ก า ร ป ลู ก ไ ผ ต ง
เอกสารวิชาการ
กองสงเสริมพืชสวน
กรมสงเสริมการเกษตร
โดย นายกิสณะ ตันเจริญ นายสุพล ธนูรกั ษ กลุม ไมยนื ตนอุตสาหกรรม
กองสงเสริมพืชสวนกรมสงเสริมการเกษตร

สารบัญ. .
บทนํา
สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมตอการปลูก
พันธุไ ผตง
การขยายพันธุ
การเตรียมพืน้ ทีแ่ ละการปลูก
การปลูกพืชแซม
การจัดสวนไผตง
แมลงศัตรูของไผตง
การปองกันกําจัด
การตัดแตงกอ
การทําหนอไมไผตงหมก
การตัดหนอไมไผตง
ปฏิทนิ การปฎิบตั ดิ แู ลไผตง
เอกสารอางอิง

บทนํา
ไผตงเปนทรัพยากรชนิด

หนึ่งที่มีคาตอการดํารงชีวิตของ
คนไทยมาชานานเพราะทุกสวน
ของไผตงตั้งแตรากไปจนถึงยอด
สุดของลําตน สามารถนํามาใช
ประโยชนไดทั้งสิ้น เชน ลําตนใช
ทํ าเครื่ องเรื อน เครื่องจักสาน
บานพักอาศัย เปนวัตถุดบิ ในโรง
งานอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เยื่ อ
กระดาษ รากที่ ยึ ด กั น เหนี ย ว
แน น จะช ว ยยึ ด ดิ น ตามบริ เ วณ
ห ว ยหนองคลองบึ ง ไม ใ ห พั ง
ทลายหรื อ ลดกระแสนํ้ าที่ เ ชี่ ย ว
กรากจากอุทกภัยได นอกจากนี้
หนอที่มีรสหวานกรอบอรอยจะ
ถูกนํ ามาใชประกอบเปนอาหาร
ได ทั้ ง ในรู ป ของหน อ ไม ส ด
หนอไมดอง หรือแปรรูปอืน่ ๆ จากคุณประโยชนดังกลาวนี้ จึงทําใหมผี นู ยิ มปลูกไผตงกันแพรหลายมาก
ขึ้น บางรายยึดเปนอาชีพหลักหรือบางรายทําเปนอาชีพเสริม ชวยเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกชองทาง
หนึง่ ดวย
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สภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมตอการปลูก
สภาพพืน้ ที่
ควรปลูกในพืน้ ทีร่ าบ นํ้าทวมไมถงึ ดินควรเปนดินรวน หรือดินรวนปนทรายมีการระบายนําดี
้

สภาพภูมอิ ากาศ
ไผตงขึ้นไดดีเกือบทุกสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไป
ต อ งมี ค วามชื้ น เหมาะสม คื อ มี ฝ นตกเฉลี่ ย ประมาณ
1,000 มิลลิเมตร ตอป

พันธุไ ผตง
พันธุไผตงทีก่ รมสงเสริมการเกษตรแนะนําคือ
1. ไผตงดํา
พันธุไ ผตงชนิดนีล้ าต
ํ นจะมีสเี ขียวเขม อมดํา ใบจะมี
สีเขียวเขม หนาใหญและมองเห็นรองใบไดชดั เจน หนอจะ
มีขนาดปานกลางนําหนั
้ กโดยเฉลี่ย 3-6 กิโลกรัม หนอไม
ไผตงชนิดนี้จะมีรสหวาน กรอบ เนือ้ เปนสีขาวละเอียดและ
ไมมีเสี้ยน จึงเปนพันธุท น่ี ยิ มปลูกเพือ่ ผลิตหนอและทําตง
หมก ซึง่ จะเปนการชวยเพิม่ คุณภาพของหนอใหดขี น้ึ ไปอีก
พันธุไผตงชนิดนี้จึงไดชื่อวาเปนพันธุที่ใหหนอที่มีคุณภาพ
และมีชื่อเรียกจนเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา "ไผตงหวาน"
2. ไผตงเขียว
พั นธุไผตงเขียวนี้ จะมี ขนาดของลํ าต น เล็ ก และสั้น
กวาไผตงดํา สีของลําตนจะเปนสีเขียว เนือ้ ไมบาง ไมคอ ย
แข็งแรง ถามีลมแรง ๆ ทําใหหกั พับลงมาไดงา ย ใบมี
ขนาดปานกลาง บางและสีเขียวเขม จับแลวไมสากมือ
หนอมีน้าหนั
ํ ก 1-4 กิโลกรัม หนอไมไผตงชนิดนีจ้ ะมี
รสชาติหวานอมขืน่ เล็กนอย เนือ้ เปนสีขาวอมเหลือง นอก
จากนี้แลวไผตงเขียวยังมีความคงทนตอสภาพแหงแลงไดดี
เหมาะที่จะปลูกใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีผนู ยิ ม
ปลูกกันมากไมแพไผตงดํา

หนากอนนี้
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การขยายพันธุ
ไผตงสามารถขยายพันธุไ ด 5 วิธีคือ

การขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
แยกเหงา ชําปลอง และการขยายพันธุโดยการปกชําแขนง ซึ่งมีวิธีทําดังนี้
1. การเพาะเมล็ด
ไ ผ  ต ง เ มื่ อ ห ม ด อ า ยุ ขั ย จ ะออกดอกแ ละตาย ปกติ ไ ผ ต งจะเริ่ ม ออกดอกในเดื อ น
พฤศจิกายน-มกราคม เมล็ดไผตงจะเริม่ แกและรวงหลนประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน เกษตรกร
สามารถนําเมล็ดไผตงที่ไดไปทําการเพาะตอไปโดยวิธกี ารดังนี้
1.1 การเก็บเมล็ดพันธุ
- เมล็ดไผตงเมื่อแกจัดจะรวงลงพื้น
เกษตรกรควรทํ าความสะอาดหรือถางโคนตนใหเตียน
เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเมล็ดไผตง หรือใชวัสดุ
หรือตาขายรองรับเมล็ดพันธุไ ผตง กรณีเขยาตนใหเมล็ด
รวงจากตน
- รวบรวม เมล็ดพันธุไ ผตงทีไ่ ด ทําการ
ฝดดวยกระดงก็จะไดเมล็ดทีส่ มบูรณ
- นําเมล็ดทีส่ มบูรณมาขัด นวดเอา
เปลือกออกโดยใชพน้ื รองเทาแตะฟองนํ้า ขัดนวดเมล็ดบน
กระดง และฝดเอาเปลือกออก
- นําเมล็ดทีไ่ ดไปผึง่ แดด ประมาณ 1 แดด ก็สามารถนําไปเพาะได เพือ่ ปองกันแมลง
และไมควรเก็บเมล็ดไวเกิน 1 เดือน เพราะจะทําใหเปอรเซ็นตความงอกลดลง
1.2 วิธกี ารเพาะกลาไผตง
- เมล็ดไผตงทีจ่ ะเพาะควรขัดเอาเปลือก
นอกออกกอนถาเพาะทั้งเปลือกนอกเมล็ดจะงอกชาและ
เติบโตไมสมําเสมอ
่
- นําเมล็ดไปแชนา้ํ 2 คืน หรือแชเมล็ด
ดวยนําอุ
้ น ประมาณ 2 ชั่วโมงแลวแชนาอี
ํ้ ก 1 คืน
- นําเมล็ดขึน้ จากนํา้ แลวหอหุม เมล็ด
ดวยผารดนําให
้ ชน้ื อยูเ สมอประมาณ 2 คืน เมล็ดจะเริม่
งอก
- นําเมล็ดที่เริ่มงอกไปลงแปลงเพาะที่มีขี้เถาแกลบผสมดินและทรายรองพื้นหนา
ประมาณ 4 นิว้ หวานเมล็ดแลวกลบดวยดินหนาประมาณ 1 ซม. คลุมแปลงดวยวัดสุคลุมดิน เชน หญา
แหง และฟางขาว
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- ทําการยายกลา ภายหลังจากการเพาะลงแปลงแลวประมาณ 15 วัน ซึง่ ตนกลาไผ
ตงจะมีความสูงประมาณ 2-3 นิว้ ยายกลาทีแ่ ข็งแรงลงถุงเพาะและอนุบาลไวในเรือนเพาะชํา หรือในที่
รมรําไร ประมาณ 6-8 เดือน ก็นําไปปลูกตอไป
2. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
เราสามารถใชตน กลาไผตงทีไ่ ดจากการเพาะเมล็ดมาเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ซึง่ เปนการนําตนกลามา
ขยายพันธุใหไดปริมาณมาก ๆ เพือ่ แกปญ
 หาการขาดแคลนตนพันธุ ตลอดจนการแกไขปญหาตนพันธุท ่ี
มาจากการเพาะชํากิ่งแขนงออกดอกและตายเพราะกิ่งแขนงที่นํามาจากตนแมที่มีอายุมากพรอมที่จะ
ออกดอกกิ่งแขนงนั้นจะมีอายุเทากับตนแม ฉะนัน้ เมือ่ ตนแมออกดอก กิง่ แขนงทีน่ าไปปลู
ํ
กก็จะออกดอก
ตายดวยเชนกัน แตการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ตองอาศัยขัน้ ตอนและเทคนิคทางวิชาการมาก จึงควรเปนหนา
ที่ของหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเปนผูดาเนิ
ํ นการผลิต
3. การขยายพันธุโ ดยการแยกกอ เหงา
การขยายพันธุว ธิ นี จ้ี ะตองคัดเลือกเหงาทีม่ อี ยู 1-2
ป จะตัดใหตอสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร แลวทํา
การขุดเหงากับตอออกจากกอแมเดิม โดยระวังอยาใหตา
ที่คอเหงาแตกเสียหายได เพราะตานีจ้ ะแตกเปนหนอตอ
ไป สวน "หนอเจา" เปนหนอที่ขุดขึ้นมามีขนาดเล็ก
สามารถแยกกอไปปลูกไดเชนกัน การขยายพันธุวิธนี จ้ี ะ
ไดเหงาแมที่สะสมอาหารอยูมากจึงมีอัตราการอดตายสูง
ทํ าใหหนอแข็งแรงและไดหนอเร็วกวาวิธีขยายพันธุโดย
การใชกง่ิ แขนงหรือลํา ไดพนั ธุต รงกับสายพันธุเ ดิม แตไม
เปนที่นิยมเนือ่ งจากเสียเวลาแรงงาน และสิน้ เปลืองคาใช
จายมาก
4. การขยายพันธุโ ดยใชลาํ
การขยายพันธุวิธีนี้จะตองทําการคัดเลือกลําทีม่ อี ายุ
ประมาณ 1 ป แลวนํามาตัดเปนทอนๆ โดยใหแตละทอน
มี
1 ขอ ซึง่ การใชทอ นตัด 1 ขอ จะตองตัดตรงกลางและให
รอยตัดทัง้ สองหางจากขอประมาณ 1 คืบ และควรเปนลํา
ที่มีแขนงติดอยูโดยจะตองตัดใหแขนงเหลือยาวประมาณ
1 คืบดวย จากนั้นจึงนําไปชําในแปลงเพาะชํา โดยวางให
ข อ อยู  ร ะดั บ ดิ นและใหตาหงายขึ้ นระวังอยาใหตาไดรับ
อันตราย แลวใสนาลงในปล
้ํ
องไผตงใหเต็ม และคอยเติม
นําให
้ อยูเ ต็มอยูเ สมอ
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การเพาะวิธนี จ้ี ะตองหมัน่ ดูแลรดนําให
้ ความชุม ชืน่ อยูเ สมอหลังจากนัน้ ประมาณ 2-4 สัปดาหจะ
พบหนอและรากแตกออกมา เมือ่ หนอแทงรากแข็งแรงเต็มที่ ประมาณ 6-12 เดือน ก็ทาการย
ํ
ายปลูก
ได
5. การขยายพันธุโดยใชกิ่งแขนงปกชํา
กิ่งแขนงคือ กิ่งที่แยกออกจากลําตนไผตรงบริเวณขอ ซึง่ โคนกิง่ แขนงจะมีรากงอกเห็นไดเดนชัด
การใชกิ่งแขนงขยายพันธุเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายเพราะสะดวกและงาย โดยมีการ
คัดเลือกดังนี้
- ใหเลือกกิง่ แขนงทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-1 1/2 นิว้
- ใหเลือกรากของกิง่ แขนงทีม่ สี นี ้าตาลหรื
ํ
อนํ้าตาลอมเหลืองและมีรากฝอยแตกจาก
รากแขนงแลว
- ใหเลือกกิง่ แขนงทีใ่ บยอดคลีแ่ ลว และกาบหุมตาหลุดหมดแลวเชนกัน
- ใหเลือกกิง่ แขนงทีม่ อี ายุ 4-6 เดือน ถาเปนกิง่ คางปยง่ิ ดี

การคัดเลือกกิง่ แขนง
ขัน้ ตอนในการปกชํากิง่ แขนง

เมือ่ ไดคดั เลือกกิง่ แขนงแลว ทําการตัดแยกกิง่ แขนงออกจากลําไผ จากนัน้ ตัดปลายกิง่ ออก
ให เ หลื อ ยาว 80-100 เซนติ เ มตร การป ก ชํ าควรจะทํ าในปลายฤดู ฝ นหรื อ ในราวเดื อ น
กันยายน-ตุลาคม ซึง่ เปนชวงทีม่ กี ง่ิ แขนงมาก โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังนี้
- เตรียมแปลงเพาะชําโดยการไถพรวนดิน แลวควรตากดินทิง้ ไวประมาณ 2 สัปดาห
หรือมากกวานั้นทําการยอยดินและปรับพื้นที่ใหสมําเสมอในกรณี
่
ทพ่ี น้ื ทีเ่ ปนทีด่ อนนําท
้ วมไมถงึ และถา
เปนทีล่ มุ ควรทําการยกรองเพือ่ ใหมกี ารระบายนําได
้ ดี
- ขุดรองใหเปนแนวเหนือ-ใต และขุดใหลกึ ประมาณ 15 เซนติเมตร แตละรองหางกัน
ประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อใหกิ่งแขนงไดรับแสงแดดทั่วถึงกันทุก ๆ ดาน
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- นํากิง่ แขนงปกชําลงในรองใหหา งกันประมาณ 15-20 เซนติเมตร กลบดินแลวใช
เทาเหยียบใหแนนรดนํ้าทันที หลังจากชําเสร็จแลวทําหลังคาดวยทางมะพราวเพื่อบังแดด หมั่นดูแล
รดนํ้าทุกวันหรือวันเวนวัน
- หลังจากปกชําแลวประมาณ 6-8 เดือน กิง่ แขนงทีช่ ําไวจะแตกแขนงใบและรากที่แข็ง
แรงพรอมทีจ่ ะยายลงปลูกในแปลงได การปกชํากิง่ แขนงอาจดําเนินการเพาะชําในถุงพลาสติกสีดาขนาด
ํ
8x10 นิว้ สามารถเจริญเติบโตไดดเี ชนกัน
ถามีการขนยายกลาในระยะทางไกล ๆ ควรยายกลาลงชําในถุงพลาสติกทิง้ ไวประมาณ 1 เดือน
เพื่อใหตน กลากิง่ แขนงทีช่ าไว
ํ แตกแขนงใบ และราก ตัง้ ตัวไดและมีความแข็งแรง

การเตรียมพื้นที่และการปลูก
การเตรียมพืน้ ที่
ควรเตรียมพื้นที่ไวตั้งแตฤดูแลง ซึ่งจะทํางานไดสะดวกสามารถลงมือปลูกไดทนั ในตนฤดูฝน โดย
ในพื้นที่ที่เปนแอง ทีล่ มุ นํ้าขัง มีเนินหรือมีตออยูใ นพืน้ ทีต่ อ งไถบุกเบิก กําจัดตอออกใหหมด ปรับสภาพ
พื้นที่ใหเรียบ แตถาเปนพื้นที่ราบอยูแลว แคไถพรวนกําจัดวัชพืชอยางเดียวก็พอ
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ฤดูปลูก
ในแหลงที่สามารถใหนาได
ํ้ ตลอดทัง้ ป ก็สามารถปลูกไผไดตลอดปเชนกัน ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือควรปลูกตัง้ แตฝนเริม่ ตก จนถึงปลายเดือนมิถนุ ายน หากฝนทิ้งชวง ควรใหน้าช
ํ วย

ระยะปลูก
ระยะปลูกทีเ่ หมาะสมระหวางตน x ระหวางแถว คือ 6-8 x 6-8 เมตร ในพืน้ ที่ 1 ไร จะปลูกไผ
ตงไดประมาณ 25-45 ตน ทั้งนี้ระยะปลูกควรพิจารณาจากพันธุไผตง และสภาพความสมบูรณของดิน
ถาปลูกไผตงดํ า ควรปลู ก ห า งกว า ไผ ต งเขี ย ว เพราะขนาดลํ าของไผตงดํ าจะใหญกวาไผตงเขียว
และถาสภาพดินเลว ไผไมคอยเจริญเติบโต ควรใชระยะปลูกที่ถี่กวาสภาพดินดี

การเตรียมหลุมปลูก
หลุมที่ปลูกไผตงควรมีขนาด กวางxยาวxลึก ไมนอ ยกวา 50x50x50 เซนติเมตร ใหใชปุยหิน
ฟอสเฟต 1 กระปองนม (ประมาณ 300-500 กรัม) ตอหลุม ผสมปุยคอกเกาที่สลายตัวแลว 1 บุง กี๋
(ประมาณ 1 กิโลกรัม) และยาฆาแมลงฟูราดาน 1-1.5 ชอนแกง (10-15 กรัม) คลุกเคลากับดินบน
ใหท่ัวแลวกลบกลับคืนลงไปในหลุม ใหระดับดินสูงกวาเดิมเล็กนอยเผือ่ สําหรับดินยุบตัวภายหลัง

การปลูก
ถาเปนตนกลาไผตงที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ควรเปนตนกลาทีม่ คี วามสมบูรณ มีอายุไม
นอยกวา 14 เดือน หรือความสูงไมนอ ยกวา 60 เซนติเมตร มีระบบรากฝอยแผกระจายและสมบูรณไม
ขดมวนงออยูกนถุง สํ าหรับการคัดเลือกตนกลาไผตงที่ไดจากการชํ ากิ่งแขนงนั้น ควรเปนตนกลา
ที่มีเสนผาศูนยกลาง ไมนอ ยกวา 2.5 เซนติเมตร สูงไมนอ ยกวา 80 เซนติเมตร มีสภาพแข็งแรง
สมบูรณปราศจาก การทําลายของโรคและแมลงการปลูกควรนําตนกลาไปปลูกตรงกลางหลุมทีเ่ ตรียมไว
ปลูกใหลึกเทากับระดับดินเดิมแลวพูนดินบริเวณโคนตนใหเปนเนินสูงขึน้ เล็กนอย ใชไมปก เปนหลักผูก
ยึดตนไผ เพือ่ ปองกันลมโยก หลังจากนัน้ ตองรดนํ้าตามทันที เพื่อชวยใหเม็ดดินกระชับราก นอกจากนี้
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ตนไผที่เพิ่งปลูกจะไมทนตอแสงแดด และความรอนสูง ตองใชทางมะพราวหรือวัสดุอื่น ชวยพราง
แสงแดด จนกวาตนกลาจะมีใบใหญและตัง้ ตัวไดแลว จึงคอยปลดออก

การปลูกพืชแซม
ในระหวางที่ตนไผตงเพิ่งเริ่มปลูกยังเล็กอยูในชวง
1-2 ปแรก ควรจะปลูกพืชแซม เพือ่ เสริมรายได อาจจะ
ปลูกผัก พืชไร หรือไมผลอายุสน้ั เชน กลวย มะละกอ
เปนตน หลังจากไผตงโตแลวแดดสองผานไดนอ ย ก็ยัง
สามารถปลูกพืชแซมได พืชที่ปลูกไดผลดีก็คือ กระชาย
เพราะเปนพืชที่ทนรมไดดี นอกจากกระชายแลว ยังมีพืช
สมุนไพรอีกหลายชนิดทีท่ นรมและไดผลดี เชนกัน ในสวน
ที่ไมไดปลูกพืชแซมควรปลอยใหมหี ญาขึน้ ตามธรรมชาติ และคอยควบคุมการตัด หรืออาจจะปลูกพืช
คลุมดินเพื่อรักษาหนาดินและความชื้นภายในดิน เชน ถัว่ ลาย เพอราเลีย คุดซู ก็ได โดยหวานเมล็ด
พันธุในอัตรา 2-3 กก./ไร

การจัดสวนไผตง
การใหนํ้า
ตนไผตงปลูกใหมในระยะแรกนั้น จะขาดนํ้ าไมไดตองคอยดูแลรดนํ้าใหดินมีความชื้นอยูเสมอ
หลังจากนั้นเมื่อไผตงตัง้ ตัวไดดแี ลว อาจเวนระยะหางออกไปบางปริมาณ และความถีข่ องการใหน้าขึ
ํ น้
อยูกับสภาพความชืน้ ของดินและเมือ่ ถึงฤดูแลงควรหาวัสดุ เชน หญาแหง ฟางแหง คลุมบริเวณโคนตน
เพื่อรักษาความชืน้ ใหกบั ดิน

การใสปยุ
การใหปุย ในชวงปแรกไผตงสามารถใชปยุ ทีค่ ลุกเคลาไปกับดินปลูกไดในระยะปตอ ๆ ไปจําเปน
จะตองมีการไถพรวนและใสปยุ หลังจากเก็บหนอขายแลวจะทําการตัดแตงกอและไถพรวนเพือ่ กําจัดวัช
พืช ปกตินิยมไถพรวนในชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน กอนที่ดินจะแหง เพราะถาดินแหงจะไถพรวน
ไดยาก
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การใสปยุ จะใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ปุยที่นิยมคือปุยคอกหรือปุยหมักโดยจะใสในอัตรา
1-1.5 ตันตอไร (40-50 กก. หรือ 4-5 บุง กีต๋ อ กอ) หรืออาจใชปุยวิทยาศาสตร สูตร 15-15-15
อัตรา 2-4 กก. ตอกอ รวมกับปุย คอก
ในกรณีทต่ี อ งการเรงการออกหนอ นอกเหนือจากปุยปกติแลวจะมีการใสปุยยูเรีย (46-0-0) ใน
อัตรา 1-2 กก. รอบ ๆ กอ โดยระวังอยาใหโดนหนอ เพราะจะทําใหหนอเนาได และถาตองการใหหนอ
มีคุณภาพดียง่ิ ขึน้ ควรใสปยุ สูตร 13-13-21 เพิม่ ไปในอัตรา 1 กก. ตอกอโดยใสไปพรอมๆ กับยูเรีย
การปลูกไผตงจะเนนปุยคอกหรือปุยหมักเปนหลัก ไมควรใสปุยวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว
เพราะจะทําใหกอไผทรุดโทรมเร็ว

แมลงศัตรูของไผตง
แมลงศัตรูของไผตงที่สํารวจพบและทีม่ กี ารระบาดอยูบ า งในขณะนี้ ไดแก
1. แมลงประเภทเจาะไชหนอ และปลองออน เปนแมลงทีม่ อี นั ตรายสําคัญมากที่สุด โดยเฉพาะใน
ระยะที่ไผตงกําลังเจริญเติบโตจากหนอออนเปนลําตน แมลงพวกนี้จะเขาทําลายกัดกินเนือ้ เยือ่ ทีอ่ อ นของ
ปลองภายในกาบหุมหนอที่กําลังเจริญเติบโต จะทําใหหนอและปลายยอดออนเนา และหักตาย แมลง
พวกนี้ไดแก ดวงงวงปกแข็ง
2. เพลี้ยแหง เปนแมลงที่ชอบเกาะอยูตามหนอออนหรือตามใบออนเพือ่ ดูดนําเลี
้ ย้ งจะมองเห็น
เปนกอนเหมือนแปง ทําใหกาบใบและยอดหงิกงอ ชะงักการเจริญเติบโต

การปองกันกําจัด
การกํ าจัดและควบคุมโดยใชสารเคมีปราบศัตรูพืช คือเมื่อพบวามีการระบาดของโรคแมลงใน
แปลงปลูกไผตง ใหใชสารเคมีปราบศัตรูพชื เชน มาลาไธออน หรือเซฟวิน ผสมนํ้าราดทีห่ นอและราก
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การตัดแตงกอ
ไผตงก็เหมือนตนไมทั่ว ๆ ไป ตองมีการตัดแตงหลังการเก็บเกีย่ วหนอในชวงฤดูฝน โดยแตงกอใน
ชวงฤดูแลง ประมาณเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ควรตัดแตงกอใหสะอาด โดยดําเนินการดังนี้
1.ตัดกิง่ เปนโรค และกิง่ แหงออก
2.กอไผตงที่อายุ 1-2 ป จะไมมกี ารตัดหนอ ทัง้ นี้
เพือ่ ไวเปนลําสําหรับเลีย้ งกอ ใหเจริญเติบโตและขยายกอ
ใหญขึ้น
3.กอไผตงทีม่ อี ายุ 2 ป ใหเลือกตัดหนอทีช่ ดิ ลําอืน่
หนอที่ไมสมบูรณ และหนอตีนเตาออก เหลือไวเพียง 5-7
หนอ ตอกอ
4.กอไผตงทีม่ อี ายุ 3 ปขน้ึ ไป ใหเลือกตัดลําที่แก
อายุเกิน 3 ปขน้ึ ไป ออกขายหรือใชประโยชนตามความ
เหมาะสม โดยเหลือลําแมทส่ี มบูรณ ไวประมาณ 10-20
ลําตอกอ เพือ่ เลีย้ งกอและเลีย้ งหนอทีอ่ อกใหม การตัดลํา
แกออกนี้ควรตัดจากลําที่อยูกลางกอ กอไผตงจะไดโปรง
และขยายกอออกกวางขึน้

การทําหนอไมไผตงหมก
หนอไมหมกหรือตงหมกหรือตงหวานเปนหนอไมที่ตลาดตองการมากราคาสูงกวาหนอไมไผตง
ธรรมดา เนื่องจากรสชาติและคุณภาพของหนอจะดีกวา ลักษณะของหนอไมหมกจะเปนหนอที่อวบ
เนื้อขาว ออนนิ่มและหวานกรอบ สามารถสังเกตความแตกตางได คือ สีของหนอจะเปนสีนาตาลอม
้ํ
เหลือง สวนหนอไมธรรมดาหรือหนอทีไ่ มไดหมกนัน้ สีจะออกสีนาตาลดํ
้ํ
า มีนวล
ฤดูที่เหมาะในการทําตงหมกคือชวงตนฝนประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งจะเปนชวงที่
หนอไมเริม่ แทงหนอ พันธุที่นิยมทําตงหมก คือ ตงจีนหรือตงดํา แตปจจุบันพวกที่ปลูกตงเขียวก็เริ่มหัน
มาทําตงหมกมากขึน้ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของหนอตงเขียว ใหดขี น้ึ ใหทดั เทียมกับตงดําดวย
การทําหนอไมหมก คือการปองกันไมใหหนอไมถกู แสงแดดซึง่ มีวธิ ที าได
ํ หลายวิธีคือ
1. การใชขเ้ี ถาแกลบ ในฤดูฝนเวลาทีห่ นอไผตงโผล
พนผิวดินไดประมาณ 2-3 นิว้ (ประมาณครึง่ ฝามือ)
ใหเอาปบ กนทะลุหรือเขงกนทะลุใบเล็ก ๆ มาครอบหนอ
แลวเอาขีเ้ ถาแกลบใสใหเต็มพอหนอไผตงโตสูงพน ปบ ขึน้
มาประมาณ 1 นิว้ ก็เอาปบ และขีเ้ ถาแกลบออกแลวตัด
หนอได
การหมกดวยวิธีนี้มีขอดีหลายประการ เชน ตัด
หนอไดงา ย หนอไมสกปรกและยังเชื่อวาทําใหหนอหวาน
ขึ้น เนื่องจากขีเ้ ถาแกลบมีธาตุอาหารโปแตสเซียมอยูด ว ย แตถาตองทําจํานวนมากๆ ก็มีปญหา เชนกัน
เพราะจะตองมีปบ และขีเ้ ถาแกลบ จํานวนมาก จนบางแหงไมสามารถทําวิธนี ไ้ี ด
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2. การใชดินพอกถาหาปบและขี้เถาแกลบไมไดก็
สามารถใชดนิ บริเวณรอบ ๆ กอไผ นํามาพอกปดหนอให
สูงประมาณ 1 ศอก พอหนอพนดินทีพ่ อกไดประมาณ 1
นิว้ ก็ทาการตั
ํ
ดหนอได
ในการทําหนอไมไผตงหมกหรือหนอไมหวานโดย
วิธีใชดนิ พอกนี้ มีขอ คํานึงคือจะทําใหเราไมสามารถเลีย้ ง
ลําแมทแ่ี ข็งแรงสมบูรณทส่ี ดุ ได เนือ่ งจากเราขุดหนอไป
ขายจนลืมนึกถึงการเลีย้ งลําแมหรือบางทีนกึ ถึงไดแตไมทราบตําแหนงของหนอทีค่ วรจะเปนลําแมเพราะ
ถูกดินกลบไว ฉะนัน้ ลําทีป่ ลอยใหเปนลําแมอาจเปนลําที่ไมดีพอ รวมทัง้ การกําหนดระยะหาง (หรือการ
เดินกอ) ก็ทําไดยากและเมือ่ มีการพูนดินขึน้ ทุกปแลว ไมมกี ารเอาดินทีพ่ นู ออก หรือเอาออกไมหมด จะ
ทําใหกอไผลอยเปนผลใหกอไผทรุดโทรมไดเร็วและออกหนอนอยในปตอไป การแกไขปญหาดังกลาว
อาจทําไดดงั นีค้ อื
1.ทําการหมกปเวนป หรือหมกสองปแลวปลอยตามปกติ 1 ป หรือไมก็แบงพื้นที่หมกเปนแปลง ๆ
แยกกัน ทั้งนีเ้ พือ่ ใหไผตงทีผ่ า นการหมกมีลําแมทส่ี มบูรณเต็มทีผ่ ลผลิตจะไดไมลดลงในปตอ ไป
2.มีการหมกกอเวนกอ เพื่อที่จะเลี้ยงลําแมทส่ี มบูรณได
3.หมกเพียงครึ่งกอ (สลับซาย-ขวา)
4.ตองเอาดินทีพ่ นู โคนออกทุกป หลังตัดหนอแลว

การตัดหนอไมไผตง
ไผ ต งจะเริ่ มแทงหน อเมื่ อเริ่ มเข าฤดู ฝ น การตัดหนอจะตั ดเมื่อหนอยาวประมาณ 1 ฟุ ต
โดยใชเสียมหางปลาตัดหนอบริเวณกาบใบที่ 3 จากโคนหนอ ซึง่ จะเหลือตาไว 2-3 ตา สําหรับ
แตกหนอในปถดั ไป สําหรับหนอทีไ่ มแข็งแรงใหตดั ออกทิง้ ไป การตัดหนอควรทําตอนเชามืด เพื่อจะได
หนอไมสดสงตลาด หนอไมไผตงทีต่ ดั ไวนาน ๆ จะทําใหความหวานลดลง ดังนัน้ ควรตัดหนอแลวรีบ
ขายทันที ในการตัดหนอควรเริม่ ตัดหนอจากกลางกอกอน แลวขยายวงออกมารอบนอกกอ สวนหนอที่
อวบใหญทอ่ี ยูด า นนอกควรมีการรักษาไวเพือ่ ใหเปนลําแมเลีย้ งหนอตอไป

หนากอนนี้

หนาถัดไป

สารบัญ
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การปลูกไผตง,ไผตง

ปฏิทนิ การปฎิบตั ดิ แู ลไผตง

เอกสารอางอิง
กรมปาไม. 2531 ไมไผ เอกสารเผยแพร กองบํารุง กรมปาไม กรุงเทพฯ
เฉลียว วัชรพุกก. 2522 ไผ โรงพิมพ คอมพิวแอคเวอไทซิงค กรุงเทพฯ
ถนอม เปรมรัศมี, ประสาน บํารุงราษฎร. 2522 ความรูเ รือ่ งไมไผเอกสารเผยแพรกรมปาไม
กรุงเทพฯ.
สมจิต ชัยภักดี. 2530. การปลูกไผตง เอกสารคําแนะนําที่ 82 กองเกษตรสัมพันธ
กรมสงเสริมการ เกษตร กรุงเทพฯ
สุภาวดี ภัทรโกศล. 2529. การปลูกไผตง ศูนยสง เสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.
สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุร.ี 2538. คําแนะนําเบือ้ งตนในการเก็บและเพาะเมล็ดพันธุไ ผตง
กรมสงเสริมการเกษตร ปราจีนบุรี
.
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