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ที่มาและความสําคัญ
 

 ปาลมนํ้ามันเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนพืชที่สามารถนํามาแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมตางๆ 

ที่สําคัญ เชน อุตสาหกรรมไบโอดีเซล อุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ อุตสาหกรรม Oleochemicals เปนตน 

ในชวง 5 ปท่ีผานมา (2557-2561) ความตองการใชน้ํามนัปาลมดบิจากทัว่โลก (เพ่ือบริโภคและผลิตเปนเช้ือเพลงิ) 

เพิม่ขึน้เฉล่ีย 3.4% ตอป แมวาประเทศไทยมผีลผลตินํา้มนัปาลมสงูเปนอนัดบั 3 ของโลก แตมสีดัสวนนอยเพยีง 

3.9% ของผลผลิตนํ้ามันปาลมโลก จึงไมมีอํานาจหรือบทบาทที่จะกําหนดทิศทางราคาเหมือนอินโดนีเซียและ

มาเลเซีย พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันและโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบของไทยสวนใหญอยูในภาคใต คิดเปนสัดสวน 

86.4% ของพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันทั่วประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร (สัดสวน

รวมกันเกือบ 60%) ที่เหลือ 13.6% กระจายอยูในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ในป 2561 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่ลกูปาลมนํา้มนั 6.1 ลานไร ผลผลติเฉลีย่ 2,897 กโิลกรมัตอไร โดยปจจยั

ที่สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตประกอบดวยหลายปจจัย เชน พันธุของปาลมนํ้ามันที่ดี คือ 

ปาลมพันธุเดลิคอมแพ็ค ซึ่งมีลักษณะเดน คือ เปอรเซ็นตนํ้ามันสูงมากกวา 30% นํ้าหนักทะลายเฉลี่ยมากกวา 

22 กิโลกรัม (เมื่อโตเต็มที่) ทนแลงปานกลาง – สูง และผลผลิตเฉลี่ยสูง 5 ตันตอไรตอป นอกจากพันธุปาลมที่ดี

ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่สามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตปาลมนํ้ามัน คือ การจัดการธาตุอาหารที่ถูกวิธี 

ดงันัน้ บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) จงึทาํการศกึษาและพฒันาแนวทางการจดัการธาตอุาหารสาํหรบั

ปาลมนํ้ามัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของปาลมนํ้ามัน และกําไรสุทธิของเกษตรกร ที่ไดรับปุย

สูตรตางกัน เพื่อใชเปนฐานขอมูลแนวทางการใชปุยสูตรตางๆ ที่เหมาะสําหรับปาลมนํ้ามันเขตภาคใต

อุปกรณ และวิธีการทดลอง

 ทําการทดลอง ณ แปลงทดลองปาลมนํา้มนั ตาํบลละแม อาํเภอละแม จงัหวดัชมุพร ใชปาลมนํา้มันสาย

พนัธุเดลคิอมแพค็จาํนวน 36 ตน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ทาํการทดลอง

จํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 9 ตน ประกอบดวย 4 ตํารับการทดลอง ดังนี้

 1. 13-13-21 PRE (พรีเมี่ยม)

 2. 12-9-21

 3. 20-8-20 BB (พลังสอง)

 4. แนวทางเกษตรกร

 

 โดยทุกตํารับการทดลองมีการใสปุยสูตรตางๆ ตามตํารับการทดลอง อัตรา 7.5 กิโลกรัมตอตน แบงใส 

3 ครั้ง ครั้งละ 2.5 กิโลกรัม รวมกับปุย 21-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัมตอตน ใส 1 ครั้ง โดยใสในครั้งที่ 1 และ 0-0-60 

อัตรา 2 กิโลกรัมตอตน แบงใส 2 ครั้ง ครั้งละ 1 กิโลกรัม โดยใสในครั้งที่ 2 และ 3

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณธาตุอาหารที่ไดรับแตละตํารับการทดลอง

ตํารับการทดลอง
ปริมาณธาตุอาหารที่ไดรับ (เปอรเซ็นต/ตน) 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)

 13-13-21 PRE 1.50 0.98 2.78

 12-9-21 1.43 0.68 2.78

 20-8-20 BB 2.03 0.60 2.70

 แนวทางเกษตรกร 1.28 0.75 3.45

หมายเหต ุ: คาํนวณธาตอุาหารจากการใสปุยสูตรตางๆ รวมกบั 21-0-0 และ 0-0-60 ตามอตัราในแตละแนวทาง
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 การเก็บและการวิเคราะหขอมูล

 เกบ็ตวัอยางดนิกอนและหลงัทาํการทดลอง เพือ่วเิคราะหสมบตัทิางกายภาพและทางเคมขีองดนิ ใสปุย

เคมีตามตํารับการทดลอง เก็บขอมูลผลผลิตทะลายสด จํานวนทะลาย เปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลาย และผลผลิต

นํ้ามันตอไร ทุกๆ 20 วัน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ คํานวณหาตนทุน และกําไรสุทธิของผลผลิต

ผลและวิจารณผลการทดลอง

 ผลผลิตของปาลมนํ้ามัน

 จากการวิเคราะหความแปรปรวนลักษณะผลผลิตทะลายสดพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (รูปที่ 1) 

โดยปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร 12-9-21 มีแนวโนมใหผลผลิตทะลายสดสูงที่สุดเฉลี่ย 7,614 กิโลกรัมตอไรตอป 

รองลงมาไดแกปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยตามแนวทางเกษตรกร, 20-8-20 BB และ 13-13-21 PRE โดยใหผลผลิต

ทะลายสดเฉลี่ย 7,549 7,349 และ 6,856 กิโลกรัมตอไรตอปตามลําดับ

รูปที่ 1 ผลผลิตสะสมทะลายสด (กิโลกรัมตอไรตอป) ภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน

 จากการวิเคราะหความแปรปรวนลักษณะจํานวนทะลายพบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ (รูปที่ 2) 

โดยปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร 12-9-21 มีแนวโนมใหจํานวนทะลายสูงที่สุดเทากับ 676 ทะลายตอไรตอป 

รองลงมาไดแกปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร 20-8-20 BB, แนวทางเกษตรกร และ 13-13-21 PRE โดยใหผลผลิต

ทะลายสดเทากับ 669 650 และ 640 ทะลายตอไรตอป ตามลําดับ

 จากผลการทดลองพบวาปุยสูตร 12-9-21 มีประสิทธิภาพในการใหผลผลิตปาลมนํ้ามันสูงที่สุด ทั้งนี้

เนื่องจากปุยสูตร 12-9-21 มีปริมาณธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมเปนองคประกอบ คือ แมกนีเซียม 

กํามะถัน และโบรอน ซึ่งเปนธาตุอาหารที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตและสรางผลผลิตของปาลมนํ้ามัน 

นอกจากนี้ปุยสูตร 12-9-21 มีสัดสวนของไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียม (N-NH
4
+) คอนขางสูงและสภาพ
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ภูมิอากาศของภาคใตของประเทศไทยเปนภูมิภาคที่มีฝนตกชุก จึงสงผลใหแอมโมเนียมไนโตรเจนอยูในดิน

ไดนานย่ิงขึน้ และคอยๆ ปลดปลอยธาตอุาหารออกมาเปนประโยชนกบัพืชอยางตอเนือ่ง จงึสามารถกระตุนการ

เจริญเติบโตและการสรางผลผลิตไดดียิ่งขึ้น

รูปที่ 2 จํานวนทะลายสะสม (ทะลายตอไรตอป) ภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน

 คุณภาพของผลผลิต

 จากการวเิคราะหความแปรปรวนลกัษณะเปอรเซน็ตนํา้มนัตอทะลายพบวา ไมมคีวามแตกตางทางสถติิ 

(รปูท่ี 3) โดยปาลมนํา้มนัทีไ่ดรบัปุยตามแนวทางเกษตรกร มแีนวโนมใหเปอรเซน็ตน้ํามนัตอทะลายสูงทีสุ่ดเทากบั 

28.16 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแกปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร 20-8-20 BB, 12-9-21 และ 13-13-21 PRE โดย

ใหเปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลายเทากับ 28.10 28.04 และ 27.94 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
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รูปที่ 3 เปอรเซ็นตนํ้ามันตอทะลายภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน

 จากการวิเคราะหความแปรปรวนลักษณะผลผลิตนํ้ามันตอไรตอปพบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

(รูปที่ 4) โดยปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร 12-9-21 มีแนวโนมใหผลผลิตนํ้ามันตอไรสูงที่สุดเทากับ 2,130 กิโลกรัม

ตอไรตอป รองลงมาไดแกปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร แนวทางเกษตรกร, 20-8-20 BB และ 13-13-21 PRE 

โดยใหผลผลิตนํ้ามันตอไรเฉลี่ยเทากับ 2,125 2,070 และ 1,926 กิโลกรัมตอไรตอป ตามลําดับ

รูปที่ 4 ผลผลิตนํ้ามัน (กิโลกรัมตอไรตอป) ภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน
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  จากผลการทดลองพบวาการใชปุยตามแนวทางเกษตรกร ใหเปอรเซน็ตนํา้มนัตอทะลายสงูทีส่ดุ ท้ังนี้

อาจเปนผลมาจากแนวทางเกษตรกร มปีรมิาณโพแทสเซยีมคอนขางสงูมากกวาสตูรอ่ืนๆ แตเมือ่คาํนวณรวมกบั

ปริมาณผลผลิตทั้งหมดคิดเปนผลผลิตนํ้ามันตอไรพบวาปุยสูตร 12-9-21 มีปริมาณผลผลิตสูงที่สุดจึงมีผลผลิต

นํ้ามันตอไรมากที่สุด

 ตนทุนและกําไรสุทธิ

 จากผลการทดลองพบวาตนทนุตอไรของการจัดการการผลิตปาลมนํา้มันสูงทีสุ่ดภายใตตาํรับการทดลอง

ทีไ่ดรบัปุยสูตร 12-9-21 เทากบั 13,543 บาทตอไร รองลงมาไดแกปาลมน้ํามนัทีไ่ดรับปุยตามแนวทางเกษตรกร, 

20-8-20 BB และ 13-13-21 PRE มีตนทุนตอไรเทากับ 13,506 12,964 และ 12,756 บาทตามลําดับ ในขณะ

ที่ผลกําไรสูงที่สุดภายใตตํารับการทดลองที่ไดรับปุยสูตร 12-9-21 เทากับ 18,968 บาท รองลงมาไดแก ปาลม

นํ้ามันที่ไดรับปุยตามแนวทางเกษตรกร, 20-8-20 BB และ 13-13-21 PRE มีกําไรสุทธิตอไรเทากับ 18,727 

18,414 และ 16,517 บาท ตามลําดับ (รูปที่ 5) 

รูปที่ 5 ตนทุนและกําไรสุทธิ (บาทตอไร) ภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน

 ทั้งนี้ตนทุนการผลิตคํานวณจากคาการจัดการตางๆ ภายในแปลง และปจจัยการผลิตทั้งหมด ทั้งนี้ราคา

ปุยแตละสูตรมีความแตกตางกันไปหากเปรียบเทียบเฉพาะตนทุนการผลิตดานราคาปุยพบวาการใสปุยสูตร 

แนวทางเกษตรกร มีตนทุนสูงที่สุดเทากับ 3,350 บาทตอไร รองลงมาเปนการใสปุยสูตร 12-9-21, 13-13-21 

PRE และ 20-8-20 BB มีตนทุนคาใชจายของปุยเทากับ 3,321 3,293 และ 3,008 บาทตอไร แตเมื่อคิดตนทุน

รวมตอไรพบวาปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร 12-9-21 มีตนทุนรวมสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากอัตราคาจางการจัดการ

ดานการเก็บเกี่ยวผลผลิตคิดเปนราคาตอกิโลกรัม และจากผลการทดลองพบวาปาลมนํ้ามันที่ไดรับปุยสูตร

12-9-21 ใหผลผลิตทะลายสดสูงที่สุดจึงสงผลใหตนทุนรวมของการใสปุยสูตร 12-9-21 สูงขึ้น
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สรุปผลการทดลอง
 1. การใชปุยสูตร 12-9-21 มีแนวโนมใหมีปริมาณผลผลิตทะลายสูงที่สุดเทากับ 7,614 กิโลกรัม

  ตอไรตอป และจํานวนทะลายสูงที่สุดเทากับ 676 ทะลายตอไรตอป

 2. การใชปุยตามแนวทางเกษตรกร มแีนวโนมใหเปอรเซน็ตนํา้มนัทะลายสงูทีส่ดุเทากบั 28.16 เปอรเซ็นต 

  ในขณะที่การใชปุยสูตร 12-9-21 มีแนวโนมใหผลผลิตนํ้ามันตอไรสูงที่สุดเทากับ 2,130 กิโลกรัม

  ตอไรตอป

 3. การใชปุยสูตร 12-9-21 สงผลใหมีกําไรสุทธิสูงที่สุดเทากับ 18,964 บาทตอไร

ที่มา : แนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรม ป 2563-2565: อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามัน (ชัยวัช โซวเจริญสุข, 2563)

 พื้นที่ปลูก ผลผลิตเฉลี่ยปาลมนํ้ามันในประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ลักษณะ

 ประจําพันธุปาลมนํ้ามันพันธุเดลิคอมแพ็ค (บริษัท อารดี เกษตรพัฒนา จํากัด, 2564)
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รูหรือไม…ธาตุอาหารหลัก (N P K) จากปุยรูหรือไม…ธาตุอาหารหลัก (N P K) จากปุย

นอกจากชวยในการเจริญเติบโตแลวยังชวยลดการเขาทําลายนอกจากชวยในการเจริญเติบโตแลวยังชวยลดการเขาทําลาย

ของโรคและแมลงไดอีกดวย ของโรคและแมลงไดอีกดวย 

ตอนที่ตอนที่ 33 ปุยโพแทสเซียมกับการเขาทําลายของโรคและแมลง ปุยโพแทสเซียมกับการเขาทําลายของโรคและแมลง ปุยโพแทสเซียมกับการเขาทําลายของโรคและแมลง

 สําหรับตอนที่ 3 นี้ ทางแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา ของบริษัท 

ไทยเซ็นทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) (ปุยตราหวัววั-คนัไถ) กไ็ดดาํเนนิกนัมาจนถงึตอนสดุทายของเรือ่ง “ธาตอุาหาร

หลักกับการชวยลดการเขาทําลายของโรคและแมลงในพืช” ธาตุอาหารหลักตัวสุดทายนั้นมีความสําคัญ

ไมแพตัวอื่นๆ นั่นก็คือ โพแทสเซียม ซึ่งมีบทบาทอยางมากในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต นํ้าหนัก และความแข็ง

แรง ทนทานตอโรคตางๆ เรามาพิจารณาในสวนของผลงานวิจัยไปพรอมๆ กันเลย จากการทดลอง ผลของการ

ใชปุยโพแทสเซียมในอัตราที่แตกตางกันตอการเขาทําลายของแมลงวันเจาะลําตนถั่วเหลือง พบวา การใสปุย

โพแทสเซยีมเพิม่ขึน้ทีอ่ตัรา 25, 50 และ 75 กโิลกรัมของโพแทสเซียมทีล่ะลายนํา้ได (K
2
O) ตอไร มแีนวโนมทําให

รอยละของแมลงวันเจาะลําตนลดลงมากถึง 71.94, 79.13 และลดลง 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเทียบ

กับการไมใสปุยโพแทสเซียม (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1 อัตราการใชปุยโพแทสเซียมที่แตกตางกัน (K = K
2
O) ตอการเขาทําลายของแมลงวันเจาะลําตน 
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 ทีนี้เราลองมาดูโรคในขาวกันบางนะครับ สําหรับขาวที่เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของเรานั้นมักจะพบ

โรคที่เจอกันไดบอยๆ ในแปลง เชน โรคใบจุดสีนํ้าตาล โรคกาบใบแหง โรคไหม และเมล็ดดาง เปนตน จากงาน

ผลการทดลองการใสปุยในอัตราตางๆ ตอการเกิดโรคใบจุดสีน้ําตาลในขาว พบวา การท่ีเราใสปุยตัวทาย 

(โพแทสเซียม) สามารถชวยลดความรุนแรงหรือเปอรเซ็นตการเกิดโรคใบจุดสีนํ้าตาลในขาวได จากเดิมไมมีการ

ใสปุยโพแทสเซียม ขาวเปนโรคประมาณ 20 เปอรเซ็นต แตเมื่อมีการใสปุยที่มีโพแทสเซียมในอัตรา 12 กิโลกรัม

ตอไร พบวา ขาวมีความแข็งแรงขึ้นมีรอยละการเกิดโรคใบจุดสีนํ้าตาลไมถึง 10 เปอรเซ็นตเทานั้น (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ปริมาณปุยโพแทสเซียมตอรอยละการเกิดโรคใบจุดสีนํ้าตาลในขาว

 และอีกหนึ่งตัวอยางงานทดลอง การใชปุยในอัตราที่แตกตางกันตอโรคกาบใบแหงในขาว พบวา 

การใสปุยที่มีโพแทสเซียมในอัตราที่สูงขึ้นทําใหพืชมีความแข็งแรงและทนทานตอโรคกาบใบแหงเพิ่มขึ้น และ

ทีไ่ดผลดีทีสุ่ด คือ การใสปุยที่มโีพแทสเซียมในอัตรา 39.52 กโิลกรมัตอไร ทําใหลดการเกิดโรคกาบใบแหงในขาว

ไดมากถึง 31.7 เปอรเซ็นต (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ปริมาณปุยโพแทสเซียมตอรอยละการเกิดโรคกาบใบแหงในขาว  
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 เปนอยางไรกนับางครบั บทบาททีส่าํคญัทางดานการปองกันโรคและแมลงของปุยตัวทายหรือโพแทสเซียม 

จากบทความทั้งหมด 3 ตอน ไมวาจะเปนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ทั้ง 3 ธาตุเปนธาตุที่จําเปนใน

การเพิม่ผลผลิตของพชืทัง้สิน้ โดยในตอนที ่1 เรือ่ง “ปุยอนิทรยีกบัการเขาทาํลายของโรคและแมลง” จะเปน

ตอนของไนโตรเจนซึ่งหากใชในปริมาณที่สูง ไมวาจะเปนในรูปปุยอินทรียหรือเคมี ก็จะเปนอาหารชั้นดีใหแกโรค

และแมลงเขามาทาํลาย ดงันัน้จงึจาํเปนตองใชอยางเหมาะสมและใชยาปองกนักาํจดัศัตรพืูชอยางถกูตอง สาํหรบั

ตอนที ่2 และ 3 “ปุยฟอสฟอรสักบัการเขาทําลายของโรคและแมลง และปุยโพแทสเซียมกบัการเขาทาํลาย

ของโรคและแมลง” แสดงใหเห็นวา การใชปุยที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทําใหพืชมีความแข็งแรง

และลดการเขาทําลายของโรคและแมลงไดในระดับหนึ่ง 

 ดังนั้น หากเราใชปุยที่มีไนโตรเจนสูง ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของโรคและแมลง ก็มีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะ

ตองใชปุยที่ใหธาตุอาหารตัวอื่นๆ เชน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เมื่อพืชไดรับธาตุอาหารหลักอยางครบถวน 

พืชก็จะมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะตอสูกับโรคและแมลงเหลานั้นไดเชนกันแตตองไมลืมฉีดยาปองกันและ

กําจัดศัตรูพืชดวยนะครับ เพื่อผลผลิตที่เต็มประสิทธิภาพของพวกเรา

 สุดทายนี้ทางผู เขียนก็หวังเปนอยางย่ิงวาผู อานทุกทานจะไดรับความรู และแนวคิดที่นาสนใจ

สําหรับทั้ง 3 ตอนท่ีผานมา เพื่อนําไปประยุกตใชในการทําการเกษตรโดยไมยึดติดกับทางใดทางหนึ่งท่ีสุด

โตงเกินไป และควรหาจุดคุมทุนใหไดกําไรอยางแทจริง
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โรคยอดฮิตในขาว

รูปที่ 4 โรคใบไหม และโรคใบจุดสีนํ้าตาลในขาว (กรมการขาว; http://www.ricethailand.go.th/) 

ที่มา : ปลูกพืชอินทรียไมดีอยางที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกวาไหม ?

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อํานาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร บางเขน

 องคความรูเรื่องขาว. โรคขาว และการปองกันกําจัด. กองวิจัยและพัฒนา กรมการขาว. 

 (สืบคนเมื่อ 25/08/64 : http://www.ricethailand.go.th/)  

 Perrenound S., (1990). Potassium and Plant Health. 2nd completely revised edition. IPI 

 Research Topics NO.3. International Potash Institute Bern/Switzerland 

 

 เรียบเรียงและดัดแปลง : แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท 

 ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)
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 การเกษตรเปนอาชีพของทุกคน ไมเปนอาชีพ

หลักก็เปนอาชีพรอง หรืออาชีพเสริม ไมวาใครจะมี

อาชีพอะไร เปนทหาร ตํารวจ หมอ พยาบาล วิศวกร 

เมื่อเกษียณอายุแลวทุกคนก็หันไปทําการเกษตร

เปนสวนใหญ และก็มีระบบเกษตรหลายอยางใหเลือก 

เพราะการเกษตรมี การเกษตรแบบทํามาหากิน 

เกษตรทาํมาคาขาย เกษตรชืน่ชม เกษตรเพือ่การศกึษา 

เกษตรเพื่อการทองเที่ยว เกษตรเพื่อการกีฬา

  

 ในขณะที่มีปญหาโควิด 19 การเกษตรแบบ

ทํามาคาขาย และเกษตรเพื่อการทองเที่ยวตกตํ่า

ตามสถานการณ ผูคนบางสวนตกงาน กลับบานไป

ทําเกษตรแบบทํามาหากิน โดยพลิกฟ  นผืนดิน

ที่บานเกิด ปลูกพืชเลี้ยงสัตว เลี้ยงกุ ง เลี้ยงหอย 

เลี้ยงปู เลี้ยงปลา หรือแมแตแมงดา จิ้งหรีด เปด ไก 

วัว ควาย ตามความเหมาะสม 

¡ÃÐáÊºÍ¹ÊÕ
โดย...ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
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ไม ดอกไมประดับในยุคก อนทําเป นอาชีพไม ได  

บอนสีเปนพืชแรกที่แหวกแนว เปนตนไมที่ทําเงิน

ทํารายไดดี 

 ต อ น น้ั น ผ ม เ รี ย น อ ยู  ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เกษตรศาสตรชั้นปที่ 3 ราวป พ.ศ. 2515 ทุกเสาร-

อาทิตย จะไปสนามหลวง ซึ่งเปนตลาดใหญกลางกรุง 

ขณะนั้นยังไมมีสวนจตุจักร สมัยนั้นกวยเตี๋ยวชาม

ละไมเกิน 3 บาท บอนสีราคาตนละหลายพันบาท 

ผมตระเวนไปตามบ านที่ปลูกบอนสี  และช วย

อาจารยผมปลูกบอนสี ขายบอนสี ในยุคนั้นฮิตมาก 

เนือ่งจากมกีารผสมพนัธุและมลีกูไมแปลกๆ ทีเ่กดิใหม

มากมาย 

 การตั้งชื่อบอนก็ตั้งชื่อกันเป นตับๆ เช น 

ตับสามกก มีช่ือฮกหลง ขงเบง กวนอู งาวกวนอู

เตียวหุย เลาป  และอื่นๆ ตับขุนชางขุนแผน เชน 

พระพันวษา ขุนชาง ขุนแผน ขุนไกร ขุนศรีวิชัย 

อาจารยมั่น อาจารยคง ดาบฟาฟน นางเมย ฯลฯ 

ตับรามเกียรติ์ เชน ทศกัณฑ พระราม พระลักษณ 

หนุมาน กุมภกรรณ ตับจังหวัด เช น มุกดาหาร 

ศรีบุรีรัมย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย กระบี่ ตรัง 

พัทลุง สงขลา จังหวัดระนอง ฯลฯ และตับอื่นๆ 

อีกมากมาย 

 สถานการณที่เกิดขึ้นทําใหคนสวนใหญจน 

แตคนรวยแมไมรวยขึ้นแตก็ไมจนลง และสวนใหญ

ตองใชชีวิตอยูบาน กระแสเกษตรช่ืนชมกลับมาโดงดัง 

โดยเริ่มจากไมดาง เชน กลวยดาง และตามมาดวย

ไมดางตางๆ อีกหลายชนดิ ราคาสงูปรีด๊ ราคาเปนลาน

หรือหลายลาน แนนอนราคาที่เกิดขึ้นเกิดไดจากหลาย

ลักษณะ เชน การปนราคา การปนราคา กลไกตลาด

ของมีนอยความตองการมาก ฯลฯ ที่แนๆ คือราคาไม

ประดับราคาสูง ซึ่งส งผลใหเกษตรกร ชาวบาน 

ประชาชนทีป่ลูกไมกระถางมรีายไดพอประทงัชีวิต หรือ

บางรายรํา่รวยเลยก็ม ียิง่ในยคุปจจบัุนระบบโลจสิตกิส 

คอืการขนสงมบีรกิารมากมาย และระบบการตดิตอสือ่

สารจากเฟซบุก ยูทูบ และอื่นๆ ทําใหเกิดระบบการ

ตลาดออนไลน คนซื้อคนขายตางคนตางพอใจ 

 

 

  เรื่องนี้ถายอนอดีตก็ตองบอกวาไมประดับ

ที่เคยโดงดังในอดีตคือบอนสีก็กลับมาโดงดังอีกคร้ัง 

เ ม่ือก อนผู คนจะปลูกเฉพาะพืชที่ กินได  เท านั้น 
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 การปลูกบอนสีสมัยก อนต างจากสมัยน้ี

คือ สมัยกอนตองใชไมลูกชิ้นผูกลวดเล็กๆ หรือ

สายโทรศัพทมาคํ้าบอน เพื่อใหใบตั้งทุกใบ ซึ่งตางจาก

ปจจุบัน ที่แคเพียงใชวัสดุรวบใบบอนไมใหแบะออก 

เทานัน้เอง ตอนน้ันบอนสีโดงดังขนาดกระถางไมพอใช 

เน่ืองจากสมยักอนมแีตกระถางดินเผา ซึง่ตองไปสัง่ทาํ

ที่เกาะเกร็ด ที่ปากเกร็ด หรือท่ีราชบุรี จนวันหน่ึง

บอนสีก็ลดความนิยมลง กระแสการปลูกวานตามมา 

และตามมาดวยโปยเซียน ชวนชม ก็ดังตามๆ กันมา 

จนตอนนี้บอนสีกลับมาดังอีกครั้ง โดยความรูสึกสวน

ตัวผม ชื่นชอบบอนสีมาตลอด เนื่องจากความ

หลากหลาย และเม็ดสีที่สวยสดงดงาม หลากหลาย

นี่เอง

 เพ่ือไมใหตกกระแสเราจึงควรรู ว าบอนสี

เขาปลูกกันอยางไร ซึ่งเปนบทความจากเอกสาร

เทคนิคการผลิตบอนสีเพื่อการคา ศูนยสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) 

กรมสงเสริมการเกษตร แมจะเปนบทความที่เขียนไว

นานแลว แตเปนเอกสารที่อานแลวเขาใจงาย จึงขอ

อนุญาตนํามาเสนอไว ณ ที่นี้ 

เทคนิคการผลิตบอนสีเพื่อการคา
 บอนสี (Caladium) เปนไมใบที่ใบมีสีสันและ

ลายใบสวยงาม ตลอดจนมขีนาดรปูใบแตกตางกันมาก

จนไดรับการขนานนามวา “ราชินีแหงไมใบ” Queen 

Of the Leafy Plant

 การปลูกเลี้ยงบอนสีในมุมมองของประชาชน

ทั่วไป มองวาการเลี้ยงบอนสีนั้นดูแลยากตองการ

การเอาใจใสดูแลอยางใกลชิดนั้นจริง สําหรับเพื่อการ

ประกวด แตเพ่ือการปลูกประดับทั่วไป ซึ่งถาเรา

สามารถลบภาพจากมุมมองของประชาชนท่ัวไปได 

ก็จะทําใหมีการใชประโยชนจากตนบอนสีเพื่อการ

ประดับมากขึ้น
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 บอนสีเปนไมหัวท่ีมีลําตนอยูใตดิน มีลักษณะ

เปนหัว เมื่อไดรับความชื้นจะงอกรากและแตกใบ

เปนกอ มีกานใบยาว ใบมีสีแดง เขียว ชมพู มวง 

เหลือง ขาว เปนตน และผิวหนาใบจะมีลวดลายจุด 

หรือมีรูปใบแตกตางกัน บอนสีตองการแสงรําไร 

50-70 เปอรเซ็นต มีความตองการน้ําระดับปานกลาง

ชอบความชื้นสูง 70-95 เปอรเซ็นต อุณหภูมิที่

เหมาะสม 21-35 องศาเซลเซียส

 ประเภทของบอนสี
 แบงตามรูปแบบของใบดังนี้

 บอนใบไทย รูปใบคลายหัวใจกานใบอยู

กึ่งกลางใบ ปลายใบแหลม หูใบฉีกไมถึงกานใบ

 บอนใบยาว ใบเรยีวปอม ปลายใบเรยีวแหลม 

กานใบอยูตรงรอยหยักบริเวณโคนใบ หูใบฉีกถึงกานใบ

 

 บอนใบกลม ใบคอนขางกลมหรือรี ปลายใบ

มน กานใบอยูกึ่งกลางใบ
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 บอนใบกาบ รูปรางของกานใบจะแผแบน

ตั้งแตโคนใบถึงคอใบ ลักษณะคลายใบผักกาด

 การผลิตบอนสีเพ่ือการจําหนาย สามารถ

แยกได 2 ประเภท คือ

 1. การผลิตเปนไมกระถาง

 2. การผลิตเปนหัว เพื่อการสงออก

การผลิตบอนสีเปนไมกระถาง

แบงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. การขยายพันธุโดยวิธีการผาหัว

 นําหัวจากตนท่ีสมบูรณอายุ 6 เดือน ลางทํา 

ความสะอาด ตัดรากเก าออก นําหัวผ่ึงในที่ร ม 

20 นาที

 

 การผาหัวควรหามีดที่คมบางสะอาด ผาหัว

จากดานบนลงมาดานลางเปนชิ้นบาง ทอนเปนชิ้นสั้น

ไมเกิน 1 ซม. นํามาใสในภาชนะที่มีนํ้า หามใชมือลาง

หัวบอนกับน้ําจะทําใหคัน ควรใชไมเล็กคนเบาๆ 

เทนํ้าทิ้ง 2-3 ครั้ง ใหยางหมด นําชิ้นเนื้อบอนที่ผาแช

ยากําจัดเชื้อรา 10 นาที นําขึ้นมาผึ่งลมบนกระดาษ

หนังสือพิมพ
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 นําทรายหยาบลางนํ้าใหสะอาดจนไดนํ้าใส 

นาํทรายมาใสในภาชนะพลาสตกิ จงึนําชิน้เนือ้บอนวาง

บนทรายในภาชนะพลาสติก หลังจากน้ันคลุมปาก

ภาชนะดวยพลาสติกใส วางไวในที่รมนานประมาณ 3 

สัปดาหชิ้นบอนจะเริ่มงอก

 หลังจากนั้น 1 สัปดาห จึงจะเร่ิมมีใบ 1 ใบ 

ใหนําตนกลายายปลูกลงกระถางพลาสติกขนาด 

3-4 นิ้ว

2. การปลูกบอนสีเปนไมกระถาง

 ดินปลูกตองเปนดินรวนซุยผสมใบไมผุ เชน 

ใบทองหลาง ใบกามปู นําดินมาตากใหแหง



19เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 นําต นกล าย ายปลูกลงกระถางพลาสติก 

ขนาด 3-4 นิว้ ทีบ่รรจดิุนปลกู กดดินใหแนน นาํกระถาง

แชนํ้าใหชุม นํามาวางไวในตูบอนซึ่งมีนํ้า วางตูบอนที่

แสงรําไร 50-70 เปอรเซ็นต

 ตูบอนสคีวรมขีนาด กวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 

สูง 50 เซนติเมตร และมีหลังคาจั่ว สูง 30 เซนติเมตร 

โครงตูทาํจากวสัดุ เชน ไม เหลก็เสน ทอพลาสตกิแลวก

รุดวยพลาสติกใส

 ประโยชนของตู บอนเก็บรักษาความชุมชื้น

ทําใหตนบอนเจริญเติบโตไดดี งายตอการดูแลรักษา

ตนบอนสี ภายใน 2 เดือน สามารถจําหนายเปน

ไมกระถางได

การจําหนายบอนสีกระถาง
 ผูขายจะตองบอกกับผูซื้อใหเขาใจถึงการดูแล

ตนบอนสีกระถาง จะตองมีการใหนํ้าต นบอนสี

สมํา่เสมอ โดยมภีาชนะรองกระถางใหมีนํา้หลอกระถาง

ประมาณ 1 ใน 3 ของความสงูกระถาง ควรวางกระถาง

ในสถานที่รําไร หามโดนแสงแดดจัด การดูแลรักษา 

รดนํา้ตนบอนสีทีร่ะดบัผิวดนิไมใหโดนใบจะทําใหใบชํา้

และหักงาย

การผลิตหัวบอนสีเพื่อการสงออก
 หัวบอนสีเพื่อการสงออก ควรมีขนาดเสนผา

ศูนยกลางหัวตั้งแต 2 เซนติเมตร ขึ้นไป จึงจําเปนที่จะ

ตองปลกูตนบอนสีลงดินนาน 7 เดอืน เพื่อจะไดหวัที่มี

ขนาดใหญ โดยแบงขั้นตอนเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การเตรียมพื้นที่ปลูก ควรเตรียมในชวง

เดือนเมษายน เปนดินรวนปนทราย ระบายนํ้าดี ดินมี

คาความเปนกรด-ดาง 6.5-7.0 การเตรียมพืน้ทีค่วรเกบ็

ซากพืชในแปลงเผาท้ิง ไถดิน ตากดินนาน 30 วัน 

ไถและคราดเก็บวัชพืชออกจากแปลง ใชยูเรียผสมปูน

ขาว อัตราสวน 1:10 ปริมาณ 880 กิโลกรัมตอไร 

ใสลงดินกอนไถครั้งที่ 2 แลวจึงไถพรวน ยกแปลงสูง 

30 เซนติเมตร กวาง 1.2 เมตร เวนชองทางเดิน 0.5 

เมตร ยอยหนาดินพรอมผสมใบไมผุหรือแกลบดิบเกา 

กําหนดระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร จํานวนตนพันธุ 

ประมาณ 10,000 ตนตอไร

 2. การปลูกลงแปลงในช วงต นเ ดือน 

พฤษภาคม กรณีที่หัวบอนสีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

ตัง้แต 1 นิว้เปนตนไป สามารถนาํหวัมาผาเปน 4-6 ชิน้ 

ลางนํ้าแลวแชนํ้ายาฆาเชื้อรา ลงปลูกในแปลงไดเลย 

แตกรณีที่หัวบอนสีมีขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 

2 เซนติเมตร ใหนําหัวบอนผาแลวปลูกเล้ียงใหไดตน

พันธุ มีอายุประมาณ 2.5 เดือน จึงนําตนกลามาปลูก 

ในหลุมปลูกที่รองกนหลุมปลูกดวยฟูราดาน กดดินให

แนนบริเวณโคนตน ใชฟางแหงคลุมหนาดิน ในระยะ

ปลูกใหมควรใหนํ้าเชาเย็น จนบอนสีเจริญเติบโตไดดี 

หลังจากปลูกแลว 1 เดือน (เดือนมิถุนายน) ใชปุยสูตร 

15-15-15 อตัรา 50 กโิลกรมัตอไร  ใสรอบโคนตน อยา

ใหถูกตนจะทาํใหตนไหม หลังจากน้ัน เดือนถัดไปใสปุย
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สตูร 13-21-21 อตัรา 50 กโิลกรมัตอไร เดอืนละ 1 ครัง้ 

จํานวน 3 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน) 

หลังจากน้ัน (เดือนตุลาคม) ไมตองใสปุย เนื่องจาก

ตนบอนสีเริ่มพักตัว

ศัตรูพืช
 ตนบอนสีเปนพืชที่ไมคอยมีปญหาเรื่องโรค

และแมลง โรคที่พบสวนใหญจะเปนโรคเกี่ยวกับเชื้อรา 

และแมลงที่พบไดแก เพลี้ยออน และหนอนกินใบ

การเก็บเกี่ยวหัวบอนสี
 ในชวงเดือนตุลาคมเริ่มเขาสู ฤดูหนาว ตน

บอนสีจะเริ่มพักตัว โดยจะคอยๆ ทิ้งใบ ใบเหลืองจน

ไมมีใบเหลือ ชวงตนบอนสีเขาสูการพักตัว ควรงดการ

ใหนํา้และขดุหวัมาลางทาํความสะอาด ชบุดวยสารเคมี

ปองกันเชื้อรา ผ่ึงทิ้งใหแหง แลวจึงเก็บใสถุง กลอง 

หรือตะกรา ที่มีการระบายอากาศหรือถามีหองเย็น

ควรเก็บไวที่อุณหภูมิ  15 องศาเซลเซียส เพื่อรอ

การจําหนายตอไป

การจําหนายหัวบอนสี
 ปจจบุนัการผลิตหวับอนสี สวนใหญจะสงออก

ไปตางประเทศ ตนบอนสีที่งอกจากหัวบอนสีจะทําให

ตนแข็งแรง สามารถปลูกเปนไมประดับกระถางและ

งายตอการดูแลรักษา

ขอขอบพระคุณ เอกสารเทคนิคการผลิตบอนสี

เพื่อการคา ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน) กรมสงเสริมการเกษตร
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บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคม ีรวมกบั สมาคมการคาปุยและธรุกจิการเกษตรไทย 
มอบเงนิบรจิาคสมทบทนุสภากาชาดไทย เพือ่จดัหาวคัซนีและยาโควดิ 19 
สําหรับประชาชน

 นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ (ที่ 1 ทางซาย) ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา 
หัววัว-คันไถ มอบเงินบริจาคสมทบ “กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด 19 สําหรับประชาชน” เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
จํานวน 200,000 บาท โดยมี นายกองเอกเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช (ที่ 2 ทางซาย) นายกสมาคมการคาปุยและ
ธรุกจิการเกษตรไทย เปนตวัแทนสมาคม มอบใหกับ นายขรรค ประจวบเหมาะ (ที ่2 ทางขวา) ผูอํานวยการสาํนักงาน
จดัหารายได และ นางจนัทรประภา วชิติชลชยั (ท่ี 1 ทางขวา) รองผูอาํนวยการสาํนกังานจดัหารายได สภากาชาดไทย 
เปนผูแทนรับมอบ ณ หองประชุมคุณหญิงนวลผอง ตึกอํานวยนรธรรม สภากาชาดไทย ทั้งนี้ยอดเงินสมทบทุน
ที่ไดรับจากสมาชิกรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,520,000 บาท

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔÉÑ·
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 นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ (ท่ี 2 จากซาย) ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผู จัดการใหญ 

นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ (ที่ 1 จากขวา) และ นางมณฑา เกษตรศิลปชัย (ที่ 2 จากขวา) เจาหนาที่บริหารและผูชวย

กรรมการผูจัดการใหญ พรอมดวย นางสาวอัจฉรา ศิริวราศัย (ที่ 1 จากซาย) ผูจัดการทั่วไปฝายทรัพยากรมนุษย 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา 

หัววัว-คันไถ รวมรณรงคเชิญชวนพนักงานบริษัทไทยเซ็นทรัลฯ เขารับการฉีดวัคซีน โดยบริษัทฯ ไดจัดซื้อวัคซีน

ทางเลอืกซิโนฟารม จากราชวทิยาลยัจุฬาภรณใหแกพนกังานทกุคน เพือ่สรางภมูคิุมกันหมูและเพิม่ความปลอดภยั

ใหแกพนักงาน รวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาขององคกรในสถานการณโควิด 19 

 ท้ังนี้บริษัทฯ คํานึงถึงการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในการทํางาน และใหความสําคัญกับพนักงาน 

ซึ่งถือเปนทรัพยากรอันมีคาและเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จของบริษัทฯ

  

บมจ. ไทยเซน็ทรลัเคม ีจดัซ้ือวคัซนีทางเลอืกซโินฟารม จากราชวทิยาลัย
จุฬาภรณใหพนักงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสรางความเชื่อมั่นให
แกลูกคาขององคกรในสถานการณโควิด 19
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 นายเฉลิมพล สมาคม (กลาง) ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (คนกลาง) พรอมตัวแทน 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา 

หัววัว-คันไถ รวมกับผูนําชุมชน ทีมแพทย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จัดกิจกรรมเดินรณรงค

เนื่องในวันส่ิงแวดลอมโลกประจําป 2564 ในพื้นท่ีชุมชนหมู 5 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อสงเสริมการลดการใชพลาสติกและการคัดแยกขยะกอนทิ้ง กิจกรรมนี้ถือเปนสวนหนึ่ง

ของการปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานและชุมชนในสังคม

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี จับมือชุมชน รวมจัดกิจกรรมเดินรณรงค
เพื่อสิ่งแวดลอม ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมรอบชุมชน
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 นายเฉลิมพล สมาคม ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (ที่ 2 จากซาย) พรอมตัวแทนพนักงาน 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคา หัววัว-คันไถ 

มอบอุปกรณในการชวยเหลือผูปวยในสถานการณวิกฤตโควิด 19 เชน ชุด PPE หนากากอนามัย หนากากปองกันละออง

เช้ือโรค และนํ้าดื่ม ใหแกตัวแทนจากมูลนิธิพุทไธสวรรย จุดนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนสวนหนึ่งใน

การชวยเหลือสังคม

 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายไพศาล 

ทัศนา ผูจัดการแผนกสงเสริมการตลาด เปน

ผูแทนบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

รวมกับราน ศ.สัตยจีนการเกษตร มอบนํ้าดื่ม 

หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล างมือ 

ขาวสาร และของอุปโภค-บริโภคตางๆ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ

จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 

ในเขตพื้นที่ อ.สระโบสถ จ.ลพบุรี

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนอุปกรณในการชวยเหลือผู ปวย 
ในสถานการณวิกฤตโควิด 19 ใหแกมูลนิธิพุทไธสวรรย จุดนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับ ราน ศ.สัตยจีนการเกษตร มอบของ
อปุโภค-บรโิภคตางๆ โดยมวีตัถุประสงคเพ่ือชวยเหลือผูทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19



25เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

  หากกล าวถึงพืชเถาเล้ือยที่ นิยมบริโภค

สวนของหัวและใหรสชาติท่ีหวานอรอยไมแพมันฝรั่ง 

คาดวาหลายทานคงจะนึกถึงมันเทศเชนกัน มันเทศ

เปนอาหารที่คนไทยสามารถหารับประทานไดงาย 

ทั้งที่เปนอาหารคาวหวานและของกินเลน เชน มันตม 

แตจะมใีครทีท่ราบบางวาพชืชนดินีมี้ความสําคญัยิง่ตอ

การดํารงชีวิตของผูคนในประเทศที่มีประชากรยากจน 

เชนเดียวกับประเทศไทยที่ขาดขาวไมได นอกจากนี้

มันเทศยังมีคุณคาทางอาหารที่ดี มีประโยชนตอ

รางกายไมแพพืชผักเพื่อสุขภาพอื่นๆ 

  มันเทศเปนพืชอาหารเพื่อใช เป นแหลง

คารโบไฮเดรตแกรางกายของมนุษยที่มีความสําคัญ

อันดับ 5 ของโลก รองจากขาวสาลี  ขาวเจา ขาวโพด

และมันฝรั่ง โดยคาดวามีผลผลิตทั่วโลกมากกวา 

150 ลานตันตอป มันเทศมีแหลงกําเนิดในแถบทวีป

อเมริกาใต และเผยแพรไปยังภูมิภาคตางๆ ตั้งแตชวง 

5,000 ปที่ผานมา สมัยโบราณน้ันมันเทศเปนอาหาร

หลักของมนุษยสองเขต คือ ทวีปอเมริกากลางและ

อเมริกาใต และชนเผาโพลิเนเชียนที่อาศัยอยู บน

หมูเกาะตางๆ ในมหาสมทุรแปซฟิก และตอนเหนือของประเทศนิวซแีลนดในปจจบุนั  โดยชนเผาพืน้เมอืงเมารี

เรียกมันเทศวา กูมารา (kumara) และยังมีการใชเรียกกันจนถึงปจจุบันนี้ มันเทศนําเขามาปลูกในทวีปเอเชีย

โดยนักสํารวจชาวสเปนและโปรตุเกส แตไมปรากฏหลักฐานแนชัดวานําเขามาปลูกในประเทศไทยต้ังแตสมัยใด 

ซึง่คาดวานาจะเปนชวงกรงุศรอียธุยา ทัง้นีน้กัวิทยาศาสตรในปจจบุนัยังไมทราบแนชดัวามนัเทศน้ันวิวฒันาการ

มาจากพืชชนิดใดในอดีต 
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 ชาวพื้นเมืองในอเมริกาใต เรียกมันเทศวา 

บาตาตาส (batatas) สวนชาวยุโรปเรียกเพี้ยนไปเปน 

โพเทโท (potato) ท้ังน้ีในเขตยุโรปนั้นมีพืชที่มีลักษณะ

เปนหัวและสามารถใชรับประทานเชนกัน คือ มันฝร่ัง 

แตไมมีรสหวานเหมือนกับมันเทศ ดังนั้น จึงเรียก

มนัเทศวา สวีท โพเทโท (sweet potato แปลวา มนัฝรัง่

หวาน)  และเรยีกมนัฝรัง่วา ไอรชิโพเตโต (Irish potato) 

หรือ โพเทโท แมวาช่ือตามภาษาอังกฤษของมันเทศ

จะใกลเคียงกับมันฝรั่ง แตก็ไมไดจัดอยู ในพืชกลุม

เดียวกันตามหลักชีววิทยา และในบางประเทศอาจมี

ความสับสนวามันเทศมีชื่ออีกชื่อหน่ึงวา แยม (yam) 

ซึ่งจริงๆ แลว เปนพืชตางชนิดกัน โดย yam คือพืชใน

กลุมมันมือเสือและมันไม เปนตน 

 มันเทศ เปนพืชใบเลี้ยงคู จัดเปนพืชที่อยูใน

กลุมเดียวกับผักบุงที่ใชเปนอาหารของมนุษย ผักบุง

ทะเล ผักบุงประดับ และพืชอื่นๆ มากกวาพันชนิด 

แตมันเทศเปนเพียงชนิดเดียวในกลุมน้ีที่มีการสะสม

แปงในสวนของรากมากมาย และมีรสชาติหวาน

เมื่อผานการทําใหสุกดวยความรอน มันเทศมีการ

เจริญเติบโตแบบเถาเลื้อยบนผิวดินหรือตั้งตรงขึ้น

เมือ่พนักบัสิง่คํา้ยนั โดยมมีนัเทศเพยีงบางพนัธุเทานัน้

ที่มีลักษณะเปนพุม ลําตนของมันเทศมีทั้งแบบเหลี่ยม

และกลม แตกกิ่งกานสาขามากมาย และบริเวณขอ

ปลองอาจจะมรีากเจริญออกมา ใบมนัเทศมสีแีตกตาง

กันไปตามแตละพันธุ เชน สีเขียวออน เขียวเขม สีมวง 

และสีเขียวปนมวง เปนตน รูปทรงใบมีทั้งรูปหัวใจ 

รูปไข คอนขางกลม และรูปหอก เปนตน ผิวใบทั้งสอง

ดานเกลีย้งหรือมขีนกระจาย ขอบใบมทีัง้เรยีบและหยกั 

ดอกมันเทศออกเปนชอตามงามใบ มีสีมวงออน 

โดยจะพบการออกดอกเม่ือปลูกในเขตรอนเทานั้น

แตมักจะไมติดเมล็ด สวนของหัวมันเทศก็คือราก 

ซึ่งเปนชนิดรากสะสมอาหารคือ สามารถเก็บสะสม

สารอาหารประเภทแปงได โดยทั้งรากแกว รากฝอย 

และรากที่เกิดบริเวณขอปลองของมันเทศสามารถ

สะสมแปงและพฒันาเปนหวัไดท้ังส้ิน ดังน้ัน ตนมันเทศ

ใดๆ หากมีการปลอยใหเจริญเติบโตตามธรรมชาติ

อาจสามารถสรางหัวมันเทศไดมากกวา 50 หัวตอตน 

หัวมันเทศมีลักษณะเปนรูปกระสวยหรือ หรือทรง

กระบอก ดานหัวทายเรียวตรงกลางปอง สีผิวของ

เปลือกหัวมันเทศมีทั้งแดง มวง มวงออน นํ้าตาล และ

ขาว เปนตน สวนเนื้อของหัวมันเทศก็มีหลายสีเชนกัน 

คือ มวง ขาว สม และเหลือง เปนตน

 มันเทศสามารถใชเปนอาหารของมนุษยไดเปน

อยางดี เปนไดทั้งอาหารคาวและหวาน อาหารคาว

เชน แกงเลยีง แกงคัว่ แกงกะหรี ่และแกงมสัมัน่ เปนตน 

สวนอาหารหวาน เชน มนัเทศตมน้ําตาลใสขิง แกงบวด

มันเทศ มันเทศทอดกรอบ มันเทศเชื่อม มันเทศกวน

มันเทศฉาบ มันเทศรังนก และมันเทศเผา เปนตน 

หัวมันเทศมีปริมาณคารโบไฮเดรตสูง ดังนั้น ในบาง

ประเทศแถบทวีปแอฟริกาจึงบริโภคมันเทศเปน

อาหารหลัก มันเทศยังเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรม
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ไดหลายอยาง เชน ใชทําแปง แอลกอฮอล เหลา และ

นํ้าสมสายชู ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเปนพืช

วัตถุดิบใชในการผลิตเอทานอลเพื่อผลิตน้ํามันแกส

โซฮอลอีกชนิดหนึ่งก็เปนได นอกจากนี้ยังมีการสกัด

สารสีจากหัวมันเทศเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารและ

ยา รวมถึงการสกัดสารสําคัญเพื่อใชเปนสวนประกอบ

ของเคร่ืองสําอางอีกดวย นอกจากมันเทศจะเปน

อาหารของมนุษยแลว ยังใชเปนอาหารสําหรับสัตวได 

เชน อาหารหมู อาหารวัว และอาหารแพะ เปนตน 

โดยสามารถใชไดทั้งสวนหัว เถา และใบ 

  

  

 นอกจากสวนหัวมันเทศที่นิยมรับประทาน

แลว ยังสามารถนําสวนของใบและยอดออนไปเปน

สวนประกอบของอาหารคาวได เชน ผัดน้ํามันหอย 

ลวกนํ้ารอนจิ้มกับนํ้าพริก รวมถึงใชเปนผักเครื่องเคียง 

โดยเฉพาะในประเทศเวียดนามที่นิยมบริโภคกันอยาง

แพรหลาย  ใบมนัเทศมสีารอาหารทีม่คีณุคาตอรางกาย

เชนกัน โดยในใบของหัวมันเทศแดงมีทั้งโปรตีน ไขมัน 

นํ้าตาล และแรธาตุชนิดตางๆ เชน โพแทสเซียม เหล็ก 

ฟอสฟอรัส เบตา-แคโรทีน และวิตามินซี เปนตน และ

จากการศึกษา พบวา ใบมันเทศมีสรรพคุณในการ

กระตุนภูมคิุมกนั หยดุยัง้เลอืดจากบาดแผล ลดนํา้ตาล 

ขบัระบายพษิ รกัษาโรคมองไมเหน็ในทีม่ดื บํารงุสายตา 

หากบรโิภคบอยครัง้จะชวยระบายทอง ปองกันทองผูก 

บํารุงผิว และชะลอสังขารไมใหแกเกินวัย ซ่ึงจะเห็น

ไดวาสวนประกอบทางโภชนาหารของใบมันเทศมี

มากกวาในผักที่เรารูจักหลายชนิด ดังนั้นทางศูนยวิจัย

พืชผักแหงเอเชียจึงไดจัดใบมันเทศแดงใหอยูในกลุม

ของผักที่อุดมสมบูรณทางอาหาร และยกยองใหเปน

ราชินีแหงพืชผัก

 หัวมันเทศ เปนแหลงคารโบไฮเดรตชั้นดีที่ให

พลังงานโดยไมกอพิษตอรางกายเหมือนกับอาหารท่ี

แปรรูปจากแปงและนํ้าตาลแบบอื่นๆ และมีวิตามินเอ

สูงมาก มีเส นใย โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส 

เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซิน โฟเลต และ

วิตามินซี นอกจากนี้ ยังมีสารสีสําคัญตางๆ คือ 

สารเบตา-แคโรทีน ซึ่งพบในหัวมันเทศที่มีเนื้อสีเหลือง

และสม และสารแอนโทไซยานิน ซึ่งพบในหัวมันเทศ

ที่มีเนื้อสีแดงและมวง

 คารโบไฮเดรตเปนองคประกอบของสิง่มีชวิีต

ทุกชนิด เปนวัตถุดิบในการสรางพลังงานแกรางกาย 

ชวยสงวนโปรตีนใหร างกายนําไปใชในทางที่เปน

ประโยชนมากที่สุด สวนคารโบไฮเดรตที่เหลือใช

จะเปลี่ยนเปนไขมันสะสมในรางกายได

 เบตา-แคโรทีนเปนสารตั้งตนของวิตามินเอ 

มีบทบาทสําคัญในการรักษาสุขภาพและเพิ่มระบบ

ภูมิคุ มกันใหแข็งแรง นอกจากนี้ยังทําหนาที่เสมือน

เปนสารตานอนมุลูอสิระ ลดความเสีย่งตอภาวะมะเรง็

บํารุงรักษาผิวพรรณ บํารุงสุขภาพของดวงตา และ

ชะลอความแก เปนตน สวนแอนโทไซยานนิกเ็ปนสาร

ตานอนุมูลอิสระเชนกัน ทําใหเซลลบุผนังหลอดเลือด

มีความออนนิ่ม ผิวหนังไมเหี่ยวแหงเร็วกอนวัยอันควร 

และยังชวยลดอัตราเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจและ
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เสนเลือดอุดตันในสมองอีกดวย

 เนื่องจากมันเทศมีคาร โบไฮเดรตชนิด

คอมเพล็กซ ปลอยพลังงานชา มีกากใยมาก ทําให

อิ่มทองอยู ได และยังเปนแหลงวิตามินบี 6 ที่ดี 

ซึ่งเชื่อกันวาชวยบรรเทาอาการกอนมีประจําเดือน 

และยงัชวยรางกาย ผลติพลงังานจากอาหารไดมากขึน้ 

ดั งนั้น มันเทศจึง เป นพืช ท่ีกล าวถึง กันมากใน

การบริโภคเพื่อรักษาสัดสวนในคุณผู หญิงท้ังหลาย 

สวนสรรพคุณของมันเทศทางดานสมุนไพร เชน ใชใบ

ตําพอกฝ เถาตมด่ืมแกไขขออักเสบ สวนหัวมันเทศ

ชงนํ้าด่ืมแกกระหาย บํารุงมามไต แกเมาคลื่น น้ําคั้น

จากหัวมันเทศทาแกแผลไฟไหม สวนของเถาและ

หัวมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได

 มันเทศเป นพืชที่ เหมาะต อการปลูกใน

ประเทศไทยอยางยิ่ง เพราะสามารถเจริญเติบโต

ไดดี และใหผลผลิตของหัวคอนขางสูง จึงพบการปลูก

กระจายอยูทั่วท้ังประเทศ ทั้งแบบปลูกเพื่อบริโภค

ในครัวเรือนและปลูกเชิงพาณิชย ลักษณะการปลูก

มันเทศสามารถแบงได 2 แบบ ตามลักษณะพื้นที่ปลูก 

คือ เขตพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุม 

 การปลูกมันเทศในเขตที่ดอนซึ่งนํ้าทวมไมถึง

นั้นสามารถปลูกมันเทศไดปละ 2 ครั้ง คือ ในฤดูฝน

ต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน 

และอีกครั้ งคือหลังฤดูฝนราวเดือนกันยายนถึง

พฤศจิกายน ท้ังนี้ หากอยู ในเขตชลประทานและ

มกีารจดัการปลูกทีดี่ก็จะสามารถปลกูไดถึง 3 ครัง้ตอป 

การปลูก เริ่มไถและพรวนดิน 2-3 ครั้ง เสร็จแลวยก

แปลง โดยแตละรองหางกันประมาณ 1 เมตร ความสูง

ของรองประมาณ 50 เซนตเิมตร ในขณะทีเ่ขตพืน้ท่ีลุม 

เชน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สามารถปลูกได

ปละครั้งเทานั้น คือ ชวงมีนาคมถึงกรกฎาคม เพื่อให

เก็บเกี่ยวหัวมันเทศกอนกันยายน เพราะชวงเวลานั้น

จะมีน้ําทวมขังในแปลงปลูกซึ่งจะทําใหหัวมันเทศเนา 

โดยจะทําแปลงปลูกแบบรองจีน และในแตละแปลงจะ

ทําแปลงลูกฟูกตามแนวขวางของแปลง ซึ่งเรียกกันวา 

ลูกหม ูมคีวามกวางประมาณ 50 เซนตเิมตร โดยแตละ

แปลงลูกฟูกหางกันประมาณ 2-3 เมตร 

 การปลกูมนัเทศนยิมใชสวนของเถาในการปลกู 

โดยตัดเถามันเทศยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ฝงลง

ไปบนสันรอง หางกันประมาณ 50 เซนติเมตร เชนกัน 

โดยวิธีการฝงมีหลายรูปแบบ เชน 

 1. ฝงสวนของโคนเถาทํามุมประมาณ 45 

องศากบัพืน้ดนิ ฝงเถาลงไปในดนิและใหสวนปลายโผล

ออกมาเหนือพื้นดิน วิธีปลูกนี้เปนที่นิยมมากที่สุด

 2. ปลูกแบบฝงใหหัวทายเถาโผลเหนือพื้นดิน

 3. ปลูกแบบมวนขมวด โดยมวนโคนเถาเปน

แบบวงกลมแลวฝงสวนน้ันไวใตดิน สวนปลายเถาให

โผลเหนือพื้นดิน

 4. ปลูกโดยใชหนอจากหัวและเถาชํา ซึ่งมีใบ

ตดิ 1 ใบ โดยคดัเลือกหวัมนัเทศทีม่ขีนาดโต ปราศจาก

โรคและแมลง ลางนํา้ใหสะอาดแลวแชนํา้ปนูเพือ่กนัรา

ไวประมาณ 1 ชั่วโมง เอาหัวมันเทศนั้นลงเพาะแบบ

นอนในทรายพรมนํ้าใหเปยกท้ิงไว 6-7 วัน จะมีหนอ

งอกข้ึนมาตามตาของหวั ใชมดีคมๆ และสะอาดผาแบง

หัวมันเทศออกเปนซีกๆ แตละซีกใหมีหนอติดอยู 2-3 

หนอ เพื่อกันเนาใหเอาปูนแดงที่ใชกินกับหมากทาท่ี

รอยแผลนั้นหรือแชลงในนํ้ายาบอรโดซมิกซเจอร 

(bordeaux mixture) เพือ่ปองกนัราและกนัเนา แลวเอา

ซกีมนัเหลาน้ันลงปลูกในแปลงเพาะชาํจนออกรากและ

หนอขึ้นงามดีแลวจึงยายไปปลูกในไร
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 การเก็บเกี่ยวหัวมันเทศแตละพันธุนิยมใช

แรงงานในการขดุหัวมนัเทศโดยใชจอบหรอืเสยีมตางๆ 

แตอุปกรณที่นิยมในการใชเพื่อขุดหัวมันเทศ คือ จอบเขา

ควาย (จอบสองเขาขุด) โดยการเก็บหัวมันเทศตอง

ระมัดระวงัไมใหหวัมนัเทศมแีผลเพราะจะทาํใหเนาเสีย

งายและราคาตก ระยะการเก็บเก่ียวหัวมนัเทศแตกตาง

กันไปตามแตละพันธุ ดังนี้ 

 1. พันธุเบา คือ พันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยว

ประมาณ 90 วัน หลังจากปลูก เชน พันธุ ‘พิจิตร 1’ 

‘พจ113-7’ ‘พจ. 115-1’ และ‘ พจ. 166-5’ เปนตน

 2. พันธุ กลาง พันธุ ที่มีอายุการเก็บเก่ียว

ประมาณ 120 วัน หลังจากปลูก เชน พันธุ ‘แมโจ’ 

และ ‘หวยสีทน’ เปนตน

 3. พันธุ หนัก  พันธุ ที่ มีอายุการเก็บเกี่ ยว

ประมาณ 150 วนั หลงัจากปลกู เชน พนัธุ ‘โอกดุ’ (เกษตร)

 ผลผลิตของหัว หรือนํ้าหนักหัวที่ไดน้ันข้ึนอยู

กับพันธุ  ดินที่ใชปลูก ฤดูปลูกและปจจัยอื่นๆ เชน 

การใสปุย และการใหนํ้า เปนตน โดยทั่วไปแลวพันธุ

พืน้เมอืงจะมนีํา้หนกัหวัประมาณ 2 ตนัตอไรในฤดูแลง 

แตในฤดูฝนจะมีนํ้าหนักหัวประมาณ 8 ตันตอไร

สวนพันธุหัวสีแดงจะมีนํ้าหนักหัวตํ่ากวานี้

 มันเทศสดสามารถเก็บไวใชทําประโยชนได

นานพอสมควร ถาเก็บไวในที่โปรง ไมอับลม และในที่

มีอากาศเย็น เชน ในหองใตถุนบาน ควรใชหัวที่เปน

แผลและผวิชอกช้ําเสยีกอน หลกัทีค่วรถอืปฏบิตัเิพือ่ให

หัวมันเทศเก็บไวไดนานไมเสื่อมเสียเร็วมี 4 ขอ คือ

 1. หัวมันเทศที่จะเก็บไวไดนาน ตองขุดเมื่อ

หัวมันแกเต็มที่ถึงขนาด หัวออนจะเนางาย

 2. เวลาขุดตองระมัดระวัง อยาใหหัวมันชํ้า

หรือมีบาดแผล ถามีบาดแผลจะเปนทางนําเชื้อโรค 

ทําใหหัวเนางาย

 3. กอนจะนําเขาเก็บในที่เก็บรักษาตองผ่ึง

หัวมันใหแหงสนิท อยาใหเปยกชื้น

 4. ในหองที่เก็บหัวมันเทศตองมีอากาศเย็น

อยูเสมอ อยาใหรอนจดั หรอืเยน็จัดจนเกนิไป อณุหภมิู

ที่ใชประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเชนนี้

ชวยเก็บหัวไดนานถึง 3 ป โดยหัวไมงอกและแตกตา

ออกมา ถาไมตองการเก็บหัวสด จะทําเปนแบบตาก

แหงก็ได ฝานหัวเปนแวนบางๆ ตากใหแหงสนิทและ

นึ่งบริโภคเมื่อตองการ

 ปจจุบันมีพันธุมันเทศที่กลาวกันถึงมาก คือ 

มันหวานญี่ปุน ซึ่งเปนมันเทศเนื้อสีเหลือง เปลือกหัว

มีสีมวงแดง โดยกลาวกันวามีรสชาติหวานและสวน

ของยอดสามารถนําไปประกอบอาหารไดดี

 มันเทศบางพันธุมีลักษณะพิเศษสามารถใช

ประโยชนในดานของการเปนไมประดับได นําไปใช

ประโยชนในการตกแตงสถานท่ีหรือจัดสวน เนื่องจาก

ใบมีรูปรางและสีสันที่สวยงาม ทําเปนไมกระถางแขวน

ใหเถาหอยลงมาหรือปลูกเปนไมพุมเต้ียเพื่อใหสีตัด

กับไมพุมสูง 

 ปญหาดานโรคทีส่ําคญัในการปลกูมนัเทศ คอื 

โรคใบจุดและโรคหัวเนา สวนแมลงศัตรู คือ ดวงงวง

มันเทศ หนอนเจาะเถา หนอนชอนใบ และเพลี้ยออน 

 มันเทศเปนพืชอาหารใกลตัวของคนไทยท่ี

หลายๆ คนอาจมองขามไป แตหากมองถึงคณุประโยชน

ที่หลากหลายทั้งตอการบริโภคและสุขภาพที่แอบแฝง

อยูดงัขางตนแลว หลายทานคงหนัมามองพชืชนดินีกั้น

มากยิ่งขึ้น และหากมีการศึกษาวิจัยเชิงสารสําคัญใน

มันเทศ มีการพัฒนาพันธุใหมที่มีคุณคาทางอาหารสูง

และเพื่อการผลิตที่เฉพาะเจาะจงตอความตองการ

ของตลาด รวมถงึการแปรรปูเปนอาหารทีเ่นนถงึคณุคา

ทางอาหารและมีสีสันท่ีนารับประทาน เชน มันเทศ

ตมนํ้าตาลใสขิงที่มีเนื้อหลากสี แปงมันเทศ รวมถึง

ผลิตภัณฑตางๆ เชื่อไดวาพืชชนิดนี้จะสามารถพัฒนา

เปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดใหมที่ทดแทน

การบริโภคมันฝรั่งไดไมยาก
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เครื่องสําอางที่มีสารสกัดจากมันเทศ

  

การแปรรูปมันเทศเปนอาหารสัตว

   

การปลูกและการเก็บเกี่ยวมันเทศ

    

มันเทศประดับ

ตัวอยางอาหารจากมันเทศ

      

  

 

เสนกวยเตี๋ยวจากมันเทศ

แปงและผงสีจากมันเทศ
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 ขอมลูจาก กรมพัฒนาทีด่นิ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ พบวา สถานการณอุทกภัยถือเปนภัยที่

มีความรุนแรงและกอเกิดความเสียหายเปนวงกวาง 

พื้นที่เกษตรกรรมหลายจังหวัดไดรับความเสียหาย กอ

ใหเกิดการสญูเสียมวลดนิท่ีมธีาตอุาหารพชืและอนิทรยี

วัตถุในดินโดยการชะลางพังทลายผิวหนาดิน และเกิด

ตะกอนพดัพาทบัถมในสวนตํา่ของพืน้ท่ี สงผลใหความ

อุดมสมบรูณและความสามารถในการใหผลผลติของดนิ

ลดลง เกิดความเสื่อมโทรมของดินในที่สุด

 จากสภาพนํ้าทวมขังเปนเวลานาน กอให

เกิดปญหานํ้าเนาเสีย รากพืชเนา พืชเสียหาย 

เกิดโรคและแมลง สงผลกระทบและสรางความ

เดือดรอนตอพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต รายได สภาพ

เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน

 จากเหตกุารณมหาอทุกภยัเมือ่ป 54 ครอบคลมุ

พื้นที่กวา 1 ใน 3 ของประเทศ (66 จังหวัด) โดยเฉพาะ

พื้นที่ข าวนาปไดรับผลกระทบอยางหนัก ปศุสัตว

ลมตาย และเกิดโรคระบาด ผลของอุทกภัยดังกลาว

ทําใหเกษตรกรขาดรายได และมีหนี้สิน สินคาทางการ

เกษตรขาดแคลนและมีราคาแพง ทายที่สุดกอใหเกิด

ความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงมาก หนวยงานภาครัฐ

จึงมีแผนในการปองกันบรรเทาภัยและฟ นฟูพื้นท่ี 

เพือ่สงเสรมิใหครวัเรอืนสามารถรบัมอืกบัภยันํา้ทวมใน

อนาคตได

นาหวง! พื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก 26.8 ลานไร
 โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินไดคาดการณพื้นที่

ประสบปญหานํา้ทวมซํา้ซาก ดวยวธิกีารรวบรวมขอมลู

ในเชิงพื้นที่ การใชแผนที่ภาพถายดาวเทียม และระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร พบวาทั้งประเทศมีพื้นที่นํ้า

ทวมซํ้าซาก 26.8 ลานไร โดยแบงออกเปน 3 พื้นที่ คือ

 1. พื้นที่นํ้าทวมซํ้าซากเปนครั้งคราว (นํ้าทวม

ขังไมเกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ป) ประมาณ 13.5 ลานไร 

 2. พืน้ท่ีนํา้ทวมซ้ําซากบอยครัง้ (นํา้ทวมขัง 4-7 

ครั้งในรอบ 10 ป) ประมาณ 11.7 ลานไร และ 3. พื้นที่

นํา้ทวมซํา้ซากเปนประจาํ (นํา้ทวมขงั 8-10 ครัง้ในรอบ 

10 ป) ประมาณ 1.6 ลานไร โดยพื้นที่มีปญหานํ้าทวม

เปนประจาํดังกลาว ประกอบดวยบางสวนของ จ.สโุขทยั 

พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี 

สพุรรณบรุ ีพระนครศรอียุธยา นครศรธีรรมราช พทัลงุ 

รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย กาฬสินธุ และ

นครพนม

ขาวควรรู

ÁÍ§»˜ÞËÒãËÞ‹ “´Ô¹-¾×ª”
¹íéÒ·‹ÇÁ«íéÒ«Ò¡ 26.8 ÅŒÒ¹äÃ‹

 ประเทศไทยของเราปนี้นํ้าทวมหนักพอๆ กับป 2554 หรืออาจจะมากกวาดวยซ้ําถามองจาก 

จ.สุพรรณบุรี หรืออีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน  เชน ชัยภูมิ ขอนแกน นครราชสีมา เปนตน เพียงแตนํ้า

ไมทวมเขากรุงเทพฯ เทานั้นเอง ผูคนสวนใหญจึงรูสึกวาไมรุนแรงเทา 

 แนนอนที่สุด น้ําทวมกอใหเกิดปญหานานัปการ ดังขอมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งลงเผยแพร

ในหนังสือพิมพเดลินิวสฉบับวันศุกรที่ 15 ตุลาคม 2564 หนา 12 มีขอมูลที่นาสนใจในเรื่องปญหาดิน-พืช 

กับนํ้าทวมซํ้าซาก 26.8 ลานไร กอใหเกิดปญหาอะไรบาง
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 สําหรับขอมูลจากการคาดการณดังกลาว 

สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารทรัพยากรนํ้า

เชิงนโยบายได โดยเฉพาะปญหานํ้าทวมซํ้าซาก ดังนั้น

กรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีหนาที่หน่ึงในการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการนําองคความรูจากการศึกษาวิจัยไป

ใชประโยชนในการแกไขปญหานํ้าทวมที่กอใหเกิดผล

เสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรม โดยเนนหลักการบริหาร

เพื่อเพิ่มความสามารถของเกษตรกรในการปรับตัวให

เขากบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ 

และลดอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากน้ํา

ทวมซํ้าซาก ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

 เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู ในเขตรอนชื้น

และมฝีนตกชกุ ปญหาการพงัทลายของดนิและการตก

ตะกอนของอนุภาคดินเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ ในพื้นที่เกษตรที่ไมมีสิ่งปกคลุมหนาดิน เมื่อ

โดนเม็ดฝนตกกระทบ เม็ดดินจะแตกออกเปนอนุภาค

ดินและแขวนลอยไปกับ

นํ้ าที่ ไหลบ  า  ถ  า เป น

อนุภาคขนาดใหญเทา

เ ม็ ดท ร ายอาจตกจม

บริเวณใกลๆ แตหากมี

อนุภาคขนาดเล็กมาก 

เชน อนภุาคดนิเหนียวทีม่ี

ขนาดตัง้แต 2 ไมโครเมตร

ลงไป จะแขวนลอยไปไดไกลจนกวานํา้จะหยดุไหล และ

ไปทบัถมในพืน้ทีท่ีต่ํา่กวา อนภุาคดนิเหลานีด้ดูซบัสาร

ตางๆ เอาไว เชน ธาตุอาหาร และสารเคมี สวนของ

เสียจากบานเรือน ฟารมปศสัุตว และโรงงานจะไหลปน

มากับนํ้าและตกตะกอนในพื้นที่ตํ่ากวาที่นํ้าทวมขัง

สูญเสียดิน-คิดเปนคาปุย 8.4 พันลานบาท/ป
 โดยปริมาณตะกอนดินที่ทับถมกันในพื้นที่ที่มี

นํา้ทวมขงัสามารถประเมนิคราวๆ ไดจากอัตราการสญู

เสียดิน จากการชะลางพังทลาย ซึ่งอัตราการสูญเสีย

ดินของแตละภูมิภาคแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะ

ของดิน ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ พืชพรรณที่ขึ้นปกคลุม

พื้นที่ และมาตรการอนุรักษดินและนํ้า

 ท้ังนี้ภาคใตมีการชะลาง พังทลายของดิน

รุนแรงที่สุด พื้นที่สวนใหญมีการสูญเสียดินอยู 

ระหวาง 0-50 ตัน/ไร/ป รองลงมา คือ ภาคเหนือ 

0-38 ตัน/ไร/ป ภาคกลางมีคาความสูญเสียดิน

ระหวาง 0-17 ตัน/ไร/ป ภาคตะวันออกมีคาการสูญ

เสียดินระหวาง 0-16 ตัน/ไร/ป ภาคตะวันตกมีคา

การสูญเสียดินระหวาง 0-10 ตัน/ไร/ป และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีการสูญเสียดินตํ่าที่สุด มีคา

ระหวาง 0-4 ตัน/ไร/ป

 เมื่อนําอัตราการสูญเสียดินมาประเมินเปน

มูลคาการสูญเสียธาตุอาหารพืชในตะกอนดินที่ถูก

ชะลางท่ัวประเทศ โดยแสดงในรปูของปุยจะมมีลูคาสงู

ถึง 8,468.5 ลานบาท/ป คิดเปนการสูญเสียในรูปของ

ปุยยูเรีย 1,293.6 ลานบาท/ป ปุยทริปเปลซูเปอร

ฟอสเฟต 2,337.5 ลานบาท/ป และปุยโพแทสเซียม

คลอไรด 4,837.4 ลานบาท/ป เมื่อพิจารณาผลกระทบ

เปนองครวมพบวาการทับถมของตะกอนดินในพื้นที่

เพาะปลกู มผีลกระทบตอระบบสิง่แวดลอมอยางกวาง

ขวาง อาทิ ตะกอนดินที่สะสมอยูในแหลงนํ้าหรือพื้นที่

ตํ่ากวา ทําใหแหลงน้ําตื้นเขิน และปญหาน้ําทวมฉับ

พลันสรางความเสียหายใหกับพืช
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กําหนด 2 ระยะชวยเหลือเกษตรกร
 ทางดาน น.ส.เบญจพร ชาครานนท อธิบดี

กรมพัฒนาท่ีดิน เปดเผยวาจากปญหานํ้าทวมและ

นํา้ปาไหลหลากในหลายจงัหวดั สรางความเสยีหายตอ

พ้ืนที่การเกษตร ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงเรงใหความ

ชวยเหลอื โดยกาํหนดแนวทางการแกไขปญหาอุทกภยั

ในพื้นท่ีการเกษตรที่ไดรับความเสียหาย เพื่อฟนฟูดิน

และชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบเปน 2 ระยะ

คือ

 1. ระยะประสบอุทกภัย ให สํานักงาน

พัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ประเมิน

สถานการณ จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบอุทกภัย 

เพื่อใหความชวยเหลือเบื้องตน และใหคําแนะนําเกี่ยว

กับการดูแลจัดการดิน พืช และนํ้าภายหลังนํ้าลดให

เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ สําหรับพื้นที่นํ้าทวมขังนาน 

อาจทําใหนํ้าเนาเสีย เกิดลูกนํ้าและยุง สงผลเสียตอ

สุขภาพอนามัยประชาชน แนะนําใหใชผลิตภัณฑ

เทคโนโลยีชีวภาพ สารเรง “ซุปเปอร พด.6” ซึ่งมี

ประสิทธิภาพในการยอยสลายขยะสด ชวยบําบัดนํ้า

เนาเสียและขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้งใน

ครัวเรือน

 2. ระยะหลงันํา้ลดหรอืหลงัจากสถานการณ

คลี่คลาย ไดเตรียมพรอมชวยเหลือและกําหนด

แนวทางโดยใหหนวยพฒันาทีด่นิจงัหวดั เรงสาํรวจ

พื้นที่ของเกษตรกร เพื่อปรับพื้นที่ใหสามารถใช

ประโยชนท่ีดินไดโดยเร็วที่สุด กําหนดแนวทางให

ความรูทางวชิาการการฟนฟหูลังนํา้ลด ใหคําแนะนาํ

การใชสารเรง "ซปุเปอรพด." ตางๆ เมลด็ปุยพชืสด 

ปุยหมกั และปุยชวีภาพ ในการชวยบาํรงุฟนฟสูภาพ

ดนิหลงันํา้ลดลง รวมทัง้แกไขปญหาและฟนฟพูืน้ที่

การเกษตรตามชนิดพืชที่ปลูก โดยเกษตรกรหรือ

ผู ที่สนใจสามารถขอรับบริการสารเรงซุปเปอร 

พด.6 ไดที่สํานักงานพัฒนาที่ดินในเขต 1-12 สถานี

พัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียด

ไดทีก่องเทคโนโลยชีวีภาพทางดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ.

ติดตามชม

รายการ

MCOT HD ชอง 3030
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โดย... ผศ.ดร.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร

ศัตรูพืชประจําฉบับ

 ในชวงเวลาที่ผานมาเปนชวงฝนตกชุก หลายคนอาจจะเห็นสายฝน และน้ําท่ีไหลนองทวมที่ทางตางๆ 

แตสิ่งท่ีคนมองไมเห็นคือ ไอนํ้าหรือความชื้นในบรรยากาศ ซึ่งเปนตัวสงเสริมสนับสนุนใหเกิดโรคระบาดในพืช

ทาํความเสยีหายเปนอยางมาก ตวัอยางทีผ่มจะยกมาใหเห็นคอืพืน้ทีป่ลูกเผือก ไมวาจะเปนนครปฐม สุพรรณบุรี 

อางทอง และอีกหลายจังหวัด บางพื้นที่ปลูกเฉพาะเผือกเปนพืชหลัก บางแหงปลูกเผือกเปนพืชแซม 

เชน แซมกระชาย หรือแมแตในนาก็มี กอนที่ฝนจะตกหนักในเดือนกันยายน ผมก็เห็นเผือกเจริญเติบโต

งอกงามดี ใบเขียวสดชื่น ดูแลวก็ยินดีกับผูปลูกดวย แตพอฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง ฟาปด ความชื้นในอากาศ

หนาแนน ความหายนะก็เกิดขึ้นกับเผือกโดยโรคตาเสือ ที่เขาเรียกวาโรคตาเสือเพราะเวลาเกิดแผลท่ีใบ 

ตอนแรกๆ ก็เปนจุดสีนํ้าตาลเล็กๆ ตอมาแผลก็เร่ิมขยายกวางข้ึน ใบเผือกไหม พอฝนชะลางลงมา ก็พาเชื้อ

ลงมาที่กานใบ ทําลายกานใบ ใบแหง แลวก็เลยลงไปทําลายหัว ทําใหหัวเนา โรคนี้เกิดจากเชื้อราช่ือ 

ไฟท็อปธอรา (Phytophthora) 

แปลงเผือกกอนฝนตกตอเนื่อง

โรคตาเสือเผือก
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 แปลงเผือกหลังฝนตกตอเนื่อง

 เมื่อโรคเกิดแลวเชื้อตัวนี้จะแพรระบาดไปไดทางดิน น้ํา กระจายไปอยางรวดเร็ว ถาเปนชาวสวนเผือก

มืออาชีพ เขาจะรูเลยวาปลูกเผือก ยังไงๆ ก็ไมรอดโรคนี้แน จึงมักตองฉีดพนปองกันไวเสมอ โดยใชสารกําจัด

เชื้อรา เชน อะโครแบท หรืออื่นๆ ผสมยาจับใบดวยก็จะไมเสียหายจากโรคนี้ ชาวสวนเผือกนอกจากฉีดสาร

ปองกันกําจัดเชื้อราแลวก็ควรบริหารจัดการอื่นๆ เชน การตัดแตงใบ หรือสวนท่ีเปนโรคออก หรือปลูกพืชอื่น

สลับบาง กรณีที่ปลูกเผือกซํ้าที่ โรคจะระบาดรุนแรงมากขึ้น
 

โรคตาเสือเผือก
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โรคราแปง

 พอหมดฝนลมหนาวก็เริ่มโชยมา อากาศแหงก็มาอีก ทําการเกษตรเหมือนหนีเสือปะจระเข โรคที่มา

กับลมหนาว ทําลายพืชที่ปลูกอยางรุนแรงก็คือ โรคราแปงขาว (Powdery mildew) ซึ่งมีหลายพืชที่ถูกทําลาย 

แตในทีนี่จ้ะขอยกตวัอยางพชืเศรษฐกิจอยางมะมวง ถาสภาพแวดลอมกลางวนัรอน กลางคนือากาศเยน็  ความชืน้

สูง ที่เราเรียกนํ้าคางแรง ถาสังเกตชอดอกมะมวงจะเห็นเปนเสนใยขาวๆ ขึ้นปกคลุมชอดอกมะมวง หลายคนไม

เขาใจคิดวาเปนใยแมงมุม ไมใชนะครับ ความจริงคือเชื้อราที่ชื่อ ออยเดี้ยม (Oidium mangiferae Benthet) 

พอเชื้อราแปงขาวขึ้นปกคลุม สิ่งที่ตามมา คือ ชอดอกทั้งชอจะแหงกรอบเสียหาย ไมติดลูกเลย เหลือแตกานชอ 

เวลาปลอยใหเปนใหเกิดแลวมาแกไข เขาตําราที่วากวาถ่ัวจะสุกงาก็ไหม จึงควรปองกันทันทีที่ลมหนาวโชยมา 

ตอนที่มะมวงเริ่มแทงชอแตยังไมบาน ซึ่งสารปองกันกําจัดที่ใชกันอยู เชน กํามะถันผง สโตรบี้ หรืออื่นๆ  

ราแปงทําลายชอดอกมะมวง
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 และขอยํา้วาราแปงไมไดเกดิเฉพาะมะมวงนะครับ  กุหลาบ บานชืน่ มะขาม พชืตระกูลแตงตางๆ ตวัอยาง

ที่เห็นชัดคือตําลึงขางบาน ใบจะมีแตมขาวๆ และใบจะแหงกรอบไปหมด หลายคนเขาใจวาอากาศหนาว

มันจึงเปนอยางนี้เอง 

 

 ราแปงกุหลาบ

ราแปงบานชื่น

          

                    ราแปงมะขาม                                                 ราแปงพืชตระกูลแตง
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การปฏิบัติตอพื้นที่ไมถูกตอง

 อีกเรื่องหนึ่งที่พบเห็นมาคือแปลงของเกษตรกรบางรายเร่ิมตนก็ผิดแลว แถมปฏิบัติผิดอีกเปน 

อยางมาก เขาขายตัวเราเองเปนศตัรขูองพชืเสยีเอง ดวยการปฏบิตัทิีไ่มถูกตอง เชน มพีืน้ทีแ่ตปลอยตามธรรมชาติ

เปนแองเปนหลุมเปนบอ ไมทําการปรับพื้นที่ใหเรียบเสมอกัน มีความลาดเอียงเล็กนอยเพื่อการระบายน้ํา 

จากนั้นก็ยังตองยกรองระบายนํ้า จะต้ืนลึกแคไหนก็แลวแตพืชที่จะปลูก และพอถึงเวลาปลูกเด๋ียวน้ีมีบางคน 

ใชเครื่องยนตและมีดอกสวานมาเจาะเพื่อปลูกพืช อยางนั้นผิดครับ เพราะถายิ่งผสมดินปลูกดี ดินระบายนํ้า

ไปได สุดทายนํ้าขังในรูแลวพืชที่ปลูกก็ตาย 

 อีกกรณีหนึ่งคือนํารถแบ็คโฮมาขุดหลุม พอปลูกก็เอาพืชลงปลูกเลย แบบนี้พอฝนลงหนักๆ นํ้าก็ขังใน

หลุมปลูก ที่ถูกคือ ถาใชรถมาขุดก็ได แตพอลงมือปลูกตองเอาดินผสมกับอินทรียวัตถุ แลวตองจัดระดับที่ปลูก

ใหนํ้าระบายได  

 ขอใหหลักไววาปลูกตนไมไมเหมือนฝงเสาสรางบาน สรางเรือน ถาฝงเสาจะลึกแตแคบ ถาปลูกตนไม

หลุมควรกวาง ความลึกตามความเหมาะสม ไมลึกมากนัก มีระบบระบายนํ้าดี ขณะเดียวกันก็ตองอุมนํ้าดีดวย 

การเกษตรจะวางายก็งาย จะวายากก็ยาก ที่สําคัญเริ่มตนดี มีชัยไปกวาครึ่งครับ



39เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ภาษาเกษตรประจําฉบับ

 ภาษาเกษตรประจําฉบับนี้เสนอ คําวา พายุป 2564 พายุหรือลมฟาอากาศ มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต

ของเกษตรกรและผูคนทั่วไป มีผลตอการเกิดนํ้าทวม นํ้าแลง จากการสังเกตลมฟาอากาศมักมีวงรอบประมาณ 

7-10 ป ตัวอยางนํ้าทวมป 2554 ซึ่งกอนหนาน้ันเราประสบภัยแลงอยางหนัก จึงมีการกักเก็บน้ําในเข่ือนใหญ 

เชน เขื่อนภูมิพล ถึงระดับ 90 เปอรเซ็นต พอพายุกระหนํ่าเขามา 4 ลูกติดๆ กัน ในเวลาอันสั้น จากนํ้าเหนือบวก

กับนํ้าฝนและนํ้าทะเลหนุน ผลคือนํ้าทวมใหญในเขตภาคกลางทะลุทะลวงถึงกรุงเทพมหานคร 

 ปนี้เดือนกันยายนปลายๆ เดือนพายุเตี้ยนหมู เขาไทย ผลคือนํ้าทวมหลายจังหวัด เชน ชัยภูมิ 

นครราชสีมา ขอนแกน ลพบุรี ชัยนาท อางทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และอีกหลายจังหวัด พอถึง

กลางเดือนตุลาคม พายุชื่อไลออนร็อก และคมปาซุก็เขาไทยระหวาง 11-16 ตุลาคม ที่ดีคือเขาทางเหนือทําให

เติมนํ้าในเขื่อนใหญ คือ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล เพื่อจะไดไมประสบภัยแลงในฤดูแลงที่จะถึงนี้ 

 สิ่งสําคัญ คือ เมื่อน้ํามาทําอยางไร 

จะบริหารจดัการนํา้อยางไรใหเกดิประโยชน 

โดยไมเกิดเหตุการณน้ําทวม ไมเกิดภัยแลง 

หรือจะปลอยตามยถากรรมตอไป โดย

อางวาเปนไปตามธรรมชาติ โดยไมคิด

ทําอะไรเลย

โดย...ทิดบวน  บางปลามา

¾ÒÂØ»‚ 2564
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ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ
โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ
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 จากจดหมายของคณุไวพจน เกษตรมอืใหมทีถ่ามมาเร่ืองเคร่ืองตะบนันํา้ ถาจะเขยีนอธบิายเปนตวัหนงัสอื

คงเห็นภาพไดนอยกวา เมื่อเทียบกับขอใหคุณไวพจนลองเปดดูจากยูทูบจะดีกวา ดูจากหลายๆ คนที่ทํานะครับ 

แลวลองทําเล็กๆ ดูกอน กอนลงมือจริง แตผมจะใหหลักไวหนอยวา หลักการเครื่องตะบันนํ้าคือนํ้าที่จะเขามา

ตะบัน เช็ควาลวตองมาจากที่สูงกวานะครับ หลังจากนั้นจะตะบันนํ้าไปทางลาดหรือทางสูงก็ไมยาก หลายคนที่

อยูในพื้นที่ที่มีนํ้าตกยิ่งสะดวกเลยครับ 

 

 สวนคาํถามทีว่าถาจะปลกูพรกิขีห้นสูวนควรปลกูเดอืนไหนจงึจะมโีรคและแมลงรบกวนนอยนัน้ ขอเรียน

ใหทราบวาจะปลูกฤดูไหนก็มีศัตรูรบกวนทั้งนั้น เราจึงตองรูวาฤดูไหนจะมีศัตรูอะไร กรณีของพริกในฤดูแลงจะ

เจอปญหาใบหงิก คือใบยอดหงิกเล็กลง ขอบใบงอขึ้น ยอดเปนฝอยเลย เกิดจากการทําลายของเพลี้ยไฟ ถาให

นํ้าชุมๆ ใบไวก็จะเกิดนอยหนอย แตยังไงก็ตองกําจัดเพลี้ยไฟครับ เชน ใชสารฟโพรนิล ฉีดพนปองกันครับ 

อีกปญหาคือไรขาว ไรขาวจะทําใหใบมวนงอ โคงเปนรูปเคียวเลย นอกจากนํ้าชุมแลวถายังเกิดอาการตองกําจัด

ดวย กํามะถันผง หรือสารกําจัดไร เชน โทเท็ม และอื่นๆ ครับ
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 สวนในฤดูฝนก็จะมปีญหารากเนาโคนเนา ทีเ่กดิจากเช้ือราฟวซาเรยีม (Fusarium) ทาํใหรากเนาตนเหีย่ว 

สวนเชื้อสเคอโรเตี้ยม (Sclerotium rolfsii) จะทําใหเกิดโคนเนา จะเกิดตรงรอยตอระดับดิน เปนเสนใยหยาบๆ 

คลายสําลี แลวจะอัดตัวเปนเม็ดกลมสีขาว จากนั้นจะเปนสีนํ้าตาล และจะกระจายขยายแพรไปยังตนอื่นๆ 

โดยทางดินและทางนํ้า เพราะฉะนั้นหนาฝนตองระวังคอยสังเกต และควรจัดระบบระบายนํ้าใหดีอยาปลูกใหชิด

เกินไป เพราะทรงพุมจะทึบ การระบายอากาศไมดีจะเกิดโรคไดงาย เมื่อเกิดแลวรักษาไมได ตองขุดทั้งดินทั้งตน

ไปทําลาย เอาสารปองกันกําจัดเชื้อรามาราดรดบริเวณที่เปน และอนาคตควรหาเชื้อไตรโคเดอรมามาคลุกดิน 

กอนปลูก 

 สวนโรคท่ีเกิดทางใบและกิ่งก็คือ โรคใบจุดตากบ ซึ่งเกิดจากเชื้อเซอโคสปอรา (Cercospora) และโรค

ใบโกรนที่มีอาการตายจากปลายยอดลงมามีสาเหตุจากเชื้อราหลายชนิด การปองกันก็หลักการเดียวกัน และ

ฉีดพนดวยคารเบนดาซิม และแมนโคเซ็บดวย
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 สวนโรคที่เกิดรุนแรงในฤดูฝน คือ โรคแอนแทรกโนส หรือที่ชาวบานเรียกวาโรคกุงแหง ซึ่งจะทําให

ผลพริกมีจุดแผลเนายุบ เห็นสปอรเชื้อราเรียงซอนกันเปนวงๆ บางครั้งก็แหงทั้งผล เหมือนกุงแหง การปองกัน

กําจัดก็แบบเดียวกันและยํ้าวาอยาปลอยหรือเก็บผลเนาแลวทิ้งในแปลง แตเวลานี้ที่เกิดตอเน่ืองทุกฤดูคือ

โรคไวรัสตางๆ 4 ชนิด คือ 

 1. โรคใบหงิกเหลือง เกิดจากเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองพริก (Pepper yellow leaf curl virus, PEYLCV) 

บางไอโซเลต เกดิจากเช้ือไวรสัใบหงกิเหลอืงมะเขอืเทศ (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) พบระบาดรนุแรง

ในฤดูแลง มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเปนพาหะนําโรค โรคนี้ไมถายทอดโดยวิธีกลและผานทางเมล็ดพันธุ

 2. โรคใบดาง เกิดจากเชื้อไวรัสใบดางแตง (Cucumber mosaic virus, CMV) โรคนี้สามารถถายทอดได

ดวยวิธีกล และมีเพลี้ยออนหลายชนิดเปนพาหะนําโรค 



44 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 3. โรคเสนใบดางประ เกิดจากเชื้อไวรัสเสนใบดางประของพริก (Chill veinal mottle virus, ChiVMV)

ถายทอดไดโดยวิธีกล และมีเพลี้ยออนหลายชนิดเปนพาหะนําโรค เชน เพลี้ยออนถั่ว เพลี้ยออนฝาย แตไม

ถายทอดผานทางเมล็ดพันธุ

 4. โรคจุดวงแหวน เกิดจากเชื้อไวรัส Capsicum chlorosis virus, CaCV โรคนี้พบมากในฤดูแลง และ

ฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน มีเพลี้ยไฟเปนพาหะนําโรค สามารถถายทอดโดยวิธีกลและผานทางเมล็ด

 การปองกันกําจัดไวรัสหลักๆ คือ ควรใชเมล็ดพันธุปลอดโรค หากพบตนเปนโรคใหถอนทําลาย ฉีดพน

สารกําจัดแมลงพาหะ 






