คอลัมน แนะนํา ทํากิน ทั่วถิ่นไทย

ไมประดับกระถาง ลูกปดออสเตรเลีย
พนม เกิดแสง
นักวิชาการศึกษา 8 ชํานาญการ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ฉบับนี้ยงั คงอยูที่ สถานีวิจยั ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม ตามที่ไดบอกกลาวไวในฉบับที่แลว
ครับ เนื่องจากที่สถานีวิจัยดอยปุย มีงานวิจัยพัฒนาพืชเมืองหนาวหลายชนิด ซึ่งผมและทีมงานได
ขึ้นมาบันทึกเทปวีดทิ ัศน อยูเกือบ 2 ป ความจริงแลว อยากแนะนําพืชตัวอืน่ ๆอีก แตเกรงวาจะเบื่อ
เสียกอน เอาไวอีกระยะหนึ่งหลังจากพาไปแนะนําที่อนื่ ๆ พอสมควรจะแวะกลับมาแนะนํา พลับ ของ
ที่นี่อีกสักหนึง่ ตอนครับ
ไมประดับกระถางเปนพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย กอใหเกิดรายได
ใหแกเกษตรกรผูปลูก จากการใชกันภายในประเทศและจากการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
สามารถกอใหเกิดรายไดเปนกอบเปนกําแกผูปลูก
ในปจจุบัน ไมประดับกระถางไดรับความสนใจนิยมจากผูบริโภคมากกวาสมัยกอน และมี
ความสํ า คั ญ ในด า นเศรษฐกิ จ ไม น อ ยกว า พื ช อื่ น ๆ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ข องบ า นเรื อ นที่ อ ยู อ าศั ย
ลดนอยลง และการใชชีวิตในสังคมเมืองที่รีบเรง ประกอบกับไมประดับกระถางมีความตองการพื้นที่
ไมมาก มีความสวยงามหลายหลากใชประดับตกแตง เคลื่อนยายสะดวก ปลูกและดูแลรักษางาย
และสามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด ห ลายรู ป แบบ ก อ ให เ กิ ด ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปลู ก
ไมกระถางอยางมากมาย

ลูกปดออสเตรเลียมี ชื่อวิทยาศาสตร Ardisia Crenata วงศ Myrsinaceae
ชื่อสามัญ Ardisia ชื่ออื่นตาเปดตาไก , ลูกปดออสเตรเลีย (ไทย)
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ลูกปดออสเตรเลียเปนไมพุมขนาดเล็กเขียว
ตลอดป) มีถิ่นกําเนิดในประเทศ ออสเตรเลีย ญี่ปุน และกระจายไปถึงอินเดีย สามารถอยูไดใน
อุณหภูมิปกติทั่วไปไมชอบแดดจัด อุณหภูมิ ที่เหมาะสม 15๐-18๐ C

ใบ เปนแบบใบหนัง (Leathery) สีเขียวเขม แผนใบแคบ ปลายใบแหลม ใบจะแตก
ออกตามลําตนและกิง่ ขอบใบเปนหยักและหนาขึ้นภายในมีแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจน
อาศัยอยูแบบตางพึง่ พากัน
ดอกมีสีขาวและชมพู มี 5 กลีบ ดอกมีขนาดเล็ก

มีผลกลมเล็กๆ จํานวนมาก มีสีแดงเขมสามารถติดอยูก ับตนไดนาน อยางนอยถึง 6 เดือนใช
ประดับตกแตงไดสวยงามมาก
สามารถอยูไดในอุณหภูมิปกติทั่วไปไมควรใหอยูกลางแดดจัด
ตองการอุณหภูมิ 15๐-18๐ C ในฤดูหนาว ตองการน้าํ ตามปกติ
การขยายพันธุโ ดยการเพาะเมล็ดที่อุณหภูมิ 20๐C จะงอกดีที่สุด และสามารถตัดชํายอด
ได ที่อุณหภูมิ 25๐Cจะงอกรากดี ในการนําเขามาครั้งแรกนัน้ หัวหนาสถานีวิจยั ดอยปุย (คุณวิสิฎ
กิจสมพร) ไดกลาววา นําเขามาจากประเทศออสเตรเลียและนํามาขยายพันธุท ี่สถานีวิจัยดอยปุย
จังหวัดเชียงใหม
เนื่องจากสภาพของภูมิประเทศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตไดดีเชนเดียวกับ
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ประเทศออสเตรเลีย และตองทนกับสภาพอากาศที่รอนในบางชวงไดดวย โดยนําเอาผลที่แกจัด มา
ขัดเอาเยื่อหุมเมล็ดออกใหหมด ลางน้าํ ใหสะอาด ผึง่ แดดใหแหง และนําไปเพาะตอไป

ผูเขียนและหัวหนาสถานีวจิ ัยดอยปุย
ปกติลุกปดออสเตรเลียจะเริ่มออกดอกตั้งแต มิถุนายน-กรกฎาคม และเริ่มติดผลในเดือน
สิงหาคม ประมาณกลางเดือนตุลาคมผลจะเปลี่ยนสีเปนสีแดง หรือสีขาว แลวแตพันธุ กลางเดือน
พฤศจิกายนผลจะมีสีแดงเขมและสามารถอยูบนตนจนถิงเดือนเมษายนทีเดียว ผลแกจัด พรอมทีจ่ ะ
นําไปขยายพันธุ ได
ในการคัดเลือกพันธุนนั้ คุณวิสิฐ แนะนําวา ควรเปนพันธุเตี้ย เพื่อใหเหมาะ กับการปลูกเปน
ไมกระถาง ความสูงของตนเมื่อวัดจากผิวหนาเครื่องปลูก อยูระหวาง 30 ถึง 50 ซม. ทนทานตอโรค
และแมลง, ขนาดและสี ดอกตรงตามพันธุ, เปอรเซ็นตการงอกดี (มากกวา 80% ขึ้นไป)
ในการเพาะเมล็ด ของตนลูกปดออสเตรเลียนัน้ จะเพาะในตระกราพลาสติค ที่บรรจุวัสดุ
เพาะซึ่งเปนถานแกลบหรือแกลบดํา ลงในตระตราแลวทํารองแนวโรย เมล็ดลึก ประมาณ 2เทาของ
เมล็ดลูกปดออสเตรเลีย หางระหวางแนว ประมาณ 2 นิว้ จัดวางเมล็ดที่เตรียมดีแลวลงในรองแบบ
แถวเรียงหนึ่ง แลวกลบดวยถานแกลบ เก็บไวในรม รดน้าํ ปกติ เก็บไวในที่รมประมาณ 1-2 เดือน ตน
กลาลูกปดออสเตรเลียจะงอกขึ้นมา

เลือกเด็ดผลที่แกจัดนํามาเพาะ

ขยี้เอาเนื้อออกเหลือแตเมล็ด
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วัสดุเพาะ ควรมีคุณสมบัติ เบา, โปรง, สะอาด, อุมน้ําไดดีพอสมควร เชน ทรายหยาบ
(เลือกทรายกอสราง ไมควรใชทรายขี้เปด) รอน 1 สวน, ขุยมะพราวรอน 1 สวน โดยปริมาตร ผสม
คลุกใหเขากันใน ขณะที่แหง เมื่อเขาเปนเนื้อเดียวกันแลวจึงพรมน้ําเล็กนอย คลุกใหมอีกครั้งใหเขา
เปนเนื้อเดียวกัน ใชมือสัมผัสวัสดุเพาะ ถารูสึกเย็นมือหรือเมื่อกําแลวจับเปนกอนไดแตจะแตกออก
ได งา ยเมื่อสัม ผัส แสดงวา ใช ได แตถ า ยังไมเ ย็น มือใหพ รมน้ําและคลุก ใหมอีก ทํา เชน นี้ เ รื่ อย ๆ
จนกวาจะไดความรูสึกเย็นมือเมื่อสัมผัส ถาไมมีวัสดุเพาะดังกลาวใหเลือกใชวัสดุอื่นได เชน ทราย +
ถานแกลบ หรือ ขุยมะพราว + ถานแกลบ เปนตน ในตางประเทศนิยมใช พีชมอส, เวอรมิคูไลท หรือ
ทั้ง 2 อยางผสมกัน

ทําแนวรองวัสดุปลูก เพื่อหยอดเมล็ด

ตนกลาในกะบะเพาะ

เมื่อตนกลาเริ่มมีใบจริง 2-3 ใบ (ประมาณ 2 เดือน ) จึงยายตนกลาลงปลูกในกระถาง 4 นิ้ว
โดนที่วัสดุที่ใชยายกลา อาจใชวัสดุเพาะกลาก็ได หรืออาจผสมปุยหมักหรือปุยคอกเกา (ซึ่งปุยทั้ง
สองตองแหง และรอนใหมีขนาดเดียวกับวัสดุเพาะ) ลงไปประมาณ 1 ใน 10 สวนของวัสดุเพาะ เพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารใหกับวัสดุยายกลา หรืออาจใชปุยละลายชาใสลงในวัสดุยายกลา ประมาณ 2 ถึง 4
เมล็ดตอตนกลา 1 ตน แทนการใชปุยหมักหรือปุยคอกเกา

กระถางพลาสติค ขนาด 6 – 12 นิ้ว
กระถางพลาสติคจะมีน้ําหนักเบา ราคาพอสมควรมีใหเลือกหลายสี เก็บรักษาน้ําได
ดีกวากระถางดินเผา ทําใหลดระยะเวลาการใหน้ําลง กระถาง มีขนาดตั้งแต 6 ถึง 12 นิ้ว แลวแต
ชนิดและจํานวนกลาที่จะปลูก โดยทั่วไปถาปลูกตนเดียวมักใชกระถางขนาด 6 ถึง 9 นิ้ว
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กระถางหรือถุงที่ใชยา ยกลา ไมควรใหญเกินไป โดยทัว่ ไปเสนผาศูนยกลางไมควรเกิน 4 นิ้ว
นําวัสดุยายกลาใสกระถางหรือถุง โดยใสแคถึงปากถุงหรือกระถาง แลวตบกระถางหรือถุงเบา ๆ
วัสดุปลูกจะยุบตัวลงเล็กนอย นํากลาออกกะบะเพาะ โดยพยายามใหรากขาดนอยที่สุด นํากลาวาง
บนวัสดุปลูกในกระถาง ใหตนตั้งตรงอยูกลางกระถาง แลวใสวัสดุปลูกใหถงึ ประมาณ 1 นิ้วจากปาก
กระถาง ถากลาตนเตี้ย เมือ่ กลบวัสดุปลูกอาจ0ทับยอด ใหขยับตนกลาขึ้นกะใหวสั ดุปลูกอยูระดับ
เดียวกับใบเลีย้ ง แตถา กลาตนสูงมาก ใหนําดินบริเวณรากของตนกลาออกบางเพื่อทําใหตนกลาอยู
ต่ําลง ใชนิ้วมือกดผิวดานบนวัสดุปลูกเบา ๆ เพื่อใหวัสดุปลูกกระชับกับรากมากขึน้

โรงเรือนคลุมตาขายปองกันนก หนู

รดน้ําอยาใหแฉะ

ควรเก็บตนลูกปดออสเตรเลียไวในรม เชนในโรงเรือนพลาสติก มีตาขายคลุมโรงเรือน
โดยรอบเพื่อปองกัน นก หนู หรือกระแตเขามาทําลายกัดกินผลเสียหาย และหมัน่ ใหนา้ํ สม่ําเสมอ
อยาใหขาดน้ําแตอยาใหน้าํ ขัง ลูกปดออสเตรเลียตองการดินที่มีธาตุอาหารครบถวน จึงควรหมัน่ ให
ปุย คอก อยางนอย 3 สัปดาหตอครั้ง
ในเรื่องของโรค และศัตรูพืชที่พบ คุณวิสิฐ แนะนําวา เพลี้ยออนมักจะดูดกินน้าํ เลี้ยงที่ ยอด
ใบออน ซึ่งปองกันได โดยฉีดพนยา มาลาไทออน หรืออาจใช เซฟวิน 3 สัปดาห ตอครั้ง ในระยะที่
เริ่มแตกใบออน
ขอควรระวังในการนําไปวางประดับควรระวัง นก หนู หรือกระแต ที่ชอบมากัดกินผลทําให
เสียหาย หากดูแลใหน้ําและใสปุย ผลจะสามารถติดอยูท ี่ตนเปนเดือนทีเดียว
เปาหมายการผลิต เนื่องจากในปจจุบนั ทางสถานีไดพัฒนาพันธุท มี่ ีผลสีขาวไดเพิ่มขึ้นอีก
หนึง่ ชนิด แตยงั มีปริมาณนอยมากไมพอกับความตองการ ผลผลิตสวนใหญจะสงใหกับโครงการ
หลวงโดยเฉลีย่ 4500 –5000 กระถาง ตอป และคาดวาผลผลิตจะเพิม่ มากขึน้ ในปตอๆ ไป
ราคาทีท่ างสถานีสง ใหกบั โครงการหลวงราคาโดยเฉลี่ย 100 บาทตอ ตน โดยที่ตน ที่
สามารถจําหนายไดตองมีอายุ3 ปหรือมากกวา
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ลูกปดออสเตรเลียจีงนับไดวา เปนตนไมประดับขนาดเล็ก ใบมีสีเขียวสดใสมีขอบใบนูนขึน้ ดู
แปลกตา ผลมีจํานวนมากตอตนและมีสีแดงสดใสใชประดับตกแตงสถานที่ใหสวยงาม ใชตั้ง
ประดับบนโตะทํางานก็สวยเกดี ผลติดอยูก ับตนนาน นาจะเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มที ศิ ทางที่สดใส
เปนของฝาก ของขวัญไดดีทีเดียว
ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณวิสิฐ กิจสมพร หัวหนาสถานีวิจัยดอยปุย
สถานีวิจัยดอยปุย เลขที่ 174 หมู 12 ถนนศรีวิชัย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โทรศัพท (053) 211-142 ในวันและเวลาราชการ
http://www.aerdi.ku.ac.th/department/doiput/doiput%20office.htm
หากทานที่สนใจขอมูลในรูปแบบ วีซีดี เรือ่ งการปลูกและขยายพันธุไมประดับกระถาง
ลูก-ปดออสเตรเลีย สามารถติดตอสั่งซื้อไดที่ สํานักสงเสริมและฝกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลาดยาว จตุจกั ร กทม. 10900 โทร 02-5792294 และ 02-9428460
ตอ 118 หรือ http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html
ขอแนะนําในการเยี่ยมชมสถานีวิจัยดอยปุย ชวงเวลาที่เหมาะสม คือตนเดือนธันวาคม –
ปลายเดือนกุมภาพันธ ทางสถานีมีบานพักเรือนรับรอง ที่สวนสองแสน ซึง่ บรรยากาศสวยงาม 2
หลัง จุไดหลังละ 10-20 คน และที่สวนบวกหา ซึง่ อยูในบริเวณใกลๆกับที่ทาํ การของสถานี 1 หลัง
http://www.aerdi.ku.ac.th/department/doiput/tourist%20attraction%20doipuy/Rate%20Roo
m.pdf
สามารถ ชม และเลือกซื้อผลผลิตจากแปลงทดลองของสถานีไดตลอดเวลา ซึ่งเจาหนาทีท่ ุก
ทานจะคอยตอนรับทานดวยความอบอุน เปนกันเอง ทีเดียวครับ
ฉบับหนา จะนําทานไป พบกับ การทําการประมงในอางเก็บน้ําเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ หรือ
ที่คุนเคยกันดีในชื่อ เขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ปลาซิวแกวและการแปรรูป ครับ

