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 ตนไมที่เรานำมาแนะนำในฉบับนี้ก็มาจากคำถามของทานผูอานที่อยากใหแนะนำไมดอก 
สักชนิดหนึ่งที่ปลูกงาย ปญหานอย ออกดอกใหชื่นชมไดตลอดทั้งป มีสีสวย และสามารถเลื้อยไดดวย 
เพราะตองการใหเลื้อยทำซุมบังแดด เมื่อมีขอจำกัดมากมายเชนนี้ จึงตองไปเดินสำรวจภายในสวนวามีตน 
อะไรบางหนาท่ีเขาขายความตองการของทานผูอาน  มองไปมองมาก็ไปสะดุดตากับไมเล้ือยชนิดหน่ึงท่ีกำลัง 
มีดอกสวยเต็มตน เม่ือแลดูไปตลอดท้ังลำตนดอกและใบก็ไมพบวามีรองรอยของโรคแมลงใดๆ มากล้ำกราย   
จึงเห็นสมควรอยางยิ่งที่จะนำมาแนะนำใหไดรูจักกัน
 ตนไมที่กลาวมานี้มีชื่อวา ดาวประดับ เปนตนไมที่ปลูกงายโตเร็ว มีลักษณะเปนไมเถาเลื้อยเนื้อ 
แข็งสามารถเลื้อยไดไกลถึง 12 เมตร ดอกดก มีดอกใหชื่นชมตลอดทั้งป ลักษณะดอกสีมวงเปนรูปแตร 
มี 5 กลีบ ดอกมีลักษณะคลายๆ กับไมจำพวกบานบุรี แตดอกเล็กกวา ดอกจะออกเปนชออยูตามปลาย 
ยอด ชอละ 6-12 ดอก ถาทำซุมใหเลื้อยจะเห็นดอกสีมวงชูชอสวยงามอรามตา แตถาเกิดมีบางทานตอง 
การปลูกแบบไมตองการใหเล้ือยก็สามารถตัดแตงใหเปนทรงพุมไดก็สวยงามไปอีกแบบ นอกจากจะไดช่ืนชม 
กับความสวยงามของดอกแลว ตนดาวประดับยังมีใบที่สวยเปนมัน มีผลเปนฝกคูรูปกระสวยอีกดวย 
 ตนดาวประดับเปนไมที่ชอบแสงแดดจัดควรปลูกในที่สามารถรับแดดไดทั้งวัน ขยายพันธุดวย 
การปกชำ ตอนกิ่ง หรือเพาะเมล็ด แตสิ่งสำคัญที่ยังไมไดบอกถึงลักษณะอีกอยางหนึ่งของตนไมตนนี้ 
คือทุกสวนภายในตนมีน้ำยางสีขาวซึ่งเปนพิษระคายเคืองผิวหนัง เพราะฉะนั้นบานไหนถามีเด็กเล็กๆ ควร 
ระมัดระวังอยาใหไปเด็ดดึงเลน หรือแมแตผูใหญถาจะทำการตัดแตงก็ตองทำดวยความระมัดระวังอยาให 
น้ำยางสัมผัสกับผิวหนัง แตถาบังเอิญโดนน้ำยางใหรีบลางออกดวยน้ำสะอาด
 นอกจากน้ำยางแลวตนดาวประดับก็ไมมีขอเสียใดๆ ทั้งสิ้น เปนตนไมที่เหมาะกับผูที่ไมคอยมี 
เวลาดูแล และชอบดอกไมสีมวงเปนชีวิตจิตใจ

ตนไมประจำฉบับ

ดาวประดับ
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 ชวงเวลาที่ผานมาเชื่อแนเหลือเกินวาใครๆ ก็สนใจ 
ชมการแขงขันฟุตบอลโลก จนในที่สุดเราก็ไดทีมแชมปโลก 
คือ สเปน ทำใหชาวสเปนและแฟนบอลสเปนมีความสุข 
กันมาก เบื้องหลังฟุตบอลโลกในอีกมุมมองนอกเหนือ 
จากการแขงขันคือภาพที่มนุษยตางภาษาตางเผาพันธุมา 
อยูรวมกันเพื่อแขงขัน เพื่อชมการแขงขัน อยูรวมกันอยาง 
สงบสันติ รูแพ รูชนะ รูอภัย แมบางครั้งการตัดสินจะผิด 
พลาดขาดความเปนธรรม ผูตัดสินตัดสินผิดพลาดก็ไดรับ 
ผลจากการทำงานบกพรอง ผูแพจากการตัดสินผิดพลาด 
ยอมรับผลกรรมนั้นไป แพวันนี้เพื่อผลชนะในวันหนา 
 การแขงขันฟุตบอลคือภาพสะทอนการทำงานเปน 
ทีม การบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีผูบริหารจัดการที่ดี 
มีผูเลนที่มีความสามารถ ปฏิบัติตามแผนที่วางไวไดยอมมี
ชัยในที่สุด 
 หากวงการเกษตรไทยไดนำขอคิดจากการแขงขันฟุต 
บอลโลกในครั ้งนี ้มาประยุกตใชในการพัฒนาการเกษตร  
ในประเทศไทยดวยนโยบายการเกษตรที่ถูกตอง มีการรวม 
กลุมอยางรูรักสามัคคี การผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยลด 
ตนทุนที่ไมจำเปน เพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่ และผลิต 
สินคาที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด เชื่อแนวา 
การเกษตรของไทยตองเปนแชมปอยางแนนอน

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

เพื่อนแทเกษตรไทย
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน  2553
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

   ที่ปรึกษา  
 คุณมาซาโตะ   ทาเคอิ  
 คุณไพบูลย  รัตนาภรณชัย 
 คุณนาโอยูกิ ฟูจิวารา 

  ที่บรรณาธิการ 
 คุณวัชระ   ปงสุทธิวงศ

  ที่บรรณาธิการ 
 คุณสุชาดา มังคะลี  
 คุณสุวรรณี กันตาทระ  
 คุณกิจ  ประเสริฐชัย 
 คุณสุกิจ ศีละสะนา

เปดแฟมงานวิจัย  2

GAP เกษตรดีที่เหมาะสม  4

ดาหลา   9

ไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกร  13

กิจกรรมรานคา  16

เยี่ยมแปลงนาสาธิต  17

ขอขอบพระคุณ  19

กิจกรรมบริษัท  21

ปลูกมันสำปะหลังแบบมีการใหน้ำ  25

ภาษาเกษตรประจำฉบับ  39

ไขปญหาการเกษตร  40

สารบัญ

CONTENTS



2 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

 ในการทดลองดังกลาวได ดำเนินการ  
ทดลองในแปลงทดลองของโรงงานน้ำตาล 
พิษณุโลก อำเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงได  
ดำเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 - ธันวาคม 
2552 โดยไดทำการทดลองเปรียบเทียบสูตรปุยที่ทาง 
โรงงานใช คือปุยสูตร 16-20-0 รวมกับ 46-0-0 
เทียบกับปุยที่ทางบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด 
(มหาชน) แนะนำ โดยมีตำรับการทดลองทั้งหมด  
6 ตำรับ การทดลอง ไดแก รองพื้นดวย 16-
20-0 รวมกับ 46-0-0 (ปุยที่ทางโรงงานใช) เปน 
แปลงควบคุม (Control) และตำรับปุยที่ทาง 
บริษัทฯ แนะนำ (ปุยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ) 
ไดแก รองพื้นดวยปุยสูตร 16-12-8 ทั้ง 5 ตำรับ 
การทดลอง และแตงหนาดวยปุยสูตรตางๆ ดังนี้ 
46-0-0, 12-10-18, 15-7-18, 15-15-15 
พรีเมี่ยมและ 12-9-21 ทั้งหมดใสในอัตราครั้งละ 
50 กก.ตอไร รวม 100 กก.ตอไรตอฤดูปลูกโดย 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 6 ตำรับการ 
ทดลอง 2 ซ้ำ (มีขนาดแปลงทดลองเทากับ 800  
ตารางเมตร) และไดทำการเปรียบเทียบผลผลิต  

เปดแฟมงานวิจ
ัย

โดย สายงานวิจัยและพัฒนา 

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี  

และความหวานในออย (CCS) โดยมีผลการทดลอง 
ดังตอไปนี้

 ในดานผลผลิต พบวาตำรับที่ใหผลผลิต 
สูงสุดคือ แปลงทดลองท่ีรองพ้ืนดวยปุยสูตร 16-12-8 
และปุยแตงหนาสูตร 15-7-18 ใหผลผลิตสูงสุดคือ 
17.74 ตันตอไร และไดกำไรสูงสุดดวย รองลงมา 
คือแปลงที่รองพื้นดวยปุยสูตร 16-12-8 และปุย 
แตงหนาสูตร 12-9-21 ใหผลผลิตเทากับ 16.97 
ตันตอไร ในขณะที่แปลงที่รองพื้นดวยปุยสูตร 
16-20-0 และแตงหนาดวยปุยสูตร 46-0-0 (ปุยที่ 
ทางโรงงานน้ำตาลใช) ใหผลผลิตต่ำที่สุดเทากับ 
13.49 ตันตอไร 

 ในดานความหวาน (CCS)  พบวาสูตรปุย 
ท่ีใหคาความหวานสูงท่ีสุด ไดแก รองพ้ืนดวยปุยสูตร 
16-12-8 และปุยแตงหนาสูตร 15-7-18 ใหคาความ 
หวานเทากับ 11.92 รองลงมา ไดแก รองพื้นดวย 
ปุยสูตร 16-12-8 และปุยแตงหนาสูตร 12-10-18 
ใหคาความหวานเทากับ 11.55 และอันดับสาม  
ไดแก รองพ้ืนดวย ปุยสูตร 16-12-8 และปุยแตงหนา 
สูตร 46-0-0 ใหคาความหวานเทากับ 11.40 
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 แปลงทดลองที่รองพื้นดวย 16-20-0 และ 
แตงหนาดวย 46-0-0 (ปุยที่ทางโรงงานน้ำตาลใช) 
ใหคาความหวานเทากับ 11.13 (ซึ่งใหคาความ 
หวานนอยที่สุด)

 ในสวนกำไรเฉลี่ยตอไร ถาเราใชสมการ
ในการหากำไรเฉลี่ย จะพบวา รองพื้นดวยปุยสูตร 
16-12-8 และปุยแตงหนาสูตร 15-7-18 จะใหคา 
กำไรเฉลี่ยตอไรสูงสุด

 จากสมการดังกลาวขางบน พอจะสรุป 
ไดวา รายไดสูงสุดท่ีเกิดจากตนทุนเฉล่ียในการผลิตท่ี  
เทากัน คือ 5,500 บาทตอไร จากกราฟจะพบวา  
ตำรับที ่ให กำไรสูงสุดคือแปลงทดลองที ่ใช ป ุ ย 
รองพื้นสูตร 16-12-8 และปุยแตงหนาสูตร  
15-7-18 รองมาคือ แปลงฯ ที่รองพื้นดวยปุยสูตร  
16-12-8 และปุยแตงหนาสูตร 12-9-21 สวน 
แปลงทดลองที่รองพื้นดวย 16-20-0 และแตงหนา 
ดวย 46-0-0 (ปุยที่ทางโรงงานน้ำตาลใช) ใหกำไร 
เฉลี่ยต่ำที่สุด

 สรุปการทดลอง พบวาแปลงทดลองที่ให 
ผลผลิต คาความหวาน (CCS) และกำไรเฉล่ียสูงสุด 
คือ แปลงฯ ที่รองพื้นดวยปุยสูตร 16-12-8 อัตรา 
50 กก.ตอไร และปุยแตงหนาสูตร 15-7-18 อัตรา  
50 กก.ตอไร 

กำไรเฉลี่ย = รายได - คาปุย - ตนทุนเฉลี่ยทั้งหมด (5,500 บาท/ไร)กำไรเฉลี่ย = รายได - คาปุย - ตนทุนเฉลี่ยทั้งหมด (5,500 บาท/ไร)
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1. แหลงปลูก
 1.1 สภาพพื้นที่ ปลูกไดทั้งที่ดอนและ 
ที่ลุมที่ไมมีน้ำทวมขัง ความลาดเอียงไมเกิน 12 
เปอรเซ็นต

 1.2  ลักษณะดิน ดินรวนหรือดินรวนปน 
ทราย มีความอุดมสมบูรณสูง มีอินทรียวัตถุไม 
นอยกวา 3 เปอรเซ็นต มีการระบายน้ำและถายเท 
อากาศดี มีคาความเปนกรดดางระหวาง 5.5-6.5 

 1.3  สภาพภูมิอากาศ        อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
26-32 องศาเซลเซียส 

 1.4  ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 
ประมาณ 1,000-1,200 มิลลิเมตรตอป และมี 
แสงแดดจัดและมีปริมาณแสงไมนอยกวา 7 ช่ัวโมง 
ตอวัน

 1.5  แหลงน้ำ มีคาเปนกรดดางระหวาง 
5.5-7.0 น้ำสะอาดปราศจากสารอินทรีย และสาร 
อนินทรียที่มีพิษปนเปอน

2. พันธุ
 2.1  การเลือกพันธุ เลือกตนที่มีลักษณะ
ตรงตามพันธุ ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรงตาม

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับ 
สมเขียวหวาน

GAP

ที่ตลาดตองการ และปลอดจากโรคที่สำคัญ ไดแก 
กรีนนิ่ง ทริสเทซา และโรครากเนา-โคนเนา

 2.2  พันธุที่นิยมปลูก สมเขียวหวานเปน 
พันธุสมเปลือกลอน ทรงพุมใหญ กิ่งและใบหอยลง 
มีการคัดพันธุตามแหลงปลูกตางๆ ดังนี้

   -  สมเขียวหวานแหลมทอง ออกดอก 
ติดผลคอนขางยาก ผลขนาดกลาง รสชาติหวานจัด 
ปลูกกันอยูเดิมในจังหวัดราชบุรี

   -  สมบางมด ผลขนาดกลาง ทรงผล 
คอนขางกลมถึงแปนเล็กนอย ผิวผลสีเขียวอมเหลือง 
เมื่อปลูกทางภาคเหนือผิวผลสีเหลืองเขม เนื้อผล 
สีสม ชานนิ่ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ติดผลดก 
ปลูกไดทั่วไป 

   -  สมโชกุน เปนพันธุที่กำลังไดรับ 
ความนิยม รูจักกันในชื่อสมสายน้ำผึ้งหรือสมเพชร 
ยะลาทรงตนและขนาดตนใกลเคียงกับสมเขียว หวาน 
แตทรงพุมคอนขางจะหนาแนนกวากิ่งและใบตั้งขึ้น  
ใบมีขนาดเล็กกวาสมเขียวหวาน       แตสีใบเขียวเขมกวา 
ผลมีสะดือซึ่งเปนลักษณะพิเศษ เนื้อแนน ชานนิ่ม 
ม ีเปอร เซ ็นตของน้ำต อผลสูงรสชาติหวานจัด 
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อมเปร้ียวเล็กนอย ผลแตกงายกวาสมเขียวหวาน 
เหมาะสำหรับปลูกทางภาคใต ถาจะปลูกในภาค 
อื่นๆ ตองจัดการดินและน้ำที่เหมาะสม ไมควรปลูก
ในดินเหนียวเพราะผลจะแตกงาย

3. การปลูก
 3.1 การเตรียมดิน 

  - พื้นที่ดอน ใหขุดตอไมออก ถาเปน 
ดินดานตองทำลายชั้นดินดานใหถึงระดับความลึก 
60 เซนติเมตร ไถดินดวยผาล 3 จำนวน 2 ครั้ง  
ใสปูนขาวปรับความเปนกรดดาง แลวพรวนดวยผาล 
7 จำนวน 1-2 คร้ัง แตละครั้งมีการตากดิน 7-14 
วัน ปรับพื้นท่ีใหเรียบ แลวคราดเก็บเศษซากออก 
จากแปลง และขึ้นแปลงเปนลอนลูกฟูก ตามแนวทิศ 
เหนือ-ใต ขนาดลอนลูกฟูกกวาง 3-4 เมตร สูง  
50-70 ซม. พื้นที่ระหวางลอนลูกฟูก 2 เมตร

  - พื้นที่ลุม ยกรองในทิศเหนือ-ใต  
โดยมีสันรองกวางประมาณ 6 เมตร ทำคูน้ำ 
หรือรองน้ำกวาง 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร กนรอง 
กวาง 70 ซม. และหลังรองควรสูงจากระดับผิวน้ำ 
อยางนอย 70 ซม. สวนพื้นที่ลุมมาก ตองทำคันกั้น
น้ำลอมรอบสวน มีทอระบายน้ำเขา-ออก

 3.2 การเตรียมตนพันธุ

  - ตนติดตา ไดตาปลอดโรคจาก 
ตนแมที่แข็งแรง และใหผลผลิตสูงสม่ำเสมอ

  - ตนตอเลือกที่เหมาะสมกับแตละ 
สภาพพ้ืนที่ปลูก ทนทานตอโรครากเนา โคนเนา 
เชน ปลูกที่ดอนใชตนตอทรอยเยอร และคารริโซ 
สวนในที่ลุมใหใชกิ่งตอน

  - ขนาดตนติดตา คือ มีเสนรอบวงท่ี
โคนตนไมนอยกวา 1.5 ซม. สูงจากโคนตนถึงเรือน 
ยอดไมนอยกวา 60 ซม. อายุไมเกิน 12 เดือน 
นับจากยายกลาลงถุงชำ และตองเปนตนที่มีใบเปน
ใบแกทั้งตน

 3.3  วิธีการปลูก

  -  พื้นที่ดอน ระยะปลูกระหวางตน 
4 เมตร ระหวางแถว 6 เมตร พื้นที่ลุม ปลูก  
กลางรองใหมีระยะระหวางตน 3-4 เมตร 

  -  ทำหลุมกวาง x ยาว x ลึก ประมาณ 
50 x 50 x 50 ซม.

  -  ผสมดินปลูกดวยปุยหมักหรือปุย 
คอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 10 กก. ปุยรอค 
ฟอสเฟต 500 กรัม และปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 
100 กรัม แลวใสกลับลงในหลุม
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  -  ตากดินไวระยะหนึ่งจนดินยุบตัว 
คงท่ี เติมดินผสมลงไปอีกจนเต็มปากหลุม

  - ใชมือบีบวัสดุปลูกจนแตก แลวกรีด 
ถุงออก สลัดดินที่ติดราก

  - วางตนพันธุ โดยใหรากกระจาย 
ออกรอบขาง แลวขุดดินมากลบรากทีละชั้น จนมิด 
รอยตอระหวางรากกับลำตน ใหกลบในลักษณะ 
ลาดเอียงออกไปโดยรอบรัศมีประมาณ 1 เมตร  
(รูปกระทะคว่ำ) 

  -  ผ ูกต นต ิดไม หล ักป องก ันการ 
โยกคลอน รดน้ำใหชุม คลุมโคนตนดวยฟางขาว

  -  พรวนดินและขุดดินเพื่อขยายโคน
ปละ 2-3 คร้ัง จนเริ่มใหผลผลิตจึงหยุด

 3.4  การปองกันลม 

  - แหลงปลูกที่มีลมแรง ตองปลูกพืช 
บังลม เพ่ือปองกันกิ่งฉีกขาด หรือตนหักลม

  - พื้นที่ดอน ปลูกพืชบังลมหางจาก 
แนวปลูกสมอยางนอย 8 เมตร

  - พื้นที่ลุ มหรือสวนสมแบบยกรอง 
ใหปลูกพืชบังลมบนคันดินก้ันน้ำรอบสวน ระยะปลูก 
ระหวางตน 1.5-2.0 เมตร

4. การดูแลรักษา 
 4.1 การใหปุย

  ควรวิเคราะหดิน 1-2 ปตอครั้ง เพื่อ
ใหปุยไดตามสูตรและอัตราที่เหมาะสม ถาคาความ 
เปนกรดดางต่ำกวา 5.5 ควรใหปูนขาวหรือปูนมารล 
หรือเปลือกหอยเผา หรือโดโลไมต อัตรา 1-2 กก./
ตน โดยหวานรอบทรงพุมปละ 1-2 ครั้งในฤดูแลง 
แลวใหน้ำตาม ใหปุยอินทรียตนละ 10-20 กก. 
สำหรับปแรก และ 20-50 กก. สำหรับปที่ 2-4 
โดยใสปละครั้งชวงปลายฤดูฝนรวมกับใหปุยเคมี 
สูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 (1:1) อัตรา 0.5-1.0 
กก./ตน สำหรับปแรก โดยแบงใส 4-6 เดือนตอครั้ง 
และอัตรา 1.0-2.0 กก./ตน สำหรับปที่ 2-4 โดยใส 
3-4 เดือนตอครั้ง และเมื่อตนสมอายุ 4 ปขึ้นไป 
หรือเริ่มใหผลผลิต ใหปุยดังนี้ 

  กอนออกดอก ใหปุยสูตร 12-24-12  
อัตรา 1 กก./ตน และพนปุยทางใบเพื่อเพิ่ม  
ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ในระยะติดผล 
ใหปุยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม เชน 
แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง 
โบรอน และแมงกานีส เปนตน โดยพนทางใบ 
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เมื่อใกลชวงเก็บเกี่ยว ใหปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 
1-2 กก./ตน และหลังเก็บเกี่ยว ใหปุยสูตร 25-7-7 
หรือ 15-15-15 รวมกับ 46-0-0 (1:1) อัตรา 1-3 
กก./ตน พรอมพนปุยทางใบที่มีธาตุอาหารรองและ
ธาตุอาหารเสริม และใหปุยอินทรีย 20-50 กก./ตน

 4.2  การใหน้ำ 

  - ใหน้ำ 20-40 ลิตรตอตนทันทีหลัง 
ปลูกและใหน้ำอีกคร้ังหางจากครั้งแรก 2-3 วัน หลัง 
จากนั้นใหน้ำทุก 2-5 วัน จนกวาตนสมจะตั้งตัว 
อยาใหตนสมขาดน้ำจนมีอาการเห่ียว การใหน้ำโดย 
ใชสายยาง ระบบน้ำหยด มินิสปริงเกอร หรือเรือ 
พนน้ำ ตามความเหมาะสมจนกระทั่งดินชุมน้ำ 
ชวงเวลาที่เหมาะแกการใหน้ำ ควรอยูระหวาง  
8.00-10.00 น. และ 14.00-16.00 น.

 4.3  การตัดแตงกิ่ง 

  -  ควรหมั่นตัดแตงกิ่งตั้งแตเริ่มปลูก
จนใหผลผลผลิต หลังปลูก 1.5-2 เดือน หรือเมื่อสม 
ตั้งตัวไดแลวควรเด็ดยอดสมที่ระดับสูงจากโคนตน 
45-60 ซม. เพื่อใหแตกกิ่งใหม และเลือกกิ่งที ่
แข็งแรงไวเปนโครงสรางของตน 4-5 ก่ิง

  - หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ควรตัด
แตงกิ่งแขนงที่รกทึบดานลางกลางลำตน ปลายยอด 
ที่หอยลงดินกิ่งน้ำคางหรือกิ่งกระโดง กิ่งที่เปนโรค 
แมลงเขาทำลายและท่ีแหงตาย และภายหลังตัด
แตงกิ่งแลว ทาแผลดวยคอปเปอรออกซีคลอไรด 
หรือปูนแดง หรือปูนขาวเพื่อปองกันเชื้อรา

 4.4  การบังคับน้ำ

  - หลังจากสมแตกใบออน 60 วัน 
ในชวงอากาศรอน หรือ 90 วันในชวงอากาศเย็น 
เริ่มงดการใหน้ำ และระยะเวลาการงดใหน้ำข้ึนกับ 
อายุ ขนาดทรงพุม และสภาพดินฟาอากาศ โดย 
สังเกตจากการเห่ียวของใบสมเร็วขึ้นแตละวัน ถาใบ 
เหี่ยวชวงเวลา 10.00-11.00 น. ถือวาเพียงพอแลว
สำหรับการงดใหน้ำ หลังจากนั้นใหน้ำติดตอกันจน
สมออกดอกติดผล

 4.5  การดูแลรักษาหลังการติดผล

   - ปลิดผลสมที่ไมสมบูรณและผลสม
ในกิ่งที่ติดผลมากออกบาง ขณะที่ผลสมมีขนาดเสน
ผาศูนยกลาง 0.8-1.5 ซม. ตัดแตงผลที่เปนโรคออก 
แลวนำไปเผาทิ้งนอกแปลง ควรมีการค้ำยันกิ่ง เพื่อ 
ปองกันกิ่งฉีกหัก เนื่องจากรับน้ำหนักมากหรือลมแรง  
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5. การเก็บเกี่ยว 
 5.1  การเก็บเกี่ยว นับจากวันออกดอกถึง
เก็บผลใชเวลา 8.5-10 เดือน และผิวสมมีสีเขียวอม
เหลือง หรือสีเหลืองเขม ความแข็งของผลสมลดลง 
ทั้งน้ีขึ้นกับแหลงปลูกและฤดูกาล

 5.2 วิธีการเก็บเกี่ยว ใชกรรไกรตัดที่กาน 
ผล ไมควรดึงหรือเด็ด เพราะจะทำใหขั้วผลฉีกเปน 
แผล และเนาเสียไดงาย รวบรวมผลสมในตะกรา 
ที่สะอาด อยาใหถูกแสงแดด เพ่ือลดการเส่ือม 
คุณภาพ

6. หลังการเก็บเกี่ยว
 คัดเลือกผลท่ีไมไดคุณภาพออก คัดขนาด         
ผล ดวยวิธีใชขนาดเสนผาศูนยกลางหรือน้ำหนัก 
ผลเปนเกณฑ สมที่สงจำหนายเร็ว ไมจำเปนตอง 
เคลือบผิว แตสมที่ตองการยืดอายุการเก็บรักษา 
ควรเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวสมที่มีจำหนายท่ัวไป 
การเคลือบผิวสมอาจผสมสารปองกันกำจัดเชื้อรา 

เชน  อิมาซาริล หรือไทอะเบนดาโซล เขมขน 0.05-0.1 
เปอรเซ็นต สารออกฤทธิ์ หรือใชสองชนิดผสมกัน 

7. การบันทึกขอมูล
 เกษตรกรควรบันทึกการปฏิบัติงานใน 
ขั้นตอนการผลิตทุกระยะ เพื่อใหมีการตรวจสอบได 
หากมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน สามารถจัดการแกไขหรือ
ปรับปรุงไดทันทวงที เชน

  สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความ 
ชื้นสัมพัทธ และปริมาณน้ำฝน

  พันธุ แหลงของตนพันธุ วันที่ปลูก

  วันที่ใหปุย ใหน้ำ 

  การระบาดของศัตรูพืช ชนิดและปริมาณ  
วันที่พนสารปองกันศัตรูพืช ชนิด อัตรา และวิธี 
การใช

  คาใชจาย ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
และรายได 

   ปญหาและอุปสรรคตลอดฤดูปลูก
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 ดาหลา หรือกาหลาเปนไมปาพื้นบาน 
ที่อยูในตระกูลเดียวกับขิง จะพบมากทางภาคใต 
ของประเทศไทย มีการนำหนอออนและดอกมาใช 
ประกอบกับขาวยำ หรือใชกลีบดอกกินกับน้ำพริก 
และใชเปนผักแนบกับแกงไตปลา แกงเหลือง สวน 
ในภาคกลางจะพบมากแถวจังหวัดสมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร นนทบุรี ผูเขียนเคยไดทราบมาบางวา 
ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง จังหวัดตรัง กรมวิชาการเกษตร 
เคยมีการรวบรวมสายพันธุดาหลาเพื่อศึกษา และ 
จำแนกสายพันธุ ประโยชนของดาหลา นอกจาก  
จะใชรับประทานเปนอาหารแลว ยังสามารถนำมา 
ทำเปนเครื่องดื่มไดอีกดวย เพราะมีสรรพคุณแก 
ทองอืด ขับลมในลำไส เทาท่ีไดทราบและไดเคย 
ดื่มมา ผูขายไดบอกกับผูเขียนวาวิธีทำ ใหแกะกลีบ 
ดอกหรือใชมีดฝานเฉพาะสวนดอกนำไปตมในน้ำ 
จนเดือดเค่ียวสักพักจนน้ำออกสีชมพู   กรองกากออก  
เติมน้ำตาลใหมีรสหวานแตอยาหวานมาก ทิ้งไวให 
เย็นกรอกใสขวดแชเย็นขาย แตในปจจุบันนี้เรามีน้ำ
ป นของพืชผักสารพัดชนิดขายกันในทองตลาด  
กลีบดอกดาหลาก็นาจะนำมาปนละเอียดเปนน้ำ  
ดอกดาหลาขายไดเหมือนกันและสีก ็สวยดวย  

ผูเขียนมีเพื่อนรับราชการอยูที่จังหวัดภูเก็ต อาชีพ 
เสริมคือการปลูกไมดอกและไมใบตัดขายไดมี 
โอกาสไปเที่ยว และเลยแวะเย่ียมเพื่อน ขากลับเพื่อน 
ผูนี้ไดขุดหนอดาหลาสีแดงและสีชมพูใหผูเขียนนำ 
กลับมาปลูกที่บานปลูกมาเขา 7 ปแลว จาก 2 กอ 
ไดขยายเปน 5 กอเพราะพ้ืนที่มีนอยประกอบกับ 
บานผูเขียนปลูกตนมะมวงรอบบานสารพัดชนิด  
11 ตน และยังมีไมหอมโบราณอีกหลายตน เลย 
ขยายดาหลา ที่บานไดเทานั้น แตก็มีเพื่อนๆ 
ไดขอไปปลูกบางหลายคน ไดขุดหนอใหไปนาจะ 
ประมาณ 50 กวาหนอแลวทั้งสีแดงและสีชมพู  
ปจจุบันนี้ก็รอพันธุสีขาวอยูเพราะไดนำพันธุสีแดง 
ไปแลกกับเพื่อนบานไวแลว กอนเขียนบทความน้ีได

นิรนาม
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โทรศัพทคุยกับเพื่อนที่ใหพันธุมา เพ่ือนไดบอกวา 
ดอกสีแดงซึ่งมีขนาดดอกขนาดใหญและสวยงามมาก 
นั้น เพื่อนไดซื้อพันธุดาหลาอินโดฯ มาและขยาย 
พันธุ เองโดยการเพาะเมล็ดสวนสีชมพูเปนพันธุ  
พื้นเมือง จากประสบการณที่ผูเขียนไดปลูกดาหลา
ตามท่ีแจงใหทราบแลวนั้น  เม่ือถึงเวลาหนาฝน ดอกจะ 
ดกมากทั้งสีแดงและสีชมพู ผูเขียนจึงตัดดอกนำไป
ฝากขายที่รานขายดอกไม แตถึงไมใชหนาฝนก็ยัง 
พอมีดอกใหตัดเพราะปลูกไว ใกลทางน้ำท้ิงและก็ 
รดน้ำใสปุยใหบาง เรียกวามีรายไดพอคาปุยแลวกัน
เพราะวาซื้อปุยมาแตละครั้งก็สามารถใสตนไมสารพัด
ที่มีอยูในบานไดดวย ตอนนี้มาพูดถึงวิชาการกันบาง
ถามีผู สนใจอยากปลูกดาหลาเปนเรื ่องเปนราว 
ดาหลา เปนพืชที่ปลูกไดในดินแทบทุกชนิด (เพราะ
แมแตบนสนามกอลฟเขาชะโงกผูเขียนยังเคยเห็นขึ้น 
อยูบนเขามีดอกดวยสีชมพู) เปนพืชที่มีลำตนใตดิน 
เรียกวาเหงา เหงานี้จะเปนบริเวณที่เกิดของหนอ 
ดอกและหนอตน และหนอดาหลาหน่ึงหนอสามารถ
ใหหนอ 7 หนอในเวลาหนึ่งป สวนลำตนเหนือดิน 
เปนกาบใบท่ีโอบซอนกัน เชนเดียวกับพวกกลวย 
สวนน้ีคือลำตนเทียม ที่มีความสูงประมาณ 2 - 3 

เมตรมีสีเขียวเขม ดาหลาเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดี 
ในที่ที่มีแสงแดดรำไร ถาหากโดนแดดจัดมากเกิน 
ไปสีของกลีบจะจางลงและทำใหใบไหม ฉะนั้นควร
ปลูกดาหลาเปนพืชเสริมริมรอง ริมสวน หรือหาก 
จะปลูกเปนแปลงใหญตองมีสแลนสีดำคลุม และ   
ตองสามารถหาแหลงน้ำใหพอเพียงสำหรับดาหลา
ดวย   การปลูกดาหลาสามารถปลูกไดทุกฤดูแตฤดู
ปลูกที่เหมาะสมที่สุดคือฤดูฝน ชวงพฤษภาคม- 
สิงหาคม จะมีการเจริญเติบโตทางลำตนและแตก 
หนอไดมากคือ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม แตใน 
ที่มีน้ำเพียงพอไมตองรอฝน เม่ือปลูกแลวควรใหปุย
สูตรเสมอ คือ 16-16-16 แกดาหลา ประมาณ 2-3 
เดือนตอครั้งและใหปุยคอกบางครั้งละ 3-5 กิโลกรัม 
สลับกันไป นอกจากนี้แลวยังอาจเสริมดวยอินทรีย-
วัตถุที่ผุพังแลว เชน ใบ ไมตางๆ หรือลำตนแกของ 
ดาหลาท่ีตัดแลว กองท้ิงเอาไวจนเปอย หรืออาจใช
ดินเลนในทองรองพูนตามโคนตนทั้งกอ ดาหลาเปน
พืชที่ตองการน้ำในปริมาณมากพอสมควรโดยเฉพาะ
ในระยะเริ่มแรกของการปลูก ควรรดน้ำใหชุมทุกวัน
เมื่อตั้งตัวไดแลว จึงเวนให 2-3 วันตอครั้ง แตตอง 
คำนึงถึงสภาพอากาศดวย ถาเปนฤดูรอนควรใหน้ำ 
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มากขึ้น และถี่ขึ้น ดาหลาเปนพืชที่เจริญเติบโตเร็ว 
เมื่ออายุครบ 1 ป จึงเริ่มใหปุยสูตร 6-18-24  
หรือ 6-12-24 หากหาซื้อไมไดก็สามารถใชปุยสูตร 
8-24-24 หรือ 9-24-24 แทนไดโดยใสกับตน 
ดาหลา เมื่อมีหนอดอกแทงข้ึนใหเห็นพนดินแลว 
ควรใหปุยสูตรเสมอ ดอกดาหลาที่มีความสมบูรณ 
พรอมเก็บเกี่ยวไดมีอายุประมาณ 2 อาทิตย นับ 
ตั้งแตเริ่มแทงหนอดอก ตัดดอกในตอนเชา โดยการ
ตัดกานดอกใหยาวชิดโคนตน แลวแชกานดอกใน 
ถังที่มีน้ำบรรจุอยู ดาหลาสามารถขยายพันธุได 
หลายวิธี เชน การแยกหนอ ควรแยกหนอที่มี  
ความเหมาะสมไปปลูก คือ สูงประมาณ 60-100  
เซนติเมตรขึ้นไปและมีใบออน ใบแกประมาณ 4-5 ใบ 
โดยใชมีดตัดใหมีเหงาและรากติดอยูดวย ซึ่งหนอ  
ชนิดนี้จะมีหนอดอกออนติดมาดวย ประมาณ 2-3 
หนอนำไปชำในถุงพลาสติก 1 เดือนเพื่อใหหนอ 
แข็งแรงกอนปลูก การแยกเหงา โดยการแยกเหงาที่ 
เกิดใหมที่โคนลำตแลวนำไปชำในแปลงเพาะชำ 
วิธีนี้ใชเวลาประมาณ 1 ปจึงเริ่มใหดอก การปกชำ 
หนอแก โดยนำไปชำในแปลงชำใหแตกหนอใหม 
แข็งแรงแลวจึงคอยยายมาปลูกลงแปลง ถาทานผูอาน  
ที่สนใจจะปลูก เปนแปลงใหญในพื้นที่ดอนควรทำ 
การไถพรวนและตากดินไวประมาณ 5-7 วันและ  
ยอยดินใหละเอียดเก็บวัชพืชออกใหหมด ถาเปนพื้น  
ที่ลุมใหทำการขุดยกรองสวน ทำคูน้ำลึกประมาณ 1 
เมตร แปลงปลูกกวางประมาณ 3 เมตร ความยาว 
ตามขนาดของพื ้นที ่ไถและพรวนดินตากแดดไว     
5-7 วัน เก็บวัชพืชออกใหหมด ตองทำหลักไวสำหรับ 
ทำสแลนสีดำคลุมขุดหลุมปลูก ในระยะ 2 x 2 เมตร 
หลุมลึกประมาณ 1 ฟุต เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
โรยกนหลุมดวยปุยหมักหรือขี้วัว 1-2 กิโลกรัม 
รองกนหลุม นำดินที่ขุดขึ้นมาโรยทับลงไปใหหนา 

ประมาณ 2 เซนติเมตร แลวนำหนอที่เตรียมไวลง 
ปลูกกลบดิน และตบดินใหพูนโคนตน  ถาเปนที่ที่มี
ลมแรงใหใชไมไผยาว 11/2 ตอกทำเปนหลักเพื่อ 
ยึดหนอกันตนโยก แตถาเปนที่สวนไมผลอยูแลว  
ใหนำดินเลนจากทองรองมาพูนโคนตนแลวรดน้ำ 
ใหชุมเชาเย็น สำหรับโรคที่เปนปญหากับดาหลา 
ยังไมพบ แตมีแมลงสำคัญดังนี้ หนอนเจาะลำตน  
จะเจาะเขาไปทำลายบริเวณลำตนทำใหดาหลา     
หยุดชะงักการเจริญเติบโตและไมสามารถใหดอกได 
มดแดง กรดจากส่ิงขับถายของมดแดงจะทำใหกลีบ
ดอกเกิดรอยขาวเปนจุดๆ การปองกันและกำจัดใช
ฟูราดาน 3 % จี โรยรอบๆ โคนตน เก็บรังมดแดง 
ออกจากตนและใชยาฆามด การเก็บเกี่ยว ดอก 
ดาหลา ที่ตัดแชน้ำไวแลว ใหนำแตละดอกมาแชทั้ง
ชอดอกในน้ำสะอาดทีบ่รรจุ ในถังรูปทรงรีขนาดใหญ 
ยกแตละดอกขึ้นสายในน้ำ 2-3 ครั้ง  เพื่อเปนการทำ 
ความสะอาดครั้งสุดทาย ใชมีดคมๆ ควั่นกลีบเลี้ยง
ที่แกรอบหนอออกทิ้งอยางเบามือใหหมดแลวใช   
กรรไกรตัดจากโคนดอกขึ้นมาอีกประมาณ 2 เซนติ- 
เมตร โดยใหโคนดอกแชอยูในน้ำ (เพราะเวลาเราตัด 
ไมตัดดอกทุกชนิด เมื่อเรายกขึ้นมากอนที่จะนำไป 
แชในถังน้ำอากาศจะเขาไปแทรกตัวแทนที ่น ้ำ  
เปนการอุดกั้นไมใหกานดอกสามารถดูดน้ำขึ้นมา 
เลี้ยงดอกไดฉะนั้น ดอกไมจึงเหี่ยวเร็ว) ทิ้งไวสักครู 
จนแนใจวากานดอกดูดน้ำเขาไปภายในแทนที่อากาศ
แลวหรือจะนับ 1-10 ก็ไดแต นับชาๆ แลวยกข้ึนมา
บรรจุในถุงพลาสติกใสแบบผอมยาว สำหรับใสดอก
แตละดอกเพื่อปองกันไมใหกลีบดอก หอยและช้ำ 
จากนั ้นจึงบรรจุลงในถังพลาสติกซึ ่งมีความสูง 
ประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งน้ำบรรจุอยูดวยสูงสัก 
ประมาณ 1 คืบ เพื่อสงขายลูกคาตอไป ตอไปเปน 
ความรูเบ็ดเตล็ดอยากแนะนำใหทราบ   กอนปลูกเปน 
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กานดอกไมใต น ้ำตามที ่ได เข ียนบอกไวแลว 
ขางตนกอนปกแจกัน และเชาเย็นใหใชที่ฉีดน้ำ  
ปรับใหฉีดจนฝอยที่สุด เปนละอองพรม ดอกไมที่ 
ปกแจกันไวจะอยูทนไดเกือบ 10 วัน ขอเลาตออีกนิด 
เมื่อตนปผูเขียนไดรับเชิญไปงาน ทำบุญฉลองอายุ   
ครบ 8 รอบของบิดาเพื่อนที่สนิทคุนเคยกันที่จังหวัด
นนทบุรี บานอยูเกือบจะริมคลองออมเปนสวนทุเรียน 
เกาแกดั้งเดิมแตตอนไปถึงบานซึ่งอยูกลางสวนทุเรียน
ตนทุเรียนใหญๆ ตนเกาเหลืออยูไมกี่ตนเห็นแตตน
ที่ปลูกซอมใหม และเห็นตนดาหลาดอกสีชมพูปลูก
ไวเปนแถวยาว แยกเปนกอๆ อยูทุกหลังรองสวน 
จึงไดไตถามดูเขาบอกตนทุเรียนเกาตายไปเยอะ 
เพราะน้ำทวมเมื่อป 2538-2539 ตองทำคันดิน 
ใหมเพื่อรักษาตนทุเรียนไวหมดเงินไปมาก หลังจาก
น้ำลดตนทุเรียนเกาตนใหญคอยๆ ยืนตาย จึงตอง 
หาพันธุมาปลูกใหม แลวจึงลงดาหลาไวเพื่อตัดดอก
ขาย และเมื่อผูเขียนไดขึ้นไปบนบานพบวาดอกไม 
ที ่นำมาจัดเปนพุ มหรือปกในแจกันขนาดใหญ 
และนำมารอยเปนตาขาย สวยงามไปท้ังบาน ก็คือ 
ดอกดาหลาท่ีมีอยูในสวนนั่นเอง

 บรรณานุกรม ไมดอกไมประดับ  
กรมสงเสริมการเกษตร

การคา ควรหาตลาดดูกอนดวย เชน ตามรานขาย 
ดอกไม หรือรานที่รับจัดดอกไมเพราะจะไดราคาสูง 
กวาขายสงตามปากคลองตลาด ควรปลูกหลายสี   
เพราะจะไดเปนทางเลือกของลูกคา ถาเราปลูกแลว
ดูแลอยางดี บำรุงตนใหแข็งแรง ตัดหนอแกทิ้งให 
น้ำพอเพียงดอกท่ีไดจะใหญ และสวยงามกานดอก 
แข็งแรง ผูเขียนคิดวาทำตลาดแขงกับดอกกุหลาบ 
ไดแนนอน และท่ีสำคัญคือ ไมมีสารพิษตกคางจาก
ยาฆาแมลงเชนกุหลาบ ผูปลูกก็จะปลอดภัย ดวย 
เทาที่ผูเขียนปลูกดาหลามาเกือบ 7 ปนี้ เพิ่งเคยพบ
หนอนเจาะลำตนเพียง 3 ครั้งใน 2 กอและพบ 
ครั้งละ 1-2 หนอเทาน้ัน ไดตัดตนที่มีหนอนเจาะ 
ออกมาแลว ใชกรรไกรตัดยอยเปนทอนสั้น ทิ้งหมัก 
ไวใหเปอยยุยตรงบริเวณที่มีรอยรูหนอนก็ตัดใหรูอยู 
ตรงกลางความยาว ประมาณคืบกวาๆ นำไปใสใน 
ถุงดำฝากรถขยะไปท้ิง และราคาขายท่ีผูเขียนนำ 
ดอกดาหลาไปฝากขายก็จะอยูที่ดอกละ 12-15 บาท  
สวนคนรับฝากจะขายตอเทาไหรก ็แลวแตเขา 
สุดทายนี้ขอแถม เคล็ดลับของการตัดดอกไมปก 
แจกันใหอยูไดนาน ดอกไมปกแจกันจะอยูไดนานวัน
ข้ึนโดยไมตองใสน้ำตาล หรือยาแกปวดเหมือนตามท่ี 
ผูเขียนเคยอานพบในหนังสือตางๆ เพราะดอกไมไม 
ตองการความหวาน และก็ไมไดปวดหัวดวย ใหตัด 
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วันที่ 18 มกราคม 2553
รานมิตรเกษตรทาลาว ต.หนองสาหราย 

อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
รวมกับรานคาในจังหวัดตางๆ จัดการประชุมเพื่อใหความรู 

ทางวิชาการแกเกษตรกร

ไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกร

วันที่ 19 มกราคม 2553
บานนายทวน คำหอม ต.บานสระ 

อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
รานล้ีเจริญกิจ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2553
รานพึ่งงามการเกษตร ต.พักทัน อ.บางระจัน 

จ.สิงหบุรี
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วันที่ 24 เมษายน 2553
จัดประชุมเกษตรกรกลุมยางพาราและขาวโพด 

บานหวยบอซืน อ.ปากชม จ.เลย

วันที่ 25 เมษายน 2553
เกษตรกรบานเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

วันที่ 25 เมษายน 2553
เกษตรกรบานนาเมืองไทย อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2553
จัดประชุมยางพารา ต.กกดู อ.วังสะพุง จ.เลย

วันที่ 20 เมษายน 2553
รานทองแทแท อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2553
จัดประชุมกลุมยางพารา รานครูตุก 

อ.วังสะพุง จ.เลย

ไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกร
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วันที่ 6 มิถุนายน 2553
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) รวมกับรานเจษฎาการเกษตรจัดประชุมลูกคารับชวง

ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

ไทยเซ็นทรัลเคมีพบเกษตรกร
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วันที่ 7-8 เมษายน 2553 
รานหนอยพูนทรัพย อ.เมือง จ.สระแกว

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) และรานคาในจังหวัดตางๆ 
รวมกันจัดกิจกรรมขายหนารานไดรับความสนใจจากเกษตรกรเปนอยางดี

กิจกรรมรานคา

วันที่ 9-10 เมษายน 2553
รานสมพรการเกษตร อ.ตาพระยา จ.สระแกว

วันท่ี 6-7 พฤษภาคม 2553 
รานใจงาม อ.เวียงสา จ.นาน

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553 
รานศรีกิจอะโกรเทรด จ.สระแกว

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2553 
รานไทยเจริญ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย

รานสหกิจเคมีเกษตร อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

รานสายชลการเกษตร 
อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี
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นายถวิล ชาวหนาไม ต.บางตาเถร  
อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี

เยี่ยมแปลงนาสาธิต

นายย้ำ ชิดปราง ต.ปลายนา  
อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี

นายสม ชางเนียม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี นายสุพจน จั่นจำรูญ ต.หนาไม  
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
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เยี่ยมแปลงนาสาธิต

นางบุญเรือน มวงไหม ต.เชิงกลัด  
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

นางสำเริง ภูเอียด ต.พักทัน  
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

นางสุนีย แปนจำรัส ต.หนาไม 
อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
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ขอขอบพระคุณ

รานเกียรติเจริญ อ.สามชุก รานเจออย อ.สามชุก

รานฉัตรชัยเคมีภัณฑ อ.ศรีประจันต

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 
รวมกับรานเจษฎาการเกษตรมอบเงินรางวัลใหกับรานคาตางๆ  

ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและอางทอง  
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ชวยผลักดันสินคาของบริษัทฯ  

โดยเฉพาะปุยนาสูตร 16-12-8 พลังสอง

สกก.ศรีประจันต
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รานลี้เจริญกิจ อ.เมือง รานสิทธิโชค อ.สามชุก

รานสายชลการเกษตร อ.ศรีประจันต รานลั่นทมการเกษตร อ.สามโก จ.อางทอง
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กิจกรรมบริษัท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 

ไดมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 38

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี พาคณะลูกคาจำนวน 65 คน 
ทัศนศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี-สาธารณรัฐเชก-ออสเตรีย 

ระหวางวันที่ 17-25 มีนาคม 2553
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การประชุมประจำป 2553
ระหวางวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2553 
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 
ไดจัดนิทรรศการงานประชุม และเลี้ยง  
ลูกคาประจำป 2553 ขึ้น ณ โรงแรม 
เซนทารา แกรนด มิราจ บีช รีสอรท พัทยา 
จ.ชลบุรี ภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการ
ใหความรู การบรรยายวิชาการโดยวิทยากร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกท้ังยังมีการแสดง 
ตางๆ มากมาย

การประชุม บรรยาย และนิทรรศการในภาคกลางวัน
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การแสดงของศิลปนนักรอง และหุนละครเล็ก 
พรอมท้ังแจกของรางวัลในภาคกลางคืน
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เมื่อวันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2553 เจาหนาที่บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด  
เขาเยี่ยมชมโรงงานพระประแดง อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ

เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2553 ผูบริหารและพนักงานสายงานขายและสายงานวิจัยและพัฒนา  
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำตาล ณ บริษัท น้ำตาลและออยตะวันออก จำกัด 

อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว ตองขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง
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ดร.โอภาษ บุญเส็ง
ศูนยวิจัยพืชไรระยอง สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร

 สถานการณเพล ี ้ยแป งท ี ่ ได ค ุกคามใน 
มันสำปะหลังและแพรระบาดมาอยางตอเนื่องตั้งแต
ป  2551 จนมาถึงปจจุบันน้ี และไดกลายเปนมหันตภัย 
ตอมันสำปะหลังอยางชนิดที ่ไมเคยปรากฏมากอน 
ในอดีต ผูเขียนเคยไดฟงคำปรารภจากทานจเร 
จุฑารัตนกุล อดีตปลัดกระทรวงพาณิชยและกรรมการ 
ผูอำนวยการใหญมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง 
แหงประเทศไทยวา “การระบาดของเพลี้ยแปงใน 
มันสำปะหลังหากทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของไมสามารถ 
หามาตรการปองกันกำจัดเพลี ้ยแปงมาเรงแกไข 
วิกฤตการณนี้อยางไดผลสำเร็จ เกษตรกรมีแนวโนม 
ที่จะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน สงผลใหหัว 
มันสำปะหลังที่จะเขาสูภาคอุตสาหกรรมลดนอยลง 
ผูใชจากตางประเทศเกิดความไมมั่นใจวาประเทศไทย 
จะยังคงสามารถเปนฐานวัตถุดิบที่ยั่งยืนไดเชนเดิม
หรือไมอาจหันไปใชวัตถุดิบจากพืชชนิดอื่นทดแทน 
ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสงออกและเศรษฐกิจโดย 
รวมของประเทศได” ดังนั้น การหามาตรการปองกัน 

กำจัดเพลี้ยแปงในมันสำปะหลังจึงเปนปญหา 
เรงดวนของนักวิจัยทุกสาขาของมันสำปะหลัง 
ตอง ชวยกันคิดชวยกันทำ เพ่ือตอสูกับวิกฤตการณ 
ภัยพิบัติจากแมลงศัตรูพืชชนิดนี้ใหไดซึ ่งจะสง 
ผลใหเกษตรกรไทยอยูอยางมีอนาคตและดำรงไว 
ซึ่งวิถีชีวิตการปลูกมันสำปะหลังที่ผานมาราว 
ครึ่งศตวรรษได

ผลกระทบตอผลผลิตมันสำปะหลังใน 
อนาคต
 จากการระดมสมองเรื่องมาตรการปอง 
กันกำจัดเพล้ียแปงในมันสำปะหลัง จัดโดย มูลนิธิ 
สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 โดยนายบุญชัย 
ศรีชัยยงพานิช ประธานคณะสำรวจภาวะการณ 
ผลิตและการคามันสำปะหลังของสมาคมแปง 
มันสำปะหลังไทยไดรายงานไววาในฤดูกาลการผลิตปี 
2552-2553 ผลผลิตรวมลดลงเหลือ 22 ลานตัน 
จากประมาณการไว 28 ลานตัน สาเหตุผลผลิต 
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หันไปนำเขาขาวโพดแทนหากมันสำปะหลังไมมี 
เพียงพอ ถาทิศทางการใชวัตถุดิบจากขาวโพดแทน 
มันสำปะหลังแลว คงเปนไปไดยากที่สาธารรัฐ 
ประชาชนจีนจะหันกลับมาใชผลิตภัณฑมันสำปะหลัง 
เหมือนเดิมอีก

ชนิดของเพลี้ยแปงในมันสำปะหลัง
 เพลี ้ยแปงที ่พบวาระบาดทั ่วไปในพ้ ืน
ที ่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทยมีดวยกัน 

ลดลงมาจากความเสียหายจากการแพรระบาด 
ของเพลี้ยแปง และนายบุญมี วัฒนเรืองรอง  
เลขานุการสมาคมแปงมันสำปะหลังไทยไดให 
ความเห็นวา ถาในฤดูกาลการผลิตป 2553-2554 
หากไมม ีมาตรการปองกันกำจัดเพลี ้ยแปงใน 
มันสำปะหลังอยางไดผลชัดเจน จะมีการระบาด 
ของเพลี้ยแปงอยางรุนแรงมากกวาปที่ผานมา คาดวา
ผลผลิตรวมจะลดลงเหลือ 10 ลานตัน อาจเกิดการ 
ขาดแคลนวัตถุดิบมีความเปนไปไดสูง โดยที่ผูใช  
อาจจะเปลี่ยนไปซื้อวัตถุดิบจากแหลงอื่นแทนหรือ 
อาจเปลี่ยนไปใชวัตถุดิบตัวอื่นแทนมันสำปะหลังใน 
ระยะยาว เพราะเกิดความไมมั่นใจวาประเทศไทย 
จะเปนฐานผลิตวัตถุดิบมันสำปะหลังที่มั ่นคงได 
เหมือนเดิม

ผลกระทบตออุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
 นายเสรี เดนวรลักษณ นายกสมาคมการ 
คามันสำปะหลังไทย กลาววา จากการระบาดของ 
เพลี้ยแปงจะทำใหผลผลิตลดลง ในดานอุตสาหกรรม
มันเสนซ่ึงมีลานตากมันสำปะหลังอยู 1,000 แหง 
ใชผลผลิตประมาณ 5 ลานตันตอป หันไปตาก 
ขาวโพดแทนมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมแปงใช 
ผลผลิตประมาณ 3.5 ลานตันตอป กำลังการผลิต 
ลดลงไมคุมคาตอการดำเนินการตออาจตองปดตัวไป 
อุตสาหกรรมแปงดัดรูปมีกำลังการผลิตไมต่ำกวา 
9 แสนตันตอป แตใชกำลังการผลิตเพียง 5 แสนตัน 
ตอป อาจตองปดตัวลงสวนอุตสาหกรรมเอทานอล 
อาจปรับเปลี ่ยนมาใช โมลาสจากออยแทนตาม 
ข อเท ็จจร ิงโรงงานเอทานอลอยู  ในพื ้นท ี ่ปล ูก 
มันสำปะหลังหางไกลจากโรงงานน้ำตาล สำหรับ 
ในดานตาง ประเทศซ่ึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเปน
ผูนำเขามันเสนรายใหญจากไทยอาจเปลี่ยนนโยบาย 

ภาพที่ 1 เพลี ้ยแปงส ีชมพู (ก) Phenacoccus 
manihoti Matile-Ferrero ที่ระบาดอยาง 
รุนแรงในมันสำปะหลัง และสามารถควบคุม 
โดยใชแตนเบียน (ข) Anagyrus lopezi 
ซึ่งนำเขาจากประเทศเบนิน ทวีปแอฟริกา

(ก) Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero

(ข) Anagyrus lopezi
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4 ชนิด คือ เพลี้ยแปงตัวลาย (striped mealy-
bug) มีชื่อวิทยาศาสตร Ferrisia virgata Cock-
erell เพลี ้ยแปงสีเขียว (madeira mealybug) 
มีชื ่อวิทยาศาสตร Phenacoccus madeiresis 
Green เพลี้ยแปงสีชมพู (pink mealybug) มีชื่อ 
วิทยาศาสตร Phenacoccus manihoti Matile- 
Ferrero และเพลี ้ยแปงแจคเบียดเลย (Jack-
Beardsley mealybug) มีชื่อวิทยาศาสตร Pseu-
dococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller 
เพลี้ยแปงทั้ง 4 ชนิด พบวา เพลี้ยแปงสีชมพูมีการ
ระบาดอยางรุนแรงที่สุด มีผลเสียหายทางเศรษฐกิจ 
ในทุกภาคของพื้นที ่ปลูกมันสำปะหลังในขณะนี ้ 
ยังไมมีมาตรการในการควบคุมการระบาดของ 
เพลี้ยแปงชนิดนี้อยางไดผลดี ทำใหเกษตรกรเริ่ม 
วิตกกังวลตอการระบาดของเพลี ้ยแปงชนิดนี ้ใน 
มันสำปะหลัง โดยเกษตรกรบางรายไดหันกลับไป 
ปลูกพืชไรชนิดอื่นแทนเพื่อตัดวงจรการแพรระบาด
ของเพลี้ยแปง ทำใหผลผลิตมันสำปะหลังลดลงซึ่ง 
ไมเพียงพอตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม

มาตรการป องก ันกำจ ัด เพล ี ้ ยแป  ง ใน 
มันสำปะหลัง
 แนวทางในการจัดการเพื ่อปองกันและ 
กำจัดเพลี ้ยแปงซึ ่งไมงายเหมือนกับการจัดการ 
เพื่อปองกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยทั่วไป เนื่องจาก 
เพลี ้ยแปงมีขอจำกัดที ่ลำตัวปกคลุมดวยไขแปง 
ไขอยูภายในถุงไข สวนลำตนของมันสำปะหลังที่ถูก 
ทำลายดวยเพล้ียแปง    จะมีขอถ่ีมากและมีการแตกใบ 
เปนพุ มหนาเปนกระจุกเปนเกราะกำบังอยางดี 
ใหกับเพลี้ยแปง ทำใหการพนสารเคมีคอนขางยาก  
ที่จะถึงตัวและไขของเพลี้ยแปง

 นอกจากนี้ การจัดการเพื่อปองกันและ 
กำจัดเพลี้ยแปงดวยสารเคมีเปนวิธีที่อันตรายและ 
กอใหเกิดการทำลายลางตอแมลงศัตรูตามธรรมชาต ิ
อยางแมลงตัวห้ำและตัวเบียน สุขภาพของมนุษย 
และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการใชสารเคมีควรจะเปนวิธี 
สุดทายในการปองกันและกำจัดเพลี้ยแปง สำหรับ
แนวทางและหลักเกณฑที่ใชในการปองกันและกำจัด 
เพลี้ยแปงมีดวยกัน 5 แนวทาง โดยเริ่มตนตั้งแต 
การจัดการดานวิธีเขตกรรม การจัดการดานที่อยู 
อาศัย  การควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดยสาร 
สกัดชีวภาพและวิธีกล และการควบคุมโดยสารเคมี 
มีรายละเอียด ดังนี้

 1. การจัดการดานเขตกรรม เปนแนวทาง 
วิธีปฏิบัติเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงใหกับตัวพืช 
เพื ่อใหพืชสามารถพัฒนาตัวเองใหตานทานตอ 
แมลงศัตรูไดดีข้ึน ไดแก การเลือกพ้ืนท่ีปลูก การเลือก 
ฤดูปลูก การเตรียมดิน การเตรียมทอนพันธุ เทคนิค 
การปลูก การกำจัดวัชพืช การใสปุ ย การใหน้ำ 
และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

 2.  การจัดการที่อยูอาศัย เปนการสราง 
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย 
ของแมลงตัวห้ำและตัวเบียนที่มีอยูเดิมในทองถิ่น 
ตามธรรมชาติ ไดแก การใหน้ำ การลูกพืชหมุนเวียน 
และการสรางแนวพืชปองกัน

 3.  การควบคุมดวยชีววิธี เปนการใช  
สิ่งมีชีวิตในการควบคุมแมลงศัตรูพืชใหอยูภายใต 
ระดับ ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่กำหนด ไดแก 
การใชแมลงชางปกใส แตนเบียน และดวงเตา

 4.  การควบคุมดวยสารสกัดชีวภาพ และ 
วิธีกล เปนการนำสารธรรมชาติจากพืชโดยไดมา 
ดวยการนำพืชมาสกัดเพื ่อหาสารออกฤทธิ ์ที ่ม ี
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ศักยภาพในการปองกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช 
นอกจากนี้ การใชวิธีควบคุมเพลี้ยแปงที่ติดมากับ 
ทอนพันธุและระบาดในไรมันสำปะหลังดวยวิธีกล 
อยางมีประสิทธิภาพ

 5.  การควบคุมดวยสารเคมี เปนวิธีสุดทาย 
ในการแนะนำใหใชเพื่อกำจัดเพลี้ยแปงที่ติดมากับ
ทอนพันธุ เพลี้ยแปงที่อาศัยตามซากมันสำปะหลัง 
และวัชพืชที่ไถกลบลงดิน และเพลี้ยแปงที่มาจากไร
มันสำปะหลังที่อยูใกลเคียง เนื่องจากการใชสารเคมี 
จะทำใหระบบนิเวศเกษตรสูญเสียความสมดุลไป 
โดยทำลายทั้งเพลี้ยแปงและศัตรูตามธรรมชาติของ 
เพลี ้ยแปงดวยถาจำเปนตองใชสารเคมีควรใช  
เมื่อมีการระบาดของเพลี้ยแปงอยางรุนแรงโดยที่ 
แมลงศัตรูธรรมชาติ ไมอาจควบคุมการระบาดของ 
เพลี้ยแปงไดควรพนสารเคมีเฉพาะบริเวณที่ระบาด 
อยางรุนแรงเพื่อปองกันมิใหเพลี้ยแปงแพรกระจาย 
ไปยังบริเวณอ่ืนอีกหรือใชสารเคมี    เพ่ือกำจัดเพล้ียแปง 
ที่ติดมากับทอนพันธุ

แนวทางการปลูกมันสำปะหลังแบบมีการให
น้ำเพื่อปองกันเพล้ียแปง
 การระบาดของเพลี ้ยแปงอยางรุนแรง 
ในมันสำปะหลัง อาจนำไปสูการลดลงของผลผลิต 
อยางมหาศาลตามที ่กลาวขางตนจนทำใหผู ใช 
วัตถุดิบในตางประเทศปรับเปลี่ยนไปใชขาวโพด 
แทนมันสำปะหลังก็ไดดังนั้นแนวทางระยะสั้นใน 
การหามาตรการป องก ันกำจ ัดเพล ี ้ยแป งใน 
มันสำปะหลังที่นาสนใจก็คือ การปรับเปลี่ยนจาก  
การปลูกมันปสำปะหลังแบบอาศัยน้ำฝนอยางเดียว 
มาเปนการปลูกมันสำปะหลังแบบมีการใหน้ำ  
ซึ ่งสามารถใชไดกับพื ้นที ่ปลูกมันสำปะหลังที ่มี
แหลงน้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะการนำน้ำใตดิน 

มาใชใหเกิดประโยชนในการปลูกมันสำปะหลัง 
จากรายงานผลการศึกาาที่ผานมาพบวาการปลูก  
มันสำปะหลังแบบมีการใหน้ำสามารถเพิ่มผลผลิต  

ภาพที่ 2 การเก ิดแหล งน ้ำใต ด ินตามธรรมชาต ิ 
โดยน้ำที ่ไดจากผิวดินซึมผานลงไปสะสม
อยู ในชองวางของดิน ทราย กรวด และ 
โพรงของหินที่อยูใตดิน (ก) กระบวนการ 
เกิดน้ำใตดิน และ (2) การขุดเจาะบอน้ำ 
บาดาลเพ่ือนำน้ำใตดินมาใชปลูกมันสำปะหลัง 
แบบมีการใหน้ำ

(ก) กระบวนการเกิดน้ำใตดิน

(2) การขุดเจาะบอน้ำบาดาล
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ไดมากกวา 10 ตันตอไรซึ่งผูเขียนมีความเห็นวา 
มีความเปนไปไดอยางสูงที ่จะพัฒนาแหลงน้ำ 
ใตดินมาใชปลูกมันสำปะหลังแบบมีการใหน้ำ 
เพื ่อชดเชยผลผลิตที ่ขาดหายไปจากการระบาด 
ของเพลี้ยแปง และเพื่อปองกันกำจัดเพลี้ยแปงใน 
มันสำปะหลัง โดยการใหน้ำเปนการสรางสภาพ 
แวดลอมที ่อยู อาศัยใหเหมาะสมกับแมลงตัวห้ำ  
และตัวเบียนที่มีอยูตามธรรมชาติ แตไมเหมาะสม 
กับแมลงศัตรูพืชอยางเพลี้ยแปง โดยพบวาแมลง 
ตัวห้ำและตัวเบียนมีปริมาณลดลงในชวงแลง

การใชประโยชนจากแหลงน้ำใตดิน
 เปนที ่ทราบกันวาแหลงน้ำที ่เกิดขึ ้นเอง 
ตามธรรมชาติมีอยู ด วยกัน 3 แหลง คือ (1) 
น้ำที่ไดจากผิวดิน ไดแก แมน้ำ ลำคลอง หนอง 
บึง และทะเล (2) น้ำที่ไดจากใตดิน ไดแก น้ำ
ที ่ไดจากผิวดินซึมผานลงไปสะสมอยูในชองวาง 
ของดิน ทราย กรวด และโพรงของหินที่อยูใตดิน  
โดยน้ำใตดินจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยูกับ 
ปริมาณน้ำฝน และสภาพภูมิประเทศในบริเวณนั้น 
และ (3) น้ำที่ไดจากบรรยากาศ ไดแก น้ำที่ได 
จากฝนตกเทานั้น ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะในสวน 
ของแหลงน้ำใตดิน สำหรับแหลงน้ำใตดินสามารถ 
นำมาใชประโยชนในรูปแบบ 2 ประเภท คือ (1) 
ขุดเปนบอน้ำซับ เปนน้ำใตดินที่อยูลึกไมควรเกิน 5 
เมตรจากผิวดิน สามารถขุดเปนสระขนาดเล็กเพื่อ 
นำน้ำมาใชได โดยน้ำในบอจะซึมออกมาตลอดเวลา 
(2) ขุดเปนบอน้ำบาดาล เปนน้ำใตดินที่อยูลึกมาก
กวา 20 เมตรจากผิวดิน สามารถเจาะเปนบอโพรง 
แลวนำน้ำมาใชประโยชนได โดยน้ำในบอจะซึมออก
มาตลอดเวลา

วิธีการใหน้ำกับมันสำปะหลัง
 วิธีการใหน้ำพืชมี 4 วิธีดวยกัน คือ (1) 
การใหน้ำทางผิวดิน เปนการใหน้ำแบบปลอยให 
ทวมเปนผืนกับการใหน้ำแบบทวมรอง (2) การให 
น้ำแบบสปริงเกอรเปนการใหน้ำดวยการพนน้ำ 
ออกจากหัวสปริงเกอรข้ึนไปบนอากาศ แลวใหเม็ดน้ำ 
ตกลงมาบนแปลงปลูกพืช โดยมีรูปทรงการแผ  

ภาพที่ 3  แหลงน้ำใต ด ินในร ูปแบบ 2 ประเภท 
(ก) บอน้ำซับขนาด 4 X 6 เมตร ลึก 
5 เมตร และ (2) บอน้ำบาดาลเจาะลึก 
30 เมตรจากผิวดิน สามารถนำน้ำมา 
ใชปลูกมันสำปะหลังขนาดพื้นที่ 10-15 
ไร ที่หมูบานสมบัติเจริญ อำเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

(ก) บอน้ำซับขนาด 4 X 6 เมตร ลึก 5 เมตร

(2) บอน้ำบาดาลเจาะลึก 30 เมตรจากผิวดิน
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กระจายของเม็ดน้ำที่สม่ำเสมอเชนเดียวกับฝนตก 
(3) การใหน้ำแบบหยด เปนการใหน้ำแกพืชที่จุดใด 
จุดหนึ่งบนผิวดินในเขตบริเวณรากพืชโดยผานทอ 
น้ำหยด และ (4) การใหน้ำทางใตดิน เปนการใหน้ำ
แกพืชโดยการยกระดับน้ำใตดินขึ้นมาใหสูงพอที่น้ำ 
จะไหลซึมขึ้นมาสูระดับเขตรากพืชไดแก การใหน้ำ 
ในคูและการใหน้ำไหลเขาทอที่ฝงไวใตดิน

 สำหรับการใหน้ำกับมันสำปะหลังผูเขียน
มีความเห็นวา การใหน้ำแบบสปริงเกอรและแบบ 
น้ำหยดนาจะเปนวิธ ีการใหน ้ำที ่ เหมาะสมกับ 
มันสำปะหลัง โดยการใหน้ำทั้ง 2 วิธีการสามารถ  
เสริมสรางความแข็งแรงใหกับตัวพืช เพื่อใหพืช 
สามารถพัฒนาตัวเองใหตานทานตอแมลงศัตรูได 
ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการสรางสภาพแวดลอมที่อยู 
อาศัยใหเหมาะสมกับแมลงตัวห้ำและตัวเบียนที่มี  
อยูตามธรรมชาติแตไมเหมาะสมกับแมลงศัตรูพืช 
อยางเพลี้ยแปง ขอดีของการใหน้ำแบบสปริงเกอร 
อีกประการหนึ่ง คือ สามารถชะลางและทำลายตัว 
เพลี้ยแปงพรอมถุงไขออกจากตนมันสำปะหลังได  
ดวยการใหน้ำทั้งสองวิธีดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้

การใหน้ำแบบสปริงเกอร
 การใหน้ำแบบสปริงเกอร น้ำที่พนขึ้นไป
บนอากาศแลวใหเม็ดน้ำตกลงมาสามารถชะลาง 
และทำลายตัวเพลี้ยแปงพรอมถุงไขออกจากตน 
มันสำปะหลังได การใหน้ำแบบสปริงเกอรมีหลาย 
แบบไดแก แบบหลายตัว แบบหัวเดียว แบบคานย่ืน 
และแบบขนาดเล็ก การใหน้ำแบบสปริงเกอรตองมี
สวนประกอบ ดังนี้

 1.  เคร่ืองสูบน้ำ ทำหนาที่สูบน้ำจากแหลง 
น้ำแลวดันออกไปตามทอผานหัวพนออกสูอากาศ 
โดยอาศัยกำลังจากมอเตอรหรือเคร่ืองยนต

 2.  ทอประธาน ทำหนาท่ีนำน้ำออกจาก 
เครื่องสูบน้ำไปยังทอแขนงอาจเปนทอออนเคลื่อน
ยายได หรือทอแข็งเคลื่อนยายได หรือทอที่ติดตั้ง 
ถาวร

 3.  ทอแขนง ทำหนาที่นำน้ำออกจากทอ
ประธานไปยังหัวพนอาจเปนทอออนเคลื่อนยายได 
หรือทอแข็งเคลื่อนยายได หรือทอที่ติดต้ังถาวร

 4.  หัวพน ทำหนาที่พนน้ำออกเปนฝอย 
คลายกับฝน หัวพนจะมี 2 รู โดยรูแรกพนน้ำออก 
ไปไกล อีกรูหนึ่งพนน้ำในระยะใกล

ภาพที่ 4  การปลูกมันสำปะหลังแบบมีการใหน้ำ
โดยใชสปริงเกอร (ก) แบบขนาดเล็ก 
หรือมินิสปริงเกอร (ข) แบบหลายตัว 
ที ่หมู บานสมบัติเจริญ อำเภอเสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา

(ก) แบบขนาดเล็กหรือมินิสปริงเกอร

(ข) แบบหลายตัว
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 การปลูกมันสำปะหลังแบบมีการใหน้ำ 
ควรสงเสริมใหเกษตรกรที่มีแหลงน้ำใตดินอยูตาม 
ธรรมชาติในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ขุดบอน้ำซับ 
หรือเจาะน้ำบาดาล 1 บอ เพ่ือใชปลูกมันสำปะหลัง 
ขนาด 10-15 ไร โดยติดตั้งระบบการใหน้ำแบบ 
สปริงเกอรแบบใดก็ไดตามความสะดวกของเกษตรกร 
ผูปลูกมันสำปะหลัง

การใหน้ำแบบหน้ำหยด
 การใหน้ำแบบน้ำหยดเปนการใหน้ำแก 
พืชที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวดินในเขตบริเวณรากพืช 
โดยผานทอน้ำหยด เปนวิธีที ่ไมสามารถชะลาง 
และทำลายตัวเพลี้ยแปงพรอมถุงไขออกจากตน 
มันสำปะหลังได แตจะเสริมสรางความเขมแข็ง 
ใหกับตัวพืช เพื่อใหพืชสามารถพัฒนาตัวเองให 
ตานทานตอแมลงศัตรูไดดีขึ ้น นอกจากนี้ยังเปน 
การสรางสภาพแวดลอมที่อยู อาศัยใหเหมาะสม 
กับแมลงตัวห้ำและตัวเบียนที่มีอยูตามธรรมชาติ  
การใหน้ำแบบน้ำหยดตองมีสวนประกอบ ดังนี้

 1.  เครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากแหลงน้ำ 
สงเข าสู ระบบน้ำหยด ตองสงน้ำใหม ีแรงดัน  
อยางนอย 0.6 บาร

 2.  ระบบสงน้ำ ประกอบไปดวย (1) ทอ 
ประธาน เปนทอที่ตอจากแหลงน้ำ โดยวางไวบนดิน 
หรือฝงในดิน (2) ทอรองประธาน เปนทอท่ีแตกจาก 
ทอประธานอาจใชทอพีวีซีหรือพีอี ขนาด 30-50 
มิลลิเมตร (3) ทอน้ำหยด เปนทอที่แตกจากทอรอง 
วางขนานกับแถวของพืชอาจใชทอพีวีซีหรือพีอ ี
ขนาด 12-20 มิลลิเมตร ยาวไมเกิน 300 เมตร  
(4) หัวน้ำหยด เปนหัวปลอยน้ำอยู ต ิดกับทอ  
น้ำหยดเปนตัวควบคุมปริมาณการไหลของน้ำจากทอ 
น้ำหยดสูดิน ขนาดของรู 0.5-1.5 มิลลิเมตร

 3.  เครื่องกรอง จะทำหนาที่กรองเอาเศษ 
วัชพืช ใบไม ทราย ออกจากน้ำ ถาปลอยใหส่ิงเหลาน้ี 
ผานไปจะทำใหหัวน้ำหยดเกิดการอุดตัน เปนสาเหตุ 
ใหตนพืชขาดน้ำแลวชะงักการเจริญเติบโต

 4. เคร ื ่องควบคุมการจ ายน้ำต นทาง 
ทำหนาที่ควบคุมการจายน้ำทั้งระบบจากแหลงน้ำ  
ไปสู ระบบของการใหน้ำแบบหยดประกอบดวย 
ประตูน้ำใหญ เครื่องวัดปริมาตรน้ำเครื่องวัดแรงดัน
น้ำ เครื่องควบคุมแรงดันประตูปองกันน้ำไหลกลับ 
และเครื่องใสปุยหรือสารเคมี

ภาพที่ 5  การปล ูกม ันสำปะหล ังแบบให น ้ำหยด 
(ก) ใช ท อรองประธานแบบพีว ีซ ี  (ข)
ใช ท อน้ำหยดแบบเทปวางขนานไปกับ 
แถวมันสำปะหลังที ่หมู บานสมบัติเจริญ 
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

(ก) ใชทอรองประธานแบบพีวีซี

(ข) ใชทอน้ำหยดแบบเทปวางขนานไปกับแถว
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ภาพที่ 6  การปรับปรุงดินเพื่อปลูกมันสำปะหลังควรทำ 3 - 5 ปตอครั้ง (ก) ไถระเบิดดินดานลึกอยางนอย  
60 เซนติเมตร (ข) เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน และ (ค) ปลูกแฝกเปนแถวกำแพง

การปลูกมันสำปะหลังแบบมีการใหน้ำตอง 
ทำอยางไร
 เมื ่อศึกษาโมเดลการเจริญเติบโตของ 
มันสำปะหลังในประเทศไทย พบวา มันสำปะหลัง 
จะหยุดชะงักการเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง 6 เดือน 
คือ ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ดังนั้น การ 
ใหน้ำในชวงฤดูแลงก็เพื่อตองการใหมันสำปะหลัง 
มีการเจริญเติบโตและมีการสะสมอาหารในหัว 
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้การใหน้ำจะชวยเสริม 
ความแข็งแรงใหกับมันสำปะหลัง ตลอดจนชวยสราง 
สภาพแวดลอมที่อยู อาศัยใหเหมาะสมกับแมลง 
ตัวห ้ำและตัวเบ ียนของเพลี ้ยแปงท ี ่ม ีอย ู ตาม 
ธรรมชาติดวยการปลูกมันสำปะหลังแบบมกีารใหน้ำ 
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้

 1.  การปรับปรุงดิน การปรับปรุงดินควร 
ทำ 3 - 5 ปตอครั้ง (1) การไถระเบิดชั้นดินดาน 
ดวยไถสิ่วลึกอยางนอย 60 เซนติเมตร โดยดินดาน 
ขัดขวางการแพรกระจายของรากพืชและการแทรก 
ซึมของน้ำ ทำใหเกิดน้ำทวมขังหรือไหลบามากข้ึนใน 
ชวงฝนตกหนัก ขณะเดียวกันก็ทำใหพืชขาดแคลน 
น้ำในชวงแลง (2) วัดความเปนกรดเปนดางของดิน 

(pH) เปนท่ียอมรับวาดินท่ีมี pH สูงหรือต่ำเกินไปมีผล 
ใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง ควรปรับสภาพ 
ดินให pH อยูระหวาง 6.5-7.5 ถาดินเปนกรดควร 
ใสปูนจากหินปูนบดหรือหินฝุนจากโรงโมหินปูน 
หรือปูนมารล หรือโดโลไมต อัตรา 200 กิโลกรัม 
ตอไร โดยหวานแลวไถกลบกอนปลูกประมาณ 1 
เดือน ขอควรระวัง หามใสปูนติดตอกันหลายป  
อาจมีผลใหดินอยู ในสภาพเกินปูนหรือเปนดาง 
แกไขยาก (3) ปลูกพืชบำรุงดิน ไดแก ถั ่วพรา 
โสนอินเดีย หรือปอเทือง ไถกลบเปนปุ ยพืชสด 
ขณะออกดอก 50 เปอรเซ็นต เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุ 
ให ก ับด ิน โดยให น ้ำหน ักสด 3-4 ต ันต อไร  
คิดเปนธาตุไนโตรเจน 15-20 กิโลกรัมตอไร (4) 
การปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการปลูก 
พืชบางชนิดเปนแถวขวางความลาดเทของพื้นที ่
เชน ปลูกแฝกเปนแถวกำแพงเพ่ือลดแรงไหลบาของ 
น้ำและชวยกักตะกอนดิน ปองกันการสูญเสียดิน 
และน้ำ (5) เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินดวยการเติม 
ปุยหมัก ปุยคอก วัตถุอินทรีย และการไถกลบซาก 
มันสำปะหลังลงสูดิน

(ก) ไถระเบิดดินดาน (ข) เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน (ค) ปลูกแฝกเปนแถวกำแพงกักตะกอนดิน
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 2.  การเลือกฤดูปลูก เมื่อศึกษาโมเดล 
การเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง พบวา มันสำปะหลัง 
จะหยุดชะงักการเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง 6 เดือน 

คือ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ดังนั้น 
การปลูกมันสำปะหลังแบบมีการใหน้ำเพื่อใหได 
ผลผลิตสูงสุด ตองปลูกในชวงตนฤดูรอน คือ ตั้งแต 
เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม ซึ่งในชวงนี้ความเขม 
ของแสงจะสูงและทองฟาไมมีเมฆบังแสง ทำใหพืช 
สามารถสังเคราะหแสงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมีการใหน้ำในชวงระยะแรกของการเจริญ 
เติบโตตั้งแตอายุ 1-3 เดือน และใหน้ำเต็มที่ใน
ชวงฤดูแลงตั ้งแตเดือนพฤศจิกายน - เมษายน 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชวยใหมันสำปะหลัง 
มีการเจริญเติบโตและสะสมอาหารในหัวอยาง 
ตอเนื่องตามที่กลาวขางตน

 3.  การเลือกพันธุ ปจจุบันยังไมมีพันธุ 
ท ี ่ทนทานตอเพล ี ้ยแป งแต ควรเล ือกพันธ ุ  ให  
เหมาะสมตามชนิดของดิน โดย (1) ดินทรายรวน 
ใชพันธุ เกษตรศาสตร 50 และหวยบง 60 (2) 
ดินรวนปนทราย ใชพันธุ ระยอง 7 ระยอง 9 
ระยอง 90 เกษตรศาสตร 50 และหวยบง 60  
(3) ดินรวนปนเหนียว ใชพันธุระยอง 5 ระยอง 7 
ระยอง 72 และหวยบง 60 (4) ดินเหนียวสีน้ำตาล 
หรือแดง ใชพันธุระยอง 5 และระยอง 72 และ (5) 
ดินเหนียวสีดำ ใชพันธุระยอง 5 และระยอง 72

(ก) ปอเทือง (ข) ถ่ัวพรา (ค) ถั่วมะแฮะ

ภาพที่ 7  การปลูกพืชบำรุงดินกอนปลูกมันสำปะหลัง ควรทำ 3-5 ปตอครั ้ง (ก) ปอเทือง (ข) ถั ่วพรา  
และ (ค) ถั่วมะแฮะ

ภาพที่ 8 การปลูกมันสำปะหลังแบบมีการใหน ้ำ 
เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุด ตองปลูกชวงเดือน 
กุมภาพันธ-มีนาคม มีการใหน้ำ (ก) ใหน้ำ 
ชวงแรกตั้งแตอายุ 1-3 เดือนในระยะแรก 
ของการเจริญเติบโต และ (ข) ใหน้ำเต็มที่ใน
ชวงฤดูแลงตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-เมษายน 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

(ก) ใหน้ำชวงแรกตั้งแตอายุ 1-3 เดือน

(ข) ใหน้ำเต็มที่ชวงฤดูแลง (พ.ย.-เม.ย.)
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 4.  การเตรียมดิน ควรหวานปุยอินทรีย
กอนเตรียมดิน อัตรา 1-2 ตันตอไร เพื่อสงเสริม 
ความสามารถในการอุมน้ำของดิน แลวไถดะครั้งแรก
ใหลึกในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะดวยผาล 3 
หรือผาล 4 แลวตากดินนานอยางนอย 2 สัปดาห 
เพื่อทำลายหรือลดปริมาณไขและตัวออนของเพลี้ย
แปงที่หลงเหลือในดิน จากนั้นก็ไถแปรเพื่อยอยดิน
ดวยผาล 7 แลวยกรองพรอมปลูกโดยยึดหลักการ

(1) ทรายรวน  (2) รวนปนทราย (3) รวนปนเหนียว (5) เหนียวสีดำ(4) เหนียวสีแดง 

ภาพที่ 9  ดินที ่ปลูกมันสำปะหลังของประเทศมี 5 ชนิด ไดแก ดิน (1) ทรายรวน (2) รวนปนทราย  
 (3) รวนปนเหนียว (4) เหนียวสีแดง และ (5) เหนียวสีดำ

ภาพที่ 10  การเตรียมดินเพื่อปลูกมันสำปะหลัง โดย (ก) ไถดะดวยผาล 3 หรือผาล 4 เพ่ือตากดินอยางนอย 2 
สัปดาห (ข) ไถแปรเพื่อยอยดินดวยผาล 7 และ (ค) ยกรองพรอมปลูก

ที่วาตองทำใหฐานรองปลูกใหญเพียงพอเพื่อรองรับ 
ขนาดของหัวที่โตขึ้นได ถาฐานรองปลูกเล็กจะไป    
จำกัดการโตของหัวแตถาหัวโผลพนดินจะมีผลทำให 
หัวหยุดการเจริญเติบโตทันทีโดยทั่วไประยะรอง 
ปลูกควรหางกันอยางนอย 1.20 เมตร ระยะตน 
ตามความอุดมสมบูรณของดิน ตั้งแต 0.80-1.20 
เมตร

(ก) ไถดะดวยผาล  3 หรือผาล 4 (ค) ยกรองพรอมปลูก(ข) ไถแปรเพื่อยอยดินดวยผาล 7
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 5.  การเตรียมทอนพันธุ เลือกใชตนพันธุ 
ที ่แข็งแรงปราศจากโรคและแมลง อายุ 10-14 
เดือน ใชตนสดหรือตัดตนกองทิ้งไวไมเกิน 10 วัน 
กอนปลูก ความยาวของทอนพันธุที่ใชปลูกประมาณ 
20-30 เซนติเมตร ไมควรตัดทอนพันธุยาวกวานี้ 
เพราะไมชวยใหมันสำปะหลังโตและคลุมวัชพืชได
เร็วขึ้น การตัดทอนพันธุควรใชเลื่อยที่คมตัดเปนมัด 
หรือใชมีดที่คมตัดทีละตน โดยตัดแบบตรงหรือตัด 
แบบเฉียงก็ได หลังจากนั้นควรแชทอนพันธุกอน 

ปลูกดวย สารเคมีไทอะมีโทแซม (25%WG) หรือ 
อิมิดาโคลพริด (70%WG) อัตรา 4 กรัมตอน้ำ 
20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน (10%WG) อัตรา 40 
กรัมตอน้ำ 20 ลิตร นานประมาณ 5-10 นาที  
นำไปผึ่งลมในที่รมใหแหงกอนนำไปปลูก สามารถ 
ฆาเพลี้ยแปงที่ติดมากับทอนพันธุได และยังปองกัน 
การเข าทำลายของเพลี ้ยแป งหล ังปล ูกได อ ีก 
ประมาณ 1 เดือน
 6.  เทคนิคการปลูก หลังจากปลูกมัน-
สำปะหลังแลวไมควรรบกวนดินหรือรบกวนใหนอย 
ครั้งที่สุดการรบกวนดินมีผลทำใหดินแนนซึ่งจะไป
จำกัดการแพรกระจายของรากและการลงหัวของ 

ภาพที่ 11  การเตรียมทอนพันธุ มันสำปะหลังเพื ่อ 
ปลูก (ก) ความยาว 20-30 เซนติเมตร 
(ข) แชน้ำยาปองกันเพลี้ยแปง 5-10 นาที 
และ (ค) ผึ่งลมใหแหงกอนปลูก

(ก) ความยาว 20-30 เซนติเมตร 

(ข) แชน้ำยาปองกันเพลี้ยแปง 

ภาพที่ 12  เทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง หลังจาก 
ปลูกควร (ก) หลังปลูกควรพนสารเคมีคุม 
วัชพืชกอนงอก และ (ข) ใหน้ำชวง 3 เดือน 
แรกเพื่อกระตุนพุมใบคลุมวัชพืชไดเร็ว

(ค) ผึ่งลมใหแหงกอนปลูก

(ก) หลังปลูกควรพนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก 

(ข) ใหน้ำชวง 3 เดือนแรกเพื่อกระตุนพุมใบคลุมวัชพืช
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คุมวัชพืชกอนที่ตาของทอนปลูกจะงอก สารเคมี  
ประเภทคุมใชไดผลเฉพาะการปลูกตนฤดูฝนเทานั้น 
เพราะตองมีความชื้นของดินเปนตัวนำพาสารเคม ี
ไปสูเมล็ดวัชพืช และไมมีเศษวัชพืชขัดขวางการ 
แพรกระจายของสารเคมี หลังจากการพนสารเคมี 
ประเภทคุมวัชพืชกอนงอกแลว ถามีวัชพืชขึ้นอีก 
ตองใชสารเคมีประเภทฆาหลังวัชพืชงอก สารเคมี 
ประเภทฆาโดยเฉพาะหามใชไกลโฟเสทในขณะที ่
มันสำปะหลังตนเล็กอยูเพราะมีผลทำใหชะงักการ 
เจริญเติบโต
 8.  การใสปุย ตองใชปุยเคมีรวมกับปุย 
อินทรียและปุยชีวภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับมัน- 
สำปะหลัง โดยปุยเคมีตองใชในขณะที่ดินมีความ 
ชื้นและตองกลบปุยดวย การใสปุยเคมีควรเลือกใช 
อัตราสวน 2 : 1 : 2 ปุยเคมีที่แนะนำ คือ 15-7-18 
หรือ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร หรือใสตาม 
คาวิเคราะหดิน โดยใสปุย 2 ขางลำตน รัศมีพุมใบ 
แลวกลบใสปุยครั้งเดียวเมื่ออายุ 1 เดือนหลังจาก 
ปลูกหรือแบงใสดวยการรองกนหลุมกอนปลูก 
และใสอีกครั้งเมื่ออายุ 1-2 เดือน หลังปลูกสวน 
ปุ ยอินทรียแนะนำใหใชรองพื้นหรือรองกนหลุม 
ปลูกโดยในดินทรายรวนและดินรวนปนทรายใช 
อัตรา 2 ตันตอไร ดินรวนปนเหนียว ดินเหนียว 
สีน้ำตาลหรือแดง และดินเหนียวสีดำ ใชอัตรา 1 
ตันตอไร สำหรับปุยชีวภาพแนะนำใหใช พด.12  
อัตราการใชปุยชีวภาพขยายเช้ือ 300 กิโลกรัมตอไร 
สามารถทำปุยชีวภาพขยายเชื้อได โดย ใชปุยหมัก 
300 กิโลกรัม รำขาว 3 กิโลกรัม ปุยชีวภาพ พด.12 
จำนวน 1 ซอง หนัก 100 กรัม คลุกเคลารวมกัน 
โดยมีความชื้นพอเหมาะใชเวลาในการขยายเชื้อปุย 
ชีวภาพ 4 วันก็สามารถนำไปใชได โดยการใชปุย 
ชีวภาพสามารถลดการใชปุ ยเคมีและปุยอินทรีย  
ไดถึง 30-50 เปอรเซ็นต

ภาพที่ 13  การกำจ ัดว ั ชพ ื ชหล ั งจากปล ูกม ัน 
สำปะหลัง (ก) พนสารเคมีคุมวัชพืช 
กอนงอก และ (ข) ใชสารเคมีประเภทฆา
หลังวัชพืชงอก

(ก) พนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก

(ข) ใชสารเคมีประเภทฆาหลังวัชพืชงอก

มันสำปะหลังนอกจากนี้ยังไปรบกวนการเจริญเติบโต 
ของจุลินทรียและสิ ่งมีชีวิตในดินดวยดังนั ้นการ 
กระตุนใหมันสำปะหลังแตกทรงพุมใบเพื่อคลุมวัชพืช 
ไดเร็วดวยการรองพื้นกนหลุมดวยปุยอินทรียรวม 
กับปุยเคมีและปุยชีวภาพ พด. 12 รวมกับการพน 
สารเคมีคุมวัชพืชกอนงอกและการใหน้ำในชวงแรก 
ของการเจริญเติบโต
 7.  การกำจัดวัชพืช หลังจากปลูกมัน- 
สำปะหลังเสร็จแลว พนสารเคมีคุมวัชพืชกอนงอก 
โดยไมควรเกิน 3 วันหลังจากปลูก หรือพนสารเคมี 
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 9.  การเก็บเกี่ยว ควรเลือกเก็บเกี่ยวมัน 
สำปะหลังในชวงท่ีเหมาะสมต้ังแตอายุ 12-18 เดือน 
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่อายุมากกวา 12 เดือน 
หรือใกลเคียงปครึ่ง จะไดผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบสอง 
เทาเมื่อเทียบกับเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน โดยไม 
เสียตนทุนในการปลูกใหมอีกครั้ง หัวมันสำปะหลัง 
ที่อายุเกิน 18 เดือนไปแลวจะใหปริมาณแปงใน 
หัวสดต่ำ คุณภาพของแปงไมไดมาตรฐานมีปริมาณ 
เสนใยสูง และหัวบางสวนเริ่มเนาแลว

ภาพที่ 14  การใสปุยใหกับมันสำปะหลัง (ก) หวาน 
ปุยอินทรียแลวไถกลบ (ข) รองกนหลุม 
ดวยปุยเคมีและชีวภาพ และ(ค)ใส ปุยเคมี 
คร้ังท่ี 2 เมื่ออายุ 1-2 เดือนหลังปลูก

(ก) โรยปุยอินทรียกอนยกรองปลูก 

(ข) รองกนหลุมดวยปุยเคมีและชีวภาพ 

ภาพที่ 15  การเก็บเกี ่ยวมันสำปะหลังที ่เหมาะสม 
ตั้งแตอายุ 12-16 เดือน (ก) ตัดตน 
กอนขุดหัว (ข) ใชแรงงานคนขุดหัว

(ค) ใสปุยเคมีครั้งท่ี 2 (ข) ใชแรงงานคนขุดหัว

(ก) ตัดตนกอนขุดหัว
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 สถานการณ  เพล ี ้ ยแป  งท ี ่ ไ ด  แพร   
ระบาดอยางตอเนื่องจนกลายเปนมหันตภัยตอ 
มันสำปะหลังหากทุกภาคสวนไมสามารถหา 
มาตรการปองกันกำจัดเพลี้ยแปงอยางไดผลสำเร็จ  
จะสงผลกระทบตอการสงออกและเศรษฐกิจ  
โดยรวมของประเทศไดผ ู  เข ียนมีความเห็นวา 
แนวทางการป องก ันกำจ ัดเพล ี ้ยแป งใน 
มันสำปะหลังที ่นาสนใจก็คือการปรับเปลี ่ยน 
จากการปลูกมันสำปะหลังแบบอาศัยน้ำฝน 
อยางเดียวมาเปนการปลูกมันสำปะหลังแบบมี 
การใหน้ำการปลูกมันสำปะหลังแบบนี้สามารถ 
เพิ่มผลผลิตไดมากกวา 10 ตนตอไร เปนการชดเชย 
ผลผลิตที่ขาดหายไป จากการระบาดของเพลี้ยแปง 
นอกจากนี้ การใหน้ำยังเปนการสรางสภาพแวดลอม 
ที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับแมลงศัตรูเพลี้ยแปงที่มี
อยูตามธรรมชาติ ไดแก แมลงชางปกใส ดวงเตา 
แมลงหางหนีบ และแมลงศัตรูเพลี้ยแปงนำเขาอยาง
เชน แตนเบียน Anagyrus lopezi จากประเทศเบนิน 
ในทวีปแอฟริกา ดังนั ้นทั ้งภาครัฐและเอกชน 
ควรสงเสริมอยางจริงจัง เพื่อใหเกษตรกรผูปลูก 
มันสำปะหลังนำน้ำใตดินที่มีอยูตามธรรมชาติมา
ใชเพื่อผลิตมันสำปะหลังในภาวะวิกฤตการณการ 
ระบาดของเพลี้ยแปง
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	 ภัยแล้งปีนี้นับว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงมาก 

ปริมาณฝนที่ตกในต้นฤดูฝนก็น้อยกว่าปกติเมื ่อ 

เทียบกับในปีที่ผ่านมา	 และที่สำคัญคือปริมาณ 

น้ำสำรองในเขื่อนต่างๆ	 เหลือน้อยมากส่วนใหญ่	

เหลือไม่ถึง	 10	 เปอร์เซ็นต์ของความจุ	 หลังจากมี	

ความพยายามทำฝนหลวงเพื่อให้ฝนตกเหนือเขื่อน	

แต่ความจุของน้ำในเขื่อน	ณ	 วันที่เตรียมต้นฉบับ 

ก็ยังมีไม่ถึง	 30	 เปอร์เซ็นต์ของความจุ	 จากผล 

ดังกล่าว	 ผู้ที่เดือดร้อนในลำดับต้นๆ	คือชาวนาไม่ 

สามารถทำนาปรังได้เพราะไม่มีน้ำ	พอถึงฤดูนาปีก็ยัง	

ไมส่ามารถทำนาได้เน่ืองจากปริมาณนำ้ฝนก็ยังนอ้ย 

กว่าปกติน้ำในเขื ่อนยังเก็บได้ไม่พอต้องชะลอ 

การทำนาออกไปก่อน	ดูเผินๆ	ก็ว่าชาวนาเดือดร้อน	

หนัก	 แต ่ความจร ิงป ัญหาเร ื ่องน ้ำกระทบกับ 

ทุกคนไม่ว ่า	 จะเป็นผู ้ประกอบการด้านการ 

เกษตร	ผู้ค้าผู้บริโภค	และอื่นๆ	ถ้ามองข้ามประเทศ	

เราไปถึงหลายประเทศในแถบยุโรปประสบกับ 

ปัญหาอากาศร ้อนเก ิน	 40	 องศาเซลเซ ียส 

จนมีผู ้เสียชีว ิตหรือในประเทศจีนฝนตกหนัก 

ดินโคลนถล่มถมทับหมู ่บ ้านหายไปถึงสอง 

หมู่บ้าน	 น้ำท่วมภาคใต้ของจีนเดือดร้อนหนักใน 

9	 มณฑล	 ผู้คนเดือดร้อนนับแสนนับล้านสรุปว่า				

ภัยแล้งน้ำท่วมเป็นปัญหาหนักอย่างต่อเนื่อง	

	 หลายคนบอกว่าเกิดจากภาวะโลกร้อน 

แต่ที ่แน่ๆ	 อนาคตของเกษตรกรที ่อาศัยน้ำฝน	 

หมดอนาคตแน่นอน	 เพราะฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้น	 

และเมื ่อฝนตกลงมาก็เป ็นฝนที ่ร ุนแรงจนเกิด 

เป็นปัญหาน้ำท่วมกระทบกับพืชที ่ปลูกจนได้รับ 

ความเสียหายอีก	 ใครอยากมีอนาคตในการทำการ 

เกษตรจึงต้องสร้างแหล่งน้ำประจำบ้านจะเป็นบ่อ 

เก็บกักน้ำฝน	 ระบบน้ำใต้ดิน	 หรือการปรับจาก 

การปลูกพืชใช้น้ำมาก	 เช่นนาข้าวมาเป็นปลูกพืชใช้

น้ำน้อย	เช่น	พืชตระกูลถั่ว	หรือปลูกพืชปุ๋ยสด	เช่น	

ปอเทือง	 โสนอัฟริกัน	 แล้วไถกลบหลังออกดอก	 

เพื่อให้ดินจากแน่นแข็งกลายเป็นดินที่ซุยฟู	 ซึ่งผม 

เรียกเองว่าดินฟองน้ำ	สามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ใช้

ในยามฝนทิ้งช่วงได้ดี

 ถึงเวลาหรือยังที่เราจะทำแก้มลิงประจำ 

จังหวัด	ประจำอำเภอ	ประจำตำบล	ประจำหมู่บ้าน	

หรือแหล่งน้ำประจำบ้านเพื ่อเก็บน้ำฝนที ่หล่น 

จากฟากฟ้าไม่ให้ไหลลงทะเลไปอย่างน่าเสียดาย	

เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง	และน้ำท่วมไปพร้อมกัน

         

คิดจะทำการเกษตร ถ้าไม่มีน้ำเลิกคิดได้ครับ

ภาษาเกษต
รประจำฉบ

ับ

ภัยแล้ง
โดย ทิดบ้วน บางปลาม้า
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โดย ผศ.อดิศักด์ิ บวนกียาพันธุ

ไขปญหาการเกษตร
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 ลำดับแรกที ่คุณเมทินีใชคำวาเพลี ้ยไฟ 
กัดกินชอมะมวงนั้น อาการที่เกิดขึ้นคุณเมทินีเห็น 
รองรอยการกัดกินหรืออยางไรถาเปนเชนนั้นก็ไม 
นาใชเพลี้ยไฟ เพราะปกติเพลี้ยไฟจะเขี่ยดูดไมกัดกิน  
หรือเปนเพราะคุณเมทินีอาจใชคำผิดก็ได สาเหตุ 
อาจเกิดจากเพลี้ยไฟจริงก็เปนไปได

 ขอคิดอีกขอคือคุณบอกวาปลูกมะมวงมา
แลว 12 ป และมีการใชสารผลิตมะมวงนอกฤดูและ 
บอกวาปแรกๆ ไดผลดีขอใหสำรวจวามะมวงอายุ 
มากขึ้นความสมบูรณของตนเปนอยางไร การใชสาร 
แพคโคลบิวทราโซลในอัตราอยางไร เคยสังเกตหรือ 
ไมวาการเจริญของก่ิงลดลงหรือไม ถาการเจริญลดลง 
ก็แสดงวาสารแพคโคลบิวทราโซลตกคางอยูตองลด 
จำนวนการใชใหนอยลง จะใชตามปกติไมได

 การใชสารเคมีที ่บอกมาแสดงวาคุณมี
ความรูในเรื่องสารเคมีหลากหลายขอใหขอคิดวา  
การใชสารเคมี ตองใชใหถูกกับปญหา อัตราท่ีใชถูกตอง 
และที่สำคัญคือตองฉีดพนในจังหวะที่เหมาะสม 
จึงจะเกิดผล

 อาการท่ีมะมวงติดผลเล็กๆ แลวเหลืองนา
จะเกิดจากการผสมของมะมวงไมสมบูรณ เน่ืองจาก 
ชวงเวลาที่ผานมาอากาศรอนมากจึงทำใหการผสม 
ไมดี

 สวนที่มีผู แนะนำใหใชสารชีวภาพนั้น  
ตองทำความเขาใจใหดีเพราะขณะน้ีใครๆ ก็พูดถึง 
แตชีวภาพโดยขาดความเขาใจวาชีวภาพคืออะไร 
ปกติเราจะใชคำวาชีวภาพกับปุยที่เกิดจากจุลินทรีย 
ที่มีชีวิตที่สามารถสรางธาตุอาหารและปลดปลอย 
ธาตุอาหารท่ีตกคางอยูในดินใหออกมาอยูในรูปท่ีพืช 
นำไปใชได สวนการปองกันกำจัดแมลงเราควร  
เรียกวาใชเคมีธรรมชาติมากกวาคือการนำเอาพืช 
ตางๆ มาหมักเพื่อนำเอาเคมีในพืชนั้นมาใช ซึ่งไม 
คอยแนนอนวามีสารชนิดใดอัตราเทาไหรในการ 
ปองกันกำจัด แตจะเอามาสลับบางก็ได

 จากจดหมายของคุณเมทินี เนื่องภิรมย ที่เขียนมาผมมีขอคิดที่จะนำ
เสนอหลายประการ ดังนี้นะครับ



44 เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย

 สวนขอความท่ีวาเพล้ียไฟเม่ือฝนตกแรงๆ 
เพลี้ยไฟตายนั้น ขอตอบวาในสภาพความชื้นสูงเปน 
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโต  
ของเพล ี ้ยไฟมากกว าแต  เพล ี ้ยไฟจะไม หมดไป 
กรณีเช ื ้อราบิวเวอเร ียใช ควบคุมเพลี ้ยแปง
มันสำปะหลัง เพลี ้ยกระโดดสีน้ำตาลใชไดผลด ี 
ระยะตัวออน เพลี ้ยไฟในกลวยไม ไรแดง และ 
แมลงบั่ว สภาพแวดลอมตองเหมาะสมคือความชื้น
สัมพัทธ 80 เปอรเซ็นต ขึ้นไป อุณหภูมิอยูระหวาง 
20-27 องศาเซลเซียส จึงเปนขอจำกัดในการใช 

 หวังวาคุณเมทินีคงไดคำตอบนะครับ 
และขอขอบพระคุณท่ีเขียนจดหมายมาครับ
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