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แคแสด

ตนไมประจําฉบับ

 

แคแสด บางทองถิน่อาจเรยีก 
แคแดง หรือยามแดง เปนไมยืนตนขนาด

กลางถึงขนาดใหญ สูงไดตั้งแต 8–24 เมตร 
แลวแตสภาพแวดลอมของสถานทีป่ลกู มถีิน่กาํเนดิมาจาก

แอฟริกา มีการปลูกในประเทศไทยมานานหลายสิบปแลว  
จนบางทานคิดวาเปนไมประจําทองถิ่นของไทย  

 แคแสดเปนไมไมผลัดใบจึงนิยมปลูกตามสวนสาธารณะ ริมถนน   
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ มีจุดเดนที่ดอกมีความสวยงามสีแดงอมสม 
ออกดอกตลอดทั้งป มากบางนอยบางแลวแตสภาพแวดลอม
จะออกดอกมากในชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ 

 แคแสดเปนไมกลางแจง ชอบแสงแดดจัด ทนแลง ทนลม 
เหมาะสําหรับปลูกเพื่อใหรมเงา ถาจะใหเจริญเติบโตไดดี

ควรปลูกในพื้นท่ีดินรวนระบายนํ้าไดดี ขยายพันธุดวย
การเพาะเมล็ดการเพาะเมล็ด
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แปลงทดลองกึ่งสาธิตแนวทางการประยุกตใชสูตรปุยเคมีเชิงผสมตามคาวิเคราะหดิน แปลงทดลองกึ่งสาธิตแนวทางการประยุกตใชสูตรปุยเคมีเชิงผสมตามคาวิเคราะหดิน 
เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตขาวพันธุพิษณุโลก 80เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตขาวพันธุพิษณุโลก 80

เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย 

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

ที่มาและความสําคัญ
 การใชปุ ยเคมีเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญในการเพิ่มผลผลิตพืชตอไรใหสูงขึ้น หากใสปุ ยท่ีมี

ธาตุอาหารนอยกวาความตองการของพืชก็จะทําใหพืชเจริญเติบโตชา แคระแกร็น ใหผลผลิตตํ่า หากใสมากเกิน

ไปหรือใสไมตรงตามความตองการของพืช นอกจากจะมีตนทุนสูงกวาที่ควรจะเปนแลว ยังอาจสงผลกระทบตอ

การเจริญเติบโตของพืช ความตานทานตอโรค และแมลงศัตรูพืช และสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน สภาพ

อากาศรอนหรือหนาวจัด ทําใหพืชไดรับความเสียหายอยางรุนแรง จนกระทบตอการใหผลผลิตของพืช ดังน้ัน

การใสปุยอยางเหมาะสม และถูกวิธีจะเปนการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของปุยไดมากยิ่งขึ้น

 การวเิคราะหดนิจะชวยใหเกษตรกรไดทราบถึงความอุดมสมบรูณของดิน ปริมาณธาตอุาหารพชืทีจ่าํเปน 

ลกัษณะของดนิ ความเหมาะสมของดนิสาํหรบัพชืแตละชนิด ความเปนกรด-เปนดางของดนิ ปนูหรือวธิปีรบัปรงุ

แกไขตางๆ ใหถูกตองเหมาะสม พรอมทั้งคําแนะนําชนิดและปริมาณของปุย เพื่อใหการใสปุยมีประสิทธิภาพ 

และความแมนยํามากยิ่งขึ้น

 ประเทศไทยบริโภคขาวเปนอาหารหลัก นอกจากนี้ยังเปนประเทศที่มีการสงออกขาวเปนอันดับตนๆ 

ของโลก จงึจาํเปนตองปลกูขาวใหไดผลติผล และคณุภาพใหพอเพยีงกบัความตองการบรโิภค และความตองการ

ของตลาดดวย ขาวพันธุพิษณุโลก 80 เปนขาวเจาขาว มีจุดเดน คือ ใหผลผลิตสูง เสถียรภาพในการใหผลผลิตดี

ในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน ทรงตนตั้งตรง ตนแข็ง ไมลมงาย คุณภาพเมล็ดดี เปนทองไขนอย มี ปริมาณ

อมิโลสตํ่า (17.3%) นิยมปลูกในพื้นที่ลุมในเขตนานํ้าฝนภาคเหนือตอนลาง ดังนั้น บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 

(มหาชน) ผู ผลิตและจัด

จํ าหน  ายปุ  ย เ คมี ต รา

หัววัว-คันไถ จึงจัดทํา

แปลงทดลองกึง่สาธิตเพือ่

ทดสอบการประยกุตใชปุย

เคมีตามคาวิเคราะหดิน 

เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และ

คุณภาพของผลผลิตขาว

พันธุพิษณุโลก 80 
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ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
 ดําเนินการทดลองที่แปลงกลุมผูผลิตเมล็ดพันธุตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

ระยะเวลาในการทดลองตั้งแตเดือนกรกฎาคมป 2563 - เดือนธันวาคม 2563 สุมเก็บตัวอยางดินกอนปลูกเพื่อ

สงวิเคราะหในหองปฏิบัติการ คุณสมบัติของดินและคําแนะนําการจัดการดินแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะหตัวอยางดินและคําแนะนําการจัดการดินกอนปลูกขาวพันธุ พิษณุโลก 80 

  ตําบลไผรอบ อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร

รายการวิเคราะห หนวย
ผลการ

วิเคราะห
คําแนะนํา

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 6.94 • ดินเปนกลาง

• ดินไมเค็ม ไมมีการสะสมเกลือ

• อินทรียวัตถุปานกลาง ควรใสปุยตัวหนา 

(ไนโตรเจน) เพิ่มรวมกับการใสปุยอินทรีย

• ฟอสฟอรัสสูง ใหใสปุยสูตรที่มีตัวกลางปริมาณ

ลดลงจากที่เคยใส

• โพแทสเซียมสูง แตมีสัดสวนที่ไมสมดุลกับ

แคลเซียมและแมกนีเซียม ควรใสปุยที่มีตัวทาย

สูงเพิ่มจากที่เคยใส

• แคลเซียมและแมกนีเซียมปานกลาง และมี

สัดสวนที่สมดุล

คาการนําไฟฟา (EC) µS/cm 80.1

อินทรียวัตถุ (OM) % 2.36

ฟอสฟอรัสที่เปนประโชยน (P) ในลานสวน 33.1

โพแทสเซียม (K) ในลานสวน 98.9

แคลเซียม (Ca) ในลานสวน 1,492

แมกนีเซียม (Mg) ในลานสวน 138

 ทําการทดสอบแนวทางการใชปุยเคมีของเกษตรกร (แนวทางเกษตรกร) เปรียบเทียบกับแนวทาง

การใชปุยเคมีของทางบริษัท (แนวทางบริษัท) โดยประยุกตใชสูตรปุยเคมีเชิงผสมตามคาวิเคราะหดิน 

รายละเอียดการใสปุยแนวทางของบริษัทแสดงในตารางที่ 2 โดยแนวทางบริษัท เพิ่มปริมาณโพแทสเซียม หรือ

ปุยตัวทายมากขึ้น 50 เปอรเซ็นต จากแนวทางของเกษตรกร
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ตารางที่ 2 แสดงแนวทางการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและปริมาณธาตุอาหารที่ไดรับตามคําแนะนําของบริษัท 

  สําหรบัการผลติเมลด็พนัธุขาวพษิณโุลก 80 ในพืน้ทีตํ่าบลไผรอบ อาํเภอโพธิป์ระทบัชาง จงัหวดัพจิติร

ครั้งที่ สูตร
อัตรา

(กก./ไร)
ปริมาณธาตุอาหารที่ไดรับทั้งหมด (เปอรเซ็นต/ไร)

N P K

1
16-12-8 พลังสอง 25

6.3 3 2
46-0-0 5

2
20-8-20 พลังสอง 15

5.3 1.2 3
46-0-0 5

3 15-15-15 พรีเมี่ยม 10 1.5 1.5 1.5

13.1 5.7 6.5

ผลการทดลอง

 การเจริญเติบโต และผลผลิต

 ความสูงของตนภายใตการใชปุยแนวทางบริษัทเทากับ 126.4 เซนติเมตร มีแนวโนมสูงกวาแนวทาง

เกษตรกรเทากับ 120.3 เซนติเมตร จํานวนตนตอกอภายใตการใชปุยแนวทางบริษัทเทากับ 14.8 มีแนวโนม

สูงกวาแนวทางเกษตรกรเทากับ 13.9 ในขณะที่จํานวนรวงตอกอภายใตการใชปุยแนวทางเกษตรกรเทากับ 

12.6 ซ่ึงมแีนวโนมสงูกวาแนวทางบรษิทัเทากบั 11.4 ความยาวรวงภายใตการใชปุยตามแนวทางเกษตรกรเทากับ 

26.6 เซนติเมตร มีแนวโนมสูงกวาแนวทางบริษัทเทากับ 26.4 เซนติเมตร ผลผลิตภายใตแนวทางบริษัท

มีแนวโนมสูงกวาแนวทางเกษตรกรเทากับ 1,239 และ 1,092 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 3) ท้ังนี้ 

เนื่องจากแนวทางบริษัทมีการเพิ่มปริมาณโพแทสเซียม หรือปุยตัวทายขึ้น 50 เปอรเซ็นต ตามคําแนะนําจากคา

วิเคราะหดิน จึงสงผลใหปริมาณของผลผลิตสูงขึ้น เนื่องจากโพแทสเซียมเปนธาตุอาหารที่สําคัญซึ่งชวยกระตุน

การสะสมอาหาร สรางแปงและนํ้าตาล
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ตารางที ่3 แสดงผลการเจรญิเตบิโต และผลผลิตของขาวพนัธุพษิณุโลก 80 ภายใตแนวทางการใชปุยของเกษตรกร 

  และแนวทางของบริษัท

 การเจริญเติบโตและผลผลิต แนวทางบริษัท แนวทางเกษตรกร

ความสูง (ซม.)             126.4            120.3 

จํานวนตนตอกอ               14.8             13.9 

จํานวนรวงตอกอ               11.4             12.6 

ความยาวรวง (ซม.)               26.4             26.6 

ผลผลิต (กก./ไร)           1,239.0         1,092.6 

 ตนทุน และกําไรสุทธิ

 ตนทุนการผลิตขาวเมล็ดพันธุ ภายใตแนวทางบริษัทสูงกวาแนวทางเกษตรกรเทากับ 6,120 และ 

6,018 บาทตอไรตามลําดับ ในขณะเดียวกันกําไรสุทธิแนวทางบริษัทสูงกวาแนวทางเกษตรกรเทากับ 4,994 และ 

3,769 บาทตอไร (รูปที่ 1) ทั้งนี้ เนื่องจากแนวทางของบริษัทที่มีการประยุกตใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ทําใหได

ผลผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น สงผลใหไดกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นดวย

รูปที่ 1 แสดงตนทนุ และกําไรสทุธสิาํหรบัการผลติขาวพนัธุพษิณโุลก 80 ภายใตแนวทางการใชปุยของเกษตรกร 

 และแนวทางของบริษัท
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สรุปผลการทดลอง
 จากผลการทดลองเปรียบเทียบแนวทางการใชปุยของเกษตรกรกับแนวทางการใชปุยที่บริษัทแนะนํา

จะเห็นไดวาจํานวนรวงตอกอและความยาวรวงภายใตแนวทางเกษตรกรมีแนวโนมสูงกวาแนวทางของบริษัท 

ในขณะที่ความสูงของตน จํานวนตนตอกอ จํานวนรวงตอกอ และผลผลิตตอไรภายใตแนวทางของบริษัท

มีแนวโนมสูงกวาแนวทางเกษตรกร และเมื่อเปรียบเทียบตนทุน และผลกําไรสุทธิพบวาการใชปุยในแนวทาง

ของบริษัทจะมีตนทุนที่สูงมากกวาแนวทางเกษตรกร แตผลผลิตที่สูงขึ้นสงผลใหมีกําไรสุทธิสูงมากกวา

ขอบคุณขอมูลจาก กรมพัฒนาที่ดิน และกรมการขาว

ติดตามฟง
รายการทิดบวนชวนคุย

ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 07.30-07.55 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร AM 4 แหง
กรุงเทพฯ 1107 เชียงใหม 612 ขอนแกน 1314 และสงขลา 1269 kHz
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รูหรือไม…ธาตุอาหารหลัก (N P K) จากปุยรูหรือไม…ธาตุอาหารหลัก (N P K) จากปุย

นอกจากชวยในการเจริญเติบโตแลวยังชวยลดการเขาทําลายนอกจากชวยในการเจริญเติบโตแลวยังชวยลดการเขาทําลาย

ของโรคและแมลงไดอีกดวย ของโรคและแมลงไดอีกดวย 

ตอนที่ตอนที่ 22 ปุยฟอสฟอรัสกับการเขาทําลายของโรคและแมลง ปุยฟอสฟอรัสกับการเขาทําลายของโรคและแมลง ปุยฟอสฟอรัสกับการเขาทําลายของโรคและแมลง

 วันนี้ทางแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา ของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 

(มหาชน) (ปุยตราหัววัว-คันไถ) ไดมาพบกับทานผูอานอีกครั้ง โดยในฉบับนี้จะเปนตอนที่ 2 สําหรับหัวขอ 

“รูหรอืไม…ธาตอุาหารหลกั (N P K) จากปุย นอกจากชวยในการเจรญิเติบโตแลวยงัชวยลดการเขาทาํลาย

ของโรคและแมลงไดอีกดวย” โดยในตอนนี้เราจะมาตอกันในตอนที่ 2 “ปุยฟอสฟอรัสกับการเขาทําลาย

ของโรคและแมลง” 

 ฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารหลักที่พืชตองการในปริมาณที่คอนขางมาก ซึ่งชวยเรงการเจริญเติบโต

และการแพรกระจายของราก รวมถึงควบคุมการออกดอก ออกผลและการสรางเมล็ด โดยพืชขาดฟอสฟอรัส 

ระบบรากจะไมเจริญเติบโต ใบแกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีมวง กลายเปนสีน้ําตาลหลุดรวง และลําตน

แคระแกร็นไมผลิดอกออกผล 

 สําหรับประเด็นของหัวขอหลักในวันน้ี ตองขออธิบายกอนวา งานวิจัยเก่ียวกับผลของปุยเคมีที่มี

ฟอสฟอรัสตอการทําลายพืชโดยโรคและแมลงนั้น ยังมีไมเพียงพอท่ีจะใหขอสรุปที่ชัดเจนได แตก็มีรายงานวา 

ปุยเคมีที่ใหฟอสฟอรัสนั้นทําใหพืชถูกโรคใบจุดสีนํ้าตาลรบกวนนอยลง โดยพบวาเมื่อเพิ่มอัตราปุยฟอสฟอรัส 

(อัตราการใสปุยฟอสฟอรัสที่ 0, 4.8, 9.6, 14.4 และ 19.2 กิโลกรัม P
2
O

5
 ตอไร) นอกจากจะไดผลผลิตถั่วพุม

เพ่ิมข้ึนแลว ยังมีแนวโนมทําใหอัตราการเกิดโรคลดลงมากถึง 3.18, 27.01, 56.20 และ 57.21 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ เมื่อเทียบกับการไมใสปุยฟอสฟอรัส จะเห็นไดวาการใสฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนมีแนวโนมทําใหพืชน้ัน

แข็งแรงและลดจํานวนตนถั่วที่เปนโรคลงไดสูงมากถึง 50 กวาเปอรเซ็นตเลยทีเดียว (รูปที่ 1 และ 2) นอกจากนี้

ยังมีการทดลองใสปุยที่มีฟอสฟอรัสแบบสเปรยและไมใสปุยตอตนเนคทารีนที่เปนโรคราแปง พบวา เมื่อมีการ

ใสปุยที่มีฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราการเกิดโรคราแปงลดลงมากกวา 50 เปอรเซ็นตของการใหคะแนน

จากระดับการเกิดโรคทั้งในใบและในผล (รูปที่ 3 และ 4)
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 รูปที่ 1 อัตราการใชปุยฟอสฟอรัสที่แตกตางกัน (P = P
2
O

5
) ตอโรคจุดสีนํ้าตาลของถั่วพุม

รูปที่ 2 ตัวอยางโรคใบจุดสีนํ้าตาลในขาว
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบการไมใสปุยและใสปุยฟอสฟอรัสแบบสเปรยในใบและผลเนคทารีนตอการเขาทําลายของ

 โรคราแปง (powdery mildew) 

รูปที่ 4 ตัวอยางโรคราแปงในใบตําลึง



10 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 เปนอยางไรกันบางครับหลังจากไดอานบทความขางตนเกี่ยวกับธาตุอาหารหลักอยางฟอสฟอรัส ถึงแม

จะมีผลงานวิจัยท่ีออกมาพิสูจนรับรองไมมากเทาที่ควร แตก็พอจะเปนแนวทางใหผูอานนําไปประยุกตและ

ปรับใชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับตนพืช เมื่อพืชแข็งแรงโรคภัยที่จะเขาทําลายก็จะลดลงตามไปดวยครับ

 สุดทายนี้อยาลืมติดตามกันตอในตอนที่ 3 นะครับ ในฉบับหนาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับธาตุอาหารหลักตัว

สุดทายหรือที่เราเรียกกันวาโพแทสเซียมนั่นเองครับ

 เกร็ดความรู : เนคทารีน (Nectarine) เปนไมผลยืนตนเขตหนาวชนิดผลัดใบ (deciduous temperate 

zone fruit tree) ที่มูลนิธิโครงการหลวงไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหเปนพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ผลเนคทารีน

มทีรงกลมสแีดง เน้ือผลละเอยีด รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และผวิผลไมแตกงาย และสาํหรบัพนัธุโกเมน 2 สามารถ

ปรับตัวและเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย มีการออกดอก ติดผล และใหผลผลิต

ที่คุมคาแกการเพาะปลูกเชิงพาณิชย ผลผลิตมีคุณภาพสูง และมีความทนทานตอโรคราสนิม (Rust) และโรคใบรู 

(Shot hole) รวมถึงมีการทดสอบกับผูบริโภคไดรับการตอบรับที่ดีและเปนที่ตองการของตลาด (รูปที่ 5)

 ท่ีมา : ปลูกพืชอินทรียไมดีอยางที่คิด 

ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว าไหม ?; 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อํานาจ สุวรรณฤทธิ์ 

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร บางเขน;

 Foliar-fertilizer therapy-a concept in 

integrated pest management. Reuveni, R. and 

Reuveni, M. Crop protection, V.17, No.2, 

pp. 111-118, 1998

 ประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่งโฆษณา

คําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 “เนคทา

รีน (Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica 

(Suckow) C.K. Schneid.) พันธุโกเมน 2” 

 เรียบเรียงโดย : แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ 

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย

เซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

รูปที่ 5 เนคทารีนพันธุโกเมน 2
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สาระนารู

¡ÒÃàÅÕéÂ§Ë¹Í¹¹¡

 ปจจุบนัหลายๆ ทานอาจตองอยูบานไมไดไปทาํงาน เนือ่งจากการแพรระบาดของโรคโควดิ 19 บางทาน

อยูบานก็หาอะไรทําเปนงานอดิเรกบาง เพื่อหารายไดเสริมบาง เปนรายไดหลักบาง หรือบางก็ทําเพื่อไมใหเกิด

ความเครียด เชน ทําขนม ทําอาหาร ปลูกตนไม เพาะพันธุไม ขยายพันธุไม เลี้ยงสัตว และอื่นๆ อีกมากมาย

 เพือ่นแทเกษตรไทยจงึขอเสนออกีหน่ึงกจิกรรมทีท่านสามารถทาํเปนอาชพีไดเลยทเีดยีว นัน่คอืการเลีย้ง

หนอนนก ซึ่งเปนสาระที่นารูของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดเผยแพรไวดังนี้

สาระนารู
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การเพาะเลี้ยงหนอนนก
 หนอนนก (Mealworm or Yellow mealworm) 

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Tenebrio molitor Linnaeus วงศ 

Tenebrionidae อันดับ Coleoptera เปนตัวออนของ

แมลงปกแข็งที่มีชื่อวา Meal-Beetle หรือดวงหนอนนก 

ลกัษณะตอนเปนหนอนมลีาํตวัสนีํา้ตาลออน ผอมยาว

เปนรูปทรงกระบอก ขนาดของหนอนเมื่อโตเต็มที่มี

ความกวางลําตัว 0.28-3.2 มม. ยาว 29-35 มม. 

มีนํ้าหนัก 0.2-0.24 กรัม สวนตัวเต็มวัยเปนแมลง

ปกแขง็ สีดาํ ธรรมชาตขิองหนอนนกไมชอบอากาศรอน 

สภาพที่เหมาะสมตอการเลี้ยงตองมีอากาศถายเท

สะดวก อุณหภมูคิวรอยูระหวาง 25 - 35 องศาเซลเซยีส 

ตองมีความชื้นสูง หนอนนกมีคุณคาทางโภชนาการสูง 

ซึง่ประกอบดวยโปรตนี 17-19% ไขมนั 7-14% จงึนยิม

นํามาใชเปนอาหารนก ไก ปลาสวยงาม ปลาดุก กบ 

รวมไปถึงสัตวเลี้ยงอื่นๆ อยางแพรหลาย

 ตัว เ มียที่ โ ต เต็มวั ยความยาวประมาณ 

1.5-1.8 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดใหญกวาตัวผูและเมื่อใช

มือบีบที่บริเวณกนของตัวผู จะเห็นติ่งแหลม 2 ติ่ง 

ตัวเมียที่โตเต็มวัย 1 ตัว มีอายุการวางไขประมาณ 

40-50 วัน โดยวางไขวันละ 1-2 ฟอง ซึ่งไขจะมีความ

กวาง 0.8-1.8 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 1.5-2.0 

มิลลิเมตร

วงจรชีวิตของหนอนนก
 วงจรชีวิตของหนอนนก แบงไดดังนี้

  ระยะเวลาท่ีเปนไข 5-7 วัน จึงฟกเปนตัว

  หนอน

  ระยะการเจริญเติบโตของตัวหนอน

   45-50 วัน เปนหนอนขนาดเล็ก

   50-75 วัน เปนหนอนขนาดกลาง

   75-90 วัน เปนหนอนขนาดใหญ

  ระยะเวลาที่เปนดักแด 5-7 วัน

  ระยะที่เปนตัวเต็มวัย 95-180 วัน

อุปกรณการเพาะเลี้ยง
 1. ถาดอะลมูเินยีมหรอืถาดพลาสตกิมขีอบสงู

  ประมาณ 2-3 นิ้ว

 2. ชั้นเลี้ยงสําหรับวางถาด

 3. ผาสําลีหรือผาขาวบาง สําหรับชุบนํ้า

 4. อาหารสําหรับเล้ียงหนอน เชน อาหารไก 

  รําขาวสาลี

 5. ตะแกรงสําหรับรอนตัวหนอน
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 2.  นําหนอนนกมาใสในถาดอาหารทีเ่ตรยีมไว 

โดยใสหนอนนก 100 กรัม/ถาด หนอนนกกินอาหาร 

และเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและถายมูลออกมามาก

เมื่อสังเกตเห็นวาอาหารเกือบหมด หรือมีมูลมาก

ใหทําการเปล่ียนอาหารโดยใชตะแกรงรอนเอาตัว

หนอนนกออกมาและเปล่ียนอาหารใหมทุก 1-2 

สัปดาห ถาพบตัวหนอนที่ตายแลวควรแยกหนอนตัว

ที่ตายออก เพื่อปองกันไมใหเกิดการติดเชื้อไปสูหนอน

ตัวอื่น

 3. เมื่อหนอนนกเจริญเติบโตเต็มที่แลวก็จะ

ลอกคราบ ซึง่ชวงน้ีจะไมมกีารกินอาหาร ใหแยกดกัแด

ออกมาไวในถาดใหม ดักแดลอกคราบเปนตัวเต็มวัย 

ใชระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน

 4. แยกตัวเต็มวัยซึ่งเปนแมลงปกแข็งออกมา

ใสถาดใหมทีเ่ตรยีมอาหารไว แมลงในระยะแรกมสีขีาว 

หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลและกลายเปน

สีดําเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ ใสแมลงปกแข็งเฉลี่ย 

60-300 ตัว/ถาด แมลงจะเริ่มผสมพันธุ หลังจากออก

จากดักแดประมาณ 7 วัน โดยจะมีการวางไขประมาณ

วันละ 1-2 ฟอง อายุการวางไขประมาณ 40-50 วัน

ชัน้สาํหรบัเลีย้งหนอนและตะแกรงสาํหรบัรอนมูลหนอน

ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยง
 1. เตรียมถาดสําหรับเลี้ยงหนอนนก โดยใส

อาหารหนาประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อชวยในการ

รักษาอุณหภูมิและความชื้นไดดี ระหวางการเลี้ยง

อาจมีการเสริมอาหารดวยผักหรือผลไมห่ันเปนชิ้น

บางๆ เชน ฟกทอง มันแกว ฝรั่ง แตงกวา มะละกอดิบ 

กลวยนํา้วาดบิ ผกักาดขาว หรอือาจใชผาชบุน้ําวางบน

อาหารที่เตรียมไวเพ่ือใหหนอนไดกินแทนการใหนํ้า

โดยตรง ควรระวังผักหรือผลไมเนาเสีย ซึ่งจะทําใหเกิด

หนอนแมลงวันและแมลงหวี่ได ง ายและจะกลาย

เปนแหลงเพาะเชื้อโรคตอหนอนนก

การเสริมอาหารดวยฝรั่ง

และการใชผาชุบนํ้า

การใชตะแกรงรอนมูล และคัดขนาดหนอน
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 5. ในถาดเลีย้งพอแมพนัธุใหใสผาขาวบางทีต่ดั

เปนชิ้นขนาด 5x5 เซนติเมตร บนอาหารที่เลี้ยงเพื่อให

แมพันธุแมลงวางไข และจะทําการเปลี่ยนผาทุกๆ 3-5 

วัน หรือใชกระดาษพับไปพับมาเปนสันคลายพัด วาง

ลงบนอาหาร ใหแมลงวางไขในรองกระดาษได

 6. ยายผาขาวบางหรือกระดาษที่มีไขออกมา

ไวในถาดอาหารใหมเพื่อใหไขฟกเปนตัวหนอน ซึ่งใช

เวลาประมาณ 5-7 วัน จากน้ันหนอนจะเจริญเติบโต

อยางรวดเร็วมีการลอกคราบ 10-14 ครั้ง หรือมีอายุ

ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถจําหนายได นอกจากนี้

ยงัสามารถเลอืกขนาดทีเ่หมาะสมใชเปนอาหารสัตวน้ํา

วัยออนจนถึงโตเต็มวัยได สวนหนอนที่มีอายุเกิน 

60 วัน เปลือกของหนอนจะเริ่มแข็งจึงไมนิยมนํามาใช

เปนอาหาร

 ศัตรูที่สําคัญ ไดแก มอดแปง (Tribolium

castaneum) มด แมลงสาบ ที่อาจติดมากับอาหาร 

ดังนั้นควรอบอาหารที่อุณหภูมิประมาณ 80 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง หรืออาจนําอาหารมาคั่ว

แทนการอบไดแลวทิง้ไวจนอุณหภมูปิกตกิอนนํามาเปน

อาหารหนอนนก ศัตรูอื่นๆ ไดแก จิ้งจก นก และหนู

 ต น ทุนการเ ล้ียงหนอนนก  ใช ต นทุน 

50-70 บาท ตอการเลี้ยงหนอนนก 1 กิโลกรัม ภายใน

เวลา 8-9 สัปดาห ปจจุบันหนอนนกราคากิโลกรัมละ 

150-200 บาท (ขึ้นอยูกับตลาด)

ที่มา :  กลุ มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตวนํ้าจืด 

 สถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําจืด ชั้น 5

 ตึกปลอดประสพ กรมประมง

 โทร. 0 2940 6130-45 ตอ 4511-13 

 โทรสาร 0 2562 0513
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ปลอดภัยไวกอน
อะฟลาทอกซิน ภัยรายใกลตัว

อะฟลาทอกซิน (Afl atoxins) 
 เปนสารพิษที่สร างข้ึนโดยเชื้อราบางชนิด 

ซ่ึงชอบเจรญิในอาหาร โดยเฉพาะอยางยิง่ถามคีวามชืน้

อยูดวย 14-30%  ก็ยิ่งทําใหเชื้อราเจริญไดดีขึ้น ทั้งยัง

ทนความรอนไดถึง 260 องศาเซลเซียส จึงไมสามารถ

ทําลายใหหมดไปโดยการหุงตมปกติ ลักษณะของ

เชื้อราชนิดนี้ สังเกตไดง าย คือ มีสีเขียว สีเขียว

แกมเหลือง หรือสีเขียวสม

อาหารที่พบอะฟลาทอกซิน
 ส วนใหญ พบในเมล็ดถั่ วลิสง ข  าวโพด 

ขาวโอต ขาวสาลี มันสําปะหลัง และอาหารแหง 

ประเภท หอมแดง กระเทียม พริกแหง กุงแหง พริกปน 

พริกไทย
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อันตรายตอสุขภาพ
 หากบริโภคอาหารที่มีการปนเป  อนของ

อะฟลาทอกซนิในปรมิาณสงู จะทาํใหอาเจยีน ทองเดนิ 

แตหากไดรับในปริมาณตํ่าทําใหเกิดการสะสมที่ตับ 

ทําใหเนื้อตับมีไขมันสะสมมาก เซลลตับถูกทําลาย

จนอัก เสบมี เลื อดออกจนตับแข็ ง  หากสะสม

จนปริมาณมากระดับหนึ่ง อาจทําใหเกิดโรคมะเร็ง

หรือโรคตับอื่นๆ ระดับของความเปนพิษขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายประการ เชน ปริมาณที่ไดรับความถี่ของ

การบริโภค อายุ เพศ การทํางานของเอนไซมในตับ 

และปจจัยโภชนาการอื่นๆ

วิธีการหลีกเลี่ยงอะฟลาทอกซิน

 อะฟลาทอกซิน สามารถทนความรอนได

สูงถึง 260 องศาเซลเซียส ดังนั้นการที่จะใชความรอน

จากการหุงต มทําลายสารพิษนั้นจึงเป นไปไมได  

จําเปนตองใชวิธีหลีกเล่ียงโดยระมัดระวังในการเลือก

ซื้อเลือกบริโภคอาหารตางๆ ดังนี้

 1. เลือกซื้ออาหารแหงที่ใหมๆ เชน ถั่วลิสง 

พริกแหง ขาวโพด หอมแดง กระเทียม โดยเลือกที่ไมมี

ราสเีขยีว สเีหลอืง หรอืสดีาํ และซือ้ใหพอเหมาะกบัการ

รับประทาน ไมควรซื้อเก็บไวเปนเวลานาน

 2. ดมดูตองไมมีกลิ่นเหม็นอับ หรือกลิ่น

เหม็นหืน

 3. หลีกเลี่ยงการซื้อถั่วลิสงคั่วปน พริกปน

จากรานจําหนายมารับประทาน ควรนํามาคั่วปนเอง

และใหพอเหมาะกับการรับประทานแตละคร้ัง และ

ไมควรเก็บไวเกิน 3 วันหลังจากคั่วปนแลว

 4. ควรเก็บอาหารไว ในที่แห งหรือนําไป

ตากแดดใหแหงกอนเก็บ และถามีราข้ึนใหทิ้งท้ังหมด

ทันที อยานําบางสวนมารับประทาน

พริกแหง ถั่วแหง ใชแตใหมๆ

ปลอดภัยจากอะฟลาทอกซิน

ขอขอบคุณขอมูลจาก 

 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
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ÅÑÁ»‚ Ê¡Ô¹
ภาษาเกษตรประจําฉบับ

โดย ทิดบวน บางปลามา

 ในชวงสองปมานี ้วงการปศุสตัวไทยตองประสบปญหาเรือ่งโรคทีม่คีวามรนุแรงถงึ 3 ชนดิดวยกนั คอื 

สุกร เกิดโรคอหิวาตสุกร ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสอหิวาตแอฟริกาในสุกร มา เกิดโรคกาฬโรคมา มีความเสียหาย

อยางรุนแรง มาลมตายจํานวนมาก ซึ่งมาแตละตัวก็มีราคาแพงมาก และลาสุด คือ โรคลัมป สกิน ซึ่งเกิดการ

ระบาดในโค-กระบือ สรางความเสียหายอยางใหญหลวง 

 โรคลัมป สกิน เปนโรคอุบัติใหมในประเทศไทย แตเปนโรคที่มีการระบาดในแอฟริกามานานแลว 

สาเหตุของโรคลัมป สกินคือเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus เมื่อสัตวติดเชื้อจะมีอาการไขสูง หายใจ

ลาํบาก เบ่ืออาหาร มนีํา้ตาไหลตลอดเวลา และมตีุมนํา้เหลอืงขนาดใหญ 2- 5 เซนตเิมตร ข้ึนอยูทัว่ท้ังรางกาย 

พบมากบริเวณ คอ หัว เตานม ถุงอัณฑะ และหวางขา ตุมที่ขึ้นมาจะแตกและตกสะเก็ดเปนเนื้อตาย   

 การแพรระบาดของโรค จะมีแมลงดูดเลือดเปนพาหะจากสัตวสูสัตว เชน ยุง เห็บ แมลงวันดูดเลือด 

และสามารถติดกันเองในสัตวไดจากสารคัดหลั่ง นํ้ามูก นํ้าลาย สะเก็ดแผล หรืออุปกรณตาง ๆ ที่ใชรวมกัน 

แนวทางการปองกันรักษาคือ การสรางความรูใหเกษตรกรในการปองกันโรค เมื่อพบการแพรระบาดตองรีบ

แจงเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวใหเขามาแนะนําทําการรักษาไปตามอาการ ปองกันและกําจัดแมลงที่เปนพาหะ

โดยใชสารเคมีราดหรือพนบนตัวสัตว บํารุงรางกายสัตวใหแข็งแรง และที่สําคัญที่สุดคือหามเคลื่อนยายสัตว

ที่เปนโรคเขามาในฝูงเปนอันขาด
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 บริษัทฯ รวมกับรานคาเคมีเกษตรในจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมขายหนาราน พรอมทั้งใหความรู

ทางวิชาการ และมอบของสมนาคุณแกเกษตรกร

¡Ô¨¡ÃÃÁÃŒÒ¹¤ŒÒ

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 จัดงานขายรวมกับรานเมืองทองการเกษตร 

ตําบลทุงตะไคร อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร
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ÍºÃÁà¡ÉµÃ¡Ã

 วันที่ 30 มีนาคม 2564 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร เรื่อง “การเก็บตัวอยางดิน

และการวิเคราะหดินเบื้องตน”  ใหกับเกษตรกร จาก อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติ

จาก ผศ.ดร.ศภุชยั อาํคา อาจารยประจาํภาควชิาปฐพวีทิยา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน เปนอาจารยผูบรรยาย ณ หองประชุมศูนยการเรียนรูดินและปุย เพื่อนแทเกษตร 

โรงงานนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 วันที่ 31 มีนาคม 2564 บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 
จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร เรื่อง “การเก็บตัวอยางดิน
และการวิเคราะหดินเบื้องตน” ใหกับเกษตรกร จาก 
อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี โดยไดรับเกียรติ
จาก ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน อาจารยประจําภาค
วิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนอาจารย
ผูบรรยาย ณ หองประชุมศูนยการเรียนรูดินและปุย 
เพื่อนแทเกษตร โรงงานนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (TCCC) บริษัทผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย 

ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ ตราสิงห ตราเด็กนอย และตราทีซีซีซี ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

คร้ังที่ 49 โดยมี นายโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ (คนกลาง) เปนประธาน

ในทีป่ระชมุ พรอมดวยคณะกรรมการ ผูบรหิาร และผูถอืหุนเขารวมประชมุโดยพรอมเพรยีงกนั ณ หอง Banyan Ballroom 

ช้ัน 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ภายใตมาตรการเรื่องความปลอดภัยและการปองกันการแพรระบาดของโควิด 19 

อยางเครงครัด ในปนี้ นายโยชิฮิโระ ทามูระ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดพนวาระ โดยมติ

ที่ประชุมไดทําการแตงตั้ง นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ ขึ้นดํารงตําแหนงแทน

 ถึงแมวาสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 สงผลกระทบตอกิจกรรมทางการตลาด บริษัทไดทําการ

ปรับกลยุทธในดานการตลาดโดยเพิ่มกิจกรรมบนชองทางออนไลน และใชระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ทาํใหผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบปบญัชสีิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มกํีาไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการ

จํานวน 1,527.6 ลานบาท โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 1.80 บาท 

รวมเปนจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้น 1,052.5 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ มีความมุงมั่นในการพัฒนาสินคาและการบริการอยาง

ตอเนือ่ง และตองการสนับสนนุการเติบโตอยางยัง่ยนืของเกษตรกรในฐานะพันธมติร เพือ่มุงสูการเปนทีห่นึง่ในใจเกษตรกร

ไดในอนาคต
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บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
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   นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (ที่ 4 จากขวา) นายณัฐกร จิตราภัณฑ 
ผูจัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไป (ที่ 6 จากซาย) พรอมตัวแทนพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) สงมอบ
ส่ิงของเครือ่งใช เชน เส้ือผา หนงัสอื ตุกตา อปุกรณเคร่ืองเขียน ฯลฯ ใหแกโครงการเหลือ-ขอ มลูนิธบิานนกขมิน้ โดยสิง่ของ
บริจาคจะถูกนําไปขายเพื่อเปลี่ยนเปนทุนการศึกษาใหแกเด็กๆ ดอยโอกาสในมูลนิธิ
 กิจกรรมครั้งนี้ถือเปนสวนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใสตอสังคมของบริษัท โอกาสนี้รานลําใยพรรณไมยังไดสนับสนุนตน
กระบองเพชร โดยผูบรจิาคจะไดรบัตนกระบองเพชรคนละ 1 ตน ซึง่ไดรับความสนใจในการเขารวมบริจาคจากพนกังานเปน
จํานวนมาก

 นายเฉลิมพล สมาคม ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (คนกลาง) พรอมตัวแทนพนักงาน บริษัท 
ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ รวมกับ
ชุมชนตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงลานกีฬาและภูมิทัศนโดยรอบ เชน สนาม
ตะกรอ สนามฟุตบอล และเพิ่มแสงสวาง เพื่อใหชุมชนไดมีสถานที่ออกกําลังกายและสงเสริมสุขภาพที่ดีใหแกชุมชน

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สงเสริมการออกกําลังกาย 
รวมมือกับชุมชนปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬามอบใหเด็กในชุมชน

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมใจมอบความหวงใยใหนอง แบงปนสิ่งของมอบให
โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเปนคาเทอมแกเด็ก ๆ ดอยโอกาสในสังคม
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บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการแพทย
ในวิกฤตโควิด 19 เดินหนาสงมอบอุปกรณทางการแพทยใหแกโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ในอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 นายเฉลิมพล สมาคม ผู จัดการทั่วไป 
สายงานสนับสนุนการผลิต (ที่ 2 จากซาย) 
พรอมตัวแทนพนกังาน บรษัิท ไทยเซน็ทรลัเคมี 
จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมี
รายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา 
หัววัว-คันไถ สงมอบอุปกรณทางการแพทย
เชน ชุด PPE เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข 
แอลกอฮอล ฯลฯ ใหแกโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลคลองสะแก และโรงพยาบาล
สงเสรมิสขุภาพตําบลปากจ่ัน อาํเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการ
ทํ า ง านของ บุคลากรทางการแพทย  ใน
วิกฤตโควิด 19

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สงความหวงใยใหคนในชุมชน 
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของยังชีพ ใหแกผูที่ไดรับผลกระทบ

ในวิกฤตโควิด 19

 นายเฉลิมพล สมาคม ผู จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (ที่ 3 จากซาย) พรอมตัวแทนพนักงาน 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ 

สงมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของยังชีพ ใหกับคนในชุมชน หมูที่ 5 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ที่ไดรับผลกระทบในวิกฤตโควิด 19 โดยมีผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ทีมแพทย และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตัวแทนในการรับมอบ
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ไอศกรีม

 ผูเขยีนไดมโีอกาสไปเทีย่วชมงานการแสดงนทิรรศการสบัปะรดส ีจึงขอนาํภาพสวยๆ มาฝากทานผูอาน 
ซึ่งบางทานอาจมีสับปะรดสีปลูกอยูในบานแตไมรูชื่อพันธุ ลองเอามาเทียบกันดูนะคะ

สับปะรดสี

á¹Ð¹íÒ¾Ñ¹¸ØäÁŒ

พาราไดซ

กิเลนทอง ไฟรบอล

ดาบเศรษฐี กานไมขีด

โดย... นกกางเขน
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 การเพาะปลกูในปจจบุนัตองยอมรบัวาปญหา

ที่เกิดกับพืชผลของเกษตรกรน้ันมีมากมายหลายดาน 

เชน ปญหาลมฟาอากาศ พายุในทุกฤดูทําใหตนไม

โคนลม ซึ่งตองแกดวยการเรงปลูกไมบังลมรอบสวน 

เชน สน ไผ ยูคาลิปตัส และพืชอ่ืนๆ ตามความ

เหมาะสม

 ส วนเร่ืองโรค-แมลงก็ไม ใช เร่ืองยากของ

เกษตรกรท่ีเรียนรู และใชวิธีการปองกันกําจัดไดผล 

ผลผลิตทีไ่ดกป็ลอดภยัเพราะเกษตรกรใชเปนใชถกูตอง 

แตที่หนักใจในทุกวันนี้เพราะเปนเรื่องใหญ ใหญจริงๆ 

เพราะปญหาที่วาคือชางปา วันน้ีชางไดรับการดูแล

และปกปองอยางดี ผืนปาหลายผืนมีปริมาณชางปา

เพิ่มจํานวนข้ึนมาก ขณะท่ีอาหารในปาน อยลง 

สวนของเกษตรกรที่อยู ติดกับปาจึงไดรับผลกระทบ

ในทุกพืชผล ถาเปนกลวยถูกทําลายเสียหายก็ไมเทา

ไหรแตถาเปนไมผลมีราคา และอายุนานกวาจะได

ผลผลิต ตวัอยางสวนทเุรียนทีช่างปาบกุเขาทาํลายอายุ

ตนเปนสิบๆ ป ชางปามาคืนเดียว มันโคนตนทุเรียน

ลมและหักโคนไปหลายตน เสียหายมาก เพราะกวา

จะปลูกมาไดตองใชเวลา 

 แนวทางการปองกัน นอกจากตองประสานกบั

เจาหนาทีเ่พือ่แจงเหตแุลว ชาวสวนอาจตองรวมตวักนั

เฝาเวรยามซึง่เปนเรือ่งจาํเปนมาก การสรางแนวรัว้รอย

ตอระหวางปากับสวนโดยใชรั้วผึ้ง มีการเลี้ยงผ้ึงแนว

ชายรั้วก็จําเปน 

สัตวศัตรูพืช
โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
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 นอกจากป ญหาช างแล ว  สัตว ศัต รู พืช

อีกชนิดหนึ่งที่สรางความเสียหายหนักอยางเงียบๆ 

คือ กระรอก สัตวที่ถูกมองจากคนกลุ มหน่ึงที่ รัก

ธรรมชาติวาเปนสัตวนารัก แตสําหรับเกษตรกรแลว 

กระรอก คือ โจรปลนเงียบ เสียหายหนัก

 ตัวอยางในสวนมะมวง มะพราว และไมผล

อื่นๆ ถูกกัดกินเสียหาย ที่มันตองกัดเพราะเปนสัตว

ฟนแทะเหมือนกับหนู ถาไมกัดฟนมันจะย่ืน เวลานี้

มันคุกคามหนัก ไมเวนแมแตทุเรียน 

 

 ดังนั้นถ าจะกําจัดก็ต องวางเหยื่อกําจัด 

เชน เอาสะตอมใสถุงพลาสติกเล็กๆ ติดไวกับตนไม 

กระรอกก็จะมากัดถุงเพื่อกินสะตอม เปนอีกวิธีหนึ่ง

ที่กําจัดกระรอกไดดี แมดูจะเปนวิธีที่โหดรายไป

สักหนอย หรือจะใชวิธีไมทํารายแตไลใหไมเขามาก็ได 

เชน ใชเสียงดัง หรือเสื้อ ทานคงสงสัยวาเสื้อใชยังไง 

เรื่องนี้ลองดูตัวอยางจากผูปลูกทุเรียนที่หนังสือพิมพ

เดลินิวสนํามาเสนอไวดูนะครับ

ใชเสื้อหลากสีแขวนตนทุเรียนกันกระรอก
 นายสุภพงษ หรือ ออด วงศสมิตกุล อดีต

ขาราชการครูเจาของสวนทุเรียนวงศสมิตกุล หมู 14 

บานโคกสูง ต.คลองมวง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

เปดเผยวา เปนเกษตรกรเต็มตัวโดยมีนางนันทนา 

ภรรยา คอยชวยกันดูแล มีพื้นท่ีปลูกทุเรียน 30 ไร 

ประมาณ 600 ตน มพีนัธุหมอนทอง ชะน ีและกานยาว 
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ปลูกมาแลวกวา 20 ป ในปที่ผานมาทุเรียนใหลูกดกดี 

ราคาขายเริม่จาก กก.ละ 130-200 บาท แตปน้ีชวงหวัป

ทุเรียนเริ่มออกดอกติดลูก ตองประสบปญหาพายุฝน

ทําใหลูกรวงลงมามาก แตนับวาโชคดีมีเหลือประมาณ 

70 เปอรเซ็นต เหมือนเคราะหซํ้ากรรมซัดพอลูกโตยัง

ตองมาเจอปญหาลูกรวง และกระรอกปาเขากัดกิน

ลูกออน

 อ.ออด กลาวตอวา เพ่ือปองกันกระรอกปาเขา

มากดักนิลูกทเุรยีนออนจึงทดลองนําเสือ้ลายหลากสทีี่

มมีาแขวนตามตนทเุรยีน เพือ่ทดสอบวากระรอกปาจะ

กลัวเสื้อสีอะไรมากกวากัน ทดลองทําไปแลว 30 ตน 

ประมาณ 1 สัปดาห ถือวาไดผลแตเสื้อหมดกอน จึง

ประกาศในกลุมไลนขอรับบริจาคเสื้อเกาลายสีสดๆ 

เพื่อนํามาแขวนตนทุเรียนใหครบ 600 ตน เปนการ

ทดลองคิดคนหาวิธีไลเพราะไมอยากทํารายสัตวที่มี

ตามธรรมชาติ

 ดานนางสุพัตรา รักษณรงค เกษตรอําเภอ

ปากชอง กลาววา เปนเร่ืองแปลกที่เกษตรกรหาวิธี

ปองกัน อาจจะจําลองมาจากหุนไลกาในนาขาว 

ตองรอดูวาสําเร็จไดขนาดไหน

 ขณะที่ นายมาโนช รูปสมดี ประธานวิสาหกิจ

ชุมชนทุเรียนและพืชสวน อ.ปากชอง กลาวว า 

กลุ มสมาชิกเกษตรกรชาวสวนผู ปลูกทุเรียนในเขต 

อ.ปากชอง ในปนี้ประสบปญหาหลายดาน ทั้งพายุฝน

และกระรอกปา
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 ในวงการเกษตรมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องพันธุพืช ซึ่งเกิดจากผลงานวิจัยของภาครัฐ หรือจาก

การพัฒนาสายพันธุของเกษตรกร และขอจดทะเบียนพันธุ  ซึ่งในฉบับนี้พันธุพืชที่เราขอแนะนําคือ

จากสะตอบานพัฒนามาเปนสะตอ  “ตรัง 1”

ขาวควรรู

¨Ò¡ÊÐµÍºŒÒ¹¾Ñ²¹Ò
ÁÒà»š¹ÊÐµÍ “µÃÑ§ 1”

 นายบุญชนะ วงคชนะ ผอ.ศูนยวิจัยพืชสวน

เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

เปดเผยวา เคยเปนนกัวชิาการเกษตรชาํนาญการพเิศษ 

ที่ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง เห็นวาผลผลิตสะตอในอดีต

ไดจากการเก็บจากในปาทางภาคใต และเกษตรกรได

นาํมาปลกูแซมกบัพชืหลกัชนดิอืน่ๆ จนปจจบุนัมีผูรูจัก

และนิยมรับประทานสะตอกันมาก จึงทําใหความ

ตองการของตลาดมีแนวโนมสูงขึ้น และมีการปลูก

สะตอกันอยางแพรหลายไปเกือบทุกภาคของประเทศ 

ถึงอยางไรก็ตามผลผลิตสะตอในปจจุบันก็ยังไมพอ

กับความตองการของตลาด เนื่องจากสะตอใหผลผลิต

เปนชวงฤด ูคือจะใหผลผลติมากในชวงเดอืน ก.ค.-ส.ค. 

เทานั้น นอกจากนี้ยังมีการสงออกเมล็ดสะตอไป

จาํหนายยงัประเทศมาเลเซีย และสงิคโปร วนัละ 1 ตนั 

ดังน้ัน จึงมีปริมาณการสงออกมากกวา 200 ตัน/ป 

คิดเปนมูลคาประมาณ 60 ลานบาท และมีแนวโนมวา 

การสงออกเมล็ดสะตอจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
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 “เนื่องจากการขยายพันธุสะตอของเกษตรกร 

จะใชวธิกีารเพาะเมลด็ ทาํใหผลผลติชา ลกัษณะประจาํ

พันธุก็จะแตกตางกันไป และการใหผลผลิตในรอบป

หนึ่งจะมีปละ 1-2 ครั้งเทาน้ัน ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

จงึมคีวามคดิทีจ่ะปรบัปรงุสะตอพืน้บาน เพือ่ใหไดพนัธุ

สะตอที่สามารถใหผลผลิตท้ังในฤดูและนอกฤดูให

ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี ตนและคณะจึงเริ่มสํารวจ

คัดเลือกสายตนสะตอที่ใหผลผลิตนอกฤดู คือระหวาง

เดือน พ.ย.-เม.ย. จากจังหวัดตางๆ ในภาคใต คือ

จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ยะลา 

ปตตานี และนราธิวาส ไดมาทั้งหมด 118 ตน แลว

บันทึกประวัติการใหผลผลิตนอกฤดูของสะตอที่ไดมา

ทั้งหมด” นายบุญชนะ กลาว

 นายบญุชนะ กลาวเพิม่เตมิวา พวกเราสาํรวจ

ตั้งแตป 40-43 ติดตามบันทึกประวัติจนคัดเลือกสะตอ

ขาวที่มีลักษณะเดน ใหผลผลิตนอกฤดูได 12 ตน จาก 

จ.สงขลา 2 ตน พัทลุงเปนสะตอขาว 6 ตน สตูล 1 ตน 

นครศรีธรรมราช 2 ตน และปตตานี 1 ตน กอนนํามา

ปลูกเปรียบเทียบสายพันธุ ที่ ให ผลผลิตนอกฤดูที่

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ตั้งแตเดือน ต.ค. 44-45 จนมาป 

54-56 มีตนสะตอผานเกณฑการคัดเลือก 6 ตน คือ 

สะตอจากสงขลา 1 ตน สตูล 1 ตน พัทลุง 3 ตน และ

นครศรีธรรมราช 1 ตน จึงนํามาขยายพันธุโดยการ

ติดตา ปลูกทดสอบเปรียบเทียบพันธุ จนสรุปไดวา

สะตอที่นํามาจาก จ.สตูล ใหผลผลิตที่ดีที่สุดทั้งในฤดู

นอกฤดู ผลผลิตสูง และรสชาติดี

 “เน่ืองจากสะตอจากสตูล ไดทําการปรับปรุง

พนัธุทีศ่นูยวจิยัพชืสวนตรัง จงึตัง้ชือ่สะตอสายตนสตูล 

เปนสะตอพันธุแนะนํา โดยใหชื่อวา สะตอพันธุตรัง 1 

(Trang 1) ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ไดทําแปลงตนพันธุ

และเพาะตนกลาพนัธุตรัง 1 ไวสาํหรบัตดิตาขยายพนัธุ 

เพื่อที่จะเผยแพรใหเกษตรกรนําไปปลูกเปนการคา 

เปนการสรางรายไดใหแกเกษตรกร”

 ลักษณะเดนของพันธุตรัง 1 ใหผลผลิต 2 ครั้ง

ในรอบป จาํนวนเมลด็มากกวา 15 เมลด็ตอฝก ลกัษณะ

ฝกตรง เมล็ดมีขนาดสมํ่าเสมอเรียงชิดติดกัน ทําให

งายตอการบรรจุฝกลงภาชนะขนสง ใหผลผลิตเร็ว 

เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 3 ป หลังปลูก เมื่ออายุ 10 ป 

ความสูงของตนเฉลี่ย 2 เมตร ขนาดทรงพุมเฉลี่ย 

8 เมตร ใหผลผลิตไมนอยกวา 200 ฝก/ตน/ป ขณะนี้ 

จ.ตรัง กําลังดําเนินการจัดทําคําขอขึ้นทะเบียน

สะตอพันธุตรัง 1 ใหเปนสินคาจีไอ สนใจสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ต.ไมฝาด 

อ.สิเกา โทร. 081-373-0930
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 นายสมบัติ ตงเตา รองอธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร เปดเผยวา ตามที่กรมวิชาการเกษตรไดรับ

คําขอยื่นจดทะเบียน มะปรางพันธุหวานทองประมูล

พรหมณี เปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยมีชุมชน

มะปรางหวานทองประมูล ต.พรหมณี อ.เมือง

นครนายก เปนเจาของพันธุพืชเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 

น้ัน สํานักคุ มครองพันธุ พืช กรมวิชาการเกษตรได

ตรวจสอบคําขอ แหลงกําเนิดและคุณสมบัติของ

มะปรางพันธุ หวานทองประมูลพรหมณี เสนอ

คณะกรรมการคุมครองพนัธุพชื ซึง่ทีป่ระชมุไดมีมตเิห็น

ชอบ ใหรับจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

เรียบรอยแลว ทั้งน้ี มะปรางพันธุหวานทองประมูล

พรหมณี เปนพันธุ พืชที่ไดรับการจดทะเบียนเปน

พันธุ พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินในลําดับที่ 2 ตอจาก 

สมพันธุเทพรส

 ขณะนี้อยู ระหวางจัดทําประกาศโฆษณา

คําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน เพื่อเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดเสียย่ืนคําคัดคานเปนระยะเวลา 

90 วัน ในกรณีที่ไมมีคําคัดคาน คณะกรรมการจะออก

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมือง

เฉพาะถิน่ใหชมุชนมะปรางหวานทองประมลูนครนายก 

ซึ่ งมีพื้นที่การปลูกครอบคลุม 3 อําเภอ ได แก  

อ.เมืองนครนายก บานนา และปากพลี เกษตรกร

ผูปลูก 102 คน โดยขณะนี้ผูพัฒนาพันธุอยูระหวาง

การขยายพันธุ โดยวิธีทาบกิ่งเพื่อเพิ่มจํานวนอยาง

ตอเนื่องจนครบตามจํานวนสมาชิก

 นายสมบัติ กลาววา นายบุญสง เนียมหอม 

เกษตรกรอาชีพทํานาและทําสวนในพื้นที่ ต.พรหมณี 

เปนผู ค นพบหลังไดเก็บผลมะยงชิดพันธุ ทูลเกลา 

ทีห่ลนใตตนในสวนของเพือ่นบาน โดยนําผลทีใ่กลเนา

เปลือกสีดํามาเพาะ จนกระทั่งอายุ 7 ปเริ่มใหผลผลิต 

พบการกระจายตัวทางพันธุกรรมแบงเปน 3 กลุ ม 

โดยในกลุมที่ 3 เปนมะปรางหวานที่ทรงผลยาวรีเปน

รูปไข ผลมีขนาดใหญ มีจุกเล็กนอยท่ีขั้วผล ผลแก

และเนื้อผลมีสีเหลืองปนสม ความกวางผลประมาณ 

3.2 ซม. ความยาวผลประมาณ 6.2 ซม. รสชาติหวาน 

ÁÐ»ÃÒ§ËÇÒ¹·Í§»ÃÐÁÙÅ¾ÃËÁ³Õ 
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และมีกลิ่นหอมจึงตั้งชื่อพันธุวา “หวานทองประมูล

พรหมณ”ี พรอมกบัไดยืน่คาํขอจดทะเบียนเปนพนัธุพชื

พืน้เมอืงเฉพาะถิน่กบัสาํนกัคุมครองพนัธุพชื เน่ืองจาก

เห็นวามีลักษณะดีและตองการอนุรักษไว ใหเปน

ทรัพยสินทางปญญาของชุมชน

 ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก

มีสิทธิแตผูเดียวในการปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา 

ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออก นอกราชอาณาจักร 

หรือจําหนายสวนขยายพันธุ ของพันธุ พืชพื้นเมือง

เฉพาะถิ่น มีอายุการคุมครอง 17 ป (ขยายอายุการ

คุ มครองตอไดคราวละ 10 ป) หากพันธุพืชนั้นยัง

เปนพันธุ พืชท่ีมีอยู เฉพาะในชุมชน และชุมชนนั้น

ยังคงต้ังถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกัน

อยางตอเนื่อง รวมทั้งยังรวมกันอนุรักษหรือพัฒนา

มะปรางพันธุ หวานทองประมูลพรหมณีโดยที่ยังไม

กระจายพันธุออกไปนอกเขตชุมชน

 “ผูใดจะใชประโยชนจากพนัธุพืชทีไ่ดรับการจด

ทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินจะตองทําขอ

ตกลงแบงปนผลประโยชนกับชุมชน ซึ่งการจัดสรร

ผลประโยชนดงักลาวจะเปนรายไดรวมกนัของชมุชนถงึ 

60 เปอรเซน็ต ดงันัน้กรมวชิาการเกษตรจึงขอเชญิชวน

ใหชุมชนที่มีกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนาพันธุพืช

ที่มีอยู เฉพาะในชุมชนและไมเคยจดทะเบียนเปน

พนัธุพชืใหมย่ืนขอรับความคุมครองไดทีสํ่านักคุมครอง

พันธุพืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท 0-2940-7214” 

นายสมบัติ กลาว
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 ท่ีผานมามักมีเกษตรกรผูปลูกยางพารา สอบถามกันเขามามากเก่ียวกับอาการผิดปกติของยางพารา 

เมื่อใหขอมูลของอาการแลว นาจะเปนอาการผิดปกติที่ไมไดมีสาเหตุมาจากเชื้อ แตนาจะเปนอาการที่เกิดจาก

สภาพแวดลอม และการปฏิบัติตอยางพาราที่ไมถูกตองมากกวา เพื่อเปนการรวบรวมอาการผิดปกติตาง ๆ  ที่ไม

ไดเกิดจากเชื้อโรค จึงขอนําอาการตาง ๆ ของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (กอนที่จะรวมเปนการยาง

แหงประเทศไทย) มานําเสนอ ดังนี้

ÍÒ¡ÒÃ¼Ô´»¡µÔ
        ¢Í§ÂÒ§¾ÒÃÒ

อาการเปลือกแหง

Tapping panel dryness
 อาการเปลือกแหงของยางพารา เปนลักษณะ

ความผิดปกติของการไหลของนํ้ายาง ทําใหผลผลิต

ลดลง จนกระทั่งไมสามารถเก็บผลผลิตได โดยปกติใน

สวนยางจะมีตนยางแสดงอาการเปลือกแหงเพิ่มขึ้น

ทุกป แตไมควรมากกวารอยละ 1 ตอป

สาเหตุ
 เกิดจากการชักนําดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

หรือหลายสาเหตุรวมกัน ไดแก

 1. การกรีดถี่

 2. การใชสารเคมีเรงนํ้ายางมากเกินไป

 3. พันธุยางบางพันธุ เชน BPM 24 PB 235 

และพันธุที่ใหผลผลิตสูงมีแนวโนมที่จะเกิดอาการ

เปลือกแหงไดงายโดยเฉพาะเมื่อกรีดถี่กวาคําแนะนํา

 4. การเปดกรดีตนยางทีย่งัไมไดขนาดเปดกรดี 

นอกจากทําใหต นยางชะงักการเจริญเติบโตและ

ใหผลผลิตนอยแลว ยังมีผลทําใหตนยางเกิดอาการ

เปลือกแหงมากขึ้น

หลังกรีดยาง ไมมีนํ้ายางไหลบนหนากรีด
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 5. สภาพแวดลอม ไดแก โครงสรางและความ

อดุมสมบรูณของดนิปลกู การปฏบัิตทิีไ่มถกูตอง สภาพ

ภูมิอากาศ

 6. ไมทราบสาเหตุ ทั้งที่ตนยางมีการเจริญ

เติบโตดี ปลูกในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และดูแล

สวนยางตามคําแนะนํา

ลักษณะอาการ
 ตนยางมักแสดงอาการบางอยางใหเห็นกอน 

เชน นํ้ายางไหลออกมามากหรือนอยผิดปกติ นํ้ายาง

หยุดไหลชา ความเขมขนของนํ้ายางเพิ่มขึ้นหรือลดลง

จากปกติ ตอมาเมื่อกรีดยางที่ระดับความลึกปกติ 

นํ้ายางจะไมไหลเปนบางสวนหรือตลอดรอยกรีด 

รอยกรีดสวนที่แหงอาจเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล เปลือกใต

รอยกรีดแตก ขยายบริเวณลงไปจนถึงโคนตน และลอน

หลุดงาย เมื่อขูดเปลือกนอกออกอาจพบรอยสีนํ้าตาล

ซึ่งเกิดจากการตายของเซลลบางสวน โดยเฉพาะ

ที่บริเวณเทาชาง

การปองกัน
 ปจจุบันยังไมมีวิธีรักษาที่ไดผลดี จึงเนนการ

ปองกันไมใหเกิด ดังนี้

 1. ใชระบบกรีดใหเหมาะสมกับพันธุยางตาม

คําแนะนํา ไมกรีดถี่ติดตอกันเปนเวลานาน โดยเฉพาะ

พันธุยางที่ใหผลผลิตสูง

 2. ไมแนะนาํใหใชสารเคมเีรงน้ํายางในเปลอืก

แรก สารเคมีเรงนํ้ายางควรใชกับระบบกรีดที่มีวันหยุด 

และไมควรใชกบัพนัธุยางทีม่กีารตอบสนองตอสารเคมี

เรงนํ้ายางนอย ไดแก BPM 24 PB 235 PB 255 PB 

260 สถาบันวิจัยยาง 250 สถาบันวิจัยยาง 251 

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใชสารทาหนากรีดที่ไม

ทราบชนิดสาร

 3. ไมควรเปดกรีดตนยางที่ยังไมไดขนาด

เปดกรีด และควรหยุดกรีดยางในระยะที่ตนยางมีการ

ผลิใบใหม

 4. ใส ปุ ยบํารุงต นยางตามคําแนะนําของ

สถาบันวิจัยยาง ดินปลูกยางพาราที่มีอินทรียวัตถุตํ่า 

ควรใชปุ ยอินทรียร วมกับปุ ยเคมี เพื่อชวยในการ

ปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีขึ้น

เปลือกใตรอยกรีดแตกลอนจนถึงโคน

รอยแผลสีนํ้าตาลที่พบเมื่อขูดเปลือกนอกออก
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 5. หลีกเลี่ยงการใชเครื่องกลหนักในสวนยาง 

เพราะเปนการเพิ่มการอัดตัวของดิน ซึ่งมีผลทําใหตน

ยางแสดงอาการเปลือกแหงมากขึ้น

 6. เมือ่สังเกตพบความผดิปกติในการใหนํา้ยาง

ของตนยาง เชน นํา้ยางหยดุไหลเปนระยะบนหนากรีด 

ควรหยุดกรีด 3-6 เดือน แลวลองเปดกรีดใหม ถานํ้า

ยางยงัไมไหลเปนปกติ ใหเปดกรดีใหมในระดบัทีต่ํา่กวา

รอยกรีดเดิม ถายังไมมีน้ํายางไหลอีกควรหยุดกรีด 

แลวเปดกรีดที่หนาใหม

เปลือกแตก

Crack bark
 รอยแตกตามลาํตนพบมากชวงปลายฤดูหนาว

ถึงตนฤดูฝนในสวนยางเขตแหงแลง โดยเฉพาะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเกิดเปนปุมปมท่ีลําตน 

นํ้ายางไหล เปนชองทางใหเชื้อเขาทําลายลําตน

สาเหตุ
 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เชน 

ในฤดูหนาวซึ่งในชวงกลางวันมีอุณหภูมิสูง กลางคืน

อากาศเย็น หรือในฤดูรอนชวงที่มีฝนตกสลับกับ

แสงแดดจัด

ลักษณะอาการ
 เกดิรอยแตกทีเ่ปลอืก อาจเกดิเฉพาะทีผ่วิ เปน

แนวสั้นบาง ยาวบาง หรือแตกลึกถึงเนื้อไม จนกระทั่ง

มนีํา้ยางไหลออกมาตามรอยแตก โดยปกตเิปลือกแตก

ไมทําใหเกิดความเสียหายรุนแรง แตอาจเปนชองทาง

ใหเชื้อโรค หรือแมลงเขาทําลายได

การปองกันรักษา
 1. ดูแลรักษาสวนยางตามคําแนะนําของ

สถาบันวิจัยยาง โดยเฉพาะการใส ปุ ย และการ

ตัดแตงกิ่ง เพื่อใหตนยางสมบูรณแข็งแรง

 2. การทาลําตนดวยสีขาว จะชวยลดความเสยี

หายจากรอยแตกลงได ถาเกดิรอยแตกลกึบรเิวณลาํตน 

ควรขูดเปลือกที่เสียหายออกแลวทารอยแผลดวยสาร

เคมีปองกันกําจัดเชื้อรา

รอยแตกที่เปลือกตนยาง
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อาการตายจากยอด

Die back
 อาการตายจากยอดสวนใหญเกิดกับตนยาง

ที่มีอายุนอยกวา 5 ป ซึ่งปลูกในสภาพพื้นที่ ท่ีไม

เหมาะสม

สาเหตุ
 เกดิจากสาเหตใุดสาเหตหุน่ึงหรอืหลายสาเหตุ 

ไดแก

 1. อากาศแหงแลงติดตอกันนาน ทําใหดิน

บริเวณรอบๆ รากขาดนํ้า

 2. การมีแผนหินดาน หรือโครงสรางคลาย

หินดาน อยูใตพื้นดินระดับสูงกวา 1 เมตร ขึ้นมา

 3. เชื้อสาเหตุโรคบางชนิดเขาทําลาย เชน 

โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อคอลเลโทตริกัม โรคราแปง 

โรคใบจุดกางปลา โรคใบรวงไฟทอฟธอรา

 4. สารเคมีตกคางในดิน เชน สารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืช การใสปุยมากเกินไป

 5. อากาศเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน เชน 

รอนจัดสลับฝนตก

ลักษณะอาการ
 ใบออนเริ่มเหี่ยวและแหงจากปลายกิ่งหรือ

ปลายยอดลกุลามเขามาหาสวนโคนทลีะนอย ถาอาการ

เปนไปอยางชาๆ สวนของกิ่งหรือลําตนที่ยังไมตายจะ

แตกแขนงใหม หากเกิดอยางรวดเร็ว จะยืนตนตายใน

ระยะเวลาอันส้ัน เปลือกลอนออกจากเนือ้ไม มองเหน็

เชื้อราสีดําหรือขาวเกิดข้ึนบริเวณดานในของเปลือก 

ซึ่งเปนเชื้อราที่เกิดในภายหลัง

 อาการตายจากยอดที่มีเชื้อเปนสาเหตุ จะพบ

ลักษณะอาการของโรคน้ันบนใบดวย และแผลสวนที่

เปนรอยตอมีลักษณะชํ้า

การปองกันรักษา
 1. ตัดแตงกิ่งหรือยอดสวนที่แหงออก โดยตัด

ใหตํ่าลงมาประมาณ 5 เซนติเมตร แลวใชสารเคมี

ปองกันกําจัดเชื้อราทาบริเวณรอยแผล

 2. บํารุงรักษาตนยางใหสมบูรณอยูเสมอ

 3. พยายามแกไขสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม 

เชน ชวงแลงจดัอาจตองรดนํา้ตามความจาํเปน หรอืใช

วัสดุคลุมดินรอบโคนตนเพื่อชวยรักษาความชื้นในดิน

 4. ถาเกิดจากโรคระบาด ใหทําการรักษาตาม

คําแนะนํา

 5. การใชปุยและสารเคมปีองกนักําจดัศตัรพืูช 

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด

อาการที่เกิดจากฟาผา

Lightning strike
 ฟาผาทําใหตนยางไดรับความเสียหายตางกัน 

ตนยางเลก็จะไดรบัความเสยีหายเฉพาะสวนทีถ่กูฟาผา

โดยตรง ขณะที่ตนยางใหญที่มีทรงพุมชิดกันจะไดรับ

ความเสยีหายเปนกลุม เนือ่งจากกระแสไฟสงผานตาม

กิ่งที่อยูติดกัน ตนยางที่ไดรับกระแสไฟเพียงบางสวน 

อาจไมแสดงอาการใหเหน็ทนัท ีแตจะเริม่ปรากฏอาการ

ที่เห็นไดชัดในอีกหลายวันตอมา

อาการตายจากยอด

เนื่องจากเชื้อโรค

อาการตายจากยอด

เนื่องจากความแหงแลง
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ลักษณะอาการ
 ตนยางที่ถูกฟาผาโดยตรงจะแสดงอาการ

อยางฉับพลัน ใบเหี่ยวแหงติดตน ขณะที่โคนตนและ

รากสวนที่อยูในดินยังสดอยู แตจะยืนตนตายในเวลา

ตอมา สวนของเปลือกมักแยกตัวออกจากเนื้อไม และ

พบการทาํลายของมอดเจาะไมจาํนวนมาก บางตนอาจ

เสียหายเฉพาะกิ่ง หรือซีกหนึ่งของลําตน ลําตน

ปริ เปลือกแตก นํ้ายางไหล เมื่อเฉือนเปลือกออก 

พบเนื้อเยื่อท อนํ้ าท ออาหารมีสีนํ้ าตาลเหมือน

สีช็อกโกแลต ตอมาจะกลายเปนสีดํา บริเวณลําตน

อาจพบแผลเน า ทําให  เข าใจว าเกิดจากเชื้อรา 

แผลเนาจะเกิดทุกแหงบนลําตน ขนาดแผลประมาณ 

2-3 ตารางนิ้ว มีของเหลวสีมวงไหลออกมา ถาเฉือน

แผลเนาจะเห็นชั้นใตเปลือกมีสีมวงแดง

การแกไข
 1. ตนที่ตายควรขุดออก

 2. ตนท่ีไดรับผลกระทบเพยีงบางสวน ควรตดั

สวนที่แหงออก หรือขูดเปลือกสวนที่เนาออก แลวทา

บาดแผลดวยสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา

อาการไหมจากแสงแดด

Sun scorch, Sunburn, Sunscald
 แสงแดดจดัในชวงฤดูแลง ทาํความเสียหายกบั

สวนของตนยางที่ยังออน ทําใหเกิดอาการไหมท่ีใบ 

และลําตนทางดานทิศตะวันตก หากเกิดรุนแรงทําให

เกิดอาการตายจากยอด

สาเหตุ
 ตนยางไดรับแสงแดดมากเกินไป หรืออากาศ

รอนระอุ ทําใหเซลลสูญเสียความชื้น

ลักษณะอาการ
 ใบไหม เกดิรอยแผลแหงสน้ํีาตาล โดยเริม่จาก

พืน้ทีบ่ริเวณระหวางเสนใบ และปลายใบกอน ตอมาใบ

จะรวง และอาจเกิดอาการตายจากยอด

 โคนตนไหม บริเวณโคนตนยางหรือลําตนทาง

ดานทิศตะวันตกเกิดรอยแผลแหงสีนํ้าตาลเขมถึงดํา 

ตนทีเ่ร่ิมแสดงอาการ เปลือกจะมสีีน้ําตาลแดง หลงัจาก

น้ันเปลือกจะยุบตัวลงหรือแตก ตอมาจะลอนออกจน

เห็นเนื้อไม ตนที่แสดงอาการรุนแรงพบแผลขยาย

บริเวณไปรอบตนทําใหยืนตนตาย อาจพบดวงเจาะไม

เขาทําลายซํ้า ตนยางออนจะออนแอและไดรับความ

เสียหายมากกวา เนื่องจากเปลือกบาง

การปองกันรักษา
 1. การปลูกสรางสวนยาง ควรวางแนวแถว

ยางไมใหสวนของลาํตนไดรบัแสงแดดตอนบายทางทิศ

ตะวันตกโดยตรง

 2. ใชเศษวัสดุคลุมดินรอบๆ โคนตน ใหหาง

โคนประมาณ 10 เซนติเมตร จะชวยลดความรอน

รอบๆ ตนได หากคลุมชิดโคนตนจนเกินไปจะเปนเหตุ

ใหความรอนถายเทมาสูตนยางมากขึ้น

ตนยางที่ถูกฟาผา
จะตายเปนกลุม

บริเวณทอนํ้า
ทออาหารมีสีนํ้าตาล

พบการทําลายของมอดเจาะไมจํานวนมาก



37เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 3. การปลูกพืชคลุมดิน หรือพืชแซมยางบาง

ชนดิจะชวยลดความรนุแรงลง เนือ่งจากตนยางไดอาศยั

รมเงาบางสวน

 4. กอนถึงฤดูแลง ใชปูนขาวหมักหรือสีขาว

ทารอบลําตนใหสูงจากพื้นดินประมาณ 1-1.5 เมตร

 5. ตนยางที่เจริญเติบโตในพื้นที่แลงติดตอ

กันนาน ควรไดรับนํ้าอยางเหมาะสม

 6. หากโคนตนยางเกิดรอยแผลไหม ควรทา

ดวยสีนํ้ามัน เพื่อปองกันรักษาเนื้อไม

อาการขาดธาตุอาหาร

Nutrient defi ciency
 ยางพาราที่ขาดธาตุอาหารจะแสดงอาการ

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะ ไดแก 

1) ใบเหลือง อาจเหลืองสม่ําเสมอทั่วทั้งแผนใบหรือ

เหลืองเฉพาะเน้ือเย่ือระหวางเสนใบ 2) เน้ือเย่ือพืชตาย

เปนบางสวน 3) ยอดชะงกัการเจรญิเติบโต แตกกิง่แขนง

เปนกระจกุ 4) มกีารสะสมสาร Anthocyanin ทาํใหแผน

ใบมีสีแดง และ 5) แคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง 

ใบอาจมีสีเขียวเขมหรือเหลือง

 ใบเปนสวนที่สะสมธาตุอาหารตางๆ ไว และ

มคีวามไวตอสภาพแวดลอมดกีวาสวนอืน่ๆ เมือ่ตนยาง

ขาดธาตุอาหารจึงสังเกตเห็นอาการไดรวดเร็วท่ีใบ 

ในธรรมชาติอาจไมพบอาการขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง

ชัดเจน จึงจําเปนตองเก็บตัวอยางใบมาวิเคราะหใน

หองปฏิบัติการ

รอยแผลไหมสีนํ้าตาลบนใบยาง

รอยแผลไหมที่โคนตน
เมื่อขูดเปลือกนอกออกจะเห็นรอยแผลแหงสีนํ้าตาล

ตนที่ไดรับความเสียหายอยางรุนแรงจะหักลมงาย
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การวินิจฉัยอาการขาดธาตุอาหารของยางพารา

 อาการที่ปรากฏ ธาตุอาหารที่ขาด

1. ตนยางออนที่ยังไมแตกกิ่งกาน

 ก. พบอาการบนใบแก หรือใบดาง

  1)  ใบมีสีเหลืองซีด โดยทั่วไปมีสีสมํ่าเสมอทั้งใบ  ไนโตรเจน

  2)  ใบมีสีเหลืองซีด แตสีไมสมํ่าเสมอทั้งใบ

   2.1) เนื้อเยื่อระหวางเสนใบมีสีเหลืองไปจนถึงขอบใบ  แมกนีเซียม

   2.2) เนื้อเยื่อขอบใบมีสีเหลือง และพบอาการไหมที่ปลายใบ  โพแทสเซียม

  3) ใบมีสีเขียวปกติ แตมีอาการขอบใบไหมขยายวงกวาง  โมลิบดินัม

 ข. พบอาการบนใบที่อยูกลางลําตนจนถึงปลายยอด

  1) ใบมีสีเหลืองซีด

   1.1) ใบมีสีเขียวออนหรือเหลือง สวนบริเวณเสนกลางใบและเสนใบมีสีเขียวเขม  แมงกานีส

   1.2 ผิวใบดานบนมีสีเหลืองอมนํ้าตาล ผิวใบดานลางมีสีทองแดง  ฟอสฟอรัส

 ค. พบอาการบนฉัตรยอด หรือยอดที่แตกใหม

  1) ใบผิดรูปผิดราง

    1.1) ใบเล็ก มีลักษณะเรียวยาว ขอบใบเปนคลื่น สังกะสี

   1.2) ใบมีขนาดเล็กลงเล็กนอย มีสีเขียวเขม รูปรางผิดปกติ โบรอน

  2) ใบมีรูปรางปกติ

   2.1) ปลายใบและขอบใบไหม สีนํ้าตาลซีดโดยไมมีอาการเหลืองซีดมากอน แคลเซียม

   2.2) ใบเล็ก ปลายใบไหม มีการแตกตาขางจํานวนมาก  ทองแดง

   2.3) ใบเล็กมาก ไมมีอาการไหม สีเขียวซีดถึงเหลืองเขียว เหล็ก

   2.4) เริ่มแรกใบมีอาการเหลืองซีด ตอมาเกิดอาการไหมแหงที่ปลายใบ กํามะถัน

2. ตนยางแกที่สรางทรงพุมแลว

 ก. พบอาการบนใบที่ไดรับแสงเต็มที่ ปกติพบที่ยอด

  1) ใบมีสีเหลืองซีด สีสมํ่าเสมอ

   1.1) ใบมีสีเหลืองซีดหรือเหลืองอมเขียว เหล็ก

  2) ใบมีอาการเหลืองซีด แตสีไมสมํ่าเสมอ

   2.1) เนื้อเยื่อระหวางเสนใบมีสีเหลือง จนถึงขอบใบ แมกนีเซียม

   2.2) เหลืองผิดปกติ ไมสามารถแยกขอบเขตของเนื้อเยื่อระหวาง โพแทสเซียม

    สีเหลืองซีดและเขียวไดชัดเจน มักแสดงอาการมากๆ รอบขอบใบ

 ข.  พบอาการบนใยที่อยูในรมเงาของทรงพุม

  1) มีอาการไหมแหง สีนํ้าตาลซีด แคลเซียม

  2) ไมมีอาการไหมแหง ใบมีสีเขียวซีด เสนกลางใบและเสนใบยังมีสีเขียวเขม แมงกานีส
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แนวทางปองกันและแกไข
 1. กอนปลูกยางพารา ควรวิเคราะหความ

เหมาะสมของดิน หากไมเหมาะสมและแกไขยาก 

ควรหลีกเลี่ยงการปลูกยางในพื้นที่น้ัน กรณีที่สามารถ

ปรับปรุงสภาพดินได ควรทํากอนปลูกยาง

 2. การปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว ชวยลด

อาการขาดธาตุไนโตรเจนได การปลูกพืชแซมบางชนิด

อาจมีผลทําใหตนยางขาดธาตุอาหารได จึงควรเลือก

ชนิดพืชแซมหรือใสปุยใหเหมาะสมกับพืชแซม เพื่อไม

ใหเกิดการแกงแยงธาตุอาหารในดิน

 3. รักษาความเปนกรดเปนดางของดินใหอยู

ในชวงที่เหมาะสมเพ่ือความสมดุลของธาตุอาหาร

ตางๆ ในดิน

 4. ดินปลูกที่มี อินทรียวัตถุตํ่า ควรใช ปุ ย

อินทรียรวมกับปุยเคมีชวยปรับปรุงโครงสรางของดิน 

เพื่อใหตนยางดูดธาตุรอง ธาตุเสริมไปใชไดดีขึ้น

 5. การใสปุยตามคําแนะนําของสถาบันวิจัย

ยาง เพียงพอสําหรับความตองการของยางพารา 

การใสธาตอุาหารชนิดหนึง่มากเกินไปอาจชกันาํใหเกดิ

อาการขาดธาตุอาหารอีกชนิดหน่ึง เช น การใส

โพแทสเซียมมากเกินไปอาจชักนําใหเกิดการขาด

แมกนีเซียม ดังนั้น หากพบอาการคลายการขาดธาตุ

อาหารควรทําการตรวจวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร

ในดินและใบยางกอนการแกไข

 ขาดธาตุไนโตรเจน ขาดธาตุฟอสฟอรัส ขาดธาตุโพแทสเซียม

 ขาดธาตุแคลเซียม ขาดธาตุแมกนีเซียม ขาดธาตุกํามะถัน

 ขาดธาตุแมงกานีส  ขาดธาตุเหล็ก ขาดธาตุสังกะสี

 ขาดธาตุโบรอน ขาดธาตุโบลิบดีนัม ขาดธาตุทองแดง
  ใบยางพาราที่แสดงอาการขาดธาตุอาหาร
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อาหารการกิน

สูตรการผลิต

สูตรน้ํามะมวงโชคอนันตผสมน้ําสม
(ใสสี 0.01%  = 0.10 กรัม)

 มะมวง 125 กรัม

 นํ้าสม 100  กรัม

 นํ้าตาลทราย 80  กรัม

 กรดซิตริก 1  กรัม

 นํ้า 719  กรัม

สูตรน้ํามะมวงน้ําดอกไมผสมน้ําสม
 มะมวง 150  กรัม

 นํ้าสม 100  กรัม

 นํ้าตาลทราย 95  กรัม

 กรดซิตริก 1.45  กรัม

 นํ้า 583  กรัม

ขั้นตอนการผลิต

 1. เลือกมะมวงสุกจัด นํามาลางนํ้าสะอาด

 2. ลวกมะมวงทั้งลูกในนํ้าเดือด 10 นาที

 3. แยกเนื้อออกจากเปลือกและเมล็ด โดยเฉือน

  เปน 2 แกม ใชชอนตักเนื้อออกจากเปลือก

 4. นําเนื้อมะมวงไปตีปนดวยเครื่องตีปนไฟฟา

 5. กรองผานตะแกรงที่มีรูขนาด 0.025 นิ้ว หรือ

  ผาขาวบางหยาบแลวพักไว

 6. ตมนํ้าใหรอนแลวเติมนํ้าตาลและกรดซิตริก

 7. ผสมนํ้ามะมวงคนใหละลายเติมนํ้าสม นํ้าเชื่อม

  ในภาชนะปลอดสนิม

 8. ตั้งไฟใหความรอน 90°C นาน 5 นาที

 9. บรรจุใสขวดโพลีโพรพิลีน

 10. ทําใหเย็น

 11.  เกบ็รักษาทีอ่ณุหภมู ิ5°C อายุการเกบ็รักษา 15 วนั

น้ํามะมวงผสมน้ําสม
พาสเจอไรซ

 เนื่องดวยสถานการณโควิด 19 ทําใหผลผลิตทางการเกษตรขายไดลําบาก วิธีที่จะชวยไดคือนําผลผลิต

มาแปรรูป จะทําใหผลผลิตไมเหลือท้ิงเสียหาย และเปนการเพิ่มมูลคาอีกดวย ดังเชนผลิตภัณฑท่ีกลุมวิจัยและ

พัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร  

กรมวิชาการเกษตร ไดคิดคนไวดังนี้  
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สูตรการผลิต

สูตรน้ํามะมวงโชคอนันตผสมน้ําทับทิม

(ใสสี 0.01% = 0.10 กรัม)
 มะมวง 125  กรัม

 นํ้าตาลทราย 80  กรัม

 กรดซิตริก 1  กรัม

 นํ้าทับทิม 794  กรัม

 (เนื้อทับทิม 195 กรัม ตีปนผสมกับนํ้า 780 กรัม)

สูตรน้ํามะมวงน้ําดอกไมผสมน้ําทับทิม

(ใสสี 0.01% = 0.10 กรัม)
 มะมวง 150  กรัม

 นํ้าตาลทราย 95  กรัม

 กรดซิตริก 1.45  กรัม

 นํ้าทับทิม 683  กรัม

ขั้นตอนการผลิต

 1. เลือกมะมวงสุกจัด นํามาลางนํ้าสะอาด

 2. ลวกมะมวงทั้งลูกในนํ้าเดือด 10 นาที

 3. แยกเนื้อออกจากเปลือกและเมล็ด โดยเฉือน

  เปน  2 แกม ใชชอนตักเนื้อออกจากเปลือก

 4. นําเนื้อมะมวงไปตีปนดวยเครื่องปนไฟฟา

 5. กรองผานตะแกรงที่มีรูขนาด 0.025 นิ้ว หรือ

  ผาขาวบางหยาบแลวพักไว

 6. นําทับทิมมาลางใหสะอาด แลวแชดวยคลอรีน 

  50 ppm. นาน 30 นาที แกะเอาเมล็ดทับทิม

  ออกจากเปลือก

 7. นําทับทิมผสมกับนํ้าแลวตีปน กรองเอาแตนํ้านํา

  ไปต้ังไฟ เติมสี คนใหละลายแลวเติมนํ้าตาล 

  และกรดซิตริก

 8. ผสมมะมวงกับนํ้าทับทิม (คอยๆ เติมแลวคนให

  ละลาย)

 9. ตั้งไฟใหความรอน 90°C นาน 5 นาที

 10. บรรจุใสขวดโพลีโพรพิลีน

 11. ทําใหเย็น

 12. เก็บรักษาทีอุ่ณหภมู ิ5°C อายุการเก็บรักษา 15 วนั

น้ํามะมวงผสมน้ําทับทิม
พาสเจอไรซ
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ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ
โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
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 จากคําถามของแฟนรายการที่ได ส งภาพ

แปลงมนัสําปะหลงัมาใหด ูอาการทีเ่หน็คอืจะมีอาการ

ยอดเหลือง และใบเหลืองซีด เปนบริเวณกวาง และ

ผูถามไดแจงมาวาวินิจฉัยแลววาไมไดเกิดจากเพล้ียไฟ 

และไรศัตรูพืช ซึ่งจากที่ผมดูแลวก็ไมใชจากไรและ

เพลี้ยไฟจริง แตอาการที่เห็นนั้นเกิดจากการขาดธาตุ

อาหารโดยเฉพาะธาตุอาหารเสริมอาหารรอง ซึ่งปกติ

จะแสดงอาการที่ยอดเนื่องจากเปนธาตุอาหารท่ี

ไมเคลื่อนยายในตน แตมีบางตนที่ขาดตั้งแตใบลาง

นั่นคือขาดทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และโพแทสเซยีม และธาตุอาหารรอง อาหารเสรมิอ่ืนๆ 

ที่ไมฟนธงลงไปวาขาดธาตุอะไร เน่ืองจากดูจากภาพ

ไมไดตองดูจากของจริง
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 อยางไรก็แลวแต เวลาใหธาตุอาหารเสริม

อาหารรอง เราก็มักจะใหในรูปที่เขาบรรจุซองรวมๆ 

กันอยูแลว การแกปญหาเรงดวนคือใสปุยสูตรที่มี

อัตรา เอ็น พี เค ในอัตรา 2:1:2 หรือสูตรใกลเคียง 

และฉีดพนดวยธาตุอาหารรองอาหารเสริม เชน 

เฟตรลิอนคอมบ ิแตในระยะยาวคือจะตองปรบัปรุงดิน

เสียใหม เนื่องจากปกติเราก็มักจะปลูกมันสําปะหลัง 

ในที่ที่ไมคอยอุดมสมบูรณอยูแลว พืชอื่นอยูไมไดแลว

เอามาปลูกมนัสําปะหลงั และปลกูซํา้ซากเปนเวลานาน

โดยขาดการปรบัปรงุดิน ดังนัน้ทางทีดี่คอืใสปุยอนิทรีย 

เชน ปุยคอก ปุยหมัก อยางนอย 1-2 ตันตอไร แตที่ดี

ที่สุดปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ปอเทืองและไถกลบเมื่อ

ออกดอกคอืชวง 45-50 วนั โดยปอเทอืงจะหวานอตัรา 

5 กิโลกรัมตอไร จะทําใหดินซุยฟู และมีธาตุอาหาร

ตางๆ ครบตามความตองการของพืช และการใสปุย

อาจใสปุยสูตรพรีเมี่ยมเกรด ที่มีทั้งธาตุอาหารหลัก

อาหารรอง และอาหารเสริมด วย และอยาลืม

นําดินไปเช็คความเปนกรด-ดาง แลวปรับปรุงดวย

ปูนขาว ปูนโดโลไมต มากนอยแลวแตเปนกรดแคไหน 

เพราะแมเราใสปุ ยลงไปแตดินไมเปนกลางก็ทําให

ธาตุอาหารตกคางในดินพืชนําไปใชไมได

ติดตามชม

รายการ

MCOT HD ชอง 30






