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ตนไมประจําฉบับ
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ตนไมที่เราจะแนะนําใหรูจักกัน
ในฉบับน้ี หลายทานคงเคยผานตามาบางเมื่อเดิน

ทางไปตามตางจงัหวดัจะไดเห็นตามริมทาง แตอาจนกึสงสัยใน
ใจวาตนอะไรกันหนอดอกสีสวยจัง เหลืองอรามดั่งทองคํา ตนไมตนนี้

จงึไดชือ่วาสพุรรณกิาร  หรอืฝายคาํทีมี่ความหมายแปลวาทองคาํ หลายทาน
คงไมทราบวาสุพรรณิการเปนดอกไมประจําหลายจังหวัดเลยทีเดียว คือจังหวัด

นครนายก สระบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และบุรีรัมย นอกจากนี้ยังเปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงอีกดวย

 สุพรรณิการเปนไมยืนตนสูงประมาณ 7-15 เมตร ชอบดินรวนหรือรวนปนทราย  
ตองการแสงแดดจดั ดอกมทัีง้แบบดอกช้ันเดยีวและดอกซอน แตสวนมากทีเ่ราเห็นท่ัวไป
มักเปนแบบกลีบดอกซอน เวลาออกดอกมักจะสลัดใบทิ้งเกือบหมด ออกดอกประมาณ
เดือนกุมภาพันธ-เมษายน แตบางปก็ออกดอกต้ังแตเดือนธันวาคม ขยายพันธุ

โดยการปกชํา หรือเพาะเมล็ด

  สุพรรณิการเปนตนไมที่กิ่งเปราะ หักงายเมื่อโดนลมแรง ฉะนั้น
จึงไมควรปลูกใกลอาคารบานเรือน นิยมปลูกเปนไมประดับในท่ี

สาธารณะ หากทานใดที่มีพื้นที่บานกวางขวางก็สามารถ
ปลูกได แตควรคุมทรงตนไมใหใหญจนเกินไป
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ในแวดวงการเกษตรเดนๆ มากมายหลายขาว เชน แบน 3 

สารเคมีเกษตร ภัยแลง ฝนทิ้งชวงปลดล็อกกัญชา-กัญชง
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ยกเปนตนแบบอาเซียน “ขาวหอมมะลิไทย” ทวงแชมป 

ขาวดทีีส่ดุในโลก สาํเรจ็ และเรงคมุโรค “ใบดางมันสาํปะหลงั” 

29 จงัหวดั ระบาดหนกั แตในบรรดาขาวทัง้หมดทีเ่ปนขาว

ตลอดป คือ COVID-19 จนแมปลายปยังกลับมาระบาด

รุนแรง เราจงึขอใหทกุทานอยากลวัเกินเหต ุแตกไ็มประมาท

ในการใชชีวิต ทําตามคําแนะนําอยางเครงครัด

  เราก็หวังวาปใหม พ.ศ. 2564 เราจะมีชีวิตที่ดีกวา 

ป 2563 ถาเรายังมีกําลังใจท่ีเขมแข็ง และสูชีวิตภายใต

กรอบศีลธรรม กฎหมาย และกฎเกณฑของสังคมอยาง

เครงครัด 
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การศึกษาสูตรปุยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาขาวการศึกษาสูตรปุยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมกับ

แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

 ขาวเปนพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกขาวประมาณ 

56 ลานไร ซึ่งแบงเปน ภาคเหนือประมาณ 12 ลานไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 32 ลานไร ภาคกลาง

ประมาณเกือบ 10 ลานไร และภาคใตประมาณ 2 ลานไร แตภาคกลางมีผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุดอยูที่ 535 กิโลกรัม

ตอไร ซึง่สูงทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัทุกภาค แตเนือ่งดวยดินแตละพืน้ท่ีของภาคกลางกม็คีวามแตกตางและความจาํเพาะ

คอนขางมาก ทําใหตองมีการจัดการและการใชปุยที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ และการจัดการแตละแบบก็

มีคาใชจายท่ีคอนขางสูง อีกทั้งเกษตรกรสวนมากยังขาดความเขาใจในการใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ จึงสนใจ

ที่จะศึกษาถึงชุดดินในพ้ืนท่ีภาคกลาง เพ่ือพัฒนาสูตรปุยในการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน ทางบริษัทและผูวิจัย

จึงเล็งเห็นวา หากมีการผลิตปุยที่เหมาะสมกับพื้นที่จําเพาะของภาคกลางจะสามารถลดตนทุนการผลิตและ

เพิ่มกําไรใหแกเกษตรกรในพื้นที่ได 

วิธีการทดลอง
 เลือกพื้นที่ในการทําวิจัยและพัฒนาปุยในพื้นที่ 4 จังหวัด ภาคกลาง โดยแบงสํารวจทั้งหมด 15 แปลง 

12 ชุดดิน ไดแก จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐม (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 แสดงชุดดินทั้งหมด 12 ชุดดิน ใน 4 จังหวัด รวมทั้งหมด 15 แปลง

จังหวัดชัยนาท  จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม 

ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินดอนเจดีย (Dc) ชุดดินทาเรือ (Tr) ชุดดินสระบุรี (Sb)

ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินปากทอ (Pth) ชุดดินอยุธยา (Ay) ชุดดินบางเขน (Bn)

ชุดดินมโนรมย (Mn) ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินเสนา (Se) ชุดดินอยุธยา (Ay)

ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินเสนา (Se)  ชุดดินเสนา (Se)

เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย
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 โดยมีตํารับการทดลองทั้งหมด 3 ตํารับ

การทดลอง ดังนี้ 1. การใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 และ

ปุยยเูรยี ตามวธิกีารของเกษตรกร 2. การใสปุยเคมสูีตร 

16-12-8 ในอัตรา 35 กิโลกรัมตอไร จํานวน 2 ครั้ง 

และ 3. การใสปุยเคมีตามคาการวิเคราะหดิน โดยใช

แมปุย คือ ยูเรีย, DAP (18-46-0) และ MOP (0-0-60) 

แบบคลุกเคลา 

ผลการทดลอง
 จากผลการทดลอง พบวา ชุดดินที่สามารถ

ปลูกขาวใหไดผลผลิต (คิดจากคาเฉลี่ยทุกตํารับการ

ทดลอง) สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คอื ระดบัตํา่ 

(ตํ่ากวา 500 กิโลกรัมตอไร) ระดับปานกลาง (501-850 

กิโลกรัมตอไร) และระดับสูง (รูปที่ 1) 

รปูท่ี 1 แสดงพ้ืนท่ีการสํารวจตวัอยางดินและขอมลูผลผลติโดยแบงตามปริมาณผลผลติระดบัตํา่ ปานกลาง และสงู

 ผลของการใชปุยตามแนวทางทั้ง 3 แนวทาง 

พบวา การใชปุยตามแนวทางแบบเกษตรกรและแนวทาง 

สูตร 16-12-8 มีแนวโนมใหผลผลิตเฉลี่ยในทุกชุดดิน

ใกลเคียงกัน (754.38 และ 748.17 กิโลกรัมตอไร) 

ในขณะที่แนวทางตามคาวิเคราะหดินมีแนวโนมให

ผลผลิตเฉลี่ยตํ่าที่สุด (675.83 กิโลกรัมตอไร) (รูปที่ 2) 

แตเมื่อนํามาคํานวณตนทุนและกําไร กลับพบวาการใช 

ปุยตามแนวทางที ่2 คอื สตูร 16-12-8 มแีนวโนมทําให

มีกําไรเฉล่ียในทกุๆ ชุดดินสงูทีสุ่ด เทากับ 2,216.29 บาท 

ตอไร รองลงมา คือ การใชปุยแบบเกษตรกร มีกําไร

เฉลี่ยเทากับ 1,814.07 บาทตอไร และมีแนวโนมตํ่า

ที่สุดในแนวทางการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน เทากับ 

1,785.17 บาทตอไร (รปูที ่3) แสดงใหเหน็วา การใชปุย

ตามแนวทางท่ี 2 สูตร 16-12-8 คอนขางตอบสนอง

และใหผลผลิตและกําไรไดดีในระดับดินที่ใหผลผลิต

ทั้งระดับตํ่า ปานกลาง และสูง 



4 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

สรุปผลการทดลอง

 การใชปุ ยตามแนวทางที่ 2 หรือปุ ยสูตร 

16-12-8 คอนขางใหผลผลิตเฉลี่ยอยูในระดับใกลเคียง

กับแนวทางการใชปุยของเกษตรกร และยังใหผลผลิต

ไดในทุกชุดดิน อีกทั้งยังชวยใหเกษตรกรมีแนวโนม

ไดกาํไรเฉล่ียสูงทีส่ดุในทกุชุดดนิ ซึง่คอนขางตอบโจทย

รูปที่ 2 ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอไร 3 แนวทาง 1) แนวทางแบบเกษตรกร 2) ปุ ยสูตร 16-12-8 และ 

          3) ตามคาวิเคราะหดิน

รูปที่ 3 กําไรเฉลี่ยตอไรทั้ง 3 แนวทาง 1) แนวทางแบบเกษตรกร 2) ปุยสูตร 16-12-8 และ 3) ตามคาวิเคราะหดิน

กับการลดตนทนุการผลิตและเพิม่กําไรใหสูงข้ึนในพืน้ที่

ภาคกลางซึ่งมีผลผลิตตอไรสูงที่สุดในประเทศ และ

ยังไดแนวทางในการใชปุยที่ไมยุงยากซับซอนในการ

ใชงานของเกษตรกรอีกดวย
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ดินอินทรียดินอินทรีย

 ดินอินทรีย หมายถึง ดินที่มีสารอินทรียอยู

ในเนื้อดินมากกวารอยละ 20 โดยจะพบการสะสม

ของอินทรียวัตถุเปนชั้นหนามากกวา 40 เซนติเมตร 

มีซากพืชที่ผุพังและยังสลายตัวไมหมดปะปนอยู  

พบในพื้นที่ลุ มตํ่า มีนํ้าขังหรือชื้นแฉะเกือบตลอดป 

เชน ท่ีลุ มชื้นแฉะ ที่ลุ มตํ่าระหวางสันทรายชายฝง

ทะเลที่เรียกวา “พรุ” ในพื้นที่เหลานี้กิจกรรมการ

ยอยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรียเกิดข้ึนไดไมดี 

ทําใหมีกระบวนการสะสมของอินทรียวัตถุมากกวา

กระบวนการยอยสลาย

 สภาพปญหาของดิน ในชั้นดินอินทรียจะมี

กรดฮิวมิก สวนใตช้ันดินอินทรียที่ระดับความลึก

ประมาณ 80-300 เซนติเมตร เปนดินเลนตะกอนนํ้า

ทะเลสีเทาปนนํ้าเงิน ทําใหดินมีสภาพเปนกรดรุนแรง

มาก (คาความเปนกรดเปนดางของดินนอยกวา 4.5) 

ดินอินทรียจึงจัดเปนดินที่มีโอกาสในการกลายเปน

ดินกรดกํามะถัน นอกจากน้ีดินอินทรียจะยุบตัว 

ติดไฟงายแตดับยาก ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงสภาพ

พืน้ทีโ่ดยการระบายนํา้ออกจากพรุมากเกนิไป จะทาํให

ดนิมสีภาพเปนกรดไดในภายหลัง และเสีย่งตอการเกดิ

ไฟไหม ทําใหพื้นที่ใชประโยชนไมได การจัดการดิน

ทําไดลําบากและเสียคาใชจายสูง ในขณะเดียวกัน 

ถานํามาปลูกไมยืนตน ตนไมจะลมงาย เน่ืองจากดิน

อินทรียมีความสามารถในการรับนํ้าหนักไดนอย

 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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 ดินอินทรียสวนมากพบในบริเวณที่ลุมนํ้าขัง

ชายฝงทะเลของภาคใตและภาคตะวันออก มีพื้นที่

ประมาณ 344,283 ไร ประกอบดวย กลุมดินท่ีมีชั้น

วัสดุอินทรียหนา 40-100 เซนติเมตรจากผิวดิน ไดแก 

กลุ มชุดดินท่ี 57 และกลุ มดินที่มี ช้ันวัสดุอินทรีย 

หนามากกวา 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ไดแก กลุม

ชุดดินที่ 58

 การใชประโยชนพื้นที่ในปจจุบัน ดินอินทรีย 

ไมเหมาะสมตอการปลกูพชืเศรษฐกิจ หากใชประโยชน

อยางไมถูกตอง จะทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศ

อยางรุนแรง ดังนั้น ในพื้นที่ที่ยังคงสภาพเปนปา 

ควรปลอยใหเปนปาตามธรรมชาติหรือปลูกไมที่ขึ้นได

ในพื้นที่พรุ เชน มะฮัง สะเตียว ทองบิ้ง อายบาว 

บางชนิดอาจปลูกเพื่อนําผลผลิตไปขายได เช น 

ตนหลุมพี และเสม็ด หรืออาจปลูกตนสาคู เพื่อทํา

แปงสาคู เปนตน

แนวทางการจัดการดิน
 การใชประโยชนพื้นที่ดินอินทรีย ยังมีปญหา

อยู มาก เนื่องจากการจัดการตองมีการลงทุนสูง 

ในปจจุบันสนับสนุนใหปลูกไมพื้นเมืองในพื้นที่ เชน 

ตนปาลมสาคู และเสม็ดขาว ซึ่งเปนพืชที่สามารถ

เจริญเติบโตไดดีและสามารถนํามาแปรรูปและใช

ประโยชนไดมากมาย เชน การนําลําตนปาลมสาคูเปน

อาหารเลี้ยงสัตว การผลิตแปงสาคู การนําไมเสม็ดขาว

แปรรูปเปนเฟอรนิเจอร การสกัดนํ้ามันหอมระเหย

จากใบเสม็ด เปนตน

 การจัดการดินอินทรียที่มีการระบายนํ้าออก 

เพือ่ใชในพืน้ทีใ่นการปลกูพชืนัน้ ดนิเกดิปญหาเปนดนิ

เปร้ียวจัด ตองทําการปรับปรุงแกไข เชนเดียวกับ

การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชชนิดตางๆ โดย

ใชวัสดุ ใสในอัตราความตองการปูนของดิน หมักทิ้งไว

ประมาณ 7 วัน สําหรับนาขาว หรือประมาณ 20 วัน 

สําหรับดินยกรอง

 การใหปุย เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ

ตามธรรมชาติต่ํา ขาดทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุ

อาหารรอง ดังนั้นจําเปนตองเพิ่มความอุดมสมบูรณ

ของดิน โดยการใสปุ ยเคมีท่ีเปนอาหารหลัก คือ 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหาร

รอง คือ แคลเซียม แมกนีเซียม ตลอดจนจุลธาตุ

บางชนิด เชน สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลิบดีนัม

 การจัดการพืช เนื่องจากความรุนแรงของ

ปญหาตางๆ ของดินอินทรีย แตกตางกันออกไป

ตามความหนาของชั้นวัสดุดินอินทรีย สภาพนํ้าทวม 

ระดับความอุดมสมบูรณของดินเอง พืชพรรณที่

ขึ้นอยูบนดินเหลานี้ตามธรรมชาติ และพืชที่ตองการ

จะปลูกเพื่อการใชประโยชนทางการเกษตร ดังน้ันการ

พัฒนาที่ดินเพื่อการปลูกพืชจําเปนตองพิจารณา

หลายๆ ปจจัย เช น การเลือกพ้ืนท่ีที่ เหมาะสม 

(มีช้ันวัสดุดินอินทรียหนาไมเกิน 1 เมตร มีระดับนํ้า

ใตดนิประมาณ 30 เซนตเิมตร และมคีวามอุดมสมบรูณ

ขั้นปานกลางถึงสูงสุด) และเลือกชนิดของพืชท่ีปลูก

ใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทนกรด
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 การใชปูน ดินเปรี้ยวจัดในภาคใตตองการปูน

เพื่อยกระดับพีเอช (pH) ใหสูงขึ้น เนื่องจากคาของ

อะลูมิเนียมและเหล็ก มีผลเปนพิษตอพืช ทําใหพืช

ขาดธาตุฟอสฟอรัส การใชหินปูนฝุน 1.5 ตันตอไร 

หรือครึ่งหนึ่งของความตองการปูนในบริเวณที่มี

การควบคุมนํ้าและมีการชลประทาน จะไดผลดี

 การยกรอง ทําเพื่อยกระดับดินใหสูงขึ้น

ร องลึกประมาณ 80 เซนติเมตรจากผิวดินเหนือ

ชั้นไพไรตเหมาะสมที่สุด

 การยกรองเพื่อปลูกผักผสมผสาน หรือ ปลูก

ไมผล ไมยนืตน โดยใชวสัดปุนูแกความเปนกรดของดิน

กอน และใสปุยเคมีตามความตองการของพืชแตละ

ชนิด โดยเลือกชนิดพืชที่ปลูกใหเหมาะสม เชน ขาว 

ขาวโพด ถั่วเหลือง ผัก และปาลมนํ้ามัน เปนตน

 ขอขอบคณุขอมลูจาก : กองวจิยัและพฒันาการ

จัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ
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ความกาวหนาพันธุขาวไทย

 การเกษตรของประเทศไทยมคีวามเจรญิกาวหนาอยางตอเนือ่งตามลาํดบั เบือ้งหลงัความเจรญิดงักลาว

คือผูที่ปดทองหลังพระ คือ นักวิชาการเกษตร และหนวยงานราชการที่ทํางานวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ 

โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุพืช ดังตัวอยางเชน การพัฒนาพันธุขาวเหนียว ซึ่งมีการบริโภคกันมากทั่วประเทศ

โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน จากขาวเหนียวที่ไดรับความนิยมคือขาวเหนียวสันปาตองมาสูขาวเหนียว

พันธุ กข 6  และลาสุด คือ ขาวเหนียวหอมนาคา แตละพันธุมีขอดีขอดอยไดรับการพัฒนาอยางไรบาง จึงขอนํา

ขอมูลจากกรมการขาว และ ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มานําเสนอดังนี้ 
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เหนียวสันปาตอง (Niaw San-pah-tawng)

ชื่อพันธุ  - เหนียวสันปาตอง (Niaw San-pah-tawng )

ชนิด   - ขาวเหนียว

ประวัติพันธุ - ไดจากการคัดเลือกขาวเจาสายพันธุเหลืองใหญ 10-137-1 ซึ่งกลายพันธุเปน

    ขาวเหนียว โดยนายมณี เชื้อวิโรจน เจาหนาที่วิชาการ สถานีทดลองขาวสันปาตอง

    นําไปปลูกคัดพันธุใหม จนไดพันธุเหนียวสันปาตอง 137-1-16

การรับรองพันธุ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ ใหใชขยายพันธุเปนพันธุรับรอง

     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505

ลักษณะประจําพันธุ - เปนขาวเหนียว สูงประมาณ 150 เซนติเมตร

   - ไวตอชวงแสง

   - ทรงกอแผเล็กนอย ตนคอนขางแข็ง รวงยาว เมล็ดยาวเรียว

   - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.4 x 2.8 x 2.0 มิลลิเมตร

   - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.2 x 2.1 x 1.3 มิลลิเมตร

   - ขาวเปลือกสีนํ้าตาล

   - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 26 พฤศจิกายน

   - ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห

   - คุณภาพขาวสุก เหนียวนุม

ผลผลิต  - ประมาณ 526 กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน -  ตานทานโรคใบจุดสีนํ้าตาล และคอนขางตานทานโรคไหม

ขอควรระวัง - ไมตานทานโรคขอบใบแหง โรคใบสีสม

   - ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและแมลงบั่ว

   - กลายพันธุเปนขาวเจาไดงาย

พื้นที่แนะนํา - ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กข6 (RD6)

ชื่อพันธุ   - กข6 (RD6)

ชนิด   - ขาวเหนียว

ประวัติพันธุ - ไดจากการปรับปรุงพันธุ โดยการใชรังสีชักนําใหเกิดการกลายพันธุ โดยใชรังสีแกมมา

ปริมาณ 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 แลวนํามาปลูกคัดเลือกที่

สถานีทดลองขาวบางเขนและสถานีทดลองขาวพิมาย จากการคัดเลือกไดขาวเหนียว

หลายสายพนัธุในขาวชัว่ที ่2 นําไปปลูกคดัเลือกจนอยูตวัไดสายพนัธุทีใ่หผลผลิตสงูสดุ

คือ สายพันธุ KDML105´65-G
2
U-68-254 นับวาเปนขาวพันธุ ดีพันธุ แรกของ

ประเทศไทย ที่คนควาไดโดยใชวิธีชักนําพันธุพืชใหเปลี่ยนกรรมพันธุโดยใชรังสี

การรับรองพันธุ -  คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให เป นพันธุ รับรอง 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520

ลักษณะประจําพันธุ - เปนขาวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร 

   - ไวตอชวงแสง

   - ทรงกอกระจายเล็กนอย ใบยาวสีเขียวเขม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว

   - เมล็ดขาวเปลือกสีนํ้าตาล

   - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน

   - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห

   - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 9.9 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร

   - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร

   - คุณภาพขาวสุก เหนียวนุม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต   - ประมาณ 666 กิโลกรัมตอไร

ลักษณะเดน - ใหผลผลิตสูงและทนแลงดีกวาพันธุเหนียวสันปาตอง

   - คุณภาพการหุงตมดี มีกลิ่นหอม

   - ลําตนแข็งปานกลาง

   - ตานทานโรคใบจุดสีนํ้าตาล

   - คุณภาพการสีดี

ขอควรระวัง - ไมตานทานโรคขอบใบแหง และโรคไหม

   - ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนํา - ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขาวเหนียวหอมนาคา (Hom Naka)

 ขาวเหนียว “พันธุหอมนาคา” เกิดจากการ

ผสมระหวางขาวสายพันธุ RGD10033-77-MS22 เปน

สายพันธุแม และขาวสายพันธุ RGD11169-MS8-5 

เปนสายพันธุ พ อ ที่ห องปฏิบัติการคนหาและใช

ประโยชนยีนขาว ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อป 2556 จนไดลูกผสม F1 

ปลอยใหมีการผสมตัวเองไดลูก F2 แลวคัดเลือก

ลักษณะไมไวตอชวงแสง ลักษณะทรงตนที่ใหผลผลิตดี 

การตดิเมลด็ดี รปูรางเมลด็เรยีวยาว ลกัษณะขาวเหนยีว 

โดยวิธีสืบประวัติ ทําการคัดเลือกตอเนื่องในลักษณะ

เดียวกันในรุนท่ี F3 จากนั้นทําการคัดเลือกลักษณะ

ความหอม ทนนํ้าทวมฉับพลัน ตานทานโรคไหม 

ตานทานโรคขอบใบแหง โดยใชเครื่องหมายโมเลกุล

ชวยในการคัดเลือก ในประชากรรุนที่ F4 และ F5 จน

ไดตนขาวท่ีมีลักษณะเปนขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง 

มคีวามหอม ทนนํา้ทวมฉบัพลนั ตานทานโรคไหมและ

โรคขอบใบแหง จากน้ันปลอยใหผสมตัวเองและ

เก็บจนถึงรุนที่ F6 หลังจากน้ัน นําขาวประชากร F6 

มาประเมินลักษณะทนน้ําทวมฉับพลัน ลักษณะ

ตานทานโรคไหม ลักษณะตานทานโรคไหม ลักษณะ

ผลผลติและองคประกอบผลผลติ และประเมนิลกัษณะ

คณุภาพการหงุตมในทางกายภาพและทางเคม ีณ หอง

ปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว ศูนยพันธุ

วศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาต ิมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

 การปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร จ.ลําปาง 

จ.พะเยา และ จ.เชียงราย โดยรวมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เมื่อป 2562 จนคัดเลือก

ไดขาวเหนียว “พันธุหอมนาคา” ซึ่งมีลักษณะขาว

เหนียว กลิ่นหอม นุมเหนียวเมื่อหุงสุก ทนนํ้าทวม

ฉบัพลนั ตานทานโรคไหม ตานทานโรคขอบใบแหง 

ลําตนแข็งแรง ไมหักลมงาย ตนสูงปานกลาง 

ใหผลผลิตสูงเฉลี่ย 930 กิโลกรัมตอไร (ออนแอ

ตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ออนแอตอโรคใบจุด

สีนํ้าตาล)
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ลักษณะประจําพันธุ

ชนิด   ชื่อไทย ขาว ชื่อวิทยาศาสตร Oryza sativa L. วงศ Poaceae

ประเภท  พืชลมลุก ขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง

ตน   กอตั้ง ลําตนมีความแข็งแรง ไมหักลมงาย ความสูงของตนวัดถึงปลายรวง 126 เซนติเมตร 

ปลองสีเหลืองออน เสนผานศูนยกลางลําตน 5 มิลลิเมตร

ใบ   ใบเดี่ยว รูปแถบ กวาง 1.8 เซนติเมตร ยาว 43.0 เซนติเมตร ปลายใบแหลม  ขอบใบเรียบ 

แผนใบมีขน กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 10 มิลลิเมตร หูใบ

สีเขียวออน ขอตอใบสีเขียวออน ใบสีเขียว มุมใบธงทํามุม 45 องศา กับแนวดิ่ง 

กวาง 1.2 เซนติเมตร ยาว 27.4 เซนติเมตร ใบแกชา

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง (panicle) จํานวนรวงตอกอ 12 รวง การแตกระแงปานกลาง 

คอรวงสั้น กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว

ผล/เมล็ด  ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 23 ซม. เปลือกเมล็ดสีฟาง มีขนสั้น ไมมีหาง ปลายสีฟาง 

ขาวเปลือกกวาง 2.39 มม. ยาว 10.19 มม. หนา 1.95 มม. ขาวกลอง รูปรางเรียวยาว 

สีขาว กวาง 2.17 มม. ยาว 6.97 มม. หนา 1.80 มม. ขาวขาวมีสีขาวขุน กวาง 1.89 มม. 

ยาว 6.88 มม. หนา 1.66 มม. นํ้าหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด 29.5 กรัม จํานวนเมล็ด

ตอรวง 163 เมล็ด การติดเมล็ด 80.47 เปอรเซ็นต

คุณภาพหุงตม ปริมาณแอมิโลส 6.27 เปอรเซ็นต คาการสลายตัวในดาง 6.0 และคาความคงตัวแปงสุก 

131 มม.

ลักษณะเดน ตานทานโรคไหม ตานทานโรคขอบใบแหง และทนนํ้าทวมฉับพลัน

   

   นอกจากการพัฒนาพันธุขาวเหนียวแลว ยังมีพันธุขาวที่ออกใหมในป 2563 อีกหลายพันธุ 

ซึ่งเราขอหยิบยกนํามาเสนอในฉบับหนา
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ขาวเหนียวหอมนาคา (Hom Naka)
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 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเต็มสูตร 

ตราหัวววั-คนัไถ รวมกบั รานชวลติกจิเกษตรเชยีงราย และรานอนันตะเพือ่นเกษตร จงัหวดัเชยีงราย จดักิจกรรม 

Field Day หรือกิจกรรมเยี่ยมชมแปลงสาธิต ภายใตโครงการเพ่ิมขาว พรอมทั้งจัดกิจกรรมประชุมเกษตรกร 

เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการปลูกขาว โดยมุงเนนการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองตามหลักวิชาการ เก่ียวกับ

การใชปุยเคมีอยางถูกวิธี เพื่อใหไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ตรงกับความตองการของตลาด

ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ ซึง่เปนการสรางรายไดทีด่ ีใหกบัเกษตรกร โดยมเีกษตรกรเขารวมกจิกรรมกวา 

100 คน ณ อนันตะฟารม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมเยี่ยมชมแปลงสาธิต
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วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 งานขายหนาราน รวมกับ 

รานปลาทองเคมีเกษตร (รานสาขาบานดอนเจดีย) 

อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคาเคมีเกษตรตามจังหวัดตางๆ จัดกิจกรรม

ขายหนาราน พรอมทั้งใหความรูทางวิชาการ และมอบของสมนาคุณแกเกษตรกร
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วันที่ 9 กันยายน 2563 

จัดงานขายหนาราน รวมกับ รานวาย & วีการเกษตร

ต.อบทม อ.สามโก จ.อางทอง

วันที่ 22 กันยายน 2563 

จัดงานขายหนารานและเลี้ยงขอบคุณรานคารวมกับ รานสินไทยนาดวง 

อ.นาดวง จ.เลย
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับรานคาตัวแทนจําหนายปุยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ 

จัดประชุมเกษตรกรเพื่อใหความรูดานการเกษตร การใชปุยที่ถูกตอง และมีการมอบของสมนาคุณใหแก

เกษตรกรตามจังหวัดตางๆ ดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 จัดประชุมเกษตรกรรวมกับ ราน ศ.สัตยจีนการเกษตร จ.ลพบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 จัดประชุมเกษตรกรรวมกับ รานสําเร็จการเกษตร จ.ลพบุรี

วันที่ 18 กันยายน 2563 จัดประชุมเกษตรกร 

รวมกับ สกต.มุกดาหาร ณ จุดจายสินคาบานหนองแคน รานจิรวัฒการเกษตร ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร
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วันที่ 18 กันยายน 2563 จัดประชุมเกษตรกรรวมกับ สกต.มุกดาหาร ณ จุดจายสินคาเหลาแขมทอง 

รานสามจอการเกษตร ต.เหลาแขมทอง อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 จัดประชุมเกษตรกร ณ บานลิ้นฟา ต.ลิ้นฟา อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 จัดประชุมเกษตรกร ณ บานแข ต.คอวัง อ.คอวัง จ.ยโสธร
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วันที่ 21 ตุลาคม 2563 

จัดประชุมเกษตรกร ณ บานหนองคูไซ 

ต.สรางป อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

จัดประชุมเกษตรกร ณ บานไดชุมแสง 

อ.เมือง จ.พิจิตร
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   นายโยชิฮโิระ ทามรูะ ประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผูจดัการใหญ บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจํากดั (มหาชน) 
รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก นางสาวณัฏฐจิรา อินทราสุ ผูจัดการฝาย
พัฒนาธุรกิจ องคกร BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI.) ซึ่งเปนองคกรที่มีการดําเนินงานทางดาน
มาตรฐานการบริหารและการจัดการ โดยใบรับรองมาตรฐานนี้มอบใหแกโรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการโรงผลิตไฟฟาพลังงานความรอนรวม ใหมีมาตรฐานดานคุณภาพ สามารถลดตนทุน
ในการผลิต และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมได

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับองคการบริหารสวนตําบลคลองสะแก 
และองคกรภาคเอกชน จัดงานวัดสวยดวย 5ส.

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

 นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 
(มหาชน) นําทีมพนักงานจิตอาสาเขารวมกับองคการบริหารสวนตําบลคลองสะแก และองคกรภาคเอกชน จัดงาน
วดัสวยดวย 5ส. โดยมกีจิกรรมทาํความสะอาดวดั ตดักิง่ไม เกบ็ขยะ กวาดลานวดั และทําความสะอาดพืน้รวมถงึลางหองนํา้
ใหแกวัดเสด็จ ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมน้ีถือเปนสวนหน่ึงของพันธกิจ
ในการเอาใจใสสังคม และสิ่งแวดลอมในชุมชน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับองคการบริหารสวนตําบลคลองสะแก 

กิจกร
รมบร

ิษัท

กิจกร
รมบร

ิษัท

กิจกร
รมบร

ิษัท

กิจกร
รมบร

ิษัท



 นายโยชฮิโิระ ทามรูะ ประธานเจาหนาทีบ่รหิารและกรรมการผูจดัการใหญ และนายกองเอก เปลงศักด์ิ ประกาศเภสชั 
ที่ปรึกษาอาวุโส พรอมดวยผูบริหารจาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญใน
ประเทศไทย ภายใตตราสินคา หวัวัว-คนัไถ ตราทซีซีซี ีตราสงิห และตราเดก็นอย มอบเงนิสนบัสนนุเพือ่สรางอาคารปฏบิตักิาร 
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 100,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.ปยะ กิตติภาดากุล หัวหนา
ภาควิชาพืชไรนา เปนผูรับมอบ ท้ังนี้บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิตบัณฑิต
งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตรของประเทศไทยใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบเงินสนับสนุนสรางอาคารปฎิบัติการ 
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับโลรางวัล CSR-DIW Continuous ประจําป 2563 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหนาทํากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

 นายโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และนายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ
เจาหนาทีบ่รหิารและผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ พรอมตวัแทนพนักงานจาก บริษทั ไทยเซน็ทรัลเคม ีจาํกดั (มหาชน) ผูผลติ
และจาํหนายปุยเคมรีายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหวัววั-คนัไถ ตราสิงห ตราเดก็นอย และตราทซีซีซี ีรบัโลรางวัล 
CSR-DIW Continuous ประจําป 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมอบใหแกโรงงานพระประแดงและนครหลวง 
รางวลันีถื้อเปนกาํลงัใจและความภาคภูมใิจของพนักงานบรษิทัไทยเซน็ทรลัเคมทีกุคน ในฐานะทีม่สีวนรวมในความรบัผดิชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งบริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตลอดมา
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 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับ 
สมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เปดงานสัมมนาออนไลน (Webinar) ภายใต “โครงการเกษตรสรางคุณคา
(The Value Creating Agriculture)” และมีการเสวนา เรื่อง “ขาว : การผลิตและ
การเพิ่มมูลคาขาวไทย” ณ หองประชุม Victor ชั้น 7 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ 
ทาวเวอร การสมัมนาดงักลาวไดรบัเกยีรตจิากวทิยากร 2 ทาน ไดแก รศ.ดร.นิพนธ 
พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ 
รศ.ดร.สุมิตรา ภูวโรดม นักวิจัยอาวุโส ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร พรอมดวย 
ผศ.ดร.สุกัญญา แยมประชา อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ ผศ.ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ อาจารย
ประจําภาควิชานวัตกรรมการสื่อสารและพัฒนาการเกษตร และนักศึกษาจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขารวมกิจกรรม และคุณพิภู พุมแกวกลา รับเกียรติเปนผูดําเนินรายการ

บมจ.ไทยเซน็ทรัลเคม ีเปิดโครงการเกษตรสร้างคุณค่า



 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จํากัด รวมกับ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิต
และจําหนายปุยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ จัดโครงการอบรมเกษตรกรเรื่อง “การจัดการธาตุอาหารและการใชปุยในนาขาว” 
ใหกบัเกษตรกรผูปลูกขาวในเขตจงัหวัดรอยเอด็และจงัหวดัใกลเคยีง โดยมุงเนนการสรางความรูความเขาใจทีถ่กูตองตามหลกั
วิชาการ เกี่ยวกับการใชปุยเคมีอยางถูกวิธี รวมท้ังสามารถนําองคความรูดานการเกษตรและประมวลองคความรูดานการใช
ขอมูลและเทคโนโลยีภาคการเกษตรที่ไดไปประยุกตใชกับการปลูกขาว เพื่อใหไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
ตรงกับความตองการของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการสรางรายไดที่ดีใหกับเกษตรกร ณ หองประชุม 
บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จํากัด อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
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โครงการอบรมเกษตรกร “การจัดการธาตุอาหารและการใชปุยในนาขาว”
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 วันที่ 19 กันยายน 2563 นายสุภัค เหลาดี ผูจัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา นําทีม

พนักงาน บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ใหการตอนรับอาจารยและคณะนิสิตจาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาศึกษาดูงานและฟงการบรรยาย พรอมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุยเคมีและ

การควบคุมคุณภาพของทางบริษัท ณ โรงงานนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ใหการตอนรับคณะผูลงทะเบียนเรียนและอาจารย 
ชุดวิชาการเปนผู ประกอบธุรกิจผลิตปุ ยและรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุ ยวิทยาศาสตร 
สาขาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เขาศึกษาดูงาน
และฟงการบรรยาย พรอมทัง้เยีย่มชมกระบวนการผลิตและควบคมุคณุภาพของทางบริษทัฯ โดยไดรับเกยีรตจิาก 
ผูชวยศาสตราจารยอรรถศิษฐ วงศมณีโรจน เปนอาจารยผูควบคุมในการเยี่ยมชม ณ โรงงานนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ออกบูธและจัดนิทรรศการรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหความรู 

แกเกษตรกรที่มารวมงาน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 จัดบูธในงานจัดประชุมใหญของ สกต.ตาก ที่หอประชุมอําเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันท่ี 26 สิงหาคม 2563 จัดบูธและใหคําแนะนําผลิตภัณฑตราหัววัว-คันไถในงานประชุมใหญสามัญประจําป 

ณ สหกรณผูเลี้ยงและคาสัตวอางทอง จํากัด ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อางทอง
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ติดตามชม
รายการ

MCOT HD ชอง 30

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 จัดบูธและใหคําแนะนําผลิตภัณฑตราหัววัว-คันไถ ในงานประชุมใหญสามัญประจําป 

ณ สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. สุพรรณบุรี จํากัด
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คุณเชิญ จีนพานิช
ม.7 ต.บานดาน อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว

รวมทําแปลงสาธิต มันสําปะหลังพันธุระยอง 90 
โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ

มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 20 ไร

á»Å§ÊÒ¸Ôµ
 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) รวมกับเกษตรกรเจาของพื้นที่ จัดทําแปลงสาธิต 

ในพืชตางๆ คือ มันสําปะหลัง นาขาว มะพราวนํ้าหอม เผือก และทุเรียน โดยบริษัทฯ มอบปุย 

ตราหัววัว-คันไถ และ ตราทีซีซีซี ใหเกษตรกรใชในแปลงสาธิตดังกลาว

คุณเปลียว ทรงงาม
ม.7 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแกว

รวมทําแปลงสาธิต มันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 75 
โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ

มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 13 ไร

คุณหนูเพียร อัมพันธเสน
ม.1 ต.หนองสังข อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 
รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 

โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 110 ไร

คุณเอื้อง ลอยบรรดิษฐ
ม.8 ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย จ.ชัยนาท
รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข 31 

โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 80 ไร ปลูกขาววันที่ 5 ก.ค. 2563
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คุณประเสริฐ ไรทอง
ม.3 ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย จ.ชัยนาท
รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข 57

โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 16 ไร
ปลูกขาววันที่ 20 ก.ค. 2563

คุณสงา นิกลํ่า
ม.5 ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย จ.ชัยนาท
รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข 57

โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 110 ไร

ปลูกขาววันที่ 8 ส.ค. 2563

คุณพยับ สิทธิฑูล
ม.2 ต.วัดโคก อ.มโนรมย จ.ชัยนาท
รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข 57

โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 50 ไร
ปลูกขาววันที่ 16 ส.ค. 2563

คุณเพ็ญศรี แตงบุตร
ม.11 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105
โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ

มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 100 ไร
ปลูกขาววันที่ 1 ส.ค. 2563
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คุณวีรศักดิ์ อิ่มจิตร
ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
รวมทําแปลงสาธิต มะพราวนํ้าหอม 

พันธุตูดจีบ (สามพราน)
โดยใสปุยสูตร 12-9-21 ตราหัววัว-คันไถ

มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 83 ไร

นาวาตรี เอนก ศรีออน
ม.3 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

รวมทําแปลงสาธิต มะพราวนํ้าหอม 
พันธุตูดจีบ (สามพราน)

โดยใสปุยสูตร 12-9-21 ตราหัววัว-คันไถ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 8 ไร

คุณธวัชชัย พลเสน
ม.6 ต.บานกราง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

รวมทําแปลงสาธิต เผือก
โดยใสปุยสูตร 15-15-15 ตราทีซีซีซี

มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 10 ไร

คุณสุชิน สุพัฒผล
ม.2 ต.มงคลธรรมนิมิตร อ.สามโก จ.อางทอง

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข 49
โดยใสปุยสูตร 16-12-8 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ

มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 20 ไร
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คุณพวง เสือวงษ
ม.2 ต.อบทม อ.สามโก จ.อางทอง

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105
โดยใสปุยสูตร 16-12-8 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ

มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 10 ไร

คุณอรนุช หาญกลา
ม.7 ต.กองกิน อ.แกลง จ.ระยอง

รวมทําแปลงสาธิตทุเรียน พันธุหมอนทอง
โดยใสปุยสูตร 16-16-16 ตราทีซีซีซี

คุณทัศนีย จันทรกระจาง
ม.8 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุหอมมะลิ

โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ
มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 30 ไร

คุณกรต คชศิลา
ม.7 ต.บางไทรปา อ.บางเลน จ.นครปฐม

รวมทําแปลงสาธิต ขาวพันธุ กข 41
โดยใสปุยสูตร 20-8-20 พลังสอง ตราหัววัว-คันไถ

มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 20 ไร
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 วันเวลาผานไป ทั้งโลกและประเทศไทย 

โดยเฉพาะแวดวงการเกษตร มีความเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้นมากมายหลายเร่ือง แตฉบับนี้จะขอหยิบยก

เรื่องของยางพาราพันธุใหมมานําเสนอ คาดวานาจะ

เปนประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกยางพารา

ยางพาราพันธุ RRIT 3904
 กยท. เผยโฉมพันธุยางพาราใหม RRIT 3904 

ลูกผสมพันธุ  ไทย ปลูกง าย โตไว นํ้ายางเยอะ 

ตานทานโรค

 การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปดตัว

ยางพาราไทยพันธุ ใหม RRIT 3904 (สถาบันวิจัย

ยาง 3904) ยางพาราพนัธุดีตามคาํแนะนาํ เปนลกูผสม

ระหวาง RRII 203 และ PB 235 ลักษณะเดน ปลูกงาย 

โตไว ใหผลผลิตนํ้ายางสูง ตานทานตอโรคทางใบ

 ดร.กฤษดา สังขสิงห ผูอํานวยการสถาบัน

วิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย เปดเผยวา กยท. 

โดยสถาบนัวจิยัยาง ไดคดิคนและพฒันาพนัธุยางพารา

ใหมตามกระบวนการข้ันตอนของการปรับปรุงพันธุ

อยางตอเนื่อง และประสบผลสําเร็จไดยางพาราพันธุ 

RRIT 3904 เขาสูคําแนะนําพันธุยาง พรอมขยายสง

มอบสูเกษตรกร โดยยางพันธุนี้ปลูกงาย เจริญเติบโตดี 

รวมถึงใหผลผลิตสูงเฉลี่ย 400 กิโลกรัม ตอไรตอป 

ซึ่งสูงกวาพันธุยาง RRIM 600 ถึง 2 เทาตัว โดยพันธุ 

RRIT 3904 นี้ ไดจากการผสมระหวางพันธุ RRII 203 

และ PB 235 

ขาวควรรูประจําฉบับ

¾Ñ¹¸ØÂÒ§¾ÒÃÒãËÁ‹ RRIT 3904
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 นอกจากมีความโดดเดนดานผลผลิตน้ํายาง

แลว ยงัเดนดานการเจริญเตบิโต ลําตนตรงแตกกิง่นอย

ทําใหไดปริมาณเนื้อไมมากเมื่อตัดโคน ใบเขียวเขม 

คอนขางตานทานตอโรคทางใบ เชน โรคราแปง โรคไฟ

ทอปธอรา เปนตน 

 นอกจากนี้ยังมีรายงานจากประเทศมาเลเซีย

วายางพันธุ PB 235 ซึ่งเปนพอของยางพันธุน้ีไดรับ

ผลกระทบจากโรคใบรวงชนดิใหมในยางพารานอยกวา

เมื่อเทียบกับยางพันธุอื่นๆ ซึ่งอยูระหวางสํารวจและ

ติดตามผลกระทบของโรคใบรวงชนิดใหมตอยางพนัธุน้ี

ดวย และหวังวาลักษณะเดนดานการตานทานโรค

ใบรวงชนิดใหมจากพันธุพอ จะถายทอดมาสูลูก 

 ดร.กฤษดา กลาวดวยวา ยางพันธุ RRIT 3904 

ไดผานการคัดเลือกพันธุเบ้ืองตน เปรียบเทียบพันธุ

ขั้นตน และเปรียบเทียบพันธุ ขั้นปลายมาแลวไม

นอยกวา 3 แหลงปลูก และมีการปลูกทดสอบสาธิต

ในหลายพื้นที่ รวมแลวใชเวลาไมนอยกวา 20 ป 

ตามขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ ขอมูลผลการวิจัย

อยูในเกณฑดีทุกพื้นที่ ทีมวิจัยจึงมั่นใจในศักยภาพ

ของยางพันธุน้ี ที่จะขยายผลสูเกษตรกรเพื่อปลูก

ทดแทนยางพนัธุเดมิ ขณะนีม้เีกษตรกรชาวสวนยางให

ความสนใจและปลูกยางพันธุ RRIT 3904 แลวกวา 

1,000 ไร 

 “สําหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ตองการกิ่ง

พันธุ RRIT 3904 เพื่อนําไปขยาย สามารถติดตอไดที่ 

ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี เบอรโทร 0-7738-1960-1 

ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา เบอรโทร 0-3813-6225-6 

ศนูยวจิยัยางบรุรีมัย เบอรโทร 0-4466-6079 ศนูยวิจยั

ยางหนองคาย เบอรโทร 0-4249-0924 ไดในวันและ

เวลาราชการ หรือติดตอตนพันธุ จากแปลงขยาย

พันธุยางเพื่อการคาที่ไดรับอนุญาต” 

ขอขอบคุณขอมูลจาก การยางแหงประเทศไทย
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 ทุกปลายปมะมวงประจําฤดูก็จะออกดอกติดชอ และก็ทุกปชอดอกท่ีออกมาก็จะถูกทําลายโดยแมลง 

เชน เพล้ียไฟ เพลีย้จกัจัน่มะมวง หรอืแมแตระยะตดิผล หรอืตอนเปนใบกต็าม จงึขอนาํเสนอวงจรชวีติของแมลง

ศัตรูมะมวงเพื่อทราบดังนี้ครับ

แมลงศัตรูมะมวง

ศัตรูพืชประจําฉบับ

เพลี้ยไฟพริก
 ตัวออนและตัวเต็มวัยจะดูดกินนํ้าเลี้ยง ทําให

ขอบใบปลายใบแหง ใบที่แตกมาใหมแคระแกร็น 

ดอกรวง ผลเปนขี้กลาก ตัวเต็มวัยขยายพันธุ แบบ

มีการผสมและไมตองผสม 

 ระยะตัวเต็มวัย 15 วัน ระยะไข 4-7 วัน 

(ไขคร้ังละ 40 ฟองหรือ 30 ฟอง) ตัวออนวัย

ที่หนึ่ง 2 วัน วัยท่ีสอง 4 วัน วัยท่ีสาม 

3 วัน 

 การปองกันกําจัด

 -  ถาพบไมมากใหตัดสวนที่แมลงทําลายไป

เผาทิ้ง เพราะเพลี้ยไฟมักอยูกันเปนกลุมบริเวณสวน

ยอดออนของตนพืช

 - ใชสารเคมีฉีดพน คือ lambdacyhalothrin 

(Karate 2.5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร ผสมนํ้า 20 ลิตร 

หรือ fenpropathrin (Danitol 10% EC) อัตรา 

30 มิลลิลิตร ผสมนํ้า 20 ลิตร

โดย....ทิดบวน  บางปลามา
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เพลี้ยจักจั่นมะมวง (แมงกะอา)

 

 ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงท่ีใบออน 

ชอดอก กานดอก และยอดออน ทําใหดอกแหง

และรวง มีคราบนํ้าหวานเหนียวๆ ที่แมลงขับถายไว 

เกิดเปนราดําเปรอะเปอนใบและผล 

 ระยะตัวเต็มวัย ระยะไข 7-10 วัน     

 ระยะตัวออน 17-19 วัน (ลอกคราบ 4 ครั้ง)

 การปองกันกําจัด

 -  ตัดแตงกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อ

ชวยลดที่หลบซอนของเพลี้ยจักจั่น 

 -  ใชนํ้าฉีดลางชอดอกและใบ เพื่อชวยแก

ปญหาชอดอกและใบดําจากโรคราไดบาง ถาแรงอดัฉีด

ของนํ้าแรงพอจะชวยใหเพลี้ยในระยะตัวออนกระเด็น

ออกจากชอดอกได แตตองระมัดระวังอยาใหกระแทก

ดอกมะมวงแรงเกินไป เพราะอาจทําใหดอกหรือ

ผลที่เริ่มติดรวงได

 - ใชสารเคมีฉีดพน lambdacyhalothrin

(Karate 2.5% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ carbaryl 

(Sevin 85% WP) อัตรา 60 กรัม หรือ imidacloprid 

(confidor 10% SL) อัตรา 10 มิลลิตร ผสมนํ้า 20 ลิตร 

ควรฉดีพนกอนมะมวงออกดอก 1 ครัง้ เมือ่ชอดอกบาน

แลวไมควรฉีดพนสารฆาแมลง เพราะอาจเปนอนัตราย

ตอแมลงชวยผสมเกสร

เพลี้ยจักจั่นฝอยมะมวง

 ตวัออนและตวัเตม็วยัจะดูดกนินํา้เลีย้งใบออน 

และยอดออนที่แตกใหม ทําใหขอบใบหงิกงอ เปน

รอยไหมแหงกรอบ ปลายใบหดสั้น 

 ระยะตัวเต็มวัย  ระยะไข 4 วัน 

ระยะตัวออน 7-10 วัน

 การปองกันกําจัด ใชวิธีเดียวกับเพลี้ยจักจั่น

มะมวง
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ติดตามฟงรายการไทยเซ็นทรัลเคมีรักเกษตรกร
ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 06.30 - 06.55 น.

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

กรุงเทพฯ 1107 เชียงใหม 612 ขอนแกน 1314 และสงขลา 1269 kHz

ดวงงวงกัดใบมะมวง

 ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขบนใบออนบริเวณ

เสนกลางใบ แลวกัดใบบริเวณใกลขั้วใบเปนแนวเสน

ตรงคลายถูกกรรไกรตัด ทําใหใบออนสวนที่ไขติดอยู

รวงลงบนพื้นดิน หนอนที่ฟกแลวจะเจาะเขาไปกัดกิน

เนื้อเยื่อใตผิวใบ 

 ระยะตัวเต็มวัย 3 เดือน ระยะไข  

2-4 วัน ระยะหนอน 7 วัน  ระยะดกัแด 

9-12 วัน 

 การปองกันกําจัด

 -  เกบ็ใบออนทีถ่กูกดัรวงตามโคนตนเอาไปฝง

หรือเผาเสีย เพื่อทําลายไขและตัวออน

 -  ในระยะแตกใบออนควรฉีดพนดวยสาร 

carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 60 กรัมตอนํ้า 

20 ลิตร 
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 ตอบคําถามประจาํฉบบันี ้ขอนาํเสนอคาํถาม

ที่แฟนรายการไดถามกันเขามา ฉบับนี้ขอตอบหลาย

ทานหนอยนะครับ

 ตามอาการความผิดปกติของมะพราวท่ีทาน

ถามมา เกิดจากการทําลายของดวงแรดมะพราว และ

หนอนหัวดํามะพราว การปองกันกําจัดดังนี้นะครับ  

วงจรชีวิตดวงแรดมะพราว
   ระยะตัวเต็มวัย 90-120 วัน  ระยะไข 

10-12 วนั  ระยะดักแด 23-28 วนั  ระยะหนอน 

80-150 วัน

  การปองกันกําจัด 

 - ทําลายซากลําตนหรือตอมะพราวท่ีถูก

ทําลายโดยการฝงหรือเผา

ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ
โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ

 - ไม ควรกองปุ ยคอกปุ ยหมักไว  ในสวน

มะพราว เพราะจะเปนแหลงเพาะพนัธุดวงแรด แตหาก

มีความจําเปนใหเกลี่ยกองสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร 

และหมั่นกลับกอง หรือนําปุยคอกปุยหมักใสถุงปุย

มัดปากใหแนน นําไปเรียงซอนกัน

 - หมั่นทําความสะอาดคอตนมะพราว โคน

ทางมะพราว หากพบรอยแผลเปนรูใหนําเหล็กแหลม

ทิ่มเขาไปในรู

 - ใชกับดักฟโรโมน เพื่อลอจับตัวเต็มวัย

 - ใชเชื้อเมตาไรเซียม คลุกในกองปุยคอก

วิธีทํากองลอ

 ใช ต นมะพราวตัดเปนทอนยาวประมาณ

2 เมตร จํานวน 8 ทอน ทําขอบดวยการวางทอน

มะพราวใหเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซอนกัน 2 ชั้น หรือ
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การใชทอนมะพราวทําขอบช้ันเดียว ขุดดินภายใน

กองใหลึกประมาณ 0.5 เมตร แลวใสขี้เลื่อยหรือ

ขุยมะพร าวผสมเศษหญาแห งและปุ ยคอกให 

เต็มกองลอ การเติมมูลวัวในกองลอสามารถลอ

ใหตัวเต็มวัยของดวงแรดมะพราวมาวางไขไดเปน

จํานวนมาก รดนํ้าเพิ่มความช้ืนในกองลอเพื่อให

เชื้อราเจริญไดดี หาวัสดุคลุมกองลอ เชน ทางมะพราว 

หรือเศษใบไม เพื่อรักษาความชื้นในกองลอ ตรวจ

ปริมาณหนอนภายหลังการทํากองลอ 2-3 เดือน จะ

เริ่มพบดวงแรดมาวางไขและเจริญเปนตัวหนอน 

เมื่อมีปริมาณหนอนมากเพียงพอ ใชเชื้อราเขียว

เมตาไรเซียมในอัตรา 400 กรัมตอกองลอ คลุกผสม

ลงในกองล อให ทั่ ว เช้ือราเขียวในกองล อจะมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดหนอนดวงแรดมะพราวได

นานประมาณ 6–12 เดือน 

คุณสมบัติที่ดีของเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม
 1. ผลิตไดงาย สามารถเลีย้งไดบนเมลด็ธญัพชื 

  และอาหารเทียม

 2. มคีวามคงทนในสภาพแวดลอมสงู สามารถ

  มีชีวิตอยูในดินไดขามป

 3. ใชไดงาย โดยการคลุกผสมเชื้อสดลงในดิน 

  หรอืการผสมน้ําฉดีพน แพรกระจายไดงาย

  โดยปลิวไปกับลม หรือติดไปกับคน สัตว 

  หรือแมลงตางๆ 

ขอจํากัดในการใชเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม
 1. ราเขียวเมตาไรเซยีมตองการความชืน้สงูใน

  การงอก จึงควรเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

  เชน ในชวงฤดูฝน หรือปลายฝนตนหนาว

 2. ผูใชควรหลกีเลีย่งการใชในชวงทีม่แีสงแดด

  จัด เชน เวลากลางวัน ควรใชชวงเวลาเย็น 

  พลบคํ่า หรือหลังพระอาทิตยตก 

 

  การเตรียมกองลอ         

ลักษณะกองลอ          
                          

การใสเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม
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เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในกองลอ

เชื้อราเขียวที่ออกจากซากหนอนในระยะแรก

เชื้อราเขียวที่เขาไปอาศัยในซากหนอนดวงแรด

หนอนดวงแรดติดเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมในกองลอ

ขอขอบพระคุณ ขอมูลและรูปภาพจาก กลุมงานวิจัย

การปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ สํานักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
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วงจรชีวิตหนอนหัวดํา
 ระยะตัวเต็มวัย  ระยะไข 4-5 วัน 

(วางไขได 49-490 ฟอง)  ระยะหนอน 32-48 วนั 

(ลอกคราบ 6-10 ครั้ง)

 หนอนหวัดาํมะพราวเขาทาํลายใบเฉพาะระยะ

ตัวหนอนเทานั้น

การปองกันกําจัด
 1. ตัดใบที่มีหนอนหัวดําทําลาย นําลงมาเผา

หรือฝงทําลาย

 2. พนดวยชีวภัณฑ บีที ซึ่งเปนจุลินทรีย

ท่ีมีประโยชนใชในการควบคุมหนอนผีเสื้อศัตรูพืช 

อัตรา 80-100 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน

ตนละ 3-5 ลิตร ใหทั่วทรงพุม  ขึ้นกับขนาดทรงพุม 

และเครื่องพน ใหพน 3 ครั้งติดตอกัน หางกันครั้งละ 

7-10 วัน

 3. ใชแตนเบียนควบคุมหนอนหัวดํามะพราว

แตนเบียนโกนิโอซัส นีแฟนติดีส แนะนําใหปลอย 

ตัวเต็มวัย อัตรา 50–100 ตัวตอไร ปลอย 3 คร้ัง 

แตละครั้งห างกัน 1 เดือน หากสามารถปลอย

แตนเบียนโกนิโอซัสไดมาก จะทําใหเห็นผลในการ

ควบคุมเร็วขึ้น

 4. การควบคุมด  วยสาร เคมี โดยวิ ธี ฉี ด

เข าลําต นเป นวิ ธีที่ ใช  ในกรณี ท่ีพบหนอนหัวดํา

ระบาดรุนแรงหามใชกับมะพราวที่มีลําตนสูงนอยกวา 

12 เมตร และไม ให ใช ในมะพร าวนํ้าหอมและ

มะพราวกะทิ

 เทคนิคการฉีดสารเขาลําตน เปนหนึ่งใน

เทคนิคการใชสารปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

กรมวิชาการเกษตรทําการทดสอบประสิทธิภาพ

สารป  อ งกั นกํ า จั ดหนอนหั วดํ ามะพร  า ว โ ดย

วิ ธีฉีดเข าต น พบว าสารอิมาเมกตินเบนโซเอต 

อัตรา 30 มิลลิลิตร/ตน เปนอัตราที่เหมาะสม และ

มีความคุมคา โดยแนะนําเฉพาะมะพราวที่มีความสูง

มากกวา 12 เมตร ขึ้นไป หามใชกับมะพราวน้ําหอม

และมะพราวกะทิ เนื่องจากผลวิจัยยังไมครอบคลุมถึง

สารอิมาเมกตินเบนโซเอตที่มีการขึ้นทะเบียน ไดแก 

อะบาเมกติน (abamectin) อิมาเมกตินเบนโซเอต 

(emamectin benzoate) มิลบีเมกติน (milbemectin) 

สําหรับ 2 ชนิดแรกมีจําหนายในประเทศไทยแลว 

โดยใชกําจัดแมลงไดหลากหลาย เชน เพล้ียออน 

เพลีย้ไฟ เพลีย้จกัจัน่ หนอนเจาะสมอฝาย หนอนกระทู

ผัก และหนอนกระทูหอม พิษของสารมีผลกระทบ

คอนขางนอยตอผึ้ง ตัวหํ้า และตัวเบียน ซึ่งเปน

ศัตรูธรรมชาติและแมลงที่มีประโยชน

ขั้ นตอนการ ใช ส า ร โดยวิ ธี ก า รฉี ด เข า

ตนมะพราว

 1. คัดเลือกตนมะพราวที่มีความสูงมากกวา 

12 เมตร

 2. ใชสวานที่ ดัดแปลงจากเคร่ืองตัดหญา 

โดยสวนปลายตัดใบพัดออก แลวดัดแปลงใสดอก

สวานแทน,
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 3. ทําการเจาะตนมะพราวสูงจากพื้นดิน

ประมาณ 1 เมตร โดยใชดอกสวานขนาด 4-5 หนุ เจาะ

ตนละ 2 ร ูตรงขามกัน ความลกึประมาณ 10 เซนตเิมตร 

การเจาะตองเอียงใหทํามุม 45 องศา ปองกันสารไหล

ยอนออกมา, 

 

 4. ใสสารฆาแมลง อิมาเมกตินเบนโซเอต 

(1.92% อีซี) อัตรา 30 มิลลิลิตรตอตน โดยแบงใสครึ่ง

หนึ่งของสารตอ 1 รู พรอมกัน

 5. หลังใส สารใช ดินนํ้ามันตัดใหได ขนาด

ประมาณ 1 ลูกบาศกนิ้ว อุดตรงรูทันทีเพื่อปองกัน

แรงดันที่จะทําใหสารไหลยอนออกมา

ขอขอบพระคุณขอมูลและรูปภาพจาก กลุมงานวิจัย

การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช สํานักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

 มะนาวที่เปนแบบนี้เกิดจากเชื้อรา ไดอะพอที 

Diaporthe citri หรือโฟมอบสิส Phomopsis citri 

ชื่อโรคเมลาโนส 

 วิธีแกไข คือ 

 - รักษาทรงพุมใหโปรง ระบายอากาศดี 

 - กําจัดผล กิ่ง ใบที่เปนรา ออกจากสวน

 - ฉีดพนดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา เชน 

คารเบนดาซิม
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 แมลงตัวนี้มีชื่อวา ดวงงวงเจาะตนกลวย  

ตัวเต็มวัยจะวางไขตามบริเวณกาบกลวย สวน

ของลําตนท่ีเหนือพื้นดินขึ้นไปจนถึงประมาณ

กลางตน  ตัวหนอนจะคอย ๆ เจาะกัดกินเขาไป

ทลีะนอยจนถงึไสกลางของตน มองเหน็ขางนอก

รอบตนเปนรูพรุนทั่วไป ทําใหตนกลวยตาย 

หากเขาทําลายในระยะออกปลีจนถึงตกเครือ

จะทําใหเครือหักพับกลางตน หรือเห่ียวเฉา

ยืนตนตาย  

 ศัตรูของกล วยอีกตัวท่ีอยากแนะนํา

ใหรูจัก คือ ดวงงวงเจาะเหงากลวย ตัวหนอน

จะกัดกินไชชอนอยูในเหงากลวย ซึ่งโดยมาก

จะกินอยูใตระดับดินโคนตน ซึ่งไมสามารถมอง

เห็นการทําลายหรือรองรอยไดชัด การทําลาย

ของหนอนทําใหระบบการสงนํ้าและอาหาร 

จากพื้นดินขึ้นไปเลี้ยงลําตนขาดตอนชะงักไป 

เมื่อเปนมากๆ หรือแมมีหนอนเพียง 5 ตัวใน

เหงาหนึ่งๆ เทานั้น ก็สามารถไชชอนทําให

กลวยตายได หากมีแมลงติดไปกับหนอกลวย

ที่ปลูกใหม ก็จะทําใหหนอใหมตายกอนที่จะ

ใหเครือ

 การปองกันกําจัด

 - รักษาความสะอาดของแปลงปลูก 

กําจัดเศษชิ้นส วนของลําต นกล วยที่อยู  ใน

แปลงปลูก ถาเปนตนกลวย ที่ตัดเครือแลว 

ใหตัดเปนชิ้นเล็กๆ วางกระจายใหรอยตัด

หงายขึ้น เพื่อใหแหงเร็ว ไมเปนที่หลบซอน

และแหลงอาหารของตัวเต็มวัย 

 - หน อกล วยที่ ใช ปลูกจะต องปราศ

จากแมลง ถาหากไมแนใจใหจุ มใน ฟโพรนิล 

5% เอสซี อัตราตามคําแนะนําในฉลาก 

 - การขุดหนอกลวยตองนําออกจาก

แปลงปลูกทันที หามทิ้งคาหลุมไวหรือทิ้งไวใน

แปลงขามคืนเพื่อปองกันการวางไข เมื่อขุดหนอ

หรือตัดตนแลว ควรใชดินกลบดวยทุกครั้ง 

เพือ่ปองกนัการเขาวางไขในตนหรือเหงา เดมิตรง

รอยแผล 

 - การใชกับดักเพื่อปองกันและลดความ

เสียหาย ทําไดโดยใชตนกลวยที่ตัดเครือแลว 

นํามาตัดเปนทอน ยาว 30 ซม. แลวผาครึ่ง

ตามยาว นาํตนกลวยนัน้ไปวางควํา่ใหรอยผาหนั

ลงดินในบริเวณใกลโคนตนกลวย กับดักละ 

1 ทอน แตละกับดักหางกัน 10 เมตร ทิ้งไว 

3-4 วัน เพื่อลอตัวเต็มวัยใหเขามาในกับดัก 

หมั่นพลิกกับดักลอเพ่ือจับแมลงตัวเต็มวัยมา
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ทําลาย และควรเปลี่ยนทอนกลวยท่ีใชเปน

กับดักบอยๆ เพราะเมื่อทอนกลวยเกาเหี่ยว 

ประสิทธิภาพการลอจะลดลง 

 - ฉีดพนเชื้อราเมตาไรเซียม (อัตราสวน

เช้ือสด 100 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร) บริเวณที่วาง

ทอนกลวยและบนทอนกลวย จะชวยทาํลายดวง

งวงกลวยที่เขามาในกับดักลอ 

 - ใชสารฆาแมลง ฟโพรนิล 5% เอสซี 

อัตราตามคําแนะนําในฉลาก ราดโคนตนกลวย

สูงจากพื้นดิน 30 ซม. และรอบโคนตนรัศมี 

30 ซม. โดยรอบ ชวยปองกันการเขาวางไขของ

ตัวเต็มวัย ขณะเดียวกัน จะชวยกําจัดหนอนและ

ตัวเต็มวัยที่หลบซอนโคนตนกลวยได








