
เรียบเรียง-ภำพ	:	พงษ์เพชร	วงศ์โสภำ
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี

เทำคโน...เกษตร

	 กำรผลิตสินค้ำเกษตรในปัจจุบัน	มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกในอดีตหลำยอย่ำง	ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งแวดล้อม	

เทคโนโลยีกำรผลิต	ประชำกรท่ีเพิ่มสูงขึ้น	ควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 และทิศทำงกำรตลำด	ส่งผลให้

เกษตรกรในยุคปัจจุบันต้องมีกำรปรับตัว	 และปรับเปลี่ยนวิถีในกำรท�ำกำรเกษตร	 เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้บริโภคที่หันมำใส่ใจกับสุขภำพมำกขึ้น	 เรื่องควำมปลอดภัยจึงถูกหยิบยกขึ้นมำเป็นปัจจัย 

ในกำรเลือกซื้อ	รวมทั้งเป็นตัวก�ำหนดคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำเกษตร	เช่น	สินค้ำเกษตรปลอดภัย	

สินค้ำเกษตรอินทรีย์	เป็นต้น

	 เกษตรกรจึงจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญกับ
กระบวนกำรผลิตในทุกขั้นตอน	 โดยกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรให้มีคุณภำพและปลอดภัย	 ต้องเริ่มต้นต้ังแต่ 
กำรใช้พันธุ ์พืชที่ดี	 มีรูปลักษณ์	 รสชำติ	 และสีสัน	 
ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 มีควำมสม�่ำเสมอ
ในสำยพันธุ์	ทนทำนต่อโรคและแมลง	สำมำรถปรับตัว 
ให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมในพ้ืนที่ได้ดี	 และให้ผลผลิตสูง	 
โดยเกษตรกรต้องเลือกใช้พันธุ ์พืชให้เหมำะสมกับ 
สภำพกำรเพำะปลูก	 เช่น	 พื้นที่อยู่ในเขตชลประทำน
สำมำรถปลูกพืชที่ใช้น�้ำมำกได้	 แต่พื้นท่ีที่มีน�้ำน้อย 
ควรเลือกพืชท่ีใช้น�้ำน้อยในกำรผลิต	 เป็นต้น	 และ 
กำรเลือกใช้ส่วนขยำยพันธุ์ที่ดี	 ไม่ว่ำจะเป็นเมล็ดพันธุ	์
ต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์	 ส�ำหรับใช้ในกำรเพำะปลูก	 
ร่วมกับกำรจัดกำรที่เหมำะสม	ทั้งในเรื่องของกำรให้น�้ำ	
กำรให้ปุ๋ย	และกำรดูแลรักษำ	เพื่อสร้ำงระบบกำรผลิต
ท่ีให้ได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรท่ีมีคุณภำพและปลอดภัย
ทั้งต่อเกษตรกรเองและผู้บริโภค

พันธุ์พืชพันธุ์ดี
เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทำางการเกษตร
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	 โดยเฉพำะกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ	 
มีกำรใช้พื้นท่ีในกำรปลูกมำก	 เพื่อต้องกำรผลผลิต
จ�ำนวนมำกอย่ำงอ้อยโรงงำนและมันส�ำปะหลัง	 ซึ่งวิธ ี
กำรขยำยพันธุ์ที่ถูกต้องและเหมำะสม	ดังนี้

 การขยายพันธุ์อ้อย ควรเลือกพันธุ์ที่มี
ควำมทนทำนต่อโรคและแมลง	 ปลอดโรคและแมลง	
เลือกพันธุ์ที่เหมำะสมกับพื้นที่และชนิดของดินที่ปลูก	
เลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง	มีควำมหวำนเฉลี่ย	12	ซี.ซี.เอส	 
ตรงตำมที่ตลำดต้องกำร	 โดยมีขั้นตอนกำรขยำยพันธุ	์
5	ขั้นตอน	ได้แก่
	 1.	 กำรเตรียมต้นกล้ำเพ่ือน�ำต้นอ่อนมำ 
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 โดยเลือกตัดต้นอ้อยจำกแปลง 
ที่ปลอดโรคในโรงเรือนกำงมุ้ง	 มีล�ำต้นสมบูรณ์	 อำย	ุ
8-10	 เดือน	ตัดเป็นท่อน	ท่อนละ	 1	 ตำ	 แล้วใส่รหัส
ประจ�ำล�ำและข้อตำที่ท�ำกำรเพำะเพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในกำรสุ่มตรวจโรค	 จำกน้ันน�ำข้อตำอ้อยที่ได้มำ 
แช่น�้ำอุณหภูมิ	 52	 องศำเซลเซียส	 นำน	 30	 นำที	 
ทิ้งไว้	 24	 ช่ัวโมง	 แล้วแช่น�้ำร้อน	 50	 องศำเซลเซียส	
นำน	2	ชั่วโมง	เรียกว่ำ	Dual	Hot	Water	Treatment	
หรือ	 DHWT	 เสร็จแล้วจึงน�ำมำเพำะในกระบะทรำย	
โดยใช้ทรำยที่ผ่ำนกำรอบฆ่ำเชื้อที่	150	องศำเซลเซียส	
นำน	 3	 ชั่วโมง	 ระหว่ำงนี้หมั่นตรวจสอบควำมชื้น 
ให้คงที่	 จำกนั้น	 3-4	 สัปดำห์จะได้ต้นกล้ำเพ่ือน�ำไป
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

	 2.	 น�ำต้นอ้อยที่ได้มำท�ำควำมสะอำด	โดยตัด
ยอดอ่อนให้ชิดท่อนพันธุ์	 แล้วแต่งหน่อและตัดใบทิ้ง	 
ล้ำงท�ำควำมสะอำด	 และฟอกฆ่ำเชื้อในสำรละลำย 
โซเดียมไฮโปคลอไรท์	 ควำมเข้มข้น	 20	 %	 นำน	 
20	 นำที	 แล้วล้ำงออกด้วยน�้ำกล่ันที่ผ ่ำนกำรนึ่ง 
ฆ่ำเชื้อแล้ว	 จ�ำนวน	 3	 ครั้ง	 ครั้งละประมำณ	 3	 นำที	 
น�ำเข้ำตัดเน้ือเยื่อในตู้ปลอดเชื้อ	 หรือ	 Laminar	 flow	
ให้ได้ส่วนของเนื้อเยื่อเจริญปลำยยอด	หรือ	Meristem	
ซึ่งเป็นส่วนท่ีไม่มีท่อล�ำเลียงและปลอดจำกเช้ือสำเหตุ
ของโรคใบขำวอ้อย	 และน�ำมำเลี้ยงในอำหำรเหลว 
จนได้หน่ออ้อย
	 3.	 น�ำหน่ออ้อยท่ีได้เล้ียงต่อในอำหำรเหลว
ในขวดจนกระท่ังได้ต้นกล้ำที่แข็งแรง	 น�ำต้นกล้ำ 
ออกจำกขวด	 ล้ำงด้วยน�้ำ	 แยกขนำดของต้นกล้ำ	 
แช่รำกในน�้ำเปล่ำหรือน�้ำผสมสำรป้องกันเชื้อจุลินทรีย์
เป็นเวลำ	1	วัน
	 4.	 น�ำต้นอ้อยที่ได้ไปลงปลูกต่อในถำดที่มี
วัสดุเพำะคือพีทมอสและทรำย	 อัตรำส่วน	 2:1	 รดน�้ำ
ให้ชุ ่ม	 ควบคุมควำมชื้นให้เหมำะสม	 น�ำไปอนุบำล 
ในโรงเรือน	45-60	วัน
	 5.	 เม่ือได้ต้นกล้ำที่สมบูรณ์แล้ว	 จึงน�ำลง
แปลงปลูก	 หลังจำกกำรปลูกให้ส�ำรวจโรคและแมลง
ในแปลงปลูก	 พร้อมกับสุ่มตัวอย่ำงต้นอ้อยไปตรวจ 
เชื้อสำเหตุด้วยวิธีทำงชีวโมเลกุล
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	 ต่อมำจึง	 จัดทำ�แปลงพันธุ ์ขยาย 1 
คือ	แปลงที่ใช้ต้นพันธุ์อ้อยจำกแปลงพันธุ์หลัก	ซึ่งกำร 
น�ำพันธุ์หลักมำใช้ขยำยต่อในแปลงพันธุ์ขยำยสำมำรถ
ท�ำได้	 2	 แบบ	 คือ	 (1)	 ใช้ท่อนพันธุ์ปลูกแบบวำงล�ำ
โดยตรง	 ซึ่งจะสำมำรถขยำยได้ในอัตรำ	 พันธุ์หลัก	 
1	ไร่	ปลูกในแปลงขยำยได้	10	ไร่	และ	(2)	ใช้ต้นพันธุ์
จำกกำรตัดช�ำข้อตำก่อนน�ำไปปลูก	 ซึ่งวิธีกำรนี้จะ 
สำมำรถขยำยได้ในอัตรำ	 พันธุ์หลัก	 1	 ไร่	 ปลูกใน 
แปลงขยำยได้ประมำณ	80-100ไร่
	 ในกำรจัดท�ำแปลงพันธุ์อ้อย	 ระยะกำรปลูก 
จะมีควำมส�ำคัญด้ำนวัชพืช	 กำรปลูกระยะแคบ	 คือ	 
80-100	 เซนติเมตร	 สำมำรถลดปริมำณและควำม
รุนแรงของวัชพืชได้มำกกว่ำกำรปลูกระยะกว้ำง	 คือ	
140-160	 เซนติเมตร	 เนื่องจำกอ้อยสำมำรถคลุม 
วัชพืชได้เร็วกว่ำ	ระหว่ำงกำรปลูกให้ส�ำรวจโรคและแมลง
ในแปลงปลูก	 พร้อมกับสุ่มตัวอย่ำงต้นอ้อยไปตรวจ 
เชื้อสำเหตุด้วยวิธีทำงชีวโมเลกุล

	 ขั้นตอนสุดท้ำยคือ	การจัดทำ�แปลงอ้อย
ส�หรับส่งโรงงาน คือแปลงที่ใช้ต้นพันธุ ์อ้อย 
จำกแปลงขยำย	 1	 โดยน�ำต้นพันธุ์มำปลูกแบบวำงล�ำ	
โดยท�ำกำรยกร่องกว้ำง	 1.5	 เมตร	 ใช้วิธีกำรวำงพันธุ์
อ้อยเป็นล�ำเดี่ยวซ้อนล�ำกันครึ่งล�ำ	 หรือ	 2	 ล�ำคู่ตำม
ลักษะควำมแตกต่ำงของพันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูก	 หรือใช้ 
กำรปลูกด้วยเครื่องปลูกซึ่งจะช่วยลดกำรใช้แรงงำน 
ในกำรปลูกลง	 โดยหลังกำรเตรียมดินไม่ต้องยกร่อง	 
แต่จะใช้เครื่องปลูกติดท้ำยแทรคเตอร์	 ซึ่งมีตัวเปิดร่อง
และช่องส�ำหรับใส่พันธุ์อ้อยเป็นล�ำ	 มีตัวตัดล�ำอ้อย 
เป็นท่อนลงในร่อง	และมีตัวกลบดินตำมหลัง

 ส�หรับการขยายพันธุ์มันส�ปะหลัง 
มันส�ำปะหลังเป็นพืชท่ีปลูกง่ำย	 สำมำรถเจริญเติบโต
ได้ดีแม้อยู่ในสภำพแห้งแล้ง	 กำรขยำยพันธุ์นิยมใช้
ท่อนพันธุ์	 เนื่องจำกเป็นวิธีที่สะดวก	 รวดเร็ว	 และ 
ต้นทุนต�่ำ	แต่ในช่วงระยะเวลำ	10	ปีที่ผ่ำนมำนี้	มีกำร 
ระบำดของโรคและแมลงซึ่งติดมำกับท่อนพันธุ์ที่น�ำ 
มำปลูก	 ส่งผลให้ผลผลิตตกต�่ำหรือบำงครั้งแทบจะ
ไม่ได้ผลผลิตเลย	 เกษตรกรได้รับควำมเดือดร้อนเป็น
อย่ำงมำก	 ดังนั้นจึงต้องให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก 
ในกำรเลือกต้นพันธุ ์ที่มีควำมแข็งแรง	 ปลอดจำก 
โรคและแมลง	 ตลอดจนเลือกใช ้พันธุ ์ที่มีควำม
เหมำะสมกับพื้นที่	 และวัตถุประสงค์ในกำรน�ำไปใช้	 
เช่น	 เป็นอำหำรสัตว์	 อำหำรมนุษย์	 ในอุตสำหกรรม	
หรือใช้เป็นพืชพลังงำน	เป็นต้น	
	 ลักษณะของท่อนพันธุ์มันส�ำปะหลังที่ดี	ควรม ี
อำยุระหว่ำง	 8-12	 เดือน	 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีควำมงอก 
ดีท่ีสุด	 โดยเลือกใช้ท่อนพันธุ์ท่ีได้จำกส่วนโคนต้น 
จนถงึส่วนกลำงล�ำต้น	เนือ่งจำกเป็นส่วนทีม่ขีนำดใหญ่
และมีอำหำรสะสมมำก	 ท�ำให้สำมำรถแตกยอดและ
พฒันำตำรำกได้เรว็กว่ำ	กำรปลกูมันส�ำปะหลงัเพือ่เกบ็
ท่อนพันธุ์ควรปลูกในแปลงที่ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์	
ตลอดจนต้องตรวจสอบโรคท่ีอำจติดมำกับท่อนพันธุ	์
ก่อนผลิตขยำย	นอกจำกนี้ควรเลือกใช้พันธุ์ให้เหมำะสม 
กับดินที่ท�ำกำรเพำะปลูกซึ่งแบ่งได้	 3	 กลุ่ม	 ได้แก	่ 
(1)	 พันธุ์ระยอง	 5	 พันธุ์ระยอง	 72	 พันธุ์ระยอง	 7	 
เหมำะกับดินเหนียว	(2)	พันธุ์ระยอง	5	พันธุ์ระยอง	72	 
พันธุ ์ระยอง	 7	 พันธุ ์ห้วยบง	 60	 พันธุ ์ห้วยบง	 80	 
เหมำะกับดินร่วนปนเหนียว	และ	(3)	ดินร่วนปนทรำย
และดินทรำย	สำมำรถปลูกได้ทุกพันธุ์
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	 หลังจำกเลือกพันธุ์ที่ต้องกำรแล้ว	ตัดท่อนพันธุ ์
ให้มีควำมยำว	 20-25	 เซนติเมตร	 มีจ�ำนวนตำ 
ไม่น้อยกว่ำ	 5	 ตำ	 หลังจำกนั้นใช้แช่ท่อนพันธุ์ด้วย 
สำรเคมีเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งและแมลงอื่นๆ	5-10	นำที	 
โดยเลือกใช้สำรเคมีตัวใดตัวหนึ่งต ่อไปนี้	 ได้แก่	 
ไทอะมีโทรแซม	25%	WG	อัตรำ	4	กรัม	ต่อน�้ำ	20	ลิตร,	
อิมิดำโคลพริด	70%	WG	อัตรำ	4	กรัม	ต่อน�้ำ	20	ลิตร,	
ไดโนทีฟูแรน	10%	WT	อัตรำ	40	กรัม	ต่อน�้ำ	20	ลิตร
	 กำรเตรียมดินก่อนปลูกมันส�ำปะหลัง	ควรเลือก
ที่ดอน	 ดินเป็นดินร่วนปนทรำย	 ถ้ำเป็นดินเหนียว 
ต้องมีกำรระบำยน�้ำดี	น�้ำไม่ท่วมขัง	และต้องมีหน้ำดิน 
ลึกพอสมควร	 ก่อนปลูกควรไถและพรวนอย่ำงน้อย	 
2-3	ครั้ง	ลึก	20-30	เซนติเมตร	เพื่อกลบเศษซำกพืช
จำกฤดูก่อน	 และท�ำลำยวัชพืชต่ำงๆ	 ให้ลดจ�ำนวนลง	 
กำรไถให้ใช้ผำน	 3	 ติดท้ำยรถแทรกเตอร์	 1	 ครั้ง	 
ตำมด้วยผำน	7	อีก	1	ครั้ง	จะได้ผลผลิตมันส�ำปะหลัง
และก�ำไรสูงสุด	 ถ้ำพื้นที่มีควำมลำดชันต้องไถพรวน
ตำมแนวขวำง	 เพื่อป้องกันกำรชะล้ำงของดิน	 และ 
ถ้ำดินระบำยน�้ำไม่ดีต้องยกร่องปลูก

	 กำรปลูกมันส�ำปะหลัง	 ให้ตัดล�ำต้นให้เป็น 
ท่อนยำว	 15-20	 เซนติเมตร	 ปักลงในดินให้ลึก 
ประมำณ	2	ใน	3	ของท่อนพันธุ์	ระวังอย่ำปักส่วนยอด
ลงดินเพรำะตำจะไม่งอก	 กำรปักตรง	 90	 องศำ	 หรือ
ปักเฉียง	45	องศำกับพื้นดิน	ให้ผลผลิตไม่แตกต่ำงกัน	
และมันส�ำปะหลังจะงอกเร็ว	สะดวกต่อกำรก�ำจัดวัชพืช
และปลูกซ่อม	 และลงหัวด้ำนเดียวเป็นกลุ่ม	 ง่ำยต่อ 
กำรเก็บเกี่ยว	ควรให้ระยะปลูกอยู่ที่ประมำณ	80	x	100	
เซนติเมตร	 ปลูกได้ตั้งแต่ช่วงต้นฝนถึงปลำยฝน	 หรือ
ในขณะที่ดินมีควำมชื้น	 เพรำะมันส�ำปะหลังเป็นพืช 
ที่สำมำรถขึ้นได้ง่ำยเพียงมีควำมชื้นเล็กน้อย
 จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้พันธุ์พืชพันธ์ุดี  

เป็นปัจจยัความส�าเรจ็เบือ้งต้นในการท�าการเกษตร  

เพราะเมื่อเกษตรกรใช้พันธุ์พืชพันธุ์ดี มีความ

เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่

จะท�าให้ต้นพืชมีความแข็งแรง ต้านทานโรคและ

แมลง มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี สามารถลด

ต้นทุนในการใช้ปุย๋และสารเคมลีงได้ ผลผลิตทีไ่ด้

จึงมีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด 

รวมทั้งปลอดภัยจากสารเคมี ส่งผลให้เกษตรกร

สามารถจ�าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม 

มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน n

วารสาร
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