบงบอกเปนเปอรเซ็นตโดยนํ้าหนักของธาตุทั้ง 3 

เรียงตามลําดับ ดังเชน ปุยสูตร 18-12-6 หมายความวา

  มีไนโตรเจน  (เลขตัวหนา)  = 18% หรือ  18 กิโลกรัม  ในปุย  100 กิโลกรัม

  มีฟอสฟอรัส  (เลขตัวกลาง)  = 12% หรือ  12 กิโลกรัม  ในปุย  100 กิโลกรัม

  มีโพแทสเซียม  (เลขตัวทาย) =  6%  หรือ   6  กิโลกรัม ในปุย  100 กิโลกรัม
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 จะเห็นวาปุ ยสูตร 18-12-6 มีธาตุอาหาร 

เอ็น + พี + เค รวมกันเทากับ 18+12+6 = 36 กิโลกรัม 

ในปุย 100 กิโลกรัม สวนที่เหลือคืออะไร? สวนน้ี

ก็คือธาตุอื่นๆ ที่เปนองคประกอบรวม เชน ธาตุ

ไฮโดรเจน (H) คารบอน (C) ออกซิเจน (O) ซึ่งธาตุ

เหลานี้ก็คือ ธาตุอาหารที่พืชตองการ แตโดยปกติพืช

ไดรับเพียงพออยูแลวจากน้ําและอากาศ นอกจากนี้

อาจจะเปนธาตุอื่นๆ ที่ติดมาดวย เชน แคลเซียม 

กํามะถัน คลอรีน เปนตน

 ปุ ยบางสูตรมีตัวเพิ่มต อทายเข ามา เช น 

15-15-15+0.1MgO+8.3S+0.02B แสดงวาผู ผลิต

ตองการจะบอกใหทราบวาในปุย นอกจากจะมีธาตุ

อาหาร เอ็น-พี-เค ตามตัวเลขในสูตรปุยท่ีระบุแลว 

ยังมีธาตุแมกนีเซียม (Mg) เพิ่มเติมอีก 0.1% ในรูป

แมกนีเซียมออกไซด (MgO) ธาตุกํามะถัน (S) จํานวน 

8.3% และธาตุโบรอน (B) จํานวน 0.02% ในรูป

บอแรกซ เปนตน
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 ในปจจุบัน ผูผลิตปุยเคมี ผลิตปุยขึ้นมาหลาก

หลายสูตร เปนการเพิม่ทางเลอืก แตกส็รางความสับสน

แกผูใช โดยปกติถาตัวเลขสูตรปุยตางกันนอยมากก็

สามารถใชแทนกันได เชนสูตร 8-24-24 กับ 9-24-24 

ถือวาไมตางกัน หรือสูตร 16-16-16 กับ 15-15-15 

ก็ไมตางกัน อยางไรก็ตาม ยังมีปุยสูตรอื่นๆ ที่ตัวเลข

ตางกันมากๆ แตก็สามารถใชแทนกันได โดยที่ปุยนั้น

ตองมีสัดสวนธาตุอาหารเหมือนกันดังตอไปนี้

 2. สดัสวนธาตุอาหาร คอื สัดสวนธาตอุาหาร

ในสูตรปุย 

เชน ปุยสูตร 

 10-10-10

 15-15-15  มีสัดสวนธาตุอาหาร เทากับ 1 : 1 : 1

  16-16-16

 ปุยสูตร 

 20-10-10

 16-8-8  มีสัดสวนธาตุอาหาร เทากับ 2 : 1 : 1

 30-15-15
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 ปุยที่มีสัดสวนธาตุอาหารเหมือนกัน สามารถ

ใชแทนกันได โดยถาตัวเลขสูตรตางกันมาก ควรตอง

ใชในปริมาณที่ตางกัน โดยสามารถคํานวณคราวๆ ได

ดังนี้ เชน ถานักวิชาการแนะนําใหใชปุยสูตร 20-10-10 

จํานวน 30 กิโลกรัม/ไร แตเรามีปุยสูตร 16-8-8 ซึ่ง

สามารถใชแทนกันได โดยคาํนวณอตัราการใชใหม ดงันี้

 อัตราการใชใหม =  ปุยสูตรเดิม X อัตราเดิม

 ปุยสูตรใหม
 

  

   =   40 X 30
     32    

                             

   = 37.5 กิโลกรัม/ไร

 ดังนั้น อัตราการใชปุ ยสูตร 16-8-8 แทน

ปุยสูตร 20-10-10 = 37.5 กิโลกรัม/ไร

 3. ปุยสามารถชืน้ได เนือ่งจากปุยสามารถดดู

ความชื้นในอากาศ ทําใหปุยชื้น เกาะกันเปนกอนแข็ง 

หรือละลายเปนนํ้า ทําใหคุณสมบัติปุ ยเสื่อม หรือ

ใชไดยาก ดังนั้นควรปดภาชนะใสปุยใหมิดชิด ถามี

การเปดใชแลวใชไมหมด

 4. ความเค็ม ปุยเคม ีมธีาตุอาหารจาํนวนมาก 

จึงมีความเค็ม ปุยอินทรียที่มีธาตุอาหารคอนขางมาก 

เชน มูลไก มีความเค็มคอนขางมากเชนกัน ดังนั้น

การใชปุ ยเคมี ไมควรใสในปริมาณที่มากตอคร้ัง 

โดยเฉพาะในดินทราย ในดินเหนียวจัดที่รากพืชอยูผิว

ดิน ในดินเค็ม หรือใสใหกับพืชที่ไมทนเค็ม

 5. ความเปนประโยชนของธาตอุาหารในปุย 

ธาตอุาหารในปุยเคม ีซึง่อยูในรปูเกลอืละลายนํา้ไดงาย 

ดังนั้นจึงพรอมที่จะใหพืชดูดนําไปใชไดทันทีเม่ือใส

ลงดิน แตขอเสียของการที่ปุ ยละลายนํ้าไดดี คือ 

ธาตุอาหารจะสูญเสียไดงายโดยการชะลาง หรือธาตุ

อาหารเปล่ียนรูปไปอยูรูปอ่ืนที่พืชไมสามารถดูดนําไป

ใชได โดยเฉพาะในดนิทีม่สีภาพไมเหมาะสม เชน ดินมี

ความเปนกรด หรือเปนดาง หรือเปนสีแดงที่มีสนิม

เหล็กมาก เปนตน ทําใหปุยที่ใสลงดิน มีประโยชน

นอยมาก

ที่มา : หนังสือดิน-ปุย-นํ้า เพื่อการเกษตร. 2551 
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  หมอนหรือมัลเบอ รร่ี ก็คือลูกของตนหมอน

ที่ตั้งแตดั้งเดิมเรานําใบมาใชเลี้ยงตัวไหม และนํา

รังไหมไปตมเพื่อสาวใยไหมนํามาทอเปนผาไหม

ราคาแพงนั่นเองจะ

  ชวงเริ่มตนราวป พ.ศ. 2535 คณะนักวิจัย

ของสถาบันวิจัยหมอนไหม กรมวิชาการเกษตร ไดนํา

ลูกหมอนที่เปนผลพลอยไดจากการปลูกหมอนเลี้ยง

ตัวไหมมาทํานํ้าหมอน แยมและไวนหมอน เพื่อเสริม

รายไดใหกบัเกษตรกร ตวัผูเขยีนเมือ่เดนิผานตนหมอน

ที่สถาบันวิจัยหมอนไหม เห็นลูกสุกๆ สีแดงนารักก็อดที่จะเด็ดมาลองชิมไมได แตชิมคร้ังเดียวแลวเลิกกัน 

เพราะมันเปรี้ยวจริงๆ คุณวิโรจน แกวเรือง ซึ่งเปนนักวิชาการที่เปนผูวิจัยเรื่องลูกหมอนเปนคนแรกๆ ของ

สถาบันฯ ไดนําพันธุมาศึกษาเปรียบเทียบกับหมอนพันธุบุรีรัมย 60 และพันธุอื่นๆ ใหผลผลิตลูกหมอนสูง 

ผลของการศกึษาและทดลองประสบผลสาํเรจ็ และไดใหชือ่วา หมอนผลสดพนัธุเชยีงใหม และขอการรับรองพนัธุ

จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อป 2549 ผลของการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องพบวาผลหมอนมีฤทธิ์ลดการตายของ

เซลลประสาทจากโรคอัลไซเมอร โรคหลอดเลือดสมอง และโรคพิษสุราเร้ือรัง ทําใหทุกวันน้ีมีผูสนใจผลิตและ

แปรรปูผลหมอนเปนอาหารและเครือ่งดืม่หลายราย รวมทัง้รบัประทานผลสด ผูเขยีนตองขอแสดงความยนิดกีบั

คุณวิโรจน แกวเรือง เปนอยางมากท่ีมุงมั่นและทุมเทใหกับงานวิจัย และในขณะนี้สถาบันวิจัยหมอนไหม

ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนสถาบันหมอนไหมแหงชาติฯ เขียนปูทางมาเสียยืดยาวก็เพื่ออยากใหผูอาน หรือ

เกษตรกรไดทราบวาการทาํอะไรกต็ามตองมใีจรกัและศรทัธาตอสิง่ทีท่าํ เชือ่มัน่วาตองทาํไดและทาํสาํเรจ็เหมือน 

คุณวิโรจน แกวเรือง ผูนี้ แมจะใชระยะเวลานานมากในการพัฒนาพันธุหมอน จากที่เคยชอเล็กและเปรี้ยว 

กลับมาเปนชอใหญขึ้นมีความเปรี้ยวอมหวาน และหวานจัดไดในที่สุด

โดย...นิรนาม

การปลูกหมอน
หรือมัลเบอรรี่
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 เกษตรกรผูสนใจจะปลูกหมอนเก็บผลสด

เปนการคา ลองอานดูแลวถาโดนใจก็ลงมือได

เลยนะจะ
 1. ระยะปลูก ปลูกเปนแถว แตละตนหางกัน 

4 เมตร เผื่อรัศมีทรงพุมไวอยางนอย 2 เมตร หรือจะ

ปลูกในแปลงพื้นที่สี่เหลี่ยม ดวยระยะปลูก 4x4 เมตร

ก็ได

 2. การเตรียมหลุมปลูก เมื่อมีพื้นที่ปลูกแลว 

เตรยีมหากิง่พนัธุมาไดแลว ใหเตรยีมขดุหลมุปลกูกวาง

ยาวลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอกหรือ

ปุยหมักอัตรา 10 กิโลกรัมตอหลุม ใสโดโลไมตหรือ

ปนูขาวประมาณ 1 กโิลกรมัตอหลมุ และใสปุยเคมสีตูร 

15-15-15 อัตรา 2 ขีดครึ่งตอหลุม คลุกเคลาใหเขากัน

ดีแล วนําดินท่ีขุดขึ้นมาใส กลับลงไปให  เต็มและ

พูนเล็กนอย

 3. วิธีการปลูก ขั้นตอนตอไปใหขุดดินบน

หลุมที่เตรียมไวลึกพอประมาณ แลวนํากิ่งพันธุ ลง

ปลูกกลบดินใหแนน 

 4. การบังคับทรงตน ตนหมอนท่ีปลูกจาก

กิ่งพันธุชนิดลางราก หรือชนิดชําถุง หรือปลูกดวย

ทอนพันธุ จากกิ่งพันธุ โดยตรง เมื่อตนหมอนเจริญ

เติบโตไดประมาณ 6-12 เดือน โดยตัดแตงกิ่งใหเหลือ

เพยีงกิง่เดยีวไวเปนตนตอ มคีวามสงูประมาณ 80-100 

เซนติเมตรจากพื้นดิน ปลอยใหหมอนแตกก่ิงใหม

หลายๆ กิ่ง เก็บกิ่งที่สมบูรณไว ถาไมสมบูรณตัดทิ้ง

เพ่ือใหดานลางโปรง งายตอการปฏิบัติดูแลรักษา

ดานเขตกรรมตางๆ เชน การกําจัดวัชพืช การใหปุย 

การพรวนดิน การตัดแตงก่ิงแขนง และการเก็บเก่ียว

ผลผลิต เปนตน อนึ่งสําหรับหมอนที่ปลูกในปแรก 

ลําตนและระบบรากยังไมแข็งแรง อาจหักลมไดงาย 

ดังนั้น จึงตองทําการยึดลําตนไวดวยไมไผใหแนนหนา

 5. การใสปุย ในปที่สองใหใสปุ ยคอกหรือ

ปุยหมัก 10 กิโลกรัม รวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 

อัตรา 2 ขีดครึ่งตอตน

 6. การใหนํ้า จําเปนอยางยิ่งที่จะใหนํ้าหมอน

ในระยะที่หมอนติดผลแลว (โดยปกติจะมีฝนหลงฤดู 

หรือที่เรียกกันวาฝนชะชอมะมวงผานเขามา จะทํา

ให ต นหมอนแตกตาติดดอก ถ าไม มีฝนหลงฤดู 

หลังโนมก่ิง รูดใบ ตองใหน้ํากระตุ นการแตกหนอ

แทนนํ้าฝน) เพราะหากขาดนํ้าจะทําใหผลหมอนฝอ

กอนที่จะสุก หรือทําใหผลหมอนมีขนาดเล็ก 

 7. การตดัแตงกิง่และการดแูลรักษาทรงพุม 

ตัดเฉพาะกิ่งแขนงที่ไมสมบูรณและเปนโรคทิ้ง เพื่อลด

การสะสมโรคและแมลง
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 การบังคับใหหมอนติดผลนอกฤดูกาล

เพื่อใหไดผลผลิตในระยะเวลาที่ตองการมีวิธีการดังนี้

 ทําการโน มก่ิงหม อนที่ปลูกแบบทรงพุ ม 

โดยการโนมกิ่งใหปลายยอดขนานกับพื้น รูดใบหมอน

ออกใหหมด พรอมทั้งตัดยอดสวนท่ีเปนกิ่งสีเขียว

ออกประมาณ 30 เซนติเมตร ใชเชือกผูกโยงยึดไวกับ

หลักไมไผที่เตรียมไว หลังโนมกิ่ง 8-12 วัน ดอกหมอน

จะแตกออกพรอมใบ จากนั้นจะมีการพัฒนาของผล

หมอน โดยผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีขาว สีชมพู 

สีแดง และสีมวงดําตามลําดับ และใชเวลาประมาณ

45-60 วัน ผลจะเร่ิมแกและสุก สามารถเก็บไปรับ

ประทานสดหรือแปรรูปได มีระยะเวลาในการเก็บผล

ประมาณ 30 วันตอตน เพราะผลหมอนจะทยอยสุก 

เนื่องจากออกดอกไมพรอมกัน และเมื่อตนหมอน

มอีาย ุ2 ปขึน้ไปจะใหผลผลติประมาณ 1.5-35 กโิลกรมั

ตอครั้งตอตน

โรคและแมลงศัตรูหมอน
 1. โรครากเนา อาการเริม่แรกจะปรากฏบนกิง่

และใบ ใบจะเหี่ยวอยางกะทันหัน สีใบเปลี่ยนเปน

สีนํ้าตาลปนดํา เนื่องจากรากเนาจนไมอาจลําเลียงนํ้า

เลี้ยงลําตนและใบได

 2. โรคราแปง เกิดจากเช้ือรา Phyllactinia 

(Pers. Kaarst) ระบาดมากในฤดหูนาว โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงชวงทีห่มอกลงจดั จะเหน็ผงสขีาวคลายแปงอยูใตใบ 

แลวเปล่ียนเปนสีน้ําตาล มักเกิดกับใบแกมากกวา

ใบออน ใบจะเปล่ียนเปนสีเหลืองแหงกรอบแลวรวง

มักพบไรแดงตามใบที่เปนโรค ควรเก็บไปเผาทําลาย 

ใชสารเคมีชนิดดูดซึม เชน เบนโนมิล อัตรา 10 กรัม

ผสมนํ้า 20 ลิตร ฉีดพน

 3. โรคใบดาง เกิดจากเชื้อไวรัส ระบาดได

ตลอดป ใบจะมีลักษณะดางและบิดเบี้ยว ตนท่ีถูก

ทาํลายมากจะแคระแกรน็ ควรเลอืกกิง่พนัธุทีป่ลอดโรค

เชน บุรีรัมย 60 ศรีสะเกษ 33

 4. โรคใบไหม   เกิดจากเชื้ อแบคที เรีย 

มักระบาดในฤดูฝน เมื่อมีอาการรุนแรงกิ่งจะหัก 

ควรตัดแตงก่ิงใหโปรงเพ่ือใหถายเทอากาศดีและ

แสงสองถึง 

 5. โรคราสนิม เกิดจากเชื้อรา Aecidium 

Mori (Barel) Syd. Et Butler มักระบาดชวงปลายฤดูฝน

ถึงตนฤดูหนาวที่มีอากาศชื้น ประมาณ 22-24 องศา-

เซลเซียส ใหพนสารไตรอะดิมิฟอน หรือกํามะถันผง

อัตรา 30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร
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แมลงศัตรู
 1. ดวงเจาะลําตน สามารถทําลายหมอนได

ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัย

 2. หนอนกระทูหมอน มักระบาดมากชวง

เดือนธันวาคมถึงมกราคม ทั้งสองชนิดนี้ใหหมั่นตรวจ

เมื่อพบไขหรือตัวออน ใหจับทําลาย 

 3. เพลีย้ไฟ มกัระบาดในฤดูแลงหรือฝนทิง้ชวง 

ใหใชใบกระเพราหรือโหระพา 50 กรัม ขยี้ในนํ้า 1 ลิตร 

ทิ้งไวหนึ่งคืนแลวกรองเอาแตนํ้าพนในแปลง

 4. เพลี้ยแปง มักระบาดในตนและปลายฤดู

ฝน พนสารไวทออยผสมกับคารโบซัลแฟน อัตรา

20 ซี.ซี. ตอนํ้า 20 ลิตร   

 5. เพลีย้หอยดําและเพลีย้หอยนิม่ มกัระบาด

รุนแรงชวงเดือนสิงหาคม-มกราคม ควรเลือกกิ่งพันธุ

ที่ปลอดจากเพลี้ยทั้งสองชนิด 

 สําหรับการตลาดมีบ ริษัทรับซื้อไปผลิต

มัลเบอรรี่แชแข็งขายสําหรับผูรักษาสุขภาพ นําไปรับ

ประทานรวมกับสิง่อ่ืนๆ และก็มีการนาํไปขายตามตลาด 

รานนํ้าผลไมป นแทบทุกรานตองมีมัลเบอรรี่อยู ใน

รายการ กอนปลูกก็ลองศึกษากันดูนะจะ                                                            

  

บรรณานุกรม ปลูกหมอน 4 ตน มีผลรับประทาน

  ตลอดป 

  สถาบัน วิจัยหม อนไหมแห  งชาติ

  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กระทรวง

  เกษตรและสหกรณ
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บีที (Bt) คืออะไร
 เชื้อแบคทีเรีย Baci l lus thur ingiensis  หรือเรียกว า 

เชือ้บที ี(Bt) เปนเชือ้แบคทเีรยีทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตจิดัเปนจลุนิทรยี

ที่มีประโยชนสามารถนํามาใชกําจัดแมลงศัตรูพืช และศัตรูมนุษยได

มากมายหลายชนิด เนือ่งจากมคีวามเฉพาะเจาะจงสงูในการทําลาย

เฉพาะแมลงเปาหมายเทานั้น เชื้อบีทีจึงเปนจุลินทรียท่ีมีความ

ปลอดภัยสูงตอมนุษย สัตวเลือดอุน ปลา และนก รวมทั้งแมลงที่มี

ประโยชน เชน ผึ้ง แมลงหํ้าและแมลงเบียน เปนตน จากขอดีของ

ความเฉพาะเจาะจงตอแมลงเปาหมาย ปลอดภัยตอมนุษย สัตว 

และสิ่งแวดลอม

 ดังนั้น ทั่วโลกจึงไดมีการวิจัยและพัฒนาเช้ือบีทีอยาง

กวางขวาง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนํามาใชเปนสารชีวินทรียควบคุม

แมลงศัตรูพืชและศัตรูมนุษย (microbial pesticide)

รูปรางลักษณะของเชื้อบีที (Bt)
 เชือ้บีทเีปนจลุนิทรียทีม่ขีนาดเลก็มากจนไมสามารถมองเหน็

ดวยตาเปลา ตองใชกลองจลุทรรศนกําลังขยายสูงถึง 400 เทา จึงจะ

สามารถมองเหน็ได เชือ้บทีมีรีปูรางเปนแทง (rod-shape) ความกวาง

ประมาณ 0.5-0.8 ไมโครเมตร ยาว 1.0-3.0 ไมโครเมตร สามารถ

สรางสปอรและสารพิษภายในเซลลของมัน เราเรียกสารพิษนี้วา 

เดลตา-เอน็โดทอ็กซนิ (delta-endotoxin) มรีปูรางเปนผลกึคลายขนม

เปยกปูนหรือรูปสี่เหล่ียมกระบวนการสรางสารพิษนี้เกิดขึ้นพรอมๆ 

กับการสรางสปอร หลังจากเซลลสรางสปอรและสารพิษเสร็จ

เรียบรอยแลว เซลลก็จะแตกสปอรและสารพิษหลุดออกจากเซลล

 ป จจุบันมีประชาชนทั่วไปและเกษตรกรบางทานไมกล าใช และมีความเกรงกลัวต อสารเคมี

กรมวิชาการเกษตรจึงมีทางเลือกใหพี่น องเกษตรกร โดยไดผลิตสารชีวภัณฑเพื่อกําจัดแมลงศัตรูพืช

เปนการทดแทนอยูหลายชนิด ในฉบับนี้เราขอนําเสนอ สารชีวภัณฑหรือมีอีกชื่อวาสารชีวินทรีย ที่มีชื่อวา บีที 

โดย สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กลุมกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร

บีที 
Bt (Bacillus thuringiensis)
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เชือ้แบคทเีรยีบที ีฆาแมลงไดอยางไร
 เชือ้บีทแีตกตางจากสารเคมฆีาแมลง

ที่สวนใหญมักจะถูกตัวตาย แตเชื้อบีทีกําจัด

แมลงศัตรูพืชนั้น แมลงจะตองกินเชื้อบีที

เข  า ไปจึงจะออกฤทธ์ิทํ าลายแมลงได  

โดยทั่วๆ ไปเชื้อบีทีจะทําลายเฉพาะตัวออน

ของแมลงเทานั้น เช น ตัวหนอน หรือ

ลูกนํ้ายุง จะไมทําลายแมลงศัตรูพืชระยะ

ที่ เป นไข หรือตัวเต็มวัย ยกเว นบีทีบาง

สายพันธุ ที่สามารถทําลายไดทั้งตัวออน

และตัวเต็มวัยของดวงปกแข็งบางชนิด เมื่อ

แมลงกนิสารพษิและสปอรเขาไปในกระเพาะ 

นํา้ยอยในกระเพาะมคีณุสมบตัเิปนดางคอน

ขางสูง จะยอยสารพิษ ซึ่งอยูในรูป protoxin 

ใหเปน active toxin (สารพษิแทจรงิ) ซึง่จะเขา

ทาํลายเซลลเย่ือบผุนงักระเพาะอาหาร ทาํให

ระบบการยอยอาหารและระบบทางเดิน

อาหารถูกทําลายระดับความเปนกรด-ดาง

ภายในลําตัวของแมลงเปลี่ยนไป สงผลให

แมลงเปนอมัพาตหรอืเคลือ่นไหวชาลง ทาํให

แมลงไมสามารถกินอาหารได

 ขณะเดียวกันเมื่อผนังของกระเพาะ

อาหารถูกทําลาย สปอรของบีทีและเชื้อโรค

ที่อยูในกระเพาะสามารถไหลผานจากรูแผล

บนผนังกระเพาะเขาสูระบบเลือดของแมลง

และขยายทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหโลหิต

เปนพษิ แมลงจะตายในเวลาตอมา โดยทัว่ๆ 

ไปแมลงจะตายภายในระยะเวลา 2-3 วัน 

ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของแมลงและปริมาณ

เชื้อที่กินเขาไปดวย

ชนิดของแมลงศัตรูพืช

ที่สามารถควบคุมไดดวยเชื้อบีที
หนอนใยผัก Plutella xylostella (Linnaeus)

หนอนคืบกะหลํ่า Trichoplusia ni (Hubner)

หนอนกระทูผัก Spodoptera litura (Fabricius)

หนอนกระทูหอม Spodoptera exigua (Hubner)

หนอนเจาะสมอฝาย Helicoverpa armigera (Hubner)

หนอนรานกินใบปาลม Darna furva (Wileman)

หนอนแปะใบ Archip sp.

หนอนเจาะลําตนขาวโพด Ostrinia furnacalis (Guenee)

หนอนแกวสม Papilio demoleus malayanus 

   Wallace

หนอนกินสนสามใบ Metanastria latipennis (Cramer)

หนอนหัวดํามะพราว Opisina arenosella

หนอนกระทูผัก หนอนเจาะสมอฝาย

หนอนกระทูหอม หนอนคืบกะหลํ่า

หนอนหัวดํามะพราว หนอนใยผัก
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วิธีการใชเชื้อบีที
 1. ควรอานฉลากขางภาชนะบรรจุเสียกอน 

เพือ่ใหทราบวาเชือ้บทีชีนิดนีส้ามารถควบคมุแมลงศตัรู

พืชชนิดใดไดบาง มีช่ือแมลงศัตรูพืชที่ตองการกําจัด

ระบุอยูบนฉลากหรือไม ทั้งน้ีในทองตลาดมีบีทีหลาย

สายพนัธุ ประสทิธิภาพในการควบคมุแมลงจะแตกตาง

กันไป

 2. เช้ือบีทีเป นสิ่งมี ชีวิตจะถูกทําลายโดย

รังสีอุลตราไวโอเลต (UV) จากแสงแดด ดังน้ันจึงควร

พนบีทีหลังบายสามโมงเย็นไปแลวจะชวยยืดอายุ

ประสิทธิภาพของเชื้อบีทีบนตนพืชใหอยูไดนานขึ้น

 3. แมลงศัตรูผักบางชนิด เชน หนอนใยผัก 

หนอนคืบกะหลํ่า มักอาศัยกัดกินอยูดานลางของใบ 

ดังนั้นการพนบีทีควรพนใหครอบคลุมบริเวณสวนลาง

ของใบพืชดวยจึงจะสามารถควบคุมหนอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 4. การปรับหัวฉีดเครื่องพนสารใหละอองเล็ก

ที่สุดจะชวยใหละอองยาเกาะผิวใบไดดีและชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงไดดีขึ้น

 5. ควรผสมสารจบัใบในการพนเช้ือบีทีทกุครัง้

ตามอัตราแนะนําการใชที่ขางขวด

 6. การพนเชือ้บทีคีวรพนเมือ่สาํรวจพบหนอน

ตัวเล็กซึ่งเปนหนอนวัยแรกๆ (วัย 1-3) จะใหผลในการ

ควบคุมดีกว าการพ นเชื้อเมื่อพบหนอนตัวใหญ 

(วัย 4-5)

 7. ไมควรผสมเชื้อบีทีกับสารปองกันกําจัด

โรคพืชเพื่อใชพนในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เน่ืองจากสาร

ปองกันกําจัดโรคพืชบางชนิดอาจทําใหเชื้อบีทีเสื่อม

ประสิทธิภาพได

 8. เ น่ืองจากเชื้อบีทีออกฤทธิ์ช าใช  เวลา 

2-3 วัน แมลงจึงจะตาย ดังนั้นการใชอัตราสูงกวา

คําแนะนําไมชวยใหแมลงตายเร็วขึ้น การใชอัตราตํ่า

กวาคําแนะนําจะสงผลทําใหแมลงไมตายและจะ

ทําความเสียหายแกผลผลิต จึงควรใชเชื้อบีทีตาม

อัตราที่แนะนํา

 9. เมื่อพบการระบาดของแมลงรุนแรง ควร

พนเชื้อบีทีตามอัตราแนะนํา โดยพนติดตอกัน 3 ครั้ง 

ทุก 3-4 วัน จะชวยลดความเสียหายจากแมลงไดดีกวา

การพนเพียงครั้งเดียว 

ขอขอบคุณ  สาํนกัวจิยัพฒันาการอารกัขาพชื กลุมกฏี

  และสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร

ขอมูลโดย  นายอิศเรส เทียนทัต กลุมงานวิจัยการ

  ปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
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  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับเกษตรกรเจาของพื้นที่ จัดทําแปลงสาธิต

ในนาขาว เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของปุย  เมื่อเจาหนาที่ไปติดตามผลการทดลอง จึงมอบปุยเต็มสูตร

ตราหัววัว-คันไถ  ใหกับเกษตรกร

คุณสมใจ ไชยฤทธิ์
อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร

แปลงสาธิตขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 14 ไร
ปุยรอบแรก สูตร 25-7-7 OX-BB

ปุยรอบสอง สูตร 15-15-15 Premium

คุณอุลัย สุพร
ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
แปลงสาธิตขาวพันธุ กข 6 จํานวน 7 ไร

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

คุณเชิญ จันพานิช 
ต.บานดาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว

แปลงสาธิตขาว จํานวน 97 ไร
ปุยสูตร 13-13-21 Premium 
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 วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) จัดทําแปลงสาธิตที่

รานแสงทวี ครอปแคร จ.ขอนแกน โดยมีเกษตรกรเขารวมกิจกรรมจํานวน 130 ทาน

Field Day

Field Day
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 วันท่ี 22-23 ตลุาคม 2561 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) รวมกบั รานแสงเพชร สาขาหลงัสวน 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร จัดกิจกรรมขายหนาราน มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรมจํานวน 700 ทาน

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท รุงนิรันดรเคมีเกษตร 
จํากัด  รวมกันจัดงานเลี้ยงขอบคุณพันธมิตรการคาประจําป ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  
มีรานคาเขารวมกิจกรรมจํานวน 60 รานคา
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ไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกรไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกรไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกร

วันที่ 17 ตุลาคม 2561
บานแข อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 50 ทาน

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคาตัวแทนจําหนายปุยเต็มสูตร
ตราหัวววั-คันไถ จดัประชมุเกษตรกรเพือ่ใหความรูดานการเกษตร การใชปุยทีถ่กูตอง และมกีาร
มอบรางวัลใหกับผูเขารวมประชุม ตามจังหวัดตางๆ ดังนี้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ณ รานวิเชียรมีไชโย อ.สามงาม จ.พิจิตร 

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 35 ทาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
รวมกับรานไพบูลยเคมีกิจ อ.บานโฮง จ.ลําพูน

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 45 ทาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ณ บานหวยหละ อ.บานโฮง จ.ลําพูน 
มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 35 ทาน

ไทยเซ็นทรัลเคมีพกินได 
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ตลาดโลก

 จุดเปลี่ยนไมผลไทย สูยุคไมผลคุณภาพตลาดโลก
 เมือ่วนัท่ี 27 ตุลาคม 2561 ศนูยบรกิารวชิาการ และถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยั
เชียงใหม รวมกับ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการอบรมเกษตรกร เร่ือง “จุดเปลี่ยนไมผลไทย สูยุคไมผลคุณภาพ 
ตลาดโลก” ใหแกเกษตรกรผูปลูกไมผลในเขตจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง โดยมุงเนนการสรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เกี่ยวกับการใชปุยเคมีอยางถูกวิธี และการเลือกใชเมล็ดพันธุที่ดี มีสวนชวยในการเพิ่มผลผลิตใหมี
ปริมาณมากและมีคุณภาพ ไดราคาดี ทนทานตอโรคแมลง และตรงกับความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
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24 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) จัดแสดงสินคารวมกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือเผยแพรและ
ใหความรูเกี่ยวกับปุยเต็มสูตรตราหัววัว-คันไถ ณ สถานที่ตางๆ ดังนี้

วันที่ 10 ตุลาคม 2561
ณ บานหวยทราย ต.แมยวม อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 200 ทาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนยขนถายออยนํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน

 มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 150 ทาน 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
ณ ศูนยขนถายออยประจักษ  อ.ประจักษศิลปาคม 
จ.อุดรธานี มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 200 ทาน 

วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ณ ศูนยขนถายออยทาคันโท อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ

มีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม 200 ทาน

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 จัดแสดงสินคาในงานการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 17 
ณ ศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหมแกรนดวิว โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว แอนด คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร อ.เมือง จ.เชียงใหม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) จัดแสดงสินคารวมกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือเผยแพรและ
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ชื่อวิทยาศาสตร ์ Dalbergia cochinchinensis Pierre

ชื่อวงศ ์  FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)

ชื่อพื้นเมือง	 กระยง	กระยูง		(เขมร-สุรินทร์),	ขะยุง	(อุบลราชธานี)

	 	 	 ประดู่ลาย	(ชลบุรี),	พะยูงไหม	(สระบุรี)

	 	 	 ประดู่เสน	(ตราด),	ประดู่ตม	(จันทรบุรี),	หัวลีเมาะ	(จีน)	เป็นต้น	

	 	 	 ส่วนชื่อ	Siamese	Rosewood	หรือ	Thailand	หรือ	Thailand	Rosewood	

	 	 	 เป็นชื่อทางการค้าของไม้พะยูง

	 	 	 (ชัยสิทธิ์	และคณะ,	2536)

พะยูง

พะยูง

ป่าไม้ของเรา
	 ทุกวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่า	 ที่ลมฟ้าอากาศผันผวนปรวนแปรเกิดวิกฤติธรรมชาติมากมายท่ัวโลก	 

ดังปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอในแต่ละประเทศ	ถ้ามองมาที่ประเทศของเรา	จะเหน็ได้ว่าภูเขาสูง	ซึ่งควรจะเป็นที่อยู่

ของสัตว์ป่าและไม้ป่า	ถูกผู้คนบุกรุกโดยอ้างเหตุผลต่างๆ	นานา	ซึ่งผลสุดท้ายคือป่าไม้ถูกท�าลาย

	 ในอดีตทางราชการห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้หวงห้ามต่างๆ	แม้จะปลูกในที่ดินเอกสิทธิ์ของตนเองก็ตาม	 

เมื่อเป็นเช่นนี้หลายคนจึงปล่อยที่ให้รกร้างว่างเปล่า	 ในขณะท่ีป่าก็ถูกท�าลาย	 แต่ขณะนี้เป็นนิมิตหมายที่ดี 

ที่กรมป่าไม้ได้ด�าเนินการแก้ไขให้ประชาชนปลูกไม้หวงห้ามได้ในที่ของตนเองและสามารถตัดแปรรูปได	้ 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้มูลค่าของต้นไม้เป็นทรัพย์สินประกันเงินกู้ได้อีกด้วย

	 แน่นอนท่ีสดุเรือ่งน้ีเป็นผลดต่ีอประเทศอย่างไม่ต้องสงสยั	และหนึง่ในไม้ท่ีเป็นข่าวถกูลกัลอบตดัอยูเ่สมอ

คือพะยูง	 จึงมีผู้คนสนใจปลูกพะยูงจ�านวนมาก	ซึ่งความรู้เรื่องน้ี	ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส�านักการปลูกป่า 

กรมป่าไม้	 ได้ผลิตเอกสารเผยแพร่เอาไว้	 จึงขออนุญาตน�ารายละเอียดมาน�าเสนอเพื่อจะได้ช่วยกันปลูกป่า 

เพื่อบ้านเมืองของเราดังนี้
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 ดอก	ออกที่ปลายกิ่ง	ซอกใบหรือตามง่ามใบ
ใกล้ปลายยอด	 เป็นช่อดอกแบบช่อแขนง	 (panicle)	 

ช่อดอกตั้งขึ้น	ยาว	10-20	เซนติเมตร	ดอกมีขนาดเล็ก

มีขนส้ัน	 กลีบดอกรูปดอกถั่ว	 สีขาวนวล	 มีกลิ่นหอม	

อ่อนๆ	กลีบดอกยาว	0.8-1	เซนติเมตร	ดอกบานเต็ม

ที่กว้าง	5-8	มิลลิเมตร	กลีบดอก	5	กลีบ	เกสรเพศผู้	10	

อัน	 เชื่อมติดกันเป็น	 2	 มัด	 ออกดอกระหว่างเดือน

พฤษภาคม-กรกฎาคม	 กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูป

ระฆังขอบหยักซี่ฟันตื้นๆ	 5	หยัก	 ดอกร่วงพร้อมกัน

ภายใน	2-3	วัน

4,6 ที่มาของภาพ : ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส่วนเพาะช�ากล้าไม้ ส�านัก 
   ส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
5 ท่ีมาของภาพ : นายวิโรจน์ ครองกิจศิริ สถานีวนวัฒนวิจัย 
   ผานกเค้า กลุ่มงานนววัฒนวิจัยและงานวิจัย 
   และจดัการเมลด็พันธุไ์ม้ป่า กรมป่าไม้ จ.ขอนแก่น

ลักษณะทั่วไป

 ไม้พะยูง	 เป็นไม้ต้นกึ่งผลัดใบขนาดกลางถึง
ใหญ่	สูงถงึ	25	เมตร	มช่ีวงล�าต้น	10-15	เมตร	โดยมาก

จะมีพุ่มใบกว้าง	 การแตกกิ่งก้านจะแตกเป็นแขนง 

แยกย่อยจากก่ิงใหญ่	 โดยมากตาที่จะแตกเป็นกิ่งใหม่

มักจะอยู่บนกิ่งแขนงย่อย

2 ที่มาของภาพ : นายวิโรจน์ ครองกิจศิริ
สถานวีนวัฒนวจัิยผานกเค้า กลุม่งานวนวฒันวจิยัและงานวจิยัและ
จัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า กรมป่าไม้ จ.ขอนแก่น

 ใบ	 เป็นใบประกอบ	ออกเป็นช่อแบบขนนก	

(pinnately	 compound	 leaves)	 ช่อติดเรียงสลับ	 ยาว	

10-15	เซนติเมตร	แต่ละช่อมีใบย่อยรูปรีๆ	แกมรูปไข่	

ติดเรียงสลับ	(alternate)	7-9	ใบ	หรือแบบขนนกปลาย

ใบคี่	 (odd	 pinnate	 หรือ	 imparipinnate)	 ปลายสุด 

ของช่อเป็นใบเดี่ยวๆ	 ใบมีลักษณะเหนียวคล้ายแผ่น

หนังบางๆ	มีลักษณะรูปไข่แกมรูปขอบขนาน	ใบกว้าง	

3-4	 เซนติเมตร	ยาว	 4-7	 เซนติเมตร	 โคนใบมนแล้ว

ค่อยๆ	เรียวสอบแหลมไปทางปลายใบ	ปลายใบแหลม

ยื่นเล็กน้อย	หลังใบมัน

1,3 ที่มาของภาพ : ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า  
   กรมป่าไม้

1

2 3

4

5

6
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 ระบบราก	 เป็นระบบรากแก้วและรากแขนง	
โดยรากแก้วจะเป็นรากแกนหลกัทีม่รีากแขนงแตกย่อย

ออกไป	เป็นไม้ที่มีระบบรากค่อนข้างลึก	รากฝอยจะมี

ปมรากแบบรากถ่ัวช่วยในการตรึงก๊าซไนโตรเจน	 

(ชัยสิทธิ์	และคณะ,	2536)

  

 ผลและเมล็ด ลักษณะผลเป็นฝักเกล้ียง 

รูปขอบขนานแบนและบาง	 กว้าง	 1.2	 เซนติเมตร	 

ยาว	4-6	เซนตเิมตร	ตรงบริเวณทีหุ่ม้ของเมลด็	เหน็เส้น

แขนงไม่ชัดเจน	ฝักพะยูงเมื่อแก่จะไม่แตกออกเหมือน

ฝักแดง	หรือฝักมะค่าโมง	ฝักจะร่วงหล่นโดยที่เมล็ดยัง

อยูใ่นฝัก	มเีมลด็จ�านวน	1-4	เมลด็	เมลด็มลีกัษณะแบน

เป็นรูปไตสีน�้าตาลเข้ม	 ผิวเมล็ดค่อนข้างมันมีขนาด

กว้างประมาณ	4	มิลลิเมตร	ยาว	7	มิลลิเมตร

11,12 ที่มาของภาพ : นางสาวแก้วตา บุญอินทร์ 
   ศูนย ์เมล็ดพันธุ ์ ไม ้ภาคกลาง กลุ ่มงาน 
   วนวัฒนวิจัย กรมป่าไม้ จ.สระบุรี

 ล�าต้น	ลกัษณะเปลอืกไม้เรยีบ	บาง	มสีเีหลอืง

อ่อนอมน�า้ตาล	มรีอยแตกตามยาว	ล่อนเป็นแผ่นบางๆ	

(Peeling	bark)	เปลือกในสีน�้าตาลแกมเหลือง	กระพี้มี 

สีน�้าตาลอ่อน	 แก่นมีสีน�้าตาลอมแดงถึงแดงอมม่วง	

หรือสีม่วงเป็นมันมีลายสีด�าหรือสีน�้าตาลอ่อน	มีเส้นสี

ด�าแทรกอยู่	เนื้อไม้มีความละเอียด

7,8,9 ที่มาของภาพ : นายวิโรจน์ ครองกิจศิริ สถานีวนวัฒนวิจัยผา
นกเค้า กลุ่มงานวนวัฒนวิจัยและงานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้
ป่า กรมป่าไม้ จ.ขอนแก่น

7

8 9

10

11 12
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การกระจายพันธุ์
ตามธรรมชาติ

	 เนือ่งจากไม้พะยงูเป็นไม้ทีม่ถ่ิีนก�าเนิดในหลาย

ประเทศ	 ตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศและ

ระบบนิเวศที่แตกต่างกันไป	 การกระจายพันธุ์ตาม

ธรรมชาติจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง	 เช่น	 ลักษณะ

และองค์ประกอบทางพันธุกรรม	 การปรับตัวได้ใน 

สิ่งแวดล้อม	 และระบบนิเวศนั้น	 พรรณไม้ที่ เป ็น 

องค์ประกอบของโครงสร้างของระบบนิเวศนัน้ๆ	ซึง่จะ

มีความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ 

ภูมิอากาศ	 ซึ่ งป ัจจัยน้ีจะเป ็นตัวก�าหนดให ้การ

วิวัฒนาการร่วมกันภายในแต่ละสังคมพืชแตกต่างกัน

ไป	พรรณไม้จึงมีลักษณะแตกต่างเฉพาะแต่ละท้องถิ่น	

และจะส่งผลให้เกิดความผันแปรทางพันธุศาสตร์

ระหว่างถิ่นก�าเนิด	 เน่ืองจากการคัดเลือกพันธุ์ตาม

ธรรมชาติ	 ส�าหรับประเทศไทยจะพบพะยูงได้ตาม

ธรรมชาติในป่าเบญจพรรณชื้น	 และป่าดิบแล้งทั่วไป

ทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ใน

พื้นที่ที่สูงจากระดับน�้าทะเลประมาณ	100-200	เมตร

13 ที่มาของภาพ :  ฝ ่ายพัฒนากล้าไม ้ ส ่วนเพาะช�ากล ้าไม ้  
    ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

การขยายพันธุ์
และการผลิตกล้า

14 ที่มาของภาพ :  ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส่วนเพาะช�ากล้าไม้ 
   ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

	 แม้ในปัจจุบันวิทยาการด้านการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการขยายพันธุ์

พืชได้หลายชนิด	 รวมทั้งไม้ป่าบางชนิดก็ตาม	แต่ก็ยัง

จ�ากัดอยู ่ ในระดับของการทดลองเป ็นส ่วนใหญ  ่

โดยเฉพาะส�าหรบัพรรณไม้ป่า	เนือ่งจากต้องใช้อปุกรณ์

เคร่ืองมือท่ีทันสมัยและงบประมาณที่สูง	 และมี

กระบวนการค่อนข้างซบัซ้อน	การขยายพนัธุพ์ะยงูด้วย

เมล็ดจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมและสะดวกที่สุด

13

14
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การผลิตและการเพาะช�ากล้าพะยูง

	 เมลด็พะยงูน�ามาปฏบัิตต่ิอเมลด็ก่อนเพาะด้วย

วิธีหนึ่ง	อาจจะด้วยการแช่ในน�้าเย็นเป็นเวลา	25	ชม.	

หรอืแช่ในกรดก�ามะถันเข้มข้นเป็นเวลา	1	นาที	แล้วล้าง

กรดออกด้วยน�้าไหล	 เป็นเวลา	 30	นาที	หลังจากน้ัน 

น�าเมล็ดไปเพาะในกระบะทรายที่เตรียมไว้	กลบเมล็ด

ด้วยทรายเพียงบางๆ	 รดน�้าสม�่าเสมอแต่อย่าให้แฉะ

เมล็ดพะยูงจะงอกหมดภายใน	 7	 วันหลังจากหว่าน	 

เมือ่เมล็ดพะยงูงอกได้	ประมาณ	10-14	วนั	ซึง่กล้าอ่อน

จะมีความสูงราว	1	นิ้ว	และมีใบเลี้ยง	1	คู่	ก็สามารถ

ย้ายไปช�าในถุงหรือภาชนะที่เตรียมไว้	 โดยทั่วไปมักใช้

ถุงพลาสติกขนาด	4x6	เจาะรูประมาณ	8-12	รู	ส�าหรับ

วัสดุที่ใช้ในการเพาะช�ากล้าไม้	 อาจจะมีส่วนผสมที ่

แตกต่างกันไป

	 จากผลการทดลองพบว่าส่วนผสมระหว่าง	 

ดินตะกอนริมห้วย	:	ทราย	:	ขี้เถ้าแกลบ	:	ปุ๋ยหมัก	=	 

5	:	2	:	2	:	1	มีความเหมาะสมที่สุด

ระยะเวลาในการอนุบาลกล้าพะยูง

	 ในเรือนเพาะช�านั้นแตกต่างกันข้ึนอยู ่กับ 

การบ�ารุงและการดแูลรกัษา	โดยทัว่ไปใช้เวลาประมาณ	

3-5	 เดือน	 จึงจะได้กล้าไม้ขนาดที่เหมาะสมต่อการ 

ย้ายปลูก	ซึง่ควรจะมคีวามสงูไม่น้อยกว่า	30	เซนตเิมตร	

ทั้งนี้เพ่ือให้กล้ามีความแข็งแรงและสามารถแก่งแย่ง 

กับวัชพืชได้

15,16 ที่มาของภาพ :  ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส่วนเพาะช�ากล้าไม้ 
   ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

การคัดเลือกพื้นที่
และการเตรียมพื้นที่

สำ�หรับปลูก

	 พะยูงแม้จะจัดเป็นไม้เศรษฐกิจที่ส�าคัญก็ตาม	

การปลกูสร้างสวนป่าของไม้ชนดินีน้บัว่ายังอยูใ่นอัตรา

ที่ต�่ามากเมื่อเทียบกับไม้เศรษฐกิจชนิดอื่น	 เช่น	 สัก	

เป็นต้น	 ไม่ว่าจะเป็นการปลูกเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

ปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม	 อนุรักษ์ต้นน�้าล�าธาร	 

การปลูกเชิงพาณิชย์หรือวนเกษตร	 เพราะยังไม่ได้ม ี

นโยบายก�าหนดไว้ว่าจะต้องปลูกไม้พะยูงในอตัราส่วน

หรือจ�านวนเท่าใดของเป้าหมายของการปลูกป่าของ

แต่ละปี	 การปลูกไม้พะยูงโดยทั่วไปจึงยังอยู่ในระดับ 

ที่ต�่าและมักจะเป็นการปลูกเพื่อการทดลอง	สาธิตหรือ

จากความสนใจเฉพาะบุคคล	จึงยังไม่ได้มีการสรุปถึง 

วนวัฒนวิธีที่เหมาะสมส�าหรับการปลูกไม้พะยูง

17,18 ที่มาของภาพ :  ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส่วนเพาะช�ากล้าไม้ 

   ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

15 16 18

17
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	 อย่างไรก็ตามไม้พะยูงสามารถปลูกได้ทั่วไป 

ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย	 การคัดเลือกพื้นที่และ

การเตรียมพื้นที่ส�าหรับปลูกพะยูงจึงไม่ได้มีความ 

แตกต่าง	หรอืสลบัซบัซ้อนจากการเตรยีมพืน้ทีเ่พือ่การ

ปลูกพรรณไม้ชนิดอื่นเท่าใดนัก	 การเตรียมพื้นที ่

ที่ส�าคัญ	จึงประกอบด้วยการก�าจัดวัชพืชในแปลงปลูก	

การไถพรวนพ้ืนที่หากสภาพภูมิประเทศเอื้ออ�านวย	

เช่น	 เป็นท่ีราบ	และการเก็บและท�าลายเศษปลายไม้

และวัชพืช

วิธีการปลูกและระยะปลูกที่เหมาะสม

ระยะเวลาเหมาะสมส�าหรับการปลูก

	 ในช่วงต้นหรอืกลางฤดฝูน	(ระหว่างพฤษภาคม-

สิงหาคม)	จะท�าให้กล้าไม้มอีตัราการรอดตายทีส่งู	และ

มีระยะเวลานานพอส�าหรับการตั้งตัว	การปลูกพะยูง

โดยทัว่ไปจะปลกูด้วยกล้าไม้	ซึง่จะได้ผลดกีว่าการปลูก

ด้วยเหง้า	 ก ่อนจะย้ายปลูกลงในแปลงประมาณ	 

2	อาทิตย์	 ควรลดปริมาณการให้น�้า	 (การรดน�้า)	ทั้งนี้ 

เพื่อให้กล้าไม้มีการปรับตัว	 และทนทานต่อสภาพ

แวดล้อมทีแ่ห้งแล้งซึง่อาจจะเกดิขึน้ได้หลังจากการปลูก	

เนื่องจากฝนทิ้งช่วง	 ก่อนน�าไปปลูก	 กล้าไม้ควรได้รับ 

การใส่ปุ๋ยด้วยในปริมาณที่พอเหมาะ	 (ประมาณต้นละ	

1	 ช้อนชา)	 ทั้งน้ีเพื่อให้กล้าไม้มีปริมาณธาตุอาหาร	 

ที่เพียงพอในช่วงระยะแรกของการตั้งตัว	และสามารถ

แข่งขันกับวัชพืชได้

19 ที่มาของภาพ :  ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส่วนเพาะช�ากล้าไม้ 
   ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

การเตรียมหลุมส�าหรับการปลูกกล้าไม้

	 ควรขุดหลุมให้ลึกพอที่จะคลุมระบบรากได้

ทั้งหมดหากมีการใส่ปุ ๋ยที่กล้าไม้ก่อนย้ายปลูกแล้ว	 

การใส่ปุ๋ยที่ก้นหลุมอาจจะไม่จ�าเป็น	หากบริเวณแปลง

ปลกูมปีลวกอยูม่ากควรใส่ยาก�าจดัปลวกทีก้่นหลมุด้วย	

ส�าหรับระยะปลูกที่เหมาะสมนั้นควรจะเป็น	2x2	หรือ	

3x3	เมตร	ซึง่ให้ผลไม่แตกต่างกันเท่าใดนักในเรือ่งอตัรา

การเจริญเติบโต

	 ไม้พะยูงสามารถปลูกผสมกบัไม้ชนดิอืน่ได้	แต่

พรรณไม้ที่จะปลูกผสมกับพะยูงควรเป็นพรรณไม้ท่ีมี

ความใกล้เคียงกัน	ทั้งอัตราการเจริญเติบโต	และความ

ต้องการในสภาพของระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกัน	 ท้ังนี้

เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิวัฒนาการร่วมกันและลด

การแก่งแย่งกันของระบบรากและเรือนยอดในระยะ

ยาว	พรรณไม้ที่จะใช้ปลูกร่วมกับพะยูงอาจเป็น	ประดู่	

มะค่าโมง	และแดง	เป็นต้น

20 ที่มาของภาพ :  http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/library/maps/
   biodiversity atlas/

การบำ รุงรักษา
 

	 การบ�ารุงรักษาแปลงปลูกไม้พะยูงนั้น	 ขึ้นอยู่

กับการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกแต่ละพื้นท่ีว่า 

จะสามารถครอบคุลมการเจริญเติบโตของวัชพืชได้เร็ว

เพียงใดในเบื้องต้นควรมีการบ�ารุงรักษาติดต่อกัน 

อย่างน้อย	3	ปี	

 

 การบ�ารุงรักษา	มีวิธีปฏิบัติในลักษณะเดียว

กับการบ�ารุงรักษาพรรณไม้ชนิดอ่ืนๆ	 ท่ีก�าจัดวัชพืช	

ควรด�าเนินการอย่างน้อยปีละ	 2	 คร้ัง	 โดยเฉพาะใน 

ฤดูแล้งไม่ควรให้มีวัชพืชหรือเศษวัชพืชอยู่ในแปลง	

เพราะจะกลายเป็นเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดไฟไหม ้

แปลงได ้	 ควรก�าจัดวัชพืชในช่วงก ่อนถึงฤดูแล ้ง 

โดยด�าเนินการควบคู่ไปกับการป้องกันไฟ	 ซ่ึงมีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นมากในระยะที่ต ้นไม้ยังเล็กอยู ่	 

การป ้อง กันไฟควรเร่ิมด� า เนินการตั้ งแต ่ เ ดือน

พฤศจิกายน-พฤษภาคม	หรือเมื่อแน่ใจว่าไม่มีโอกาส 

ที่จะเกิดไฟได้อีก
19

20
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การบำ รุงรักษา
 

	 การบ�ารุงรักษาแปลงปลูกไม้พะยูงนั้น	 ขึ้นอยู่

กับการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกแต่ละพื้นท่ีว่า 

จะสามารถครอบคุลมการเจริญเติบโตของวัชพืชได้เร็ว

เพียงใดในเบื้องต้นควรมีการบ�ารุงรักษาติดต่อกัน 

อย่างน้อย	3	ปี	

 

 การบ�ารุงรักษา	มีวิธีปฏิบัติในลักษณะเดียว

กับการบ�ารุงรักษาพรรณไม้ชนิดอ่ืนๆ	ที่ก�าจัดวัชพืช	

ควรด�าเนินการอย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้ง	 โดยเฉพาะใน 

ฤดูแล้งไม่ควรให้มีวัชพืชหรือเศษวัชพืชอยู่ในแปลง	

เพราะจะกลายเป็นเช้ือเพลิงและก่อให้เกิดไฟไหม ้

แปลงได ้	 ควรก�าจัดวัชพืชในช่วงก ่อนถึงฤดูแล ้ง 

โดยด�าเนินการควบคู่ไปกับการป้องกันไฟ	ซึ่งมีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นมากในระยะที่ต ้นไม้ยังเล็กอยู ่	 

การป ้องกันไฟควรเริ่ มด� า เนินการตั้ งแต ่ เดือน

พฤศจิกายน-พฤษภาคม	หรือเมื่อแน่ใจว่าไม่มีโอกาส 

ที่จะเกิดไฟได้อีก

 

 การใส่ปุ ๋ย	 ในระยะที่ต้นไม้ยังเล็กมีความ
ส�าคญัมากเพราะยงัอยูใ่นภาวะทีต้่องแก่งแย่งกบัวชัพชื	

กล้าไม้จึงควรได้รับการใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ	 3	 ครั้ง	 

ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ	การป้องกันโรคและแมลง	

หากมีการระบาดอย่างรุนแรงก็มีความจ�าเป็นที่จะต้อง

ใช้ยาฆ่าแมลงที่เหมาะสม	พร้อมทั้งขจัดท�าลายไม้ท่ี 

ได้รบัความเสยีหายจากโรคและแมลง	เพือ่ป้องกนัไม่ให้

เป็นที่แพร่ระบาดของโรคและแมลงต่อไป

	 ในขณะที่ต้นไม้ยังเล็กอยู่ช่วง	 3-5	ปีแรกของ

การปลกู	ไม่ควรปล่อยให้สตัว์เลีย้งเข้าแปลงปลกูเพราะ

สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นจะเหยียบย�่าต้นไม้และกัดกินใบและ

ยอดซึ่งจะท�าให้ต้นไม้เสียรูปทรงและอาจตายได้

 การตัดและแต่งก่ิง	ส�าหรับพะยงูอาจจะไม่มี
ความจ�าเป็นเท่าใดนัก	 นอกเสียจากเป็นส่วนท่ีถูก

ท�าลายด้วยโรคและแมลง	 เพื่อมิให้เป็นแหล่งแพร่

ระบาดต่อไป	การปลูกพะยูงในระยะปลูกที่แคบ	 เช่น		

2x2	เมตร	จะช่วยให้ต้นไม้มกีารลดิกิง่เองตามธรรมชาติ

ได้ดกีว่าการปลกูในระยะทีห่่าง	ส�าหรบัการตดัสางขยาย

ระยะน้ันยังไม่มีตัวเลขก�าหนดแน่นอนว่าควรจะเป็น

เมื่อไรหรือเมื่อไม้มีขนาดเท่าใด	 เพราะขึ้นอยู่กับระยะ

ปลูก	และความอุดมสมบรูณ์ของดินบริเวณนัน้	อย่างไร
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กต็ามข้อสงัเกตส�าหรบัพจิารณาการตดัสางขยายระยะ	

คอื	เมือ่เรือนยอดเริม่เบียดเสยีดชิดกันมาก	และการตดั 

สางขยายระยะ	 ควรพิจารณาต้นที่โตด้อยหรือแคระ

แกร็นกว่าต้นอื่นเป็นหลัก

 โรคและแมลง	มีแมลงหลายชนิดมีทั้งที่เจาะ
เมล็ด	 เช่น	Antrocephalus	 sp.	 พวกกัดกินใบ	 เช่น	

Plecoptera	Feflexa,	Psilogramma	menephron	พวก

ม้วนใบ	เช่น	Apoderus	sp.	และพวกเจาะล�าต้น	เช่น	

Sphenoptera	 sp.	 เป็นต้น	ส�าหรับโรคที่เป็นศัตรูของ

พะยูงมักพบในขณะที่เป็นกล้าอยู่	 ได้แก่	 โรคราสนิม	

(Rust)	 ซึ่งเกิดจากเชื้อรา	Maravalia	pterocarpi	 (thir.)	

Thir.	 ซึ่งจะท�าลายทั้งส ่วนและล�าต้นของกล้าไม	้ 

โดยเฉพาะกิ่งยอด	และโรคใบจุด	(Tar	spot)	ซึ่งเกิดจาก

เชื้อราในกลุ่ม	Ascomycete	จะท�าลายใบ

การเจริญเติบโตและผลผลิต

21,22,23,24 ที่มาของภาพ  :  ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส ่วนเพาะช�า 
   กล้าไม้ ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า  
   กรมป่าไม้

	 พะยูงแม้จะเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	

แต่เนื่องจากเป็นไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตค่อน 

ข้างช้าจึงได้รับความสนใจน้อยมาก	 ในการปลูกสร้าง

สวนป ่า	 ความรู ้ เกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโต 

ของไม้หนุ่มจนถึงช่วงอายตุดัฟัน	ตลอดจนอตัราผลผลิต

ทัง้ในรปูน�า้หนกัและปรมิาตรไม้ในแต่ละช่วงอายุตดัฟัน

จึงยังจ�ากัด	 อย่างไรก็ตามอัตราการเจริญเติบโตของ

พะยูง	ในช่วงที่ยังเป็นกล้าไม้หรือไม้เล็ก	มีผู้ศึกษาและ

ได้ผลดังนี้	 เมื่อปลูกด้วยระยะปลูก	2x3	 เมตร	กล้าไม้ 

เมื่อมีอายุ	1	และ	2	ปี	จะมีความสูง	1.1	 เมตร	และ	 

2.1	เมตร	ตามล�าดับ	และกล้าไม้อายุ	4	ปี	เมื่อปลูกใน

ระยะ	2x2	 เมตร	จะมีความสูง	 4.4	 เมตร	แม้จะไม่มี

ข ้อมูลแสดงถึงอัตราการเจริญเติบโตของไม้อายุ

มากกว่า	10	ปีก็ตาม	อัตราการเจริญเติบโตในช่วงอายุ	

1-4	ปี	 ก็นับว่าอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ	 (ชัยสิทธิ์	 และ 

คณะ,	2536)

การใช้ประโยชน์
  

25 ที่มาของภาพ :  http://makamong.blogspol.com/2009/07/ 
   blog-post_30.html
26, 27, 28 ที่มาของภาพ :  ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส่วนเพาะช�ากล้าไม้ 
   ส�านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

	 ไม ้พะยูงโดยมากจะอยู ่ในรูปของการใช ้

ประโยชน์จากเน้ือไม้ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามจน

ถอืได้ว่าเป็นไม้ท่ีมรีาคาแพงทีส่ดุชนดิหนึง่ในตลาดโลก	

เน้ือไม้พะยูงมีความละเอียด	 เหนียวแข็งทนทาน 

และชักเงาได้ดี	 มีน�้ามันในตัวจึงมักใช้ท�าเครื่องเรือน	

เครือ่งใช้ต่างๆ	ใช้ในการแกะสลักและท�าด้ามเครือ่งมือ

ต่างๆ

NEW ����� 25-44.indd   32 25/5/2562   16:08:46



33เ พื่ อ น แ ท้ เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 ใช้เลี้ยงคร่ัง ได้ดีชนิดหนึ่ง	 โดยให้ผลผลิตสูง 

ถงึต้นละประมาณ	50	กโิลกรมั	และให้ครัง่ได้มาตรฐาน

จัดอยู่ในเกรด	A 

ข้อจำ�กัดของไม้พะยูง

	 พะยูงแม้จะเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ

และสามารถปลูกไม้ในหลายพื้นที่	แต่เนื่องจากเป็นไม้

ที่โตค่อนข้างช้า	อีกท้ังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับช่วง

อายุตัดฟันและอัตราผลผลิตที่พึงได้	พะยูงจึงไม่ได้รับ

ความสนใจเท่าที่ควรในการปลูกสร้างสวนป่าอย่าง

จริงจัง	 ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่จ�ากัดการ

ปลกูไม้ชนิดน้ีให้ประสบความส�าเร็จ	ส�าหรบัการท�าลาย

ของโรคและแมลงนั้น		ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคส�าคัญ

ของการปลูกสร้างสวนป่าของไม้ชนิดนี้

(ชัยสิทธิ์	และคณะ,	2536)

ข้อเสนอแนะ
 

	 พะยงูเป็นไม้มค่ีาทางเศรษฐกิจทีส่�าคญัท่ีคุม้ค่า

แก่การลงทุนและให้ผลตอบแทนสูง	 อย่างไรก็ตาม

คุณภาพของเนื้อไม้นับว่าเป็นปัจจัยท่ีต้องค�านึงถึง	 

ไม้พะยูง	 มีแนวโน้มที่จะแตกเป็นพุ่ม	 ตั้งแต่ในขณะที่

มีอายุน้อยเพียง	3-4	ปี	 ดังนั้นการปลูกควรจะปลูกใน

ระยะชิด	เช่น	2x2	เมตร	ทั้งนี้เพื่อเป็นการบังคับรูปทรง

ของต้นไม้ให้มีความเปลาตรงมากขึ้นและสะดวกต่อ 

การควบคุมวัชพืช	 และที่ส�าคัญเมล็ดที่ใช้ส�าหรับการ

เพาะกล้าควรมคีณุภาพหรอืได้รบัการปรบัปรงุคณุภาพ

ทางพันธุศาสตร์แล้ว

 ประโยชน์ทางด้านสมนุไพร ราก	ใช้รบัประทาน 

แก้พิษไข้เซื่องซึม	 เปลือกต้มเอาน�้าแก้ปากเปื ่อย	 

ปากแตกระแหง	ยางสดใช้ทาแก้เท้าเปื่อย	 (กรมป่าไม้,	

ม.ป.ป.)
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ภาษาเกษตรประจ�าฉบับ

คัมควัท (Kumquat)
 ภาษาเกษตรฉบับนี ้เสนอค�ำว่ำ “คัมควัท” 

 คัมควัท คือ ส้มชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Futunella spp. มีสองชนิด คือ คัมควัทผลยำว 

(ผลรี) Fotunella margarita และคัมควัทผลกลม Fotunella japonica 

 คมัควทัมีทัง้ผลทรงกลมและทรงร ีดอกมกีล่ินหอมสดช่ืน เปลอืกหวำนทำนได้ท้ังผล มสีรรพคณุ

ท�ำให้ชุ่มคอ และแก้เจ็บคอ มีวิตำมินซีสูง ต้ำนอนุมูลอิสระ ต้ำนไข้หวัด 

 คัมควัท เปลือกมีสีเหลือง และมีสีส้มเข้มเมื่ออุณหภูมิต�่ำ ในสภำพแปลงจะออกดอกช่วง 

เดือนกุมภำพันธ์-พฤษภำคมของทุกปี โดยภำยในต้นเดียวกันจะให้ดอก 2-3 รุ่น จ�ำหน่ำยได้ทั้งผลสด 

หรือผลิตเป็นส้มประดับ เพื่อมอบให้กันและกันในโอกำสพิเศษต่ำงๆ 

 ชำวจีนหรือคนไทยเชื้อสำยจีนเชื่อว่ำส้มดังกล่ำวเป็นไม้มงคล ถ้ำมีประดับบ้ำน จะมีแต่สิ่งดีๆ 

เข้ำมำในชีวิตและครอบครัว

โดย.....ทิดบ้วน บางปลาม้า
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 พืชหลังนา

พืชหลังนา

	 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศของเรามีปัญหาภัยแล้ง	 

และมนี�า้ไม่พอเพยีงทีจ่ะใช้ท�านาปรัง	จงึมกีารแนะน�าให้ปลกูพชื 

ใช้น�้าน้อยหรือพืชหลังนา	 ดังนั้นเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว	 

ควรเลือกพชืใดพืชหน่ึงเพือ่ปลูกหลังนา	ซึง่ในเร่ืองน้ีกรมวชิาการ

เกษตร โดยส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิมพ์

แผ่นพับเผยแพร่โดยมีรายละเอียดที่ขออนุญาตน�ามาให  ้

เกษตรกรได้เรียนรู้รับทราบดังนี้

ระบบปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพื้นที่ประมาณ 53 

ล้านไร่	ครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่นาส�าหรับปลูกข้าว	ส่วนใหญ่อยู่ในเขต

อาศัยน�้าฝนมีเพียงส่วนน้อยที่อยู่ในเขตชลประทาน	ส่วนใหญ่

เกษตรกรจะปลกูพชืเพียงครัง้เดยีวแล้วปล่อยให้พืน้ทีน่าว่างเปล่า	

เนือ้ดนิส่วนใหญ่เป็นดนิร่วนปนทราย	เช่น	ดนิชดุน�า้พอง	บ้านไผ่	

และร้อยเอ็ด	เป็นต้น

	 เกษตรกรสามารถวางแผนปลูกพชืก่อนหรือหลงัการเกบ็

เกีย่วข้าวได้ในพืน้ทีข่องตนเอง	จะเป็นการเพิม่ศกัยภาพของพืน้ที่

นาเป็นการเพิ่มรายได้	รวมทั้งปรับปรุงสภาพพื้นที่นาของตนเอง

ได้	 การปลูกพืชหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโดยอาศัยความชื้นในดินที่

เหลืออยู่	เกษตรกรควรมีหลักในการด�าเนินงาน	ดังนี้
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	 1.		พันธุ์ข้าวควรเป็นข้าวเก็บเก่ียวเร็ว	 กรณี

พื้นที่ไม่มีการให้น�้าเสริม

	 2.	 ควรเตรียมดินและปลูกพืชไม่เกินเดือน

ธันวาคม	 ส�าหรับกรณีที่มีน�้าเสริม	 เช่น	 บ่อบาดาล	 

บ่อขุด	 เกษตรกรดูว่ามีปริมาณน�้าเพียงพอส�าหรับ 

ใช้ปลูกพืชในช่วงเริ่มปลูก	 2-3	ครั้ง	 หรือไม่	 กรณีมัน

ส�าปะหลังหลังนา	ควรปลูกในนาดอนเท่านั้น	 เพราะ

หากฝนมาเร็วอาจท�าให้เกิดน�้าขัง	ท�าให้มันส�าปะหลัง 

หัวเน่าได้	และควรยกร่องปลูกเพื่อระบายน�้าด้วย

	 3.		พันธ์ุทีป่ลกูควรเป็นพืชอายสุัน้และต้องการ

น�้าน้อย	เช่น	ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน	9	พันธุ์ขอนแก่น	6,	

60-1,	 60-2	 และถั่วเขียว	 งา	 ข้าวโพดฝักสด	มันเทศ	

แตงโม	และมันส�าปะหลัง	เช่น	พันธุ์ระยอง	11	ระยอง	

72	หรือ	CMR-48	รวมทั้งพืชผักบางชนิด

	 4.	พื้นที่ปลูกไม ่ควรเป ็นพื้นที่นาลุ ่มหรือ 

ดอนมากไป

	 5.		ดินควรเป็นดินร่วนปนทราย

	 6.	 ระดับน�้าใต้ดินในฤดูแล้งไม่ควรเกิน	 1-2	

เมตร	 โดยสังเกตดูว่ามีหญ้าสีเขียวขึ้นอยู่ในฤดูแล้ง 

หรือไม่

	 7.	การเตรียมดินควรไถให้ดินร่วนซุย	ประมาณ	

1-2	ครั้ง	เพื่อให้ดินบนย่อยละเอียด	คลุมดินข้างล่างไว้	

(ดนิคลมุดนิ)	ท�าให้น�า้ไม่สามารถระเหยได้ง่ายในฤดแูล้ง

เพราะถ้าไถดินไม่ละเอียดมากจะท�าให้น�้าใต้ดินระเหย

ได้ง่าย

	 8.	ทัง้นีก้ารปลกูพชืหลงัเก็บเกีย่วข้าว	เกษตรกร

สามารถปรับระยะปลูกให้เหมาะสมตามขนาดแปลงนา	

ขนาดรถที่ใช้เตรียมดิน	 และยกร่อง	 รวมทั้งการให้น�้า

เสริมแบบต่างๆ	ด้วย
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กรณี ปลูกถ่ัวลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  

(ข้าว-ถั่วลิสง) 
	 1.	พั นธุ ์ ถ่ั ว ลิ ส งควร ใช ้พั นธุ ์ ไ ทนาน	 9	 

ขอนแก่น	6

	 2.	 เนื่องจากดินหลังการปลูกข้าวจะมีสภาพ

เป็นกรด	เกษตรกรควรปรับความเป็นกรด-ด่างของดิน	

ด้วยปูนขาวอัตรา	50-100	กิโลกรัมต่อไร่	เป็นการช่วย

เพิ่มธาตุแคลเซียม	ลดปัญหาถั่วเมล็ดลีบอีกทางหนึ่ง

ด้วย

	 3.	 ใส่ปุ๋ยสตูร	12-24-12	อตัรา	20-30	กโิลกรัม

ต่อไร่

	 4.	กรณีที่ปลูกถั่วลิสงในพ้ืนที่ที่มีน�้าใต้ดินตื้น

อาศยัความชืน้ในดิน	หลงัจากไถดินให้ร่วนซยุแล้วปลกู

ถั่วลิสง	 ไม่ควรมีการให้น�้าเพราะจะท�าให้ดินอัดแน่น	

เมล็ดถั่วลิสงจะไม่เจริญเติบโต

	 5.	 ระยะปลูกถ่ัวลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว 

ควรใช้ระยะปลูกแคบกว่าปกติ	คือ	ประมาณ	15-20	x	

30-40	เซนตเิมตร	เพือ่ลดการระเหยของน�า้ในดินในฤดู

แล้ง	ในพื้นที่ที่มีการให้น�้าเสริมควรปลูกแบบยกร่อง

	 6.	การปลูกถั่วลิสงหลังการเก็บเกี่ยวข ้าว 

จะท�าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนทั้งระบบประมาณ	

8,000-10,000	บาทต่อไร่

กรณี ปลูกมันเทศหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  

(ข้าว-มันเทศ) 
		 1.	การปลูกมนัเทศหลังเก็บเก่ียวข้าวให้ใช้พนัธุ์

อายุสั้น	 70-90	 วัน	 เช่น	พันธุ์พิจิตร	 1	พันธุ์ลูกผสม	 

พจ.019	 พจ.115-1	 และมันเทศสายพันธุ ์อายุสั้น 

ของกรมวิชาการเกษตร	 เป็นต้น	 ปลูกปลายเดือน

พฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม	หลังตัดตอซังข้าว	

ไถดะตากดินไว้	3-5	วนั	ไถคราดจนดินร่วนซยุ	ยกแปลง

สูง	 45-50	 เซนติเมตร	 ระยะระหว่างแปลง	 80-100	

เซนติเมตร

	 2.	ควรยกร่องปลูกมันเทศโดยใช้ยอดมันเทศ

ความยาว	30	เซนติเมตร	ปลูกขวางสันร่องเพราะยอด

จะให้ผลผลิตสูงกว่าส่วนอ่ืน	แต่ควรระวงัด้วงงวงมันเทศ	

เพราะส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่ยอด	หากน�ายอดพันธุ์ 

มาจากแหล่งที่มีการระบาดให้แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสาร 

คาร์โบซัลแฟน	หรือแช่สารสกัดจากหางไหลหรือโล่ติ๊น

	 3.	หากต้องการได้ผลผลติสงูมากกว่า	2	ตนัต่อ

ไร่	 ให้เพิ่มอัตราปุ๋ยคอก	 ปุ๋ยหมัก	 อัตรา	 300-500	

กิโลกรัมต่อไร่	 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร	 15-15-15	อัตรา	 

20	กิโลกรัมต่อไร่

	 4.	การปลูกมันเทศหลังการเก็บเกี่ยวข้าว 

จะท�าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนทั้งระบบ	ประมาณ	

10,000-12,000	บาทต่อไร่

	 5.	 เกษตรกรควรมีพื้นที่ในที่ดอนเพื่อปลูก

มันเทศในฤดูฝนด้วย	 เพื่อที่จะใช้ยอดพันธุ์สลับกับ 

การปลูกในฤดูแล้งด้วย
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กรณ ีปลูกข้าวโพดฝักสดหลังการเกบ็เก่ียวขา้ว 

(ข้าว-ข้าวโพดฝักสด) 
	 1.	การปลูกข้าวโพดหลังการเก็บเก่ียวข้าว	 

ควรใช้พันธุ์อายุสั้น	 เช่น	 ข้าวโพดเทียนพันธุ์สุโขทัย	 1	

ข้าวโพดข้าวเหนียว

	 2.	ปลูกช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลาง

เดือนธันวาคม	ไถดะให้ลึก	13-15	เซนติเมตร	และตาก

ดนิไว้ 7-15	วนั แล้วจงึไถแปร และก่อนปลกูไถพรวนดนิ

อีก	1	ครั้ง

	 3.	 ระยะปลูก	50x30	เซนตเิมตร		ปลกูหลมุละ	

2-3	เมล็ด	ถอนแยกให้เหลือ	2	ต้นต่อหลุม

	 4.	 ใส่ปุย๋เคมสีตูร	15-15-15	อตัรา	25	กโิลกรมั

ต่อไร่รองพื้น	และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร	21-0-0	หรือสูตร	46-

0-0	อัตรา	25	กิโลกรัมต่อไร่	หลังงอก	21	วัน

	 5.	หากเกษตรกรปลูกข้าวโพดฝักสดหลังการ

เก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะท�าให้มีผลตอบแทนท้ังระบบ	

8,000-10,000	บาทต่อไร่
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กรณ ีปลูกมนัส�าปะหลงัหลงัการเก็บเก่ียวขา้ว

(ข้าว-มันส�าปะหลัง) 
	 1.	ควรเป็นพื้นที่นาดอนเท่านั้น	กรณีมีการให้

น�้าเสริมให้ปลูกแบบยกร่อง

	 2.	 ระยะปลูกควรปลูกให้ถ่ีขึ้นโดยใช้ระยะ	

80x50	เซนติเมตร

	 3.	พันธุ์ที่ใช้ปลูกควรเป็นพันธุ์ที่มีอัตราการ

สะสมอาหารในราก	 (หัว)	 เร็ว	 เช่น	พันธุ์ระยอง	 11	

เป็นต้น

	 4.	การปลกูมนัส�าปะหลงัหลงัการเกบ็เกีย่วข้าว	

หากปลูกให้เร็วไม่เกินกลางเดือนธันวาคม	และมีการ

ดูแลรักษาให้ดีจะท�าให้ได้ผลผลิตมากกว่า	 2	ตันต่อไร	่

และท�าให้มีผลตอบแทนทั้งระบบ	 6,500-7,000	บาท

ต่อไร่

กรณีปลูกถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวข้าว  

(ข้าว-ถั่วเขียว) 
	 1.	 พันธุ ์แนะน�า	 พันธุ ์ชัยนาท	 72	 และ 

ชัยนาท	84-1	

	 2.	 ไถเตรียมดิน	 1-2	 ครั้ง	 ไถดะ	 1	 คร้ัง	 

หว่านปนูขาว	อตัรา	50-100	กก./ไร่	กรณดิีนมีความชืน้

ให้หว่านเมล็ดพันธุ์พร้อมพรวนกลบ	หากดินแห้งควร 

ให้น�้า	1-2	วันก่อนไถปลูก

	 3.	 วธิปีลูก	เกษตรกรหว่านเมล็ดพนัธุอ์ตัรา	5-7	

กก./ไร่	ให้สม�่าเสมอกระจายทั่วแปลง

	 4.	การดูแลรักษา	ใส่ปุย๋รองพืน้สูตร	12-24-12	

อัตรา	20-30	กิโลกรัมต่อไร่	พร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์

	 5.		หากพบปัญหาศัตรูพืชควรป้องกันก�าจัด

ตามค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร

	 6.		ผลผลิต	100-140	กก./ไร่

	 7.	การปลูกถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวจะท�าให้

เกษตรกรได้รับผลตอบแทนทั้งระบบ	 4,000-6,000	

บาท/ไร่

ติดตามชม
รายการ

MCOT FAMILY ช่อง 14
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สัตว์ศัตรูในสวนสะตอ

โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์

ไขปัญหาการเกษตรประจ�าฉบับ
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	 จากจดหมายของคุณทองสุข	บุญยืน	จาก	

อ.ภูกระดึง	จ.เลย	ที่เป็นแฟนรุ่นอาวุโส	ที่เป็นแฟน

รายการในทุกๆ	ท่ี	ท่ีทิดบ้วน	บางปลาม้าจดัรายการ	

ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง	จากค�าถามพอ

สรุปได้เป็นข้อๆ	ดังนี้

	 1.	ปลกูมะม่วงอะไรด	ีทีท่นแล้ง	เพราะน�า้น้อย

	 2.	มะนาว	มะกรูด	ไม่ค่อยมีลูก	ใส่ปุ๋ยอะไรดี

 

	 จากข้อ	1	การปลกูมะม่วงพันธุท์นแล้งโดยตรง

คงไม่มี	 แต่ธรรมชาติมะม่วง	จะให้ออกดอกต้องมีการ

ปล่อยให้พบความแล้ง	คือหยุดให้น�้าตอนปลายฤดูฝน	

การปลูกมะม่วงหรือไม้ผลใดในที่ทนแล้ง	 มีเคล็ดลับ 

คือ	 ควรเตรียมหลุมปลูกให้ใหญ่	 ถ้าพื้นปกติทั่วไปใช้

หลุมขนาด	50X50X50	เซนติเมตร	แต่ในที่น�้าน้อยควร 

เตรียมหลุม	1X1X1	เมตร	คือ	กว้าง	ยาว	ลึก	1	เมตร	

	 ในหลมุปลกูควรผสมปุ๋ยอนิทรย์ี	คอืปุย๋คอกปุย๋

หมักมากหน่อย	 เพ่ือการอุ้มน�้าและเก็บความชื้น	 เมื่อ 

ปลูกแล้วควรมีใบไม้หรือเศษวัสดุพืชปกคลุมโคนและ

รอบๆ	ทรงพุ่ม	หรือใช้พลาสติกด�าคลุมโคนต้น	 เพ่ือ

ป้องกันการระเหยของน�้า	แล้วยังป้องกันวัชพืชได้ด้วย	

	 การวางระบบน�้าควรใช้ระบบน�้าหยด	หรือมินิ

สปริงเกอร์จะช่วยให้การเจริญเติบโตดีในระยะการ 

เจริญเติบโตทางใบและในช่วงที่มะม่วงติดผลแล้ว	ส่วน

ระยะให้กระทบแล้งเพื่อการออกดอกก็หยุดการให้น�้า

ให้กระทบแล้ง	

	 ส่วนข้อ	2	การปลกูมะนาวให้ได้มผีล	ต้องเข้าใจ

ธรรมชาติของมะนาวคือระยะสร้างต้น	 อย่าขาดการ 

ให้น�้าเป็นอันขาด	ให้น�้าอย่างสม�่าเสมอ	ใส่ปุ๋ยสูตร	15-

15-15	และเมื่อจะให้เกิดดอกควรใส่ปุ๋ยสูตร	12-24-12	

หลังจากนั้น	 15	 วัน	 ให้งดน�้า	 จนกระทั่งใบมะนาวมี

ลักษณะห่อๆ	ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ	10-15	วัน	ขึ้นอยู่

กบัสภาพดนิ	และอากาศ	จากนัน้ให้น�า้เตม็ท่ี	จนใบกลบั

มาปกติ	พอผลิใบใหม่	จะมีดอกออกตามมาด้วย	จาก

น้ันจะตดิผลเล็กๆ	ต้องให้น�า้อย่างสม�า่เสมออย่าให้ขาด	

และคอยระวังอย่าให้หนอนเจาะผลรบกวน	

	 ศัตรูมะนาวในระยะตดิผล	นอกจากหนอนเจาะ

ผลแล้วก็มีเพลี้ยไฟ	 ไรศัตรูพืช	 ระยะหลังจะมีโรคเมลา

โนส	(ราน�า้หมาก)	ท�าให้ผวิเป็นคราบสนี�า้ตาล	โรคนีค้วร

ป้องกันก�าจัดโดยใช้สารป้องกันก�าจัดคาร์เบนดาซิม	

แมนโคเซบ	ฉีดพ่นป้องกันไว้
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	 จากจดหมายของคุณอุดม	สุนทรสิงห์	ที่เขียน

มาต้องขอขอบพระคุณที่เป็นแฟนรายการทิดบ้วน	

บางปลาม้า	อย่างเหนียวแน่นครับ	 ขอตอบข้อแรกว่า	

การที่ปลูกผักบุ้งแล้วใบเป็นจุดเหลืองๆ	และมีอาการ

ขาวๆ	เป็นแต้มๆ	แท้จริงคือ	ผักบุ้งเป็นโรคราสนิมขาว	

	 โรคสนิมขาว	(white	rust	or	white	blister)	เป็น

โรคที่แพร่หลาย	สร้างความเสียหายมากที่สุดจะพบได้

เกือบทุกแห่งและทุกท้องถ่ินที่มีการปลูกผักบุ ้งโดย

เฉพาะผักบุ้งจีน

	 อาการที่พบเมื่อเป ็นโรคนี้ถ ้าเกิดที่ ใบคือ	 

ตรงจุดที่เช้ือเข้าท�าลาย	 เริ่มจากจุดเซลล์ตายสีเหลือง	

ซีดขึ้นที่ด้านบนของใบก่อน	 หลังจากนั้นต่อมาอีก	 

2-3	 วัน	 ที่ด้านในตรงกัน	 จะเกิดแผลลักษณะเป็น 

กระจุกสีขาว	 ซึ่งเป็นกลุ่มของสปอร์	 (sorus)	 มองดู 

เป็นตุ่มนูนเล็กๆ	 ขนาดประมาณ	 1	 –	 2	 มิลลิเมตร	 

ตุ่มเหล่านี้หากเกิดมากๆ	จะเชื่อมต่อกันเป็นแผลใหญ่	

ท�าให้มขีนาดและรปูร่างไม่แน่นอน	อาการนีจ้ะพบมาก

กับใบ	

	 อีกแบบหนึ่งเป็นอาการแพร่กระจายที่เกิดขึ้น

จากการทีเ่ชือ้เข้าไปอยู่ภายในต้นพชื	จะท�าให้พชืแสดง

อาการผิดปกติสร้างเป็นปุ่มปมหรือบวมพองโตข้ึน 

เรียกว่า	 กอลล์	 (gall)	 ขึ้นกับส่วนของล�าต้น	 กิ่งก้าน	 

การเกิดการบวมพองโตออกของล�าต้นตรงบริเวณ 

ข้อปล้อง	บางครั้งก็อาจเกิดที่ก้านดอก

	 ผักบุ้งท่ีเกิดโรคสนิมขาวน้ีมักจะไม่รุนแรงถึง

ตาย	ถ้าเป็นตัง้แต่ยงัเลก็อยู	่อาจเพยีงแต่ชะงกัการเจรญิ

เติบโต	ต้นไม่สมบูรณ	์ เกิดความไม่น่าดู	 ผู้บริโภคอาจ

รังเกียจ	ราคาตก

	 การระบาดระหว่างฤดูปลูก	 จะเกิดจากสปอร์

ปลิวไปตามลม	ไปกับน�า้	ไปกับแมลง	และสิง่เคลือ่นไหว 

ทุกชนิด	
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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

การป้องกันก�าจัด
 -	เกบ็ท�าลายต้นใบและเศษซากพชืทีเ่ป็นโรคให้

หมดจากแปลงปลูก	รวมไปถึงพวกวัชพืช	และผักบุ้งป่า 

ที่มีอยู่ในบริเวณรอบๆ	

	 -	หลกีเล่ียงการปลกูผกับุง้ซ�า้ลงในดินหรือแปลง

ปลูกที่เคยเกิดโรคนี้มาก่อน	 หรือปลูกพืชหมุนเวียน

อย่างน้อย	2-3	ปี

	 -	ระวังเรื่องการให้น�้ากับพืช	โดยเฉพาะขณะมี

โรคระบาด	 ไม่ควรใช้อุปกรณ์รดน�้าสาดแรงๆ	หรือใช้

เครื่องฉีดพ่นท่ีมีความดันสูง	 เพราะจะท�าให้เชื้อหรือ 

สปอร์ระบาดไปยังต้นอื่นๆ	ควรให้น�้าในตอนเช้าหรือ

ขณะทียั่งมีแสงแดดเพือ่ให้น�า้ระเหยแห้งจากต้นและใบ

โดยเร็ว

	 -	 หากมีโรคเกิดกับต้นผักบุ้ง	 ให้เก็บท�าลาย

ต้นตอที่เป็นโรคให้หมด	 แล้วฉีดพ่นต้นอื่นๆ	 ท่ีเหลือ 

ด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อรา	เช่น	แมนโคเซบ	คาร์เบนดาซิม	

การใช้สารเคมคีวรฉดีพ่นป้องกนัก่อนเกดิโรคจะได้ผลดี	

 ส่วนในข้อ 2 การปลูกฟักแฟงและฟักทองไม่

เป็นลูกนั้น ขอให้ค�าแนะน�าดังนี้ ปกติพืชตระกูลแตง 

จะมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน แต่อยู่

แยกคนละดอก การที่จะมีดอกตัวเมียซึ่งให้ผลผลิตนั้น 

ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก และความสมบูรณ์

ของต้นซึ่งเกิดจากการดูแล การจะติดลูกจึงต้องอาศัย 

การผสมเกสรโดยแมลง หรือการช่วยผสมจากมนุษย์

โดยเด็ดดอกตัวผู้คว�่าลงบนยอดเกสรตัวเมีย จะท�าให้

การติดผลดีขึ้นครับ
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