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 อยาเพิ่งคิดทําเกษตร ถายังไมไดดูงานนี้

 ผลของชนิดปุยไนโตรเจนที่แตกตางกัน

ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา

 ปญหาโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต (ตอนที่ 2)

 ในดินมีธาตุอาหารบางธาตุมากเกินไป ดีหรือไม?



  

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชปฏิสันถารกับคณะฯ ที่เขาเฝาทูลละอองพระบาท

 เมื่อวันที ่๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให นายขรรค 
ประจวบเหมาะ ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย นํา นายกองเอก เปลงศักดิ์ 
ประกาศเภสัช นายกสมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย และคณะ เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ 
ถวายเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน เพื่อถวายเปนพระราชกุศล โครงการ
กองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีน และยาโควิด-๑๙ สําหรับประชาชน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุง
สภากาชาดไทย จาํนวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ลานหาแสนสองหมืน่บาทถวน) โดยม ีนายทาคาฮโิระ 
ยามาชิตะ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 
(มหาชน) รวมสมทบทุน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
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ผลของชนิดปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตผลของชนิดปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของคะนาและผลผลิตของคะนา

เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย 

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

ที่มาและความสําคัญ
  ผักคะนา (Brassica oleracea L. var. alboglabra) เปนผักลมลุก นิยมรับประทานกันอยางแพรหลาย 

และเปนท่ีตองการของตลาด โดยมีมูลคาการสงออกมากถึง 250 ลานบาทตอป (กรมวิชาการเกษตร, 2560) 

สามารถปลูกไดตลอดทั้งปแตชวงเวลาที่เหมาะสําหรับการปลูกคะนามากที่สุด คือ เดือนตุลาคม-เมษายนของ

ทุกป และมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วัน คะนาเปนพืชที่กินใบและลําตน จึงตองการธาตุอาหารโดยเฉพาะ

ไนโตรเจนคอนขางสงู (1 ฤดกูารปลกู ตองการไนโตรเจนประมาณ 9-15 กิโลกรมัตอไร) (กรมวชิาการเกษตร, 2548) 

เนื่องจากระยะการเก็บเกี่ยวของผักคะนาคอนขางส้ัน การใชปุยไนโตรเจนจึงคอนขางมีความจําเปนสําหรับการ

ผลิต 

 ดังนั้น ทางแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 

(มหาชน) รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแมปุยไนโตรเจน

ที่เกษตรกรนิยมใช ไดแก ยูเรีย (46-0-0) แคลเซียมไนเทรต (15-0-0) และแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) เพื่อ

เปนการเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโต ผลผลติ และนาํความรูทีไ่ดไปพฒันารวมถึงแนะนําการใชปุยในการผลติผกั

คะนาอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วิธีการทดลอง
  ทําการปลูกโดยหวานเมล็ดคะนา พันธุยอดไตหวัน บางบัวทอง 35 หวานในอัตรา 5 กรัมตอแปลง 

ใหกระจายสมํ่าเสมอ แลวคลุมดวยฟาง รดนํ้าดวยระบบนํ้าสปริงเกอร ชวงเชาและเย็น เปนเวลา 15 นาที เมื่อ

คะนามีอายุ 15 วันหลังหวานเมล็ด ทําการถอนแยกใหมีระยะหางระหวางตนเทากับ 20 เซนติเมตร โดยวางแผน

การทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) จํานวน 4 ตํารับ และ 4 ซํ้า โดยมีตํารับ

การทดลองดังนี้ 

 ตํารับที่ 1 ใสปุย 15-0-0  ตํารับที่ 2 ใสปุย 21-0-0

 ตํารับที่ 3 ใสปุย 46-0-0     ตํารับที่ 4 ตํารับควบคุม (ไมใสปุยไนโตรเจน)

 แบงใสปุยจํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เมื่อคะนาอายุ 15 วันหลังหวานเมล็ด อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร 

ครั้งที่ 2 เมื่อคะนามีอายุ 30 วัน อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร และครั้งที่ 3 เมื่อคะนามีอายุ 45 วัน อัตรา 20 กิโลกรัม

ตอไร และมีการใสปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในปริมาณที่เทากันในทุกตํารับการทดลอง

 ทําการเก็บขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต ไดแก ความสูง จํานวนใบ ความเขียวใบ (โดยใชเคร่ือง

คลอโรฟลลมิเตอร รุน SPAD 50, Minolta, Japan) และปริมาณผลผลิตที่อายุการเก็บเกี่ยว 55 วัน
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ผลการทดลอง

 การเจริญเติบโต

 ความสูง 

 ผักคะนาที่อายุ 25 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสูตร 46-0-0 ทําใหความสูงของคะนามีแนวโนม

สูงที่สุด รองลงมา คือ ตํารับที่มีการใชปุยสูตร 21-0-0 

และมีแนวโนมตํ่าที่สุดในตํารับควบคุม (ไมใสปุ ย) 

และตํารับที่มีการใชปุยสูตร 15-0-0 (17.5, 17.3, 16.3 

และ 16.3 เซนติเมตร ตามลําดับ)

 ผักคะนาที่อายุ 35 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสูตร 21-0-0 ทําใหความสูงของผักคะนาสูงที่สุด 

รองลงมา คือ ตํารับที่ใชปุยสูตร 46-0-0 รองลงมา คือ 

ตํารับที่ใชปุยสูตร 15-0-0 และมีความสูงนอยที่สุดใน

ตํารับควบคุม (ไมใสปุย) (27.4, 24.8, 19.5 และ 18.8 

เซนติเมตร ตามลําดับ)

 ผักคะนาที่อายุ 55 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสูตร 46-0-0 ทําใหความสูงของผักคะนาสูงที่สุด 

รองลงมา คือ ตํารับที่ใชปุยสูตร 21-0-0 และตํารับที่

ใชปุยสูตร 15-0-0 และมีความสูงนอยที่สุดในตํารับ

ควบคุม (ไมใสปุ ย) (40.4, 34.7, 33.9 และ 27.2 

เซนติเมตร ตามลําดับ) (รูปที่ 1a) 

 จํานวนใบ

 ผักคะนาที่อายุ 25 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสูตร 46-0-0 และตํารับที่มีการใชปุยสูตร 21-0-0 

ทําใหมีจํานวนใบสูงที่สุด และตํ่าที่สุดในตํารับที่มีการ

ใชปุยสูตร 15-0-0 และตํารับควบคุม (ไมใสปุย) (3, 3, 2  

และ 2 ใบ ตามลําดับ) 

 ผักคะนาที่อายุ 35 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสตูร 21-0-0 ทําใหมจีาํนวนใบสงูทีส่ดุ รองลงมา คือ 

ตํารับที่มีการใชปุยสูตร 46-0-0 และตํารับที่ใชปุยสูตร 

15-0-0 และมีจํานวนใบนอยที่สุดในตํารับควบคุม 

(ไมใสปุย) (5, 4, 4, และ 3 ใบ ตามลําดับ) และผักคะนา

ที่อายุ 55 วัน พบวา ทุกตํารับการทดลองมีจํานวนใบ

เทากัน (7 ใบ) (รูปที่ 1b)

รูปที่ 1 a) การใชแมปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันตอ

ความสูงของผักคะนาที่อายุ 25, 35 และ 55 วัน

      b) การใชแมปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันตอ

จํานวนใบของผักคะนาที่อายุ 25, 35 และ 55 วัน

 ความเขียวใบ 

 ผักคะนาที่อายุ 25 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสูตร 46-0-0 ทําใหความเขียวใบมีแนวโนมสูงที่สุด 

รองลงมา คือ ตํารับที่มีการใชปุยสูตร 21-0-0 รองลง

มา คือ ตํารับที่มีการใชปุยสูตร 15-0-0 และมีแนวโนม

ตํ่าที่สุดในตํารับควบคุม (ไมใสปุย) (45.1, 42.8, 42.6 

และ 42.2 ตามลําดับ)

 ผักคะนาที่อายุ 35 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสูตร 46-0-0 มีความเขียวใบสูงที่สุด รองลงมา คือ 

ตํารับที่มีการใชปุยสูตร 21-0-0 รองลงมา คือ ตํารับที่

มีการใชปุยสูตร 15-0-0 และตํ่าที่สุดในตํารับควบคุม 

(ไมใสปุย) (47.6, 43.8, 41.3 และ 31.2 ตามลําดับ)
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 ผักคะนาที่อายุ 55 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสูตร 46-0-0 มีความเขียวใบสูงที่สุด รองลงมา คือ 

ตํารบัทีม่กีารใชปุยสตูร 15-0-0 และตาํรบัทีม่กีารใชปุย

สูตร 21-0-0 และตํ่าที่สุดในตํารับควบคุม (ไมใสปุย) 

(57.8, 53.9, 51.0 และ 29.2 ตามลําดับ) (รูปที่ 2a)

 ผลผลิต

 ผักคะนาที่อายุ 55 วัน พบวา ตํารับที่มีการใช

ปุยสูตร 46-0-0 ทําใหมีผลผลิตสูงที่สุด รองลงมา คือ 

ตํารับที่มีการใชปุยสูตร 21-0-0 รองลงมา คือ ตํารับที่

มีการใชปุยสูตร 15-0-0 และตํ่าท่ีสุดในตํารับควบคุม 

(ไมใสปุย) (2.41, 2.05, 1.79 และ 1.19 กิโลกรัมตอ

ตารางเมตร ตามลําดับ) (รูปที่ 2b)

วิจารณผลการทดลอง

 การเจริญเติบโตและผลผลิต

 ความสูง จํานวนใบ ความเขียว และผลผลิต

ของใบผักคะนา ในชวง 25, 35 และ 55 วัน พบวา 

ผักคะนามีการตอบสนองตอปุยยูเรีย (46-0-0) และ 

แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) คอนขางชัดเจนกวา

แคลเซียมไนเทรต (15-0-0) และจะเห็นผลชัดเจน

มากขึ้น เมื่อผักเริ่มมีอายุมากขึ้น โดยพบวา การใชปุย

สตูร 46-0-0 ทาํใหผกัทีอ่าย ุ55 วนั มคีวามสงูมากท่ีสดุ 

เทากับ 40.4 เซนติเมตร ซึ่งสูงกวาในตํารับที่ใชปุยสูตร 

21-0-0 และ ตํารับที่ใชปุยสูตร 15-0-0 ประมาณ 14.1 

และ 16.1 เปอรเซน็ต สอดคลองกบัปรมิาณผลผลติของ

ผักคะนาที่อายุการเก็บเกี่ยว 55 วัน พบวา ตํารับที่ใช

ปุยสูตร 46-0-0 ก็ทําใหผลผลิตสูงที่สุดเชนกัน และสูง

กวาตํารับที่ใชปุ ยสูตร 21-0-0, 15-0-0 และตํารับ

ควบคุม (ไมใสปุย) ประมาณ 14.94, 25.73 และ 50.62 

เปอรเซน็ต ทัง้นี ้เนือ่งมาจากปุยสูตร 46-0-0 มีปรมิาณ

ไนโตรเจนที่ลงในดินจริงคอนขางสูงกวาสูตรอ่ืนๆ ใน

อัตราที่เทากัน และรองลงมา คือ 21-0-0 และ 15-0-0 

ตามลําดับ (ตํารับท่ีใชปุยสูตร 15-0-0, 46-0-0 และ 

21-0-0 มีไนโตรเจนท่ีลงดินทั้งฤดูการปลูกเทากับ 

12.0, 36.8 และ 16.8 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ) 

ซึ่งไนโตรเจนเปนองคประกอบของโปรตีน กรดอะมิโน 

และเอนไซมหลายชนิด ที่ชวยในเร่ืองการเจริญเติบโต 

ส งเสริมคุณภาพ และผลผลิต (คณาจารย ภาค

ปฐพีวิทยา, 2548) และสอดคลองกับผลของการใชปุย

เคมีสูตรตางๆ ตอการปลูกคะนาในชุดดินบางกอก 

(ไนโตรเจนทีล่งดนิจากปุยสูตร 15-15-15, 46-0-0 และ 

25-7-7 เทากับ 5.1, 20.24 และ 40 กิโลกรัมตอไร) 

พบวา การใชปุยเคมทีีใ่หปรมิาณไนโตรเจนทีส่งูขึน้ทําให

ความสูงและปริมาณผลผลิตของผักคะนาเพิ่มสูงขึ้น 

(จุฑารัตนและคณะ, 2561)

รูปที่ 2  a) การใชแมปุ ยไนโตรเจนที่แตกตางกันตอ

ความเขียวของใบผักคะนาที่อายุ 25, 35 และ 55 วัน

 b) การใชแมปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันตอ

ปริมาณผลผลติของผักคะนาท่ีอายกุารเก็บเก่ียว 55 วนั
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สรุป
 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาผักคะนา

เปนพืชที่คอนขางมีความตองการธาตุไนโตรเจนใน

ปริมาณที่สูง และการใชปุยสูตร 46-0-0 ในอัตราที่เทา

กันกับ 21-0-0 และ 15-0-0 จะไดปริมาณไนโตรเจน

ท่ีสูงกวา ชวยใหการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงที่สุด 

แตทั้งนี้ตองคํานึงถึงราคาของปุยยูเรียเทียบกับแมปุย

ตัวอื่นๆ ในอัตราที่เทากันดวย 

ขอเสนอแนะ
 ผักคะนาเปนพืชกินใบที่มีอายุการเก็บเก่ียว

คอนขางเร็ว เพียงแค 55 วัน การใชปุยเคมียิ่งมีความ

จําเปนอยางยิ่งตอการผลิตผักคะนาใหไดผลผลิตและ

คุณภาพตามความตองการ และการใชปุยก็ตองคํานึง

ถึงวันเก็บเก่ียวเพื่อลดการตกคางของปุยในใบและ

ลาํตน รวมถงึการใชปุยท่ีม ีฟอสฟอรสัและโพแทสเซียม

ใหเพียงพอเชนเดียวกัน 
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อางอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2548. คําแนะนําการใชปุยกับ

 พืชเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตร

 และสหกรณ.

กรมวิชาการเกษตร. 2560. เอกสารรายงานสถิติการ

 ผลิตการเกษตรตามชนิดพืชเลือกตามกลุม

 ผักปเพาะปลูก 2548/2549 ทั้งประเทศ. 

 กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง

 เกษตรและสหกรณ.

คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา. 2548. ปฐพีวิทยา

 เบือ้งตน. กรงุเทพฯ : สาํนกัพมิพมหาวทิยาลยั

 เกษตรศาสตร.

จุฑารัตน รัตนปญญา. 2561. รายงานผลการวิจัยผล

 ของปุ ยอินทรีย คุณภาพสูงและปุ ยเคมี

 สูตรตางๆ ตอการปลูกผักคะนาในชุดดิน

 บางกอก. กลุ มวิจัยและพัฒนาการจัดการ

 ดินเค็ม กองวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน 

 กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
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ในดินมีธาตุอาหารบางธาตุมากเกินไป ดีหรือไม?ในดินมีธาตุอาหารบางธาตุมากเกินไป ดีหรือไม?
สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

 ธาตุอาหารพืชเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริม

กระบวนการตางๆ ในพืช ซึ่งทําใหพืชเจริญเติบโตได

อยางปกติ และมีศักยภาพในการสรางผลผลิตไดอยาง

เต็มที่ ดินเปนแหลงกักเก็บธาตุอาหารที่สําคัญของพืช 

ซึ่งพืชตองการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง-

เสริม แตกตางกันออกไปตามชนิดและระยะการเจริญ

เติบโต เชน ในระยะการเจริญเติบโตทางตนและใบ พืช

บางชนิดตองการไนโตรเจนในปริมาณสูงกวาธาตุอื่นๆ 

หรือในกรณีของพืชหัวซึ่งในกระบวนการสรางหัว และ

การสะสมอาหาร พืชตองการธาตุโพแทสเซียมใน

ประมาณสูง เพื่อใชในการเคล่ือนยายธาตุอาหาร 

สังเคราะหแปงและนํ้าตาล เปนตน ดังนั้น ความสมดุล

ของธาตอุาหาร (Nutrients Balance) ในดนิจงึเปนปจจยั

หน่ึงที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและการสราง

ผลผลิตของพืช
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 ธาตอุาหารพืชในดินทกุธาตุมคีวามสัมพนัธกนั 

ซึ่งแบงความสัมพันธของธาตุอาหารพืชออกเปน 2 รูป

แบบ คือ 

 สงเสริม (Synergistic) คือ สภาวะที่ธาตุ

อาหารชนดิหนึง่ชวยเพิม่ความพรอมหรอืชวยเสรมิฤทธิ์

ของธาตุอาหารอื่นๆ ในดิน เชน สงเสริมการดูดซึมเขา

สูพชื ชวยเพ่ิมการทาํงานของกระบวนการตางๆ ในพชื

 ยกตัวอยางเชน การสงเสริมระหวางธาตุ

กํามะถัน (S) และไนโตรเจน (N) ซึ่งธาตุอาหารทั้งสอง

ธาตุมบีทบาทและหนาทีบ่างอยางคลายคลงึกันคอื เปน

องคประกอบของคลอโรฟลล และโปรตีน ดังนั้น หาก

พืชขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง การสังเคราะหคลอโรฟลลและ

โปรตีนจะถูกจํากัด สงผลใหพืชแสดงอาการใบเหลือง

เนื่องจากภาวะพรองคลอโรฟลล

 ยบัยัง้ (Antagonistic) คอื สภาวะทีธ่าตอุาหาร

ชนิดหนึ่งยับยั้ง หรือขัดขวางการทํางานและการดูดใช

ธาตุอาหารอ่ืนๆ ในดิน หรือที่เรียกวาสภาวะที่เปน

ปฏิปกษตอกัน

 ยกตวัอยางเชน การยับยัง้การดดูใชแมกนเีซียม 

(Mg) เมือ่ในดนิมปีรมิาณโพแทสเซยีม (K) และแคลเซียม 

(Ca) สูงมากเกินไป เนื่องจากธาตุดังกลาวมีไอออน

ที่เหมือนกันจึงสงผลใหเกิดการแขงขันกันในการดูดซึม 

หรือในกรณีที่ดินมีฟอสฟอรัส (P) สะสมในดินใน

ปริมาณที่สูงมาก ซึ่งธาตุฟอสฟอรัสมีโอกาสเกิด

ปฏิกิริยาการตกตะกอนกับธาตุแคลเซียม (Ca) และ 

เหล็ก (Fe) ในดิน ซึ่งสงผลใหธาตุเหลานั้นละลายออก

มาเปนประโยชนกับพืชไดยากขึ้น และอาจจะสงผลให

พืชแสดงอาการขาดธาตุนั้นๆ ได
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 จะเห็นไดวาการที่ในดินมีธาตุอาหารธาตุใด

ธาตุหนึ่งเยอะมากเกินความจําเปนจะสงผลใหธาตุ

ดงักลาวไปยับย้ัง และขดัขวางการทาํงานของธาตอุืน่ๆ 

ดังน้ัน การจัดการธาตุอาหารในแปลงควรคํานึงถึง

หลักการใสปุย 4 ประการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูง 

ลดการสูญเสียธาตุอาหาร และการตกคางในดิน คือ 

ถูกสูตร ใสปุยที่มีธาตุอาหารครบถวนตามชนิดและ

ความตองการของพืช ถูกเวลา ควรใสปุยใหตรงตาม

ระยะการเจรญิเติบโตของพชื เชน ระยะการเจริญเตบิโต

ทางตนและใบ ระยะสะสมอาหาร และระยะเพิ่ม

คุณภาพผลผลิต ถูกอัตรา ใชปริมาณปุ ยในอัตรา

ที่เหมาะสม หากใสปุยในปริมาณมากเกินไปอาจจะสง

ผลใหเปนพิษตอพืช หรือหากใสในปริมาณนอยเกินไป

อาจไมเพียงพอตอความตองการของพืช และถูกวิธี 

ควรฝงกลบปุยเพื่อปองกันการสูญเสียธาตุอาหารพืช
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โรคพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร (1) 

ปญหาโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต ปญหาโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต (ตอนที่ 2)(ตอนที่ 2)

ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ

 ธาตุอาหารพืชในดิน ธาตุอาหารพืช คือ กลุมธาตุที่พืชตองการนําไปใชเพื่อดํารงชีวิตและการเจริญ

เติบโตของพืชเองมีเพียง 16 ธาตุ นอกจากนี้ มีธาตุที่จําเปนสําหรับพืชบางชนิดเทานั้น เชน Si มีความจําเปน

สําหรับขาว Co จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถั่ว แบงที่มาของธาตุอาหารไดเปน 2 แหลงใหญ คือ

 1. ธาตุอาหารที่ไดจากนํ้าและอากาศ ไดแก C H O ซึ่งทั้ง 3 ธาตุ เปนองคประกอบสวนใหญของพืช 

มีสัดสวนเปนนํ้าหนักถึงรอยละ 95 ของนํ้าหนักพืชทั้งหมด

 2. ธาตุอาหารที่ไดจากดินมี 13 ธาตุ ไดแก N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu Mo B CI ปริมาณ

ความเหมาะสมของธาตุอาหารพืชเหลานี้ จึงเปนตัวกําหนดความอุดมสมบูรณของดิน

ธาตุอาหารที่พืชตองการมากแบงเปน 
 ธาตุอาหารหลัก ไดแก N P K ซึ่งพืชตองการปริมาณมาก และดินโดยทั่วไปมักจะขาด ดินที่มีการ

ปลูกพืชจึงตองมีการเพิ่มเติมธาตุอาหารกลุมนี้ใหแกดินอยูเสมอ

 ธาตุอาหารรอง  ไดแก Ca Mg S

 ธาตุอาหารที่พืชตองการนอย มีอยู 7 ธาตุ คือ Fe Mn Zn Cu Mo B Cl ธาตุเหลานี้พืชตองการนอย 

แตมีความจําเปนเทากัน ขาดไมได ถาขาดจะแสดงอาการผิดปกติ และถาไดรับมากเกินไปจะแสดงอาการ

เปนพิษตอพืช
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บทบาทของธาตุอาหารพืช

ไนโตรเจน (N)  เปนองคประกอบที่จําเปนของโปรตีน คลอโรฟลล ชวยในการหมุนเวียนของธาตุอาหาร 

 ทั้งกอนและหลังสังเคราะหแสง

ฟอสฟอรัส (P) เปนองคประกอบของสารประกอบหลายชนิด มีอิทธิพลตอการแบงเซลล สงเสริมการ

 เจริญเติบโตของรากและสวนตางๆ ชวยในการออกดอก ออกผล และการสรางเมล็ด

โพแทสเซียม (K)  มีบทบาทในการสังเคราะหคารโบไฮเดรต สรางนํ้าตาล และเคลื่อนยาย ชวยสังเคราะห

 โปรตีน กระตุ นการทํางานของเอนไซม ชวยในการเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือ การ

 สังเคราะหแสงและการหายใจ

แคลเซียม (Ca) ชวยในการแบงเซลล เปนองคประกอบของผนังเซลล ชวยในการเคล่ือนยายคารโบไฮเดรต

 และโปรตีน ลดความเปนพิษของธาตุทองแดง

แมกนีเซียม (Mg)  เปนองคประกอบที่สําคัญของคลอโรฟลล มีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหแสง 

 กระตุนการสรางสารพลังงานตางๆ 

กํามะถัน (S)  เปนองคประกอบของกรดอะมิโนหลายชนิด ซึ่งเปนองคประกอบของโปรตีน วิตามินบี

 โคเอนไซม

เหล็ก (Fe)  เก่ียวของกับการสังเคราะหคลอโรฟลล การทํางานของนํ้ายอย และระบบการหายใจ

 ของพืช

แมงกานีส (Mn)  กระตุนการทํางานของนํ้ายอยเกี่ยวกับการยายฟอสเฟต ซึ่งเปนองคประกอบของ

 สารบางอยางที่เกี่ยวกับการสังเคราะหแปงและนํ้าตาล

คอปเปอร (Cu) เกี่ยวของกับการสังเคราะหแปง นํ้าตาล กระบวนการหายใจและการใชธาตุเหล็ก

สังกะสี (Zn)  เปนองคประกอบของน้ํายอยทีเ่ก่ียวกับการสังเคราะหโปรตนีบางชนิด และการสังเคราะห

 กรดคารบอนิก

โบรอน (B)  เกี่ยวของกับการกระตุนการทํางานของนํ้ายอยตางๆ ที่จําเปนในกระบวนการสลายแปง 

 นํ้าตาลและการเคลื่อนยาย

โมลิบดีนัม (Mo)  เก่ียวกับระบบนํ้ายอยหลายชนิดท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปไนโตรเจน เปนธาตุที่จําเปน

 สําหรับการตรึงไนโตรเจน การยายฟอสเฟตจากสารหนึ่งไปยังอีกสารหนึ่ง

คลอรีน (Cl)  หนาท่ียังไมแนชัด แตเช่ือวาเกี่ยวกับระบบนํ้ายอยในกระบวนการสังเคราะหแปง 

 นํ้าตาล
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ลักษณะอาการผิดปกติของพืชเมื่อขาดธาตุอาหาร

ธาตุอาหาร บริเวณที่พืชแสดงอาการ ลักษณะอาการ

ไนโตรเจน ใบแกหรือใบลาง สีของใบจะมีอาการเหลืองซีดหรือเหลืองปนสมเม่ือ

ขาดรุนแรงมากขึน้ ปลายและขอบใบจะแหงและรวงหลน

ฟอสฟอรัส ใบลางและลําตน ใบสีเขียวเขม ปลายใบ ขอบใบอาจรวมถึงลําตนเปลี่ยน

เปนแถบสีมวงแดง

โพแทสเซียม ใบลางหรือใบแก ระยะแรกมีสีเหลือง หลังจากน้ันจะเปล่ียนเปนสีน้ําตาล

ไหม โดยเริ่มจากปลายใบลุกลามเขาสูกลางใบ

แมกนีเซียม ใบแก แตกตางไปตามชนิดของพืช เน้ือเย่ือระหวางเสนใบจะ

เปนสีเหลือง แตเสนใบยังเปนสีเขียวปกติ

แคลเซียม ใบบนหรือใบออน ยอดเหลือง เหี่ยวเฉา บางคร้ังจะมีจุดสีน้ําตาลเกิดขึ้น

ใบอาจมวนงอ และยอดหยิก

กํามะถัน ใบบนและยอด ใบเปนสีเหลืองหรือเขียวออน ใบมีขนาดเล็ก

เหล็ก ใบออนที่ยังไมโตเต็มที่ เนื้อเยื่อระหวางเสนใบจะเปนสีเหลือง แตเสนใบยังเปน

สีเขียว

แมงกานีส ใบออน เนื้อเยื่อระหวางเสนใบจะเปนสีเหลือง แตเสนใบยังเปน

สีเขียว คลายคลึงกับการขาดธาตุเหล็ก

คอปเปอร ใบบนหรือใบออน ใบเหลืองซดี เกดิอาการแตกหลายยอด และการตายของ

ยอด (die back) กิ่งกานมีรอยแตกและมีเมือกไหล

สังกะสี ใบออน ใบดางและเหลือง มีขนาดเล็ก ปลองสั้น อาจบิดเบี้ยว

และแหงตาย

โบรอน ใบบนและผล ใบยนและหนาผดิปกต ิเปราะ เกิดเปนจดุสีนํ้าตาลหรอืสี

ดํา กานและลําตนแตกมีเมือกไหลออกมา

โมลิบดีนัม ใบลาง แตกตางตามชนิดพืช ระยะแรกคลายอาการขาด

ไนโตรเจน ใบจะมวนเขาขางในและชะงักการเจริญเตบิโต

คลอรีน - มักไมพบอาการขาด
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ตัวอยางการขาดธาตุอาหารในพืชบางชนิด
 พืชแตละชนิดจะแสดงอาการขาดธาตุอาหารแตกตางกันไป แมวาจะขาดธาตุอาหารชนิดเดียวกัน

ก็ตาม จึงขอยกตัวอยางพืชบางชนิดเพื่อประกอบการศึกษา 

 การขาดธาตุอาหารของขาวโพด การขาดธาตุอาหารของขาวโพดที่เรามักจะพบบอยคือ การขาดธาตุ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมงกานีส เปนตน ซึ่งอาการที่แสดงออกในแตละอาการเปนดังนี้

 ขาดธาตุไนโตรเจน ขาวโพดจะแคระแกร็น เหลืองซีดโดยเฉพาะตนกลาเหลืองเห็นชัดเจน ในตนโต

จะเห็นใบเหลืองจากเสนกลางใบเปนรูปลิ่มหรือตัววี โดยจะสังเกตเห็นที่ใบลางเนื่องจากเปนธาตุอาหารที่

เคลื่อนที่ได  ฝกขาวโพดเมล็ดจะไมเต็ม มีอาการโคงเล็กนอย ตนทั้งตนจะผอมไมสมบูรณ อาการดังกลาวมักเกิด

จากดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ามักพบในดินทราย อินทรียวัตถุนอย ดินถูกชะลางหนาดินเนื่องจากอยูใน

พื้นที่ลาดชัน มักพบอาการในพืชที่ขาดนํ้าหรือมีนํ้าทวมขัง
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 ภาพขาวโพดแสดงอาการขาดธาตุอาหารจําพวกไนโตรเจน โดยใบขาวโพดจะแสดงอาการใบเหลืองซีด

เปนรูปตวัวี หรอืรปูล่ิมจากปลายใบเขามาหาเสนกลางใบ โดยพบไดตัง้แตระยะขาวโพดยงัเลก็จนถงึขาวโพดตนโต 

เนื่องจากปุยไนโตรเจนเปนธาตุอาหารที่มีการชะลางและสูญเสียไดงาย การใสปุยผิดวิธีจึงทําใหเกิดการสูญเสีย

 ขาดธาตุฟอสฟอรัส อาการที่พบจะพบที่ใบลางๆ โดยจะเห็นใบขาวโพดมีสีมวงแดงและถารุนแรงมาก

ปลายใบจะไหม ตนขาวโพดจะเจรญิเตบิโตไมดี ตนแคระแกร็น ตนผอม ฝกทีเ่กดิจะเปนฝกเล็กโคง แถวของเมลด็

ขาวโพดจะไมตรง ปลายฝกจะโคงและไมติดเมล็ด 

 สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดอาการขาดฟอสฟอรัส คือสภาพนํ้าทวมขัง หรือพืชขาดนํ้า ดินแนนรากพืช

เจริญไดนอย ดินเปนกรดจัด ทําใหฟอสฟอรัสที่มีอยูพืชไมสามารถนํามาใชได หรือเกิดจากการใสธาตุอาหาร

ฟอสฟอรัสไมเพียงพอกับความตองการของพืช ดังนั้นจึงควรปรับสภาพดินใหเปนกลาง ใหธาตุอาหารอยาง

เพียงพอและใหความชุมชื้นสมํ่าเสมอไมมากไปนอยไป

 จะเหน็วาขาวโพดมอีาการใบเปนสมีวงแดงโดยในระยะแรกจะแสดงอาการเลก็นอย ตอมาสมีวงจะชดัเจน

ขึน้ ตนท่ีแสดงอาการจะมขีนาดเลก็มาก แคระแกร็น ซึง่เกิดจากการขาดธาตฟุอสฟอรสัโดยแสดงอาการทีใ่บลางๆ 

กรณีนี้อาจเกิดจากสภาพดินเปนกรดจัดจึงทําใหไมสามารถปลดปลอยธาตุอาหารออกมาใหพืชใชได นอกจากใส

ปุยที่มีธาตุฟอสฟอรัสเพียงพอแลว ตองปรับปรุงตนโดยใชปูนขาวปูนมารลใส และควรเก็บตัวอยางดินไปตรวจ

วิเคราะหเพื่อทราบปริมาณธาตุอาหารแตละชนิดอยางชัดเจนตอไป
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 ขาดธาตุโพแทสเซียม  อาการขาดจะแสดงที่ใบลางโดยจะพบใบเหลืองและมีอาการใบแหงจากขอบใบ

ลางเขามา ตนที่ขาดธาตุจะหักลมงายออนแอตอโรครากเนา ฝกจะมีขนาดเล็ก เมล็ดหลวม บริเวณปลายฝกไม

ติดเมล็ด มักพบในดินทรายที่มีอินทรียวัตถุตํ่า ปกติดินทรายมักเปนดินที่มีโพแทสเซียมตํ่าอยูแลว นอกจากนั้น

ยังพบในดินที่มีปริมาณแมกนีเซียมและแคลเซียมอัตราสูงกวาโพแทสเซียม ดินที่มีอินทรียวัตถุที่สภาพเปยก

หรือแนนเกินไป

 ขาดธาตุแมกนีเซียม พบอาการแสดงที่ใบลางของขาวโพดโดยใบมีอาการเหลืองเปนแถบระหวาง

เสนใบ อาการเหลืองซีดดังกลาวจะตางจากอาการของโรครานํ้าคางเนื่องจากจะเหลืองซีดอยูในระหวางเสนใบ  

เนื้อใบเหลืองแตเสนใบเขียว ในใบแกจะมีสีแดงตามขอบใบปลายใบถาเปนมากๆ ใบจะแหงตาย ขาวโพด

แคระแกร็น มักเกิดในสภาพดินทราย ดินเปนกรด ดินถูกชะลางมากเน่ืองจากฝนตกชุก ดินท่ีใสหินปูนมากมี

แคลเซียมมากยับยั้งการใชธาตุแมกนีเซียมของพืช หรือมีปริมาณโพแทสเซียมสูงขาดความสมดุลกับแมกนีเซียม 

ถาพบในตนกลาจะแสดงอาการจุดดางขาวบนใบเหลือง

 ภาพขาวโพดแสดงอาการขอบใบแหงจากขอบใบเปนสีน้ําตาลเขาหาเสนกลางใบแสดงอาการรวมกับ

การขาดธาตุแมกนีเซียม
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 ภาพขาวโพดแสดงอาการขาดธาตุแมกนีเซียมโดยจะแสดงอาการใบซีดเหลืองตลอดตามความยาว

ของใบ ซึ่งอาการน้ีจะตางจากอาการโรครานํ้าคาง คือรานํ้าคางจะมีใบลายเหลืองสลับเขียวโดยขอบเหลืองจะ

ขยายเล็กใหญตามลักษณะเชื้อ ขณะที่อาการขาดธาตุจะเห็นเสนสีเหลืองชัดเจน
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 ขาดธาตุแคลเซียม พบอาการที่ใบลางของขาวโพด โดยปลายใบจะติดกันไมคลี่ออก เมื่อขาวโพดเจริญ

จงึดันออก ลักษณะใบเปนคลืน่คลายขัน้บันได ใบจะมสีเีขยีวออนถงึเหลอืง ตนแคระแกรน็ มักพบในดนิทีม่สีภาพ

เปนกรด ดินทราย ดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า

 

 ขาดธาตุสังกะสี แสดงอาการที่ใบบนของลําตน ถาแสดงอาการขาดในระยะกลา ขอจะส้ัน ใบมีเสน

เหลืองตอมาเนื้อใบเหลืองมาก บริเวณขางเสนกลางใบยังเขียว ขอบใบกลางใบยังเขียว ใบใหมที่เจริญออกมาจะ

มีสีซีดจนขาว ขอลางๆ ของลําตนจะมีสีเขม

 

 อาการขาดธาตุสังกะสีในดินดาง ดินที่ใสปุยโพแทสเซียมสูงจนขาดความสมดุลกับธาตุสังกะสี  

 

 ขาดธาตุเหล็ก แสดงอาการที่ใบบนโดยยอดเหลือง ซีด เกือบขาวตามแนวความยาวของใบ จะพบใบ

เหลืองทั้งตน มักเกิดในดินที่เปนดาง ดินที่มีการใสปูนขาวในปริมาณสูงการระบายนํ้าและอากาศไมดี

 ขาดธาตุโบรอน ตนกลาจะมจีดุประสขีาวบนเนือ้ใบ ขยายเปนแถบสขีาวเปนเงานนูจากเนือ้ใบ เสนกลาง

ใบกรอบเปราะ ปลายรากฝอยบวมพอง ขอส้ัน เกสรตัวผูและฝกไมโผลเห็นตนเปนพุม ฝกที่ไดเล็ก ฝกโคง

การติดเมล็ดไมดี เมล็ดไมเต็มฝก เมล็ดผิดรูปราง มักพบในตนที่มีความเปนกรดหรือดางจัด ดินมีการชะลางสูง 

ดินที่มีการใสปูนขาวปริมาณสูงจนเสียสมดุล โบรอนถูกยับยั้ง

 นอกจากนั้นยังมีการขาดธาตุอื่นๆ เชน ขาดคอปเปอร (ทองแดง) ใบออนจะเหลืองซีด ใบแกปลายใบ

แหงตายขาดกํามะถันทําใหมีอาการใบเหลืองทั้งตน ขาดแมงกานีสใบออนสีเขียวซีด พื้นที่ระหวางเสนใบเหลือง 

ขาดโมลิบดีนัม ใบออนเหี่ยวและขอบใบไหม

การปฏิบัติเพื่อไมใหเกิดการขาดธาตุอาหาร มีแนวทางในการปฏิบัติเปนขั้นตอนดังนี้

   การปลูกขาวโพดไมควรปลูกขาวโพดในพื้นที่เดิมตอเนื่อง ควรมีการปลูกพืชตระกูลถั่วสลับบาง เชน 

ถัว่เหลือง ถัว่เขยีว ถ่ัวลสิง หรอืปลกูพชืปรบัปรงุบาํรงุดนิ เชน ปอเทอืง แลวไถกลบในระยะออกดอกเพือ่ปรบัปรงุ

ใหดินมีความรวนโปรงซุย ดินอุมน้ําดี ระบายนํ้าดี ทําใหพืชไดรับความชุมชื้นตอเนื่อง เปนผลใหพืชไดรับธาตุ

อาหารตามปกติทําใหสภาพทางเคมีดินดี ควรปรับสภาพทางเคมีดินใหดินมี pH ระหวาง 5.5 และไมเกิน 8.0 

เพราะถาดินเปนกรดจะทําใหแคลเซียมรวมถึงธาตุอื่นบางชนิดถูกตรึง

  การใสปุยเคมีควรมีการตรวจวิเคราะหดินเพื่อใหรูปริมาณธาตุอาหารแลวใสปุยตามความตองการ

ของพืช เพราะถาใสธาตุบางชนิดมากไปอาจมีผลตออีกธาตุหนึ่ง เชน ดินที่มีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสูง

อาจทําใหการดูดซึมแคลเซียมของขาวโพดลดลง เปนตน 

  ในกรณีตรวจพบอาการขาดธาตุอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงก็ใหธาตุอาหารน้ัน หรือปกติก็ใสปุยเคมี

ตามสูตรเหมาะสมรวมกับธาตุอาหารเสริมฉีดพนทางใบ ในกรณีแกปญหาเรงดวน
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บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนประเพณีในชุมชน รวมสืบสานพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจําป

 นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ (ที่ 1 ทางขวา) ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และ 

นายกองเอก เปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช (ที่ 1 ทางซาย) ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) 

ผู ผลิตและจําหนายปุยเคมีคุณภาพสูงรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ พรอมดวย 

นายวนัชยั รกัษาสกุล (ที ่2 ทางขวา) สมาชกิองคการบรหิารสวนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา อาํเภอนครหลวง รวม

กจิกรรมทอดกฐินสามคัคทีีว่ดัละมดุ อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมประเพณี

ในชุมชน และรวมสืบสานพระพุทธศาสนา โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญและรวมกิจกรรมตอเนื่องเปนประจําทุกป

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี แบงปนสิ่งของมอบใหโครงการเหลือ-ขอ

เปลี่ยนสิ่งของเปนคาเทอมแกเด็กๆ ดอยโอกาสในสังคม

 นายบุญชัย กอเกียรติพิทักษ (กลาง) ผูจัดการ

ทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และตัวแทนพนักงาน

จากโรงงานพระประแดง ของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี 

จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีคุณภาพสูง

รายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ 

สงมอบส่ิงของเคร่ืองใช อาทิ เส้ือผา หนังสือ ตุกตา 

อปุกรณเครือ่งเขยีน ฯลฯ ใหแกโครงการเหลอื-ขอ มูลนธิิ

บานนกขมิ้น โดยสิ่งของบริจาคจะถูกนําไปขายเพื่อ

เปล่ียนเปนทุนการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสในมูลนิธิ 

กิจกรรมครั้งนี้ถือเปนสวนหนึ่งของพันธกิจเอาใจใสตอ

สังคม ซึ่งบริษัทฯ ไดใหความสําคัญอยางเสมอมา
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 นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ (กลาง แถว 3) เจาหนาที่บริหารและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไทย

เซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ 

ตราสิงห ตราเด็กนอย และตราทีซีซีซี เปนตัวแทนมอบแปลงสาธิตและปจจัยทางการเกษตรในโครงการสวนสวย

กินไดใหแกโรงเรียนวัดนาอุน อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางชลาไล ไชยชมภู (ที่ 1 ทางซาย 

แถว 2) ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูรับมอบ และนอกจากนี้ยังไดรับเกียรติในการสนับสนุนโครงการจากหลายๆ 

ภาคสวน อาทิ นางสาวจินตนา ศักดิ์เจริญชัย (ที่ 2 ทางซาย แถว 2) เจาของรานโรงสี จ.เจริญวัฒนา ประธาน

และคณะกรรมการสถานศึกษา กํานันตําบลไผลอม ผูใหญบานหมู 2 และหมู 3 มารวมงานในครั้งนี้ดวย 

 โครงการสวนสวยกินได เปนโครงการที่บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดอยางตอเน่ืองเปนปที่ 5 ปจจุบัน

มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวนท้ังหมด 8 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนวัดนาอุนถือเปนโรงเรียนลําดับที่ 9 

โดยวัตถุประสงคของโครงการสวนสวยกินไดนั้นก็เพื่อมอบความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเพาะปลูก 

ตั้งแตความรูพื้นฐานจนถึงขั้นตอนปฏิบัติใหแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยเริ่มจากการเพาะเมล็ดพันธุ 

การดแูล การใสปุยอยางถูกวธีิ เพ่ือเพ่ิมผลผลติในการเพาะปลกู ทัง้นี ้บรษิทัฯ มุงหวงัวาโรงเรยีนทีเ่ขารวมโครงการ

จะสามารถนําผลผลิตที่ได นําไปใชใหเกิดประโยชนใหแกนักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน และสวนท่ีเหลือ

สามารถนําไปขาย เพ่ือนําเงินมาตอยอดในโครงการ และสรางรายไดใหแกโรงเรียนไดอีกดวย โดยรูปแบบจะมี

ทั้งการสอนในหองเรียน มีกิจกรรมเลนเกมตอบคําถามแจกของรางวัล และการฝกปฏิบัติจริงที่แปลงปลูกผัก

ท่ีบริษัทฯ ไดมอบใหกับทางโรงเรียน บริษัทฯ หวังเปนอยางย่ิงวาโครงการสวนสวยกินได จะสามารถฝกทักษะ

ใหนักเรียนในการปลูกพืชผักสวนครัวไดรูจักการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการจัดจําหนายผลผลิต 

การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ทําใหนักเรียนสามารถมีรายไดระหวางเรียน และเปนแหลงเรียนรูในการ

เพาะปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนไดอยางยั่งยืน

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สานตอโครงการสวนสวยกินไดปที่ 5
เดินหนาสงเสริมความรูดานการเกษตร และการใชปุยเคมีที่ถูกตองใหกับเยาวชนไทย
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บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี จับมือชมรมผูสูงอายุ รวมกิจกรรม 

“เปลี่ยนไมใกลฝง เปนพลังทางสังคม” เสริมสรางสุขภาพจิต และสรางกําลังใจแกผูสูงอายุ

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใต

ตราสินคาหัววัว-คันไถ รวมกับ ผูนําชุมชน ทีมแพทย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และผูประกอบการ

ในเขตอําเภอนครหลวง โดยมี วาที่รอยตรีจิรชัย สาฤๅษี ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต โรงงาน

นครหลวง เปนตัวแทนเขารวมทํากิจกรรมกับผูสูงอายุ เน่ืองในโอกาสสวัสดีปใหม 2565 “เปลี่ยนไมใกลฝง 

เปนพลงัทางสงัคม” เพือ่เสรมิสรางสขุภาพจติ สรางกําลังใจแกผูสูงอายุ และสรางความผูกพนัอันดีระหวางโรงงาน

กับชุมชน ซึ่งบริษัทใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนตอเนื่องเปนประจําทุกป

ติดตามฟง
รายการทิดบวนชวนคุยยามเชา

ทุกวันจันทร-ศุกร ทางเฟซบุก เพจ ทิดบวนชวนคุย ทางยูทูบ ชอง Buan Channel



โดย....ทิดบวน บางปลามา
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ตนไมประจําฉบับ

 ตนไมที่นําเสนอในฉบับนี้เช่ือวาหลายทานอาจจะไมคอยคุนเคย และไดยินกันบอยนัก ตนไมตนนี้คือตน

ปาโลแซนโตส ผมรูจักกับตนไมตนนี้มานาน แตไมเคยรูจักชื่อ เพิ่งรูจักชื่อปนี้เอง

 สมัยกอนผมอาศัยอยูในบานพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พอถึงปลายปตนไม

ตามแนวถนนจากถนนขางมหาวิทยาลัยมุงสูพนมทวน จะออกชอมีสีแดงสวย และแปลกตามาก เมื่อเขาไปมองใกลๆ 

จะเห็นชอดอกสีแดงสดนั้นมีดอกยอยเรียงกันอยู โดยมีปก สวนใหญมี 3 ปก และตนที่ออกชอแดงคือตนตัวเมีย สวนตน

ตัวผูออกดอกเปนชอสีเขียว ซึ่งดูไมสะดุดตานัก ตนที่สวยคือตนตัวเมีย  

 ตนไมชนิดนี้เปนตนไมที่มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ทรงพุมเปนทรงกระบอก เปลือกลําตนสีนํ้าตาลออน

ลอกออกได ใบเปนใบเด่ียวเรยีงสลบัรปูขอบขนาน หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กวาง 5-10 เซนตเิมตร ยาว 15-25 เซนตเิมตร 

ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ใบออนมีปลอกสีชมพูอมเขียวหุม ปลอกจะหลุดเมื่อใบคลี่ออก  

 ปาโลแซนโตสเปนตนไมที่ชอบนํ้ามาก ตองการแสงแดดตลอดทั้งวัน ข้ึนในดินไดทุกประเภท ถาจะใหเหมาะ

ควรปลูกระยะ 3-6 เมตร นอกจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนแลว ทานที่อยูเชียงใหมสามารถ

หาชมไดที่สวนราชพฤกษ 

 ตนไมตนนี้จะดูธรรมดามากในเดือนทั่วไป แตจะตื่นตาตื่นใจ เมื่อออกชอประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม 

ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด ปกชํา ตอนกิ่งและทาบกิ่ง ถาสนใจก็เสาะหาตนไมหายากชนิดนี้มาปลูกสักตนก็ดีนะครับ

ตนไมที่นําเสนอในฉบับนี้เช่ือวาหลายทานอาจจะไมคอยคุนเคย และไดยินกันบอยนัก ตนไมตนนี้คือตน
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 บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) สงเสริมการ
ทาํการเกษตรของเกษตรกรไทยเพือ่ใหมผีลผลติทางการเกษตร
ที่เพิ่มขึ้น สงผลตอรายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น 
ไดจัดทําโครงการสถานีวิจัยขาวเขตนาชลประทาน ซึ่งตั้งอยู
บนเนื้อที่กวา 9 ไร ในอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
โครงการสถานวีจิยัขาวฯ จดัทาํขึน้โดยมวีตัถุประสงคเพือ่เพิม่
ผลผลิตขาวจากการวิจัยและทดลองรวมกับเกษตรกรในพื้นที่ 
เพ่ือคนหาองคความรู ใหมๆ ดานการจัดการดินและธาตุ
อาหาร การจัดการระยะปลูกขาว และการตอบสนองของปุย
ตอความตองการของขาวประเภทตางๆ รวมไปถึงสายพันธุ
ขาวใหมๆ เพ่ือเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายไดของเกษตรกรใหมาก
ขึน้ นอกจากนีอ้งคความรูทีไ่ดจากงานทดลองและงานวจิยัเชงิ
วิชาการจากโครงการสถานีวิจัยขาวฯ จะถูกนําไปเผยแพรให
กับเกษตรกรภายในพื้นที่และผูที่สนใจท่ัวไปไดนําไปประยุกต
ใชในการจดัการแปลงนาขาวของพืน้ทีต่นเองใหมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนการตอกยํ้าถึงความมุงมั่นที่จะสรางคุณคา
ใหกบัการเกษตรของไทยเพือ่เปน “ท่ีหนึง่ในใจเกษตรกร” ตาม
วิสัยทัศนของบริษัทฯ

 ภายใตโครงการนี ้สายงานการตลาด วจัิยและพฒันา 
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ไดมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเกษตรมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เพาะปลูกขาวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการใชขอมูลจาก
ดาวเทียมสารสนเทศรวมกับสถานีตรวจสอบอากาศภาคพื้น
ดิน เชน อุณหภูมิ ความชื้น ความเขมแสง ปริมาณฝนสะสม 
และการพยากรณปริมาณน้ําฝน เพื่อวางแผนการเพาะปลูก

  

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดทําโครงการสถานีวิจัยขาวเขตชลประทาน 
บนเนื้อที่กวา 9 ไร อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

และการจัดการแปลงนาขาว นอกจากน้ียังมีการใชภาพถาย
ดาวเทยีมจากแอปพลเิคชนั ใบไม-รคีลัท เพือ่ตรวจสอบสถานะ
ของแปลงและสุขภาพของพืชภายในแปลงเบื้องตน 

 นอกจากงานทดลองและวจิยัเชงิวชิาการแลว ในพืน้ที่
ของสถานีวิจัยขาวฯ ไดมีการแบงพ้ืนที่เพื่อการดําเนินการ
จัดทําแปลงทดลองกึ่งสาธิตรวมดวย เกษตรกรผู  ท่ีสนใจ
และบุคคลทั่วไป สามารถติดตอเขาเยี่ยมชมสถานีวิจัยขาวฯ 
ผานทาง Facebook ปุยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ
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 งานเสวนาออนไลนสงทายป “อยาเพิ่งคิดทําเกษตร ถายังไมไดดูงานนี้”
งานที่กูรูเกษตร เขามาเผยเคล็ดลับความสําเร็จแบบจัดเต็ม!!

 ไทยเซ็นทรัลเคมี รวมกับ ควายดําทําเกษตร เปดพื้นที่จัดเสวนาออนไลนสงทายป 2564 ภายใตชื่อ 
“อยาเพิ่งคิดทําเกษตร ถายังไมไดดูงานนี้” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่อาคารสามยานออฟฟศ ชั้น 7 
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 งานเสวนาสําหรับทุกคนท่ีอยากประกอบ

อาชีพเกษตร รวมถึงเกษตรกรที่อยากพัฒนาตัวเอง

ใหประสบความสําเร็จในอาชีพมากขึ้น ภายในงานเต็ม

ไปดวย เจาของธุรกิจเกษตร และเกษตรกรตัวจริง ที่มา

แลกเปล่ียนบอกเลาเรื่องราว ถายทอดประสบการณ

ทางการเกษตร เปดโลกใหรูวาความจริงแลวโลกอาชีพ

เกษตรไมไดสวยงามอยางที่คิด พรอมมอบความรูเพื่อ

ให ทุกคนสามารถนําไปใช  พัฒนาตัวเองให  เป น 

“สายแข็ง” ในการประกอบอาชีพเกษตรกรได 

  เริ่มการเสวนาโดย คุณรัฐ จันทวิสูตร 

ทายาทสวนจันทวิสูตร จังหวัดจันทบุรี สวนทุเรียน

หลากสายพันธุ ผูสรางแบรนดดวยความแตกตางมา

ตลอด 30 ป จากการเลอืกปลกูสายพันธุทเุรยีนพืน้บาน 

แทนการปลูกทุเรียนหมอนทอง

  “ปจจุบันทุเรียนที่ขายหรือสงออกตาง

ประเทศเปนทุเรียนหมอนทองเกือบ 99% แตสวน

จันทวิสูตรกลับเลือกสายพันธุ พื้นบ านเป นหลัก 

เพราะเราเชือ่วาในไทยยงัมทุีเรยีนดีๆ ทีอ่ยากนาํเสนอ

ใหทุกคนไดกิน เราอยากเปน 1% ที่เหลือของตลาด 

ที่ขายทุเรียนพื้นบานที่แตกตาง และใชเปนจุดแข็งของ

แบรนด โดยใชการขายออนไลนเปนหลัก เนื่องจาก

ผลิตภัณฑทุกอยางที่ปลูกในสวน 90% ไมใชที่ตองการ

ขายในตลาด จงึเนนการทาํตลาดออนไลนเพ่ือหาลกูคา

เปนหลักผานกลุมเฟซบุกของทางสวน ที่ใชเปนแหลง

ซื้อขาย” คุณรัฐกลาว

  ทายาทสวนจนัทวสิตูรยงัเผยเคลด็ลบัความ

สําเร็จในการทําตลาดออนไลนวา จุดแรกเริ่มเมื่อรูวา

ไมมีตลาดรองรับ ตั้งแตวันที่ทุเรียนลงปลูก สิ่งที่ทําคือ

การเลาทุกอยางในสวนลงโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟซบุก 

และคอยๆ สรางเรื่องราวของสวนตัวเองแบบงายๆ 

ที่ทุกคนเขาใจไดเร็ว สรางภาพจําใหทุกคนเห็น ผาน 

hashtag #สวนจันทวิสูตร จากวันนั้นถึงวันน้ีใชเวลา

สรางแบรนดเปนระยะเวลา 6 ป จนมีกลุมซื้อขายที่ใช

ขายทุเรียนของตัวเองที่หลายคนจับจองซื้ออยูเสมอ

  ต อกันที่  “แอดมินควายดําทําเกษตร” 

ไดหยิบยกประเด็นเรื่องขาวเปลือกราคาตกตํ่า ที่หลาย

คนสงสัยวา ทําไมชาวนาไมปลูกขาวเอง ขายเอง สีเอง 

ทําไมตองผานพอคาคนกลาง โดยมี คุณพรสุข คําแกว 

เจ าของแบรนด ข าวหอมมะลิสุรินทรแท 100% 

เกษตรกรตัวจริงท่ีขายขาวเองมากวา 10 ป เปนผูมา

เฉลยขอสงสัย และบอกเลาประสบการณของชาวนา

โดยแทจริง

  “เนื่องจากขั้นตอนการปลูกขาวมันเยอะ

มาก การที่ชาวนาปลูกเองขายเองจึงสูผูปลูกขาวเปน

อุตสาหกรรมไมได เพราะทุกขั้นตอนลวนมีปญหา 

เริ่มตั้งแตการปลูก ปญหาฤดูการปลูก พอถึงตอนเกี่ยว 

ก็ตองมเีวลาทีเ่หมาะสม สุกไปก็ไมได เก่ียวชาไปกจ็ะไม

ไดความเขียวที่ตองการ เกี่ยวเสร็จแลวตาก ตองคอย

ระวังไมใหโดนฝน เพราะจะมีผลกับคุณภาพ ตากแหง

เสร็จก็ตองไปสงโรงสี ถาเจอโรงสีไมดีก็จะเจอปญหา

ขาวแตกหัก ตอมาเรื่องการขนสง ขาวเปนของหนัก 

ตนทุนมันสูง ไหนจะคากลอง ตั้งแตการปลูกขาวจน

ไดขาว 1 ถุง จะใหมันหอมใหมันสวย มันไมงายอยาง

ที่คิด” 

  กลายเปนเหตผุลวาทําไมถึงตองผานพอคา

คนกลาง พรอมท้ังใหคําแนะนําสําหรับคนที่อยากเริ่ม

ทําเกษตรปลูกขาว ความวา “เริ่มจากการคํานึงถึงเรื่อง

คุณภาพขาว ถาจะทําใหอยูไดนานเรื่องคุณภาพของ

ขาวสําคัญที่สุด ถาขาวดีเราจะมีลูกคาประจํา อาจจะ

เริม่จากทาํนอยๆ เอาลกูคาใหอยู และทําอาชพีอืน่ผสม

ผสานไปในเวลาเดียวกัน”

  คุณสุรวุฒิ ศรีนาม นักธุรกิจเกษตร เจาของ

แบรนดเรยีลฟารม ผูพฒันาจากผูผลติทีค่าขายหอมแดง 

พริกตามฤดูกาล มาเปนผูประกอบการ ไดมาบอกเลา

ประสบการณการทํางานบนเวทีเสวนาวา แวดวง

เกษตรกรผูปลูกพริก มีปญหาเร่ืองการแขงขันมาก 

เนื่องจากการเขามาของโซเชียลมีเดียอยาง เฟซบุก 

เครื่องมือสําคัญที่ดึงธุรกิจเกษตรขึ้นมาคึกคัก 
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  แงหนึง่ทาํใหเกษตรกรสามารถขายสินคาได

งายและสะดวก ตดัพอคาคนกลางได แตในทางกลับกัน

ก็เกิดการตัดราคา และกลายเปนโจทยใหตองคิดวา 

จะทําอยางไรใหสามารถปลูกพริกเพื่อสู กับพอคา

ชาวบานที่มีตนทุนตํ่ามากได ซึ่งสิ่งที่คุณสุรวุฒิทําคือ 

“การไปโฟกัสวาอยากทําอะไรที่มันทํายากมากข้ึน 

เลยมองภาพท่ีกว างขึ้นกว าตอนการเป นผู ผลิต 

เริ่มมองหาชองทางการตลาดใหมๆ จนไปเจอตลาด

พริกปลอดภัยเพื่อการสงออก สําหรับขายที่ญี่ปุน ซึ่ง

จะมีขั้นตอนการควบคุมสารตกคางที่เข มงวดกวา 

และกลายเปนตลาดใหมๆ ที่ขายได จนปจจุบันเราได

กลายเปนผูผลิตพริกที่สงออกยุโรป ตะวันออกกลาง 

ญี่ปุน เปนตน” 

  ในชวงถามตอบมผีูเขารวมงานสอบถามวา 

การทําเกษตรในยุคปจจุบันจะทํายังไงใหรอด? ซึ่ง

คุณสุรวุฒิใหคําตอบวา

  “ตนทุนดานเกษตรของเราคอนขางดีใน

ระดับโลก เรามักไดยินคําวาในน้ํามีปลาในนามีขาว 

ซ่ึงเรามชีือ่เสยีงในดานสนิคาเกษตรอยางมาก เราไดรับ

การยอมรับจากทั่วโลก แตเราตองไมกินแตบุญเกา 

โจทยคือจะทําอยางไรใหสามารถแขงขันกับประเทศ 

อื่นๆ ได ส่ิงหนึ่งที่คนไทยไมไดรับการปลูกฝงมา คือ

เราไมใหความสําคัญกับการแขงขัน เราเลยอยูกับท่ี 

สิ่งที่ตองทําคือการพัฒนาใหเทาทันโลกใหมากขึ้น” 

คุณสุรวุฒิ กลาว

  หัวขอตอมาคือการสานตอธุรกิจเกษตร

จากครอบครัว โดย คุณแนน-วราภรณ มงคลแพทย 

แหงสวนมะมวง บานหมากมวง จังหวัดนครราชสีมา 

เกษตรกรรุนลูกท่ีมารับชวงตออาชีพเกษตรกรรมตอ

จากรุนพอ 

  จุดเริ่มตนของคุณแนน เกิดจากการเติบโต

ข้ึนทามกลางสวนมะมวงของพอ ไดเห็นทุกชวงเวลา

ของมะมวงตัง้แตใบออนจนถงึการไดมะมวงหอมอรอย

สักลูกหนึ่ง ไดเห็นชวงเวลาแหงความสําเร็จที่สวน

ของพอ จนถึงชวงเวลาที่ยากลําบาก บางปขาดทุน

หลายลานบาท จนกลายเปนโจทยวามีอะไรที่พอจะ

ชวยพอไดเพือ่เปลีย่นแปลง หรอืมาตอยอดสวนของพอ 

กลายเปนท่ีมาใหคุณแนนหันเขาสูวงการสวนมะมวง 

พลิกการทําตลาดจากการขายสงของพอ มาเนนขาย

ปลีกเปนหลัก พรอมทาํแบรนด “บานหมากมวง” ไปใน

เวลาเดียวกัน 

  คณุแนนนับเปนเซเลบริตีแ้หงวงการมะมวง 

ที่มีเทคนิคการขายที่นาสนใจ เพราะไมวาจะออก

แคมเปญอะไรกม็ยีอดขายถลมทลาย พรอมเผยแนวคดิ

ในการสรางไวรัล มารเก็ตติ้ง วา “เราตองทราบกอนวา

เรามีผลผลิตเทาไหรที่ตองเคลียร โจทยของบานหมาก

มวงคือทําอยางไรก็ไดใหขายมะมวงจากสวนของคุณ

พอใหหมด 20-30 ตันภายใน 1 เดอืน เวลาคดิแคมเปญ

จึงไมคิดขายนอย ดวยขอจํากัดดังกลาว จึงตองหา

วิธีขายที่เปนรายการใหญ อาทิ แคมเปญสูโควิด ที่เรา

เคยจัดเปนแนวคิดคลายๆ กลองสุ ม ขายมะมวง

แบบเหมาตน เพื่อระบายสินคา เราก็ไดระบายสินคา

ในปรมิาณมากขึน้ ไอเดยีตางๆ เกดิจากการทีเ่ราไดเหน็

อะไรมากๆ ศึกษาการตลาด หาแรงบันดาลใจจากการ

ทําสวนตางประเทศ เพื่อมาปรับใชในสวนของเรา”

  ปดทายงานเสวนาดวยประเด็นรอนแรง 

อยางการเกิดขึ้นของรถไฟลาว-จีน จะสรางประโยชน

และโทษอยางไรใหผูประกอบการเกษตรในประเทศไทย 

โดย ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร ผู เชี่ยวชาญดานการ

จัดการโซ อุปทานและเลขาธิการสมาคมสงเสริม

ธุรกิจระหวางประเทศ เปนผูมาใหความรู “จากขาวท่ี

เราเห็นกันคือระบบรางกําลังพนพิษทําใหเกษตรไทย

เดือดรอน คําตอบคือมีฝายหน่ึงเดือดรอนแนๆ เปน

วิกฤตสําหรับบางกลุม เปนโอกาสสําหรับบางกลุม

เชนกัน ตลอดทั้งงานเสวนาวันนี้เราเห็นถึงมุมมอง

ที่แตกตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกันคือเราตางมีผลผลิต

ที่มีคุณภาพเหมือนกัน 



27เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

  “อยาลืมวา ประเทศไทยเรามี 70 ลานคน

โดยประมาณ ประเทศจีนแคมณฑลยูนนานก็ 40 กวา

ลานคน มณฑลเสฉวนอีก 90 ลานคน จีนตะวันตกมี

คนรวมๆ กวา 200 ลานคน ลองคิดดีๆ ดูวาเปนวิกฤต

หรือโอกาส ถาคุณภาพของคุณดี ยังไงก็ขายได” 

ดร.วรชาติ ชี้ชัด

  นอกจากนั้น ดร.วรชาติ ยังขยายความ

ตอวา ระบบรางที่เกิดขึ้นจะทําใหเกิด Cost Border 

E-commerce หรือสิทธิพิเศษเรื่องภาษีในบางเรื่อง 

หากใชระบบรางในพ้ืนที่ที่เรียกวา Free Trade Zone 

สินคาภายในตูคอนเทนเนอรเรายังไมตองเสียภาษี 

ค อยจายภาษีตอนขายสินคาได  ทําให เห็นว าตู 

คอนเทนเนอรสามารถบรรจุสินคาไดหลากหลาย

ประเภท และหลากหลายแบรนด ถาเกิดขึ้นจะทําให

เอสเอ็มอีบานเรา หรือผูประกอบการบานเราไดผล

ประโยชน และจะกลายเปนทางรอดประเทศไทย

ในทายที่สุด 

  ดร.วรชาติ ยังทิ้งทายวา “ระบบรางมันจะ

ไมสามารถบอกใหหยุดการพฒันาได มนัจะเปดมากขึน้

เรื่อยๆ ประเทศไทยจะกลายเปนจุดเปลี่ยนของ

เกษตรกรรุนใหมในอนาคตในเรือ่งการทาํสนิคาคณุภาพ 

ถาไมทําแบรนดหรือคุณภาพไมถึง จะไมสามารถ

สูประเทศเพื่อนบานไดแนนอน”

  ทั้งนี้ งาน “อยาเพิ่งคิดทําเกษตร ถายังไม

ไดดูงานนี้” นับเปนงานเสวนาท่ีเขามาชวยเสริมสราง

ความแข็งแกร งให เกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนภาค

การเกษตรไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวสู 

ระดับสากล ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรไทยใหสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได

อยางยั่งยืน  

ติดตามชม
รายการ

MCOT HD ชอง 30 ชอง 30
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ศัตรูพืชประจําฉบับ

 เตอืนภยัศตัรพืูชฉบับนี ้ขอหยบิยกขาวเผยแพรจากกลุมงานวจิยัไรและแมงมมุ กลุมกฏีและสตัววทิยา 

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ไดแสดงความหวงใยถึงการระบาดของไรสี่ขามะพราว 

ไร

 พูดถึงไร ผมเคยไดรับเอกสารซึ่งเขียนโดย ศ.ดร.อังศุมาลย จันทราปตย รุนพี่ของผม ทานเคยเขียน

บทความใหผมอานซึ่งมีรายละเอียดนาสนใจมากดังนี้ครับ
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ไร : ศัตรูพืชที่นาจับตามอง
ศาสตราจารย ดร.อังศุมาลย จันทราปตย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ปจจุบัน การปลูกพืช ไมวาจะเปนพืชไร 

พชืสวน พชืผกั ไมผล หรอืแมแตไมดอก ไมประดบั

ล วนแล วแต ต องรบรากับบรรดา “ศัตรูพืช” 

นานาชนิดอยู เสมอ ศัตรูพืชที่สําคัญและเปน

ที่คุ นหนาคุนตาของเหลานักนิยมการเพาะปลูก

คงหนีไมพนแมลงตางๆ เช้ือโรค วัชพืช นก หนู 

หอย หรือแมแตคนดวยกันเองน่ีแหละ นอกจาก

ศัตรูพืชที่กลาวมาแลวน้ี ปจจุบันเรายังจะตอง

ประสบกับศัตรูพืชอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งมีขนาดเล็กมาก 

ยากที่จะมองเห็นไดดวยตาเปลา จนบางครั้งทําให

ไมสามารถจะกําจัด ศัตรูตัวฉกาจน้ีออกไปจากพืช

ไดทันทวงที ทําใหพืชไดรับความเสียหาย สูญเสีย

ผลผลติ หรอืถงึกับลมหายตายจากกนัไปเลยทเีดยีว

 หลายทานอาจกําลังกังวลวา เราจะมองเห็น

เจาตวันอยทีว่านีห้รอืเปลานะ!! เอาเปนวา ถงึแมไรศตัรู

พืชจะมีขนาดเล็ก แตถาเรารูจักสังเกตลักษณะอาการ

ที่ผิดปกติของพืชหลังจากถูกไรลงทําลายแลว เราก็

สามารถที่จะปองกันพืชของเราไวไดทันเวลาเปนแน

ทเีดยีว ดงันัน้เราจงมารวมกนัทาํความรูจกักบัเจาไรศตัรู

พืชตัวเล็กๆ รวมท้ังพิษสงอันรายกาจของมันกันไวสัก

เล็กนอย เห็นจะดีเปนแน เราจะไดชวยกันระแวดระวัง

ไมใหสิ่งมีชีวิตเหลานี้ ไดมีโอกาสมาสรางครอบครัวอยู

บนพืชของเรายังไงละ

ลักษณะรูปรางของไรศัตรูพืช
 ไรศัตรูพืชสวนมากมีรูปรางอวน กลม หรือ

รปูไข แตบางชนดิกจ็ะมลีาํตวัแบน หรือทีเ่รยีวยาวคลาย

หนอน ไรศัตรูพืชที่มีขนาดใหญที่สุดจะมีลําตัวกวาง

ไรแมงมุมระยะตางๆ บนใบมะมวง ใบมะมวงที่ถูกไรแมงมุมทําลาย
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ประมาณ 300-350 ไมครอน สวนไรศัตรูพืชที่มีขนาด

เล็กที่สุดจะมีลําตัวกวางประมาณ 50-70 ไมครอน

เทานั้น รางกายของไรศัตรูพืชแบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนปากและลําตัว โดยที่ปากของไรเปนที่ติดตั้งของ

อวัยวะจับอาหาร ซึ่งดัดแปลงเปนทอหรือเข็มแหลม 

เพือ่เหมาะสมกับการดูดน้ําเลีย้งในเซลลพชืเปนอาหาร 

นอกจากนัน้ยงัมรียางคอกี 1 คู ทาํหนาทีร่บัสมัผสัหรือ

พยุงสวนปากไว ในขณะที่ไรทําการดูดอาหาร บริเวณ

ลําตัวของไรนอกจากจะเปนที่ติดตั้งของขาทั้ง 4 คูแลว 

ยังเปนที่บรรจุอวัยวะภายในตางๆ ซึ่งชวยใหไรดํารง

ชวีติอยูได เชน ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบยอย

อาหาร ระบบขับถาย และระบบสืบพันธุ เปนตน

ไรศัตรูพืชที่สําคัญในประเทศไทย
 ไรศัตรูพืชนอกจากจะทําลายพืชไดหลายชนิด

แลว ยังทําลายพืชไดแทบทุกสวน ไมวาจะเปน ใบ 

ดอก ตา กิ่งกาน ลําตน บนผิวหรือบริเวณขั้วของผลไม 

หรือแมแตบริเวณรากก็ยังมีไรหลายชนิดลงทําลายได

ดวย อยางไรก็ตาม ไรที่จัดวาเปนศัตรูและทําความเสีย

หายกบัพืชในประเทศไทยอยางแทจรงิมอียูเพยีง 4 วงศ

เทาน้ัน คือ ไรแดงหรือไรแมงมมุ (spider mite) ไรแมงมมุ

เทียม (false spider mite) ไรขาว (tarsonemid mite) 

และไรสี่ขา (four-legged mite) สําหรับไรอื่นๆ ที่พบอยู

ตามสวนตางๆ ของพืชนั้น ยังไมถือวาเปนศัตรูพืช ไร

เหลานั้นมักจะกินเช้ือรา ละอองเกสร สาหราย หรือ

สวนตางๆ ของพืชเปนอาหาร แตจะไมกอใหเกิด

อันตรายกับพืชมากมายนัก นอกจากน้ันไรบางชนิดท่ี

พบอยูบนพืช ยังเปนอาหารสําหรับไรตัวห้ําหรือแมลง

ศัตรูธรรมชาติในชวงที่ขาดแคลนไรศัตรูพืช ซึ่งเปน

อาหารหลักไดอีกดวย

ไรแดงหรือไรแมงมุม
 ไรแดงหรือไรแมงมมุมขีนาดใหญทีส่ดุในบรรดา

ไรศัตรูพืชดวยกัน ไรเพศเมียมีรูปรางอวนกลมในขณะ

ที่เพศผูมักผอม ลําตัวดานปลายสวนทองจะเรียวเล็ก 

และมีขายาวกวาไรเพศเมีย ไรชนิดน้ีมักมีสีสันสดใส 

เชน แดง แดงอมสม แดงคลํ้า เหลืองสด หรือเหลือง

ปนเขียว โดยทั่วไปผนังลําตัวของไรจะใสและไมมีสี 

ดังนั้นการที่เรามองเห็นวาไรแมงมุมมีสีสันแตกตางกัน 

ก็เปนเพราะวาเศษอาหารที่หลงเหลืออยูในสวนทอง

ของไรนั่นเอง ไรแมงมุมที่พบในประเทศไทยสวนใหญ

จะมีสีแดงสดหรือแดงคลํ้า จึงทําใหไรชนิดน้ีเปนที่รูจัก

กันในชื่อของ “ไรแดง” มากกวาไรแมงมุม ซึ่งควรเปน

ชื่อที่ถูกตอง

 ไรแมงมุมมีนิสัยปราดเปรียว คลองแคลว 

ว องไว เมื่อเกาะอยู บนพืชจะเห็นเปนจุดสีเล็กๆ 

เคลื่อนที่ไปมา และหากถูกรบกวนจะรีบเคลื่อนไหว

อยางรวดเรว็ ไรแมงมมุมกัชอบอยูรวมกนัเปนกลุมใหญ

ตามใบหรือผิวของผลไม ขยายพันธุไดรวดเร็วและ

แพรกระจายไดงาย ไรแมงมุมหลายชนิดจะสามารถ

ชกัใย ซึง่มลีกัษณะคลายใยแมงมมุ ปกคลมุตามบริเวณ

ที่อยูอาศัย ซึ่งเปนที่มาของชื่อ “ไรแมงมุม” นั่นเอง 

เสนใยเหลาน้ีมปีระโยชนตอการดํารงชวีติของไรแมงมุม

มาก เชน เปนที่ยึดเกาะของไรในระยะฟกตัวกอนการ

ลอกคราบ เปนเครื่องกีดขวางมิใหไรตัวหํ้าและแมลง

ศัตรูธรรมชาติตางๆ สามารถจับไขหรือตัวไรกินไดโดย

สะดวก ชวยรักษาความชื้นในบริเวณแหลงอาศัย และ

ชวยทําใหไรสามารถแพรกระจายไปยังบริเวณอื่นได 

ดวยการปลอยตัวลงจากใบพืช โดยอาศัยเสนใยเปน

ตัวยึดเหนี่ยวกับใบพืชไว เมื่อมีกระแสลมพัดผานมา 

จึงปลอยตัวใหลองลอยไปตามกระแสลม เพื่อหาพืช

อาศัยใหมตอไป

 ไรแมงมุมทําลายพืชดวยการใชทอดูดอาหาร 

ซึง่มลีกัษณะเปนเขม็แหลมยาว ทิม่แทงทะลผุวิใบลงไป

เพื่อดูดกินคลอโรฟลล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการปรุง

อาหารของพืช ทําใหบริเวณเซลลที่ถูกดูดกินเกิดจุด

ประสขีาวหรอืเหลอืงซดีกระจายอยูทัว่ไป ใบพชืทีถู่กไร

ดูดกินน้ําเล้ียงในเซลลมากๆ จะมีการคายน้ํามากกวา
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ของพืช ถึงแมวาไรชนิดนี้จะมีลําตัวสีแดงและคอนขาง

มีขนาดใหญเชนเดียวกับไรแมงมุม แตก็ไมสามารถ

ที่จะสรางเสนใยได จึงเปนเหตุใหนักวิชาการดานไร

เรียกขานไรชนิดนี้กันวา “ไรแมงมุมเทียม”

 ถึงแมวาไรแมงมุมเทียมจะอาศัยอยูตามพืช

หลายชนิด แตสวนใหญแลวจะไมทําความเสียหายให

กับพืชอาศัยจนถึงกับจะตองทําการปองกันหรือกําจัด 

พืชในประเทศไทยที่ถูกไรแมงมุมเทียมลงทําลาย

จนตองใชสารเคมีปราบกันอยูเสมอ มีเพียงไมก่ีชนิด 

เชน กลวยไม สับปะรด และมะละกอ ไรแมงมุมเทียม

ทําลายพืชโดยใชทอดูดอาหารแทงลงไปในเซลลพืช

ทีบ่ริเวณผวิใบ กาบใบ ลําตน ดอกและผล ทาํใหบรเิวณ

ที่ถูกดูดกินมีอาการชํ้า เซลลเหี่ยวยน และยุบตัวลง

กลายเปนสีนํ้าตาล

 พืชที่ถูกไรแมงมุมเทียมรุกรานจะแสดงอาการ

ผิดปกติแตกตางกันไป เชน ใบกลวยไมหลายชนิดที่ถูก

ไรแมงมุมเทียมเขาทําลาย จะเกิดจุดประสีขาวอยูตาม

รอยท่ีถูกดูดกิน ตอมาเนื้อใบจะเริ่มเหี่ยวยน เมื่อถูก

ทาํลายหนกัเขาจะทาํใหสวนทีเ่ปนสเีขยีวของเนือ้ใบจาง

หายไป มองเผินๆ คลายกับวาใบกลวยไมเปนสีเงิน 

ทั้งน้ีเน่ืองจากพืชตองสูญเสียคลอโรฟลล หรือเม็ดสี

เขียวไปเปนจํานวนมากนั่นเอง

ปกติทําใหใบแหงและรวงหลนไปในที่สุด ผลที่เกิดจาก

การดูดกินของไรแมงมุมนอกจากจะทําใหพืชสูญเสีย

คลอโรฟลลและใบรวงหลนแลว ยังทําใหเกิดอาการ 

อื่นๆ ตามมาอีกดวย เชน พืชชะงักการเจริญเติบโต 

ออนแอ ดอกเจริญผิดปกติ ผลผลิตดอยคุณภาพ 

และผลผลิตลดนอยลง เปนตน

 พืชในประเทศไทยที่ถูกไรแมงมุมรบกวนอยู

เสมอ มีพืชผัก พืชสวนครัว พืชไร ไมผล ไมดอก

และไมประดับ เชน กะเพรา ตะไคร เผือก ถั่วเหลือง 

ถั่วเขียว ถั่วฝกยาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง ไผ 

เบญจมาศ ดาวเรือง กุหลาบ ละหุง สมโอ สมเขียว

หวาน มะนาว และทุเรียน เปนตน

ไรแมงมุมเทียม
 ไรแมงมุมเทียมมีลําตัวแบน เป นรูปไข  

โดยมสีวนหนากลมมน และคอยๆ เรยีวไปทางสวนทาย

ของลําตัว บางชนิดจะมีรูปรางยาวรี ไรชนิดนี้มีขนาด

เล็กกวาไรแมงมุมเพียงเล็กนอย สวนมากจะมีสีแดง

หรือสมสด มักเกาะน่ิงอยูกับที่ ไมชอบเคลื่อนไหว

มากนัก  ไรแมงมมุเทียมชอบอยูกระจดักระจายไมเปน

กลุ มกอน  แตถาเกิดการระบาดอยางรุนแรงแลว 

เราจะพบไรแออัดกันอยูเปนหยอมๆ ตามสวนตางๆ 

ใบมันสําปะหลังที่ถูกไรแมงมุมทําลาย ใบออยเปนสีแดงจากการดูดกินของไรแมงมุม
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 ไรแมงมุมเทียมที่อาศัยอยูตามบริเวณกาบใบ

ของกลวยไม จะดูดกินนํ้าเลี้ยงในบริเวณที่มีกาบใบหุม

อยู ทาํใหสวนของลาํตนในบรเิวณดงักลาวเปนสนีํา้ตาล

หรอืดาํ ซ่ึงชาวสวนมกัเรยีกวา โรคขอดาํ สวนไรแมงมมุ

เทยีมทีด่ดูกนิตามกลบีดอกกลวยไมจะทาํใหเกิดอาการ

คลายขี้กลากตามเน้ือกลีบดอก ไรบางชนิดก็จะทําให

กลีบดอกเกดิแตมสผิีดเพีย้นไปจากปกต ิเชน เกดิสมีวง

เขมแซมอยูตามกลบีดอก ซึง่ชาวสวนเรยีกกนัวาอาการ

หลังลาย ซึ่งพบมากในกลวยไมสกุลหวาย ไรแมงมุม

เทียมที่ดูดกินบนสวนของพืชที่อวบนํ้า เชน ไมประดับ

หลากชนิดจะทําใหบริเวณที่ถูกดูดกินมีอาการชํ้า เนา 

เปนสีนํ้าตาลแดง เปนตน

ไรขาว
 ไรขาวรูปรางอวนกลม หรอืเปนวงรีคลายรปูไข 

ลําตัวมีขนาดเล็กกวาไรแมงมุมเทียมและไรแมงมุมตัว

ออน มีผนังลําตัวบางใส มองเห็นอาหารในกระเพาะ

เปนสีขาวขุนหรือขาวอมเหลือง คลองแคลว วองไว 

และตองการอาหารมาก จึงเปนชวงทีท่าํอนัตรายกบัพชื

มากที่สุด หากเราเพงมองบนใบพืชใหดีๆ มักจะพบตัว

ออนของไรซึ่งมีสีขาววิ่งไปมาอยางรวดเร็ว ชาวสวนจึง

นยิมเรยีกไรพวกน้ีวา “ไรขาว” ตวัเตม็วยัของไรขาวจะมี

ไขของไรแมงมุมทุเรียน รูปรางแบน วางเรียงตามแนวเสนใบ

ผนังลําตัวหนาเปนมันวาวสีนํ้าตาล และเคลื่อนที่ได

วองไวเชนเดียวกับระยะตัวออน

 ไรขาวอาศัยอยูตามพืชทั่วๆ ไป เชนเดียวกับ

ไรแมงมุมเทียม แตสวนใหญจะไมกอใหเกิดความเสีย

หายกับพืชอาศัย เนื่องจากกินเชื้อราบนใบพืชเปน

อาหาร พืชในประเทศไทยมีอยูไมกี่ชนิด ที่ถูกไรขาว

ทําลายจนถึงกับตองพนสารเคมีเพื่อปองกันผลผลิต 

เชน พริก เบญจมาศ ถ่ัวตางๆ และขาว พชือีกชนดิหนึง่

ที่แมจะไมไดปลูกเพ่ือเก็บผลผลิต แตก็ถูกไรขาวลง

ทําลายอยูเนืองๆ ไดแก หมอน

 ไรขาวมอีวยัวะดดูอาหารทีค่อนขางส้ัน จึงชอบ

ดูดกินตามบริเวณยอดใบออน หรือบริเวณที่มีเนื้อเยื่อ

อวบนํ้าอยูเปนจํานวนมาก เชน ชอดอก ยอด และใบ

ออน พชืทีม่ไีรขาวลงทาํลายมกัจะแสดงอาการผดิปกติ

ใหเห็นไดอยางรวดเร็ว ความเสียหายที่เกิดจากการถูก

ไรขาวทําลายนั้น มีตั้งแต ยอดหงิก บิดเบี้ยว ขอบใบ

มวนลง กาบใบเนา ดอกหรือชอแคระแกร็น และพืช

ชะงักการเจริญเติบโต เปนตน

ไรสี่ขา
 ไรศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือไรส่ีขา ซึ่งมี

ขนาดเล็กจนไมสามารถท่ีจะมองเห็นไดงายๆ ดวยตา

ไขของไรแมงมุมถั่ว รูปรางกลม วางกระจายตามใบพืช
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เปลา สวนใหญเราจะรูวาพืชมีไรสี่ขาเขามาอาศัยอยูก็

ตอเมื่อพืชแสดงอาการผิดปกติ เชน เกิดปุมปมขึ้นมา

ตามใบ เกิดแผงขนสีตางๆ ตามใบ หรือกิ่งกานพืช เกิด

สีสนิมบนผิวของผลไม ใบพืชแสดงอาการบิดเบี้ยวเสีย

รูปทรงหรือบริเวณที่ควรจะแตกเปนใบกิ่งกานหรือชอ

ดอก ก็ไมมีปรากฏการณดังที่ควรจะเปน

 ไรส่ีขาจะมขีาเพยีง 4 ขาตามชือ่ทีเ่รยีก ซึง่แตก

ตางไปจากไรศตัรูพืชชนิดอืน่ๆ ทีร่ะยะตัวเต็มวยัจะมขีา

ถึง 8 ขาดวยกัน นอกจากนั้นไรสี่ขายังมีรูปรางผิดแผก

จากไรศัตรูพืชอื่นๆ ที่กลาวมาทั้งหมด โดยมีรูปราง

คลายหนอนหรือรูปกระสวย ซึ่งมีสวนหัวปานทาย

แหลม สีสันแตกตางกันไป เชน ขาวใส ขาวขุน เหลือง 

เขียว อมเหลือง ชมพูและสม เปนตน

 ไรสี่ขาจะดูดกินแตเฉพาะเซลลชั้นบนเทาน้ัน 

เนื่องจากมีทอดูดอาหารท่ีสั้นมาก โดยทั่วไปไรส่ีขาจะ

ไมทําลายพืชอาศัยอยางรวดเร็ว แตจะกระตุนใหพืช

สรางเนือ้เย่ือผดิปกต ิเชน แผง ขน ปุมปม ตามใบ หรือ

สวนที่ถูกดูดกิน เพื่อใชเปนแหลงอาหารสําหรับลูก

หลานตอไป ในประเทศไทยมีพืชที่ไดรับความเสียหาย

จากไรสี่ขาหลายชนิด ไดแก มะมวง สะเดา ขนุน ลําไย 

ลิ้นจี่ สมโอ สมเขียวหวาน สมจี๊ด ชะอม กระทอน 

มะกอกฝรั่ง มะกอกนํ้า พุดซอน และถั่วพู เปนตน

วงจรชีวิตของไรศัตรูพืช
 วงจรชวีติของไรศตัรูพืชสวนใหญประกอบดวย

ระยะไข ตวัออน ระยะวยัรุน (1-2 ระยะ) และตวัเตม็วยั 

การเจรญิเตบิโตของไรจะเร็วหรอืชาเพียงใด ยอมขึน้อยู

กับปจจัยประกอบตางๆ โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความชื้น 

และปริมาณอาหาร เปนตน นอกจากนั้นชนิดของไรก็

ยังเปนตัวกําหนดระยะเวลาในการเจริญเติบโตของไร

ดวยเชนกัน ตามปกติไรแมงมุม ไรขาว และไรสี่ขาจะ

เจรญิเติบโตไดรวดเรว็กวาไรแมงมมุเทยีมภายใตสภาพ

แวดลอมที่ใกลเคียงกัน

ไรแมงมุมทุเรียนเพศเมีย (ตัวโตอวนกลม) 

และเพศผู (ตัวเล็ก กนเรียว)

คราบของไรแมงมุมทุเรียนติดอยูบนใบหมอน
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 ชีวิตของไรแมงมุมเริ่มตนจากไขที่วางเปนกลุม 

หรือกระจัดกระจายอยู ตามแหลงอาศัยของไร ไข

เหลานี้จะใชเวลา 2-3 วัน เพื่อฟกเปนตัวออนที่มีขา 

6 ขา ลําตัวอวนกลม ผนังลําตัวใส ไมมีสี ตัวออนของ

ไรแมงมุมมักเริ่มกินอาหารหลังจากฟกออกจากไขไม

นานนัก จึงทําใหลําตัวเริ่มมีสีขาวขุนหรือเหลืองออน

ตามสีของเศษอาหารที่ตกคางอยู ในกระเพาะเมื่อ

อ่ิมหนาํดีแลว ไรจะเริม่หยดุนิง่เฉยเพือ่รอเวลาท่ีจะลอก

คราบเขาสูระยะวัยรุนที่ 1 ซึ่งเริ่มมีขาครบ 8 ขา ไรวัยนี้

จะมีขนาดลําตัวใหญขึ้น และเริ่มกินอาหารทันทีหลัง

จากออกจากคราบแลว จากนั้นจะเริ่มหยุดนิ่งเพื่อลอก

คราบเขาสูวัยรุนระยะที่ 2 ตอไป หลังจากที่ไรวัยรุน

ระยะนีก้นิอาหารจนเพยีงพอแลว กจ็ะเขาสูระยะพกัตวั

ครัง้สดุทาย เพือ่ลอกคราบเปนตัวเต็มวยั ไรแมงมมุเพศ

เมยีจะตวัโต ลาํตัวอวนกลม สวนไรเพศผูจะมขีนาดเล็ก

กวาเพศเมีย สวนทายของลําตัวจะเรียวเล็กกวา

ดานหนา และมักมีขาที่เรียวยาวกวาไรเพศเมียอยาง

เห็นไดชัด

การเพ่ิมปริมาณของไรเปนไปอยางเชื่องชา การแยก

เพศของไรชนิดนี้ยุงยากกวาไรแมงมุม และตองอาศัย

ความชํานาญพอควรจงึจะคดัเพศของไรไดอยางถกูตอง

การเจริญเติบโตของไรขาวจะแตกตางไปจากไรแมงมุม

และไรแมงมมุเทยีมเล็กนอย คอื หลังจากทีต่วัออนของ

ไรขาวกินอาหารเต็มที่แลว มันจะเร่ิมหยุดน่ิงเพื่อเขาสู

ระยะพกัตัว และลอกคราบเปนตวัเตม็วยัไดทนัทีโดยไม

ตองผานระยะวัยรุนแตอยางใด ไรขาวเพศเมียมีรูปราง

คลายรปูไข และขนาดลาํตวัคอนขางโตกวาไรขาวเพศผู 

นอกจากน้ันไรเพศผูยังมขีาคูท่ี 4 ขยายใหญ เพือ่ใชแบก

ไรเพศเมีย ในขณะที่ไรเพศเมียมีขาคูที่ 4 ลีบเล็กจนไม

สามารถใชเดินไดตามปกติ

 ไรส่ีขาเพศเมียชอบวางไขกระจายอยู ตาม

เสนใบ แตบางชนิดจะวางไขเปนกลุมๆ ไขของไรสี่ขา

จะฟกเปนตัวออนที่มีขาเพียง 4 ขาเทานั้น ดวยเหตุที่

ไรชนิดนี้มีลําตัวเรียวยาวคลายกระสวยหรือคลาย

หนอน แตมีขาคูเล็กๆ อยูทางดานหนาของลําตัวเพียง 

2 คู ดังนั้นมันจึงตองใชวิธีลากลําตัวอันใหญโตของมัน

ไปตามสวนตางๆ ของพืช ตัวออนที่เติบโตเต็มท่ีแลว

จะเขาสูระยะพักตัวเพื่อลอกคราบเปนไรวัยรุนที่ 1 วัย

รุนที่ 2 และตัวเต็มวัยตามลําดับ ไรทุกระยะจะมีเพียง 

4 ขาเทานั้น

ตัวเต็มวัยของไรแมงมุมเทียมบนใบกลวยไม

ไขของไรแมงมุมเทียมบนใบกลวยไม 

มีสีสด ลักษณะคลายไสกรอก

 ไรแมงมมุเทยีมมขีัน้ตอนการเจรญิเตบิโตคลาย

กับไรแมงมุม เพียงแตใชเวลาในการพัฒนาจากไขเปน

ตวัเตม็วยันานกวาไรแมงมมุประมาณ 3-4 เทา จงึทาํให
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การขยายพันธุของไรศัตรูพืช
 โดยทัว่ไปไรศัตรพูชืมกีารขยายพนัธุแบบใชเพศ 

โดยที่ไรทั้ง 2 เพศจะจับคู กัน ตอจากนั้นเพศผูจึง

ใชอวัยวะพิเศษที่มีลักษณะเปนแทง หรือทอยาวๆ 

สงถายนํ้าเชื้อใหกับไรเพศเมีย ไรศัตรูพืชแตละชนิดมี

วิธีการแสวงหาและจับคูที่ไมเหมือนกัน อยางไรก็ตาม 

ธรรมชาติไดเอ้ืออํานวยใหไรเพศผูเจริญเติบโตรวดเร็ว

กวาไรเพศเมียเล็กนอยอยูแลว ดังนั้นไรเพศผูจึงตอง

มีหนาที่เสาะแสวงหาคูที่ตนเองพอใจ

 ไรแมงมุมเพศผู ชอบที่จะเลือกไรเพศเมีย

บริสุทธิ์เปนคูครอง โดยจะเลือกเฝาเพศเมียที่ยังอยูใน

ระยะพักตัวครั้งสุดทายเพื่อรอทําการผสมพันธุ มีบอย

ครั้งท่ีเพศผู 2-3 ตัว สนใจ และเฝารอเพศเมียตัว

เดยีวกนัจงึกอใหเกดิปญหาศกึชงินางอยูเนอืงๆ ไรขาว

เพศผูก็เปนพวกท่ีคัดเลือกเพศเมียที่อยูในระยะพักตัว

ขั้นสุดทายเพ่ือจะทําการผสมพันธุ เช นเดียวกับไร

แมงมุม แตไรขาวมีวิธีการที่ดีกว าไรแมงมุมมาก 

กลาวคือ มันจะใชวิธีแบกเพศเมียที่มันสนใจเอาไวกับ

ตัวตลอดเวลา เพื่อมิใหผูอื่นมาแยงชิงเอาไปได โดยไร

พวกนี้จะมีอวัยวะพิเศษชวยจับยึดลําตัวของเพศเมีย

เอาไว เมื่อใดที่เพศเมียออกจากคราบก็จะทําการ

ผสมพันธุไดทันที

 ไรสี่ขาเปนไรศัตรูพืชชนิดเดียวที่ไมมีการจับคู

เพือ่สงถายนํา้เช้ือใหแกกนั เนือ่งจากไรเพศผูไมมอีวยัวะ 

ในการสงถายนํ้าเชื้อเหมือนไรศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ดังนั้น

วิธีเดียวที่เพศผูจะสงนํ้าเช้ือใหเพศเมียไดก็คือ จะตอง

วางถุงนํ้าเชื้อเอาไวตามบริเวณตางๆ ที่คาดวาไร

เพศเมียจะผานมาพบเขาเทานั้น ถุงบรรจุนํ้าเชื้อน้ี

มีอายุคอนขางสั้น หากเพศเมียมิไดเก็บเกี่ยวเอาไปใช

ภายใน 2-3 วันก็จะฝอไป ฉะนั้นไรสี่ขาเพศผูบางชนิด

จึงปลดปลอยกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวเอาไวในบริเวณ

ที่วางถุงน้ําเชื้อ เพื่อดึงดูดใหไรเพศเมียมาเก็บเอานํ้า

เชื้อของตนไป

 นอกจากไรศตัรพูชืจะขยายพนัธุโดยการใชเพศ 

เชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายชนิดแลว ไรศัตรูพืชเหลานี้

ยังสามารถขยายพันธุไดโดยไมตองอาศัยเพศอีกดวย 

โดยท่ีไรเพศเมียจะวางไขที่ไมไดรับนํ้าเชื้อจากเพศผู 

และไขเหลาน้ีก็จะพัฒนาไปเปนตัวเต็มวัยที่สมบูรณได

เชนเดยีวกบัไขทีไ่ดรบัน้ําเชือ้เพศผูทกุประการ เพศของ

ไรที่เกิดจากไขที่ไมไดรับการผสม จะถูกกําหนดโดย

โครโมโซมเพศ อยางไรก็ตาม ไขของไรศัตรูพืชที่เกิด

จากการขยายพันธุโดยไมใชเพศ มักจะฟกเปนเพศผู

มากกวาเพศเมีย

 ไรแมงมุม ไรขาว และไรสี่ขา ใชเวลาในการ

เจริญเติบโตคอนขางสั้น (7-10 วัน ในชวงที่มีอากาศ

รอน) นอกจากน้ันไรศตัรูพืชทัง้ 3 ชนดิน้ี ยังมอัีตราการ

ขยายพันธุที่คอนขางสูงจึงทําพืชไดรับความเสียหาย

อยางมากภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ สาํหรบัไรแมงมุม

เทียมนั้นจะใชเวลาในการเจริญเติบโตคอนขางนาน 

บางชนิดตองการเวลามากกวา 1 เดือน นอกจากนั้นไร

แมงมุมเทียมสวนมากมีอัตราการขยายพันธุที่ไมสูงนัก 

ดงัน้ันการระบาดของไรแมงมมุเทยีมจงึตองใชเวลานาน

กวาไรศัตรูพืชชนิดอื่นๆ

การแพรกระจายของไรศัตรูพืช
 ไรศตัรูพืชมขีนาดเล็กมาก การแพรกระจายดวย

วิธีพึ่งตนเองเชนเดียวกับสัตวชนิดอื่นๆ จึงกระทําได

ยาก และไมมีประสิทธิภาพเทาใดนัก ดังนั้นไรศัตรูพืช

สวนใหญจึงจําตองอาศัยแหลงเพาะอ่ืนๆ ในการ

โยกยายแหลงที่อยูดวย เชน ติดไปกับเครื่องมือเครื่อง

ใชในการเกษตร ทอนพันธุ วัสดุปลูก วัสดุหีบหอ และ

ปลิวไปกับกระแสลม เปนตน

การควบคุมไรศัตรูพืช
 การควบคมุไรศตัรูพชืน้ันมีอยูหลายวธิดีวยกนั 

แตวิธีที่นิยมใชกันอยูเสมอก็คือ การใชสารเคมี ซึ่งมี

ทั้งสารฆาไรโดยตรง และสารฆาแมลงประเภทดูดซึม 
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ซ่ึงมฤีทธิใ์นการทาํลายไรศตัรพูชืไดดวย สารเคมีทีม่ขีาย

ในทองตลาด และสามารถกําจัดไรศัตรูพืชไดมีหลาย

ชนิด เชน เวอรทิเม็ค อัลฟา-คอมบี ไมแทคไมโครไมท 

ไมทาไซด 20 อีซีนโีอรอน 250 คารไรท คลิไมท คลิไมท 

250 เกคตรา โฟลเบกซ วีเอดีคาไมท วาทาไมท 250 

คอนโครินซีราไมท ไซโคล 18.5 ดี-ไมท ไดโคเทล 

ไดโคฟอล ไดโคล เคลเทนเอ็ม หมายเลข 7 โนไมท 

ทวินไซดเอ็ม 2 ฟรอนเต มิทโกร เมโทรไมท อีโคไมท 

อิลิไมท แอ็กไมท 18.5 อีซี ไดคารโซล คารโซล ไรเนต 

นิสโซรัน เมซูโรล 50 ดับบลิวพี โซโลน เอ็ม 77 

เอส โอไมท 30 ฮอสตาธีออน 40 อีซีฮอสตาธีออน 

15 ยูแอลวี ฮอสตาธีออน 5 จี กํามะถัน ผงไบเออร 

โคโลซัล และซัลฟูไซด เปนตน

 กอนที่จะเลือกซื้อสารเคมีชนิดใดมาใช จะ

ตองรู เสียกอนวาศัตรูพืชที่เราตองการจะกําจัดนั้น

เปนตัวอะไรกันแน ถาไมแนใจก็ควรท่ีจะสอบถามจาก

ผูรูเสยีกอน เพราะการเลอืกซือ้ยาโดยไมทราบชนดิของ

ศัตรูพืชที่แนนอนอาจจะนําไปสู ความเสียหายได 

นอกจากนั้นยังจะตองอานรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของยาใหแนใจวาจะใชกําจัดศัตรูพืช

ของเราไดแนๆ เมื่อไดสารเคมีที่ตองการมาแลว ก็ควร

ทีจ่ะอานและทาํความเขาใจกบัคําแนะนําบนฉลากท่ีปด

ขวด พรอมท้ังปฏิบัติตามใหเครงครัดทีเดียว ทั้งน้ี

เพราะการใชสารเคมีโดยไมคํานึงถึงขอแนะนําน้ัน 

นอกจากจะไมสามารถกาํจดัไรศตัรพูชืใหหมดไปไดแลว 

ยังอาจกอใหเกิดผลเสียตามมาอีกหลายประการ เชน 

ทําใหไรเกิดความตานทานตอสารเคมีที่ใช ยังสราง

ปญหาพิษตกคางของสารเคมีในผลิตผลหรือสภาพ

แวดลอม และทีสํ่าคญัคอืทาํใหเราตองสูญเสียเงินทอง

มากเกินความจําเปนอีกดวย การใชสารเคมีกําจัด

ไรศัตรูพืชจะตองใชคอนขางถี่ในระยะแรก เนื่องจากไร

ขยายพันธุ ไดอยางรวดเร็ว และสารกําจัดศัตรูพืช

หลายชนิดก็ฆาไรไดเพียงบางระยะเทานั้น ดังนั้น

เราจึงมักพบวาตองพนสารเคมีทุก 5 วัน จึงจะทําให

ควบคุมปริมาณไรศัตรูพืชได

 ด วยเหตุที่การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน

ปริมาณมาก มักสงผลกระทบในทางลบตอสภาพ

แวดลอมจนเกิดปญหาหลายประการดังกลาวขางตน 

ฉะนั้นการควบคุมไรศัตรูพืชในปจจุบันจึงมุงเนนไปที่ 

“การใชศตัรธูรรมชาติ” ซึง่หมายถงึสิง่มชีวีติทีกิ่นสิง่มี

ชีวิตดวยกัน มาชวยในการควบคุมปริมาณของไรศัตรู

พืชดวย ศัตรูธรรมชาติที่กําจัดไรศัตรูพืชมีหลายชนิด

ดวยกัน เชน ดวงเตาลาย หนอนแมลงวันดอกไม 

เพลี้ยไฟ ไรตัวห้ํา รวมทั้งเชื้อราอีกหลายชนิด โดย

เฉพาะเชื้อราที่มีชื่อวา Hirsutella Thompsonii ซึ่งเปน

ศัตรูธรรมชาติที่สําคัญของไรสี่ขาหลายชนิดก็กําลังได

รับความสนใจ และนํามาขยายพันธุในหองปฏิบัติการ

เพื่อใชในการกําจัดไรศัตรูพืชตอไปในอนาคต

ลักษณะอาการของใบกลวยไมที่ถูก

ไรแมงมุมเทียมลงทําลาย

ลําตนของกลวยไมที่ถูกไรแมงมุมเทียมทําลาย 

แสดงอาการ “ขอดํา”



37เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

 จะเห็นไดว า การควบคุมไรศัตรูพืชมีอยู 

หลายวิธี การที่จะตัดสินใจเลือกใชวิธีใดในการกําจัดก็

ตองพิจารณาจากองคประกอบหลายดาน โดยเฉพาะ

ความคุมทุนในการหาซื้อสารเคมีมาใช อยางไรก็ตาม 

หากทานปลูกพืชไวเพียงเพื่อเปนไมประดับเล็กๆ 

นอยๆ หรือเพื่อรับประทานกันในครัวเรือนเทานั้น 

ก็คงไมจําเปนตองพึ่งพาสารเคมีใหวุนวาย ขอเพียงแต

สละเวลาวนัละนดิเพ่ือตรวจดูพชืของเราวามไีรหรอืศตัรู

พืชอื่นใดมาอาศัยอยูหรือไม ถาพบก็ใชวิธีตัดสวนที่ถูก

ทําลายทิ้งไปเทานั้น ก็เปนการเพียงพอที่จะรักษาพืช

ของเราใหมคีวามสุขสมบรูณ และออกดอกผลใหเราได

ชื่นใจกันแนนอนคะ

เอกสารอางอิง
 กองกีฏและสัตววิทยา. 2537. คําแนะนําการ

ใชสารฆาแมลงและสัตวศัตรูพืช. สมาคมกีฏและ

สัตววิทยาแหงประเทศไทย. โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย. 236 หนา.

ดอกกลวยไมที่แสดงอาการ “หลังลาย” 

หลังจากถูกไรแดงเทียม ดูดกิน
ไรขาวเพศเมียมีขาคูที่ 4 เรียวเล็ก

ไรขาวเพศผูมีขาคูที่ 4 ขยายใหญสําหรับ

แบกเพศเมีย เพื่อรอการผสมพันธุไรสี่ขา หรือ “ไรสนิมสม” ศัตรูสําคัญของพืชตระกูลสม
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ไรสนิมสมดูดกินผิวของผลสม
ทําใหเปนสีนํ้าตาลเขม

อาการ “ขนกํามะหยี่” บนใบลิ้นจี่
ที่ถูกไรสี่ขาทําลาย

อาการ “ขน กํามะหยี่” บนใบกระทอน
ที่ถูกไรสี่ขาทําลาย

ยอดมะมวงที่ยืดยาวผิดปกติ 
เกิดจากการดูดกินของไรสี่ขา

ไรสี่ขาอาศัยอยูใตผิวใบมะมวง
ทําใหเห็นเปนฝาสีขาวอยูตามหนาใบ

หนอนของเตาลายกําลังกินไรศัตรูพืช

ไรตัวหํ้ากําลังเดินหาเหยื่อบนเสนใย
ที่ไรแมงมุมสรางขึ้น

เพลี้ยไฟที่ชวยกําจัดไรศัตรูพืช ไรตัวหํ้ากําลังกินไรศัตรูพืชเปนอาหาร

ซากไรแมงมุมที่ถูกไรตัวหํ้าจับกิน เชื้อรา Hirsutella เจริญเติบโต
อยูภายในลําตัวของไรสนิมสม

พริกที่ถูกไรขาวลงทําลาย 
แสดงอาการ “ยอดหงิก”

ไมประดับซึ่งถูกไรแมงมุมเทียมลงทําลาย “ไขชะอม” เกิดจากการดูดกินของไรสี่ขา ใบมะมวงกอดกันเปนปมใหญ 
เพราะถูกไรสี่ขาลงทําลาย
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คอยนาน 15 ป! สหรัฐไฟเขียวเปดตลาดนําเขา ‘สมโอไทย’ ไมจํากัดพันธุ

 สหรฐัไฟเขยีวเปดตลาดนําเขาสมโอไทยแบบไมจาํกดัพนัธุ หลงัคอยนาน 15 ป ใชเงือ่นไขผานการ

ฉายรังสี 400 เกรย พรอมแจงแหลงผลิตและโรงคัดบรรจุไดรับการรับรอง เตรียมลงทะเบียนเขารวม

โครงการตรวจสอบผลไมฉายรังสีกอนสงออก  

 2 กุมภาพันธ 2565 นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปดเผยวา ลาสุดกรมวิชาการ

เกษตรไดรบัแจงจากหนวยงานบรกิารตรวจสอบสขุอนามยัพชืและสัตว (APHIS) ประจาํประเทศไทย วา ประเทศ

สหรฐัอเมริกาอนุญาตใหนาํเขาสมโอผลสดจากประเทศไทยภายใตเงือ่นไขการนาํเขาทีก่าํหนดแลว และผูประสงค

จะสงออกสมโอผลสดไปสหรัฐอเมริกาตองลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อเขารวม “โครงการตรวจสอบ

ผลไมฉายรังสีกอนการสงออก” นับเปนขาวดีที่รอคอยมานานถึง 15 ป 

ขาวควรรูประจําฉบับ

 ขาวที่เกษตรกรควรรูฉบับนี้ เปนขาวดีสําหรับ

เกษตรกรผู ปลูกสมโอ ซึ่งเผยแพรโดยหนังสือพิมพ

แนวหนา ฉบับวันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 ทางเรา

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวยคะ 

 ขาวที่เกษตรกรควรรูฉบับนี้ เปนขาวดีสําหรับ

เกษตรกรผู ปลูกสมโอ ซึ่งเผยแพรโดยหนังสือพิมพ

แนวหนา ฉบับวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565 ทางเรา

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวยคะ 
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 หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรไดเสนอขอเปด

ตลาดสมโอเมื่อป 2549 พรอมกับผลไมอีกหลายชนิด 

ซ่ึงจนถึงปจจุบันไดรับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาใหนํา

เขาไดเพียง 7 ชนิด คือ มะมวง มังคุด เงาะ ลําไย ลิ้นจี่ 

สับปะรด และแกวมังกร เนื่องจากการที่จะอนุญาตให

นําเขาผลไมชนิดใดก็ตามจะตองผานขั้นตอนการ

วิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชจากประเทศผูนําเขาเพื่อ

ปองกันมิใหมีแมลงศัตรูพืชกักกันที่ไมมีในประเทศ

ผู นําเขาติดปนเป อนไปกับผลผลิต ซึ่งประเทศไทย

ไดใชเงื่อนไขการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชกอนที่จะ

อนุญาตใหมีการนําเขาผลไมจากประเทศอื่นๆ ดวย

เชนกัน

 

 ทั้งนี้ประเทศไทยมีสมโอมากกวา 30 พันธุที่มี

ลักษณะเดน ไดแก พันธุทับทิมสยาม เปลือกผลบาง 

เนื้อนิ่มมีสีชมพูเขมหรือสีแดงเขมคลายทับทิม มีเมล็ด

นอย รสชาติหวานไมมีรสขมเจือปน ผิวผลสมโอมีขน

ออนนุมปกคลุมคลายกํามะหยี่ มีแหลงปลูกที่สําคัญ

อยูท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช พันธุขาวแตงกวา ผนัง

กลีบสีขาว เปลือกบาง เนื้อกุงใหญสีขาวแหง รสชาติ

หวานฉํ่า ใหผลดก เปนที่ตองการของตลาด มีแหลง

ปลูกที่สําคัญอยู ท่ีจังหวัดชัยนาท และพันธุ ทองดี  

ผิวเรียบ ผนังกลีบสีชมพู เนื้อกุงสีชมพู รสชาติหวาน 

ฉํ่านํ้า ขายไดราคาดี มีแหลงปลูกที่สําคัญอยูที่จังหวัด

นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี เปนตน

 ซ่ึงสมโอไทยแตละพันธุ มีรสชาติและสีสัน

ที่เปนเอกลักษณแตกตางจากสมโอจากประเทศอื่น 

ทําใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได

เปนอยางดี รวมท้ังยังเปนผลไมที่สามารถเก็บรักษาได

ระยะเวลายาวนานจึงเหมาะสมตอการขนสงท้ังทาง

เครื่องบินและทางเรือ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยสามารถ

สงออกสมโอผลสดไปจําหนายในตางประเทศได

จํานวน 29 ประเทศ โดยมีตลาดหลักท่ีสําคัญ ไดแก 

จนี และมาเลเซยี ในป 2564 ประเทศไทยสงออกสมโอ

จํานวน 29,782 ตัน คิดเปนมูลคากวา 903 ลานบาท

 ขณะที่นางสาวชลธิชา รักใคร ผูอํานวยการ

กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขา

พืช กรมวิชาการเกษตร กลาววา ไดรับหนังสือจาก

หนวยงาน APHIS แจงใหทราบถึงการอนุญาตการนํา

เขาสมโอผลสดจากประเทศไทยโดยใหเพิม่สมโอเขาอยู

ภายใตโครงการฉายรังสีที่มีการดําเนินการอยู ใน

ปจจุบัน และใหสงขอมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับสมโอ

เพื่อประกอบการประเมินจากคณะที่ปรึกษาโครงการ

ฉายรังสี (Preclearance Advisory Group) เพือ่พจิารณา

ออกใบอนญุาตใหนาํเขาตอไป ซึง่การดาํเนนิการมาถงึ
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ขั้นตอนนี้แล วคาดว าในฤดูกาลผลิตส มโอเดือน

สิงหาคม 2565 น้ีจะสามารถสงออกสมโอลอตแรก

จากประเทศไทยไปจําหนายที่สหรัฐอเมริกาไดแลว

 ส วนเงื่อนไขการส งออกส มโอผลสดไป

สหรัฐอเมริกานั้นผลผลิตต องมาจากแหลงผลิต

ที่ไดรับการรับรอง GAP โรงคัดบรรจุไดรับการรับรอง

ตามมาตรฐาน GMP กอนการสงออกตอง ลาง ขัด 

ฆาเชื้อ และจุมสารเคมีเพื่อกําจัดเชื้อราตามคําแนะนํา

ของกรมวชิาการเกษตร รวมท้ังผูสงออกตองลงทะเบียน

เขาร วม “โครงการตรวจสอบผลไมฉายรังสีก อน

การสงออก” กับกรมวิชาการเกษตร โดยผลผลิตสมโอ

ทีจ่ะสงออกตองผานการฉายรังสีที ่400 เกรยเพือ่กาํจดั

แมลงวันผลไมซึ่งสามารถทําไดทั้งกอนสงออกหรือ

ที่จุดนําเขาในประเทศสหรัฐอเมริกา

 โดยหากฉายรงัสทีีจ่ดุนาํเขาไมตองใชใบรบัรอง

สุขอนามัยพืช แตตองผานการตรวจสอบทุกลอตท่ี

นําเขา ซึ่งการอนุญาตใหนําเขาสมโอจากไทยตอง

เปนการสงออกเพื่อการคาเทาน้ัน ผูที่ตองการสงออก

สมโอผลสดไปสหรัฐอเมริกาสามารถสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท 

0-2940-6670 ตอ 142 หรือ 0-2579-3496. 012
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ไขปญหาการเกษตรประจําฉบับ
โดย... ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ

ดอกกุหลาบโดนเพลี้ยไฟทําลาย

 จากภาพที่ถามมาเปนดอกกุหลาบที่เหี่ยวแหงนั้น สาเหตุเกิดจากเพลี้ยไฟซึ่งดูดกินนํ้าเลี้ยง  ถาดูดที่ใบ 

ใบที่แตกออกมา จะหงิกงอมีขนาดเล็กลงมาก แตถาดูดที่ดอกดอกจะแหงไปเลย การปฏิบัติคือ ถารดนํ้าใหชุม 

ใบไว การระบาดจะลดลง แตถาตองการกําจัดเพลี้ยไฟ ก็ฉีดพนดวยแอสเซ็นด หรือไดคารโซล เปนตน

ใบกุหลาบโดนเพลี้ยไฟทําลาย ทําใหใบหงิกงอมีขนาดเล็ก

 ตอบคําถามฉบับน้ี เราคัดเลือกคําถามท่ีเกี่ยวของกับกุหลาบ เนื่องจากทุกวันท่ี 14 กุมภาพันธของ

ทุกปเปนวันแหงความรัก เปนที่ยอมรับของคนไทยไปแลว ซึ่งก็ดีเพราะความรักนํามาซึ่งสันติภาพ
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 สวนอีกอาการที่สงมาคืออาการกิ่งดํา โรคนี้เรียกวาโรคกิ่งดําซึ่งเกิดจากเชื้อรา มักเกิดจากรอยตัดก่ิง

ที่มีแผลแลวโรคจะลามจากตําแหนงดังกลาว ถาลามถึงลําตนหลักก็เปนอันวาตนตายแน 

 ดังนั้นเมื่อพบก็ควรตัดแตงก่ิงที่ดําดวยอุปกรณที่สะอาดปลอดเชื้อ โดยตัดต่ํากวาตําแหนงที่ดําตํ่าลงไป

อีกสองเซนติเมตร แลวปายแผลดวยปูนแดงหรือฉีดพนดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา เชน แมนโคเซบ หรือ 

คารเบนดาซิม โรคนี้มักเปนมากในชวงฤดูฝนชุกความชื้นสูง

โรคกิ่งดํากุหลาบ

 อาการตอมาคืออาการกุหลาบใบพรุนโดยการถูกกัดแทะที่พื้นผิวใบโดยที่ขอบแผลไมเรียบ หลายทาน

ไมเคยเห็นตัว เนื่องจากถูกทําลายโดยแมลงที่ชื่อวา ดวงกุหลาบ ซึ่งจะทําลายในเวลากลางคืน

  วงจรชีวิตของแมลงชนิดนี้จะมีระยะตัวเต็มวัยเพศผู 7-26 วัน เพศเมีย 12-57 วัน ระยะไข 5-11 วัน 

ระยะหนอน 52-95 วัน (มีการลอกคราบ 3 ครั้ง) ระยะดักแด 11-14 วัน

 การปองกันกําจัดใชสารคารบาริล 85% อัตรา 40 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ฉีดพน 7-10 วันครั้ง 

  

      อาการใบพรุนของกุหลาบ 
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 สวนใบท่ีเห็นถูกกัดเปนรอยแหวงโคงเปนวงกลมหรือรูปไขน้ัน เกิดจากการทําลายของผ้ึงกัดใบ 

ผึ้งไมไดกินใบนะครับ แตนําไปสรางรังเพื่อวางไข ก็คงตองทําใจเพราะผ้ึงมาขอใบไปทํารัง และเน่ืองจากผึ้ง

เปนแมลงชวยผสมเกสรของพืชหลายชนิดจึงขอบิณฑบาตชีวิตผึ้งไว นะครับ 

 

ผึ้งกัดใบกุหลาบ

 ยังมีปญหาจากกุหลาบอีกหลายปญหา กุหลาบจึงเปนไมดอกที่ปลูกยาก การท่ีใชดอกกุหลาบเปน

สัญลักษณของความรักนั้น เปรียบเสมือนความรักที่ตองการการทะนุถนอมตลอดเวลา เพื่อความรักที่ยั่งยืน

ยาวนาน เหมือนกุหลาบที่ตองดูแลอยางตอเนื่องนั่นเอง








