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ลักษณะทั่วไป
บวย เปนไมผลเมืองหนาวทีม่ แี หลงกําเนิดในประเทศจีน มีปลูกในประเทศไทยนานแลว โดย
แพรเขามาทางภาคเหนือ บวยเปนพืชที่จัดอยูในสกุลเดียวกับทอ พลับ หรือ ลูกพรุน ลักษณะผลกลม
เมื่อยังเล็กมีสเี ขียว แตมผี ลแกเต็มทีจ่ ะมีสเี หลืองมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร รสขม
อมเปรี้ยวและมีกลิน่ หอม ในญี่ปุนและไตหวันผลจะแกและเก็บเกี่ยวไดใน เดือนมิถนุ ายนถึงสิงหาคม ใน
ไทยผลบวยจะแกเก็บเกี่ยวไดประมาณเมษายน บวยอยูในสกุล Rosaceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Prunus mume
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สภาพดินฟาอากาศทีเ่ หมาะสม
ดิน : บวยชอบสภาพดินรวน มีการระบายนําดี
้
ระดับความสูง : บริเวณทีป่ ลูกบวยสวนมากอยูส งู จากระดับนําทะเลประมาณ
้
500-800 เมตร แต
ที่ดอยอางขางซึง่ อยูส งู 1200-1800 เมตร และแถบลีซานในไตหวันซึง่ สูงเกือบ 2400 เมตร ก็ปลูก
บวยไดดีเชนกัน
อุณหภูมิ : บวยตองการสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นในชวงระยะเวลาหนึง่ สําหรับที่จะทําลายการพักตัว
ของตา ซึ่งจะแตกออกมาในฤดูใบไมผลิ แตบว ยไมตอ งการอากาศทีห่ นาวเย็นมากนัก อุณหภูมิสําหรับ
การเจริญเติบโตของบวยจะอยูป ระมาณ 13-15 เซลเซียส ถาอุณหภูมติ ่ามากๆ
ํ
จะมีผลเสียตอระบบราก
ลําตน และตาทีแ่ ตกในฤดูตอ ไป

พันธุ
พันธุท่ีใชปลูกกันในปจจุบนั นี้ เปนพันธุด ง้ั เดิมทีถ่ กู นําเขามาจากประเทศจีน ซึ่งไมทราบชื่อพันธุ
ที่แนนอน สําหรับที่อาเภอแม
ํ
สายและดอยอางขาง มีการปลูกบวยพันธุเจียงโถและปงติง ซึง่ เปนพันธุท ่ี
มาจากไตหวัน

การขยายพันธุ
บวยขยายพันธุไ ดทง้ั การเพาะดวยเมล็ด ซึง่ ไมนยิ มนักเพราะใหผลชาและอาจกลายพันธุไ ด วิธี
การที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการขยายพันธุบวยคือ การติดตา ซึ่งทําไดงา ย การติดตานิยมทําในชวงทีต่ น
พักตัว เมือ่ ผานระยะการพักตัวแลว ตาที่ติดไวก็จะแตกและเจริญเติบโตตอไป ตนทีต่ ดิ ตาจะใหผลใน
4-5 ป
สําหรับการใชตน ตอนัน้ อาจจะใชตอบวยดวยกันหรือตนตอทอก็ได แตถา ใชตน ตอบวยพันธุ
พื้นเมืองก็จะเจริญเติบโตเร็วกวาตนตอทอ

การปลูก
การเตรียมดิน การขุดหลุมปลูกควรจะใหมีขนาด 1x1x1 เมตร รองกันหลุมดวยปุย คอดหรือ
เศษพืชที่เนาเปอยผุพังแลว ซึ่งจะทําใหดนิ มีคณ
ุ สมบัตดิ รี ว นโปรง รากเจริญไดเร็ว ตนบวยจะเจริญเติบโต
ไดรวดเร็วมาก
การใหนา้ํ ในระยะที่บว ยออกดอก เปนชวงทีบ่ ว ยตองการนําค
้ อนขางมาก แตในชวงทีต่ ดิ ผลแลว
ถาฝนตกชุกจะทําใหผลรวงได
การใหปยุ ในปหนึ่ง ๆ ควรจะใหปุย 2 ครัง้ คือในขณะทีต่ าเริม่ แตกหรือกอนออกดอกเล็กนอย
โดยใหสูตร 13-13-21 และอีกครัง้ หนึง่ จะใหเมือ่ เก็บผลแลว โดยใหสูตร 15-15-15 กอนที่บวยจะ
พักตัว หรืออาจจะแบงใหอีกครั้ง ในขณะทีผ่ ลกําลังเติบโตก็ได สวนปริมาณปุย ทีใ่ หขน้ึ กับอายุของบวย
และสภาพดิน
สําหรับวิธีการใหปุย ควรจะขุดเปนรองรอบ ๆ ตนบริเวณชายพุม เมือ่ โรยปุย แลวกลบดิน และ
รดนํ้าเพื่อใหปุยละลายนําเป
้ นประโยชนตอ ตนบวยตอไป นอกจากปุยวิทยาศาสตรแลวควรจะใหปุยคอก
อีกปละครัง้ เพือ่ ชวยใหตน บวยเจริญไดเร็วขึน้
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การตัดแตง การตัดแตงทําแบบตรงกลางโปรงและ Modiflied leader ฤดูกาลที่เหมาะสําหรับการ
ตัดแตงคือ ในระยะที่ตนกําลังพักตัว ซึง่ จะกระทบกระเทือนตอตนนอยทีส่ ดุ

โรคและแมลง
โรคบวย ที่ปลูกกับในขณะนี้ ไมมปี ญ
 หาเกีย่ วกับโรคทีร่ า ยแรงคงมีบา งเพียงเล็กนอย เชน โรคใบ
จุด ซึ่งไมถึงกับทําใหผลผลิตลดลง แมลง พวกหนอนกินใบมีนอ ยไมมปี ญ
 หา อาจจะมีพวกหนอนเจาะ
กิ่งหรือลําตน จะทําใหกิ่งหักเสียหายได อาจใชโฟลิดอนฉีดเขาไปในรูปทีพ่ บวามีหนอนเจาะแลวเอาดิน
เหนียวอุดไว ซึ่งจะทําลายตัวหนอนได
โดยปกติแลวชาวสวนจะพนยาฆาแมลงใหกบั ตนบวยในระยะดอกตูมๆและเริม่ ติดผลเล็กๆ เทานัน้

การเก็บผล
ผลบวยจะสุกไมพรอมกันทําใหตอ งเก็บหลายครัง้ ผลจะเริม่ สุกประมาณตนเดือนเมษายน และ
จะเก็บไปไดตลอดเดือน อาจจะเก็บวันเวนวัน หรือ 2 วันก็ได และนิยมเก็บผลดวยมือ ซึง่ สามารถเลือก
เก็บแตผลสุกได สําหรับผลผลิตของบวยจะขึน้ กับขนาดและความแข็งแรงของตนดวย

การใชประโยชนและตลาด
ถึงแมวาผลบวยจะใชรับประทานสดไมได ก็สามารถนําไปทําผลิตภัณฑตา งๆ ที่ใหประโยชนได
มากที่นิยมทํากันอยูใ นขณะนี้ เชน บวยดองหรือบวยเจี่ย เปนตน สําหรับราคาผลสุกจะขายไดกิโลกรัม
13-15 บาท ซึ่งสามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกไดดีอีกพืชหนึ่ง
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