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ปอสาเปนพืชเสนใยชนิดหนึ่ง อยูในตระกูลเดียวกับหมอนและขนุน มีชื่อเรียกกันหลายชื่อแลวแต
ทองถิ่น เชน ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกปอสา ปอกะสา ภาคตะวันตกเรียก หมอพี หมกพี
ภาคใตเรียก ปอฝาย เปนตน เสนใยปอสาสวนใหญไดจากเปลือกของลําตนใชเปนวัตถุดิบคุณภาพดี ในการ
ผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ กระดาษสามีคุณสมบัติดี คือ ทนทานไมกรอบเปอยยุย เก็บรักษาไดนาน หากใชทาํ
หนังสือ ตัวหนังสือจะไมซีดจางอยูไดนานกวารอยปปจจุบันผลผลิตปอสาสวนใหญ ใชทากระดาษด
ํ
วยมือ
(hand - made paper) ทําประโยชนไดมากมาย ไดแก กระดาษทํารม ดอกไมประดิษฐ โคมไฟ พัด วาว บัตร
อวยพรตาง ๆ ตัดชุดแตงงานกระดาษวาดภาพ กระดาษหอสารเคมีบรรจุในกอนถานไฟฉาย และใช
ประโยชนตาง ๆ ในโรงพยาบาล เปนตน นอกจากนีย้ งั มีสรรพคุณเปนพืชสมุนไพรในการรักษาโรคตาง ๆ
เชน ใบใชขับปสสาวะ แกพิษแมลงกัดตอย กลากเกลื้อน ผลสุก ใชบารุ
ํ งไต แกออ นเพลีย เปลือกลําตน ใช
หามเลือด ราก แกไอ อาเจียร นํายางจากลํ
้
าตน ใชแกการบวมนํา้ และแมลงกัดตอยดวย

ลักษณะทั่วไป
ปอสาเปนพืชยืนตนขนาดกลาง มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศจีนคาบสมุทรเกาหลี และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ในประเทศไทยสวนใหญพบขึน้ เองตามธรรมชาติ เจริญเติบโตไดดใี นสภาพดินรวนซุย มีความชื้น
สูง โดยเฉพาะบริเวณใกลแหลงนํา้ ริมลําธาร ตามชอกเขามีอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทย พบมากในจังหวัด
ตาง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก

ลําตน
มีลักษณะกลมเปลือกลําตนเรียบ สีนําตาลเข
้
ม หรือมี
ลายดํานําตาลดํ
้
าแกมมวงหรือสีอน่ื ๆ แลวแตพนั ธุเ มือ่ ตัดตนหรือ
กิ่งพบวาระหวางเปลือกกับแกนของลําตน จะมีนายางสี
ํ้
ขาวขน
ไหลออกมา

ใบ
เปนใบเดี่ยว มี 2 ลักษณะ คือ ชนิดใบมนรูปรางคลายรูปหัวใจ และชนิดใบแฉกมี 3-5 แฉก บางตน
จะมีใบทั้งสองชนิดบนตนเดียวกัน ลักษณะใบมีขนออนปกคลุมขอบใบหยักคลายฟนเลื่อย ปลายใบแหลม
หลังใบมีสีเขียวแก ทองใบสีเขียวออนอมขาวสะทอนแสง ใบมีความกวาง 6-12 เซนติเมตร ยาว 7-20
เซนติเมตร กานใบยาวประมาณ 3-10 เซนติเมตร หูใบยาวประมาณ
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ดอก
มี 2 ชนิด คือ ดอกตัวเมียและดอกตัวผูอยูแยกจากกันคนละตน เปนตนตัวเมียและตนตัวผู ชอดอกตัว
เมียที่เจริญเต็มที่มีลักษณะกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร ประกอบดวยกลุมดอกคอนขาง
แนน ดอกออนมีสีเขียว ยอกเกสรตัวเมียมีลักษณะยาว 1-3 เซนติเมตร อยูโ ดยรอบ เมื่อดอกแกไดรับการผสม
แลว แตละดอกจะเจริญไปเปนผล มีลักษณะเปนทอเล็ก ๆ สีแดงอมสม ออนนุม ภายในมีเมือกชืน้ โดยมีสวน
ของเมล็ดติดอยูดานปลายผล ซึ่งนกและกระรอกชอบกินเปนอาหาร สําหรับชอดอกตัวผูมีลักษณะยาว
ประมาณ 2-15 เซนติเมตร สีนําตาลอ
้
อน ดอกยอยมีกลีบดอก 4 กลับ มีเกสรตัวผู 4 อัน ปอสาจะออกดอกครัง้
แรกเมื่อตนอายุประมาณ 1 ป ชวงเวลาออกดอกไมมีกาหนดเวลาแน
ํ
นอน ทยอยออกตลอดทัง้ ปชว งทีพ่ บออก
ดอกมากมี 2 ชวง คือ ชวงแรกระหวางเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม และ ชวงที่ 2 ระหวางเดือน มิถุนายน กรกฎาคม ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดลอม

ดอก

เมล็ด

ราก

เมล็ด
มีสีนํ้าตาลแดง มีขนาดเล็ก (นําหนั
้ ก 1 กรัม มีประมาณ 500 เมล็ด) ชวงเวลาการเก็บเมล็ดระหวาง
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน จะไดเมล็ดสมบูรณมากกวาชวงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม หรือชวง
อืน่ ๆ

ราก
ปอสา มีระบบรากแกวไมลึกแตมีการแตกราก แพรกระจายออกรอบ ๆ ตน สามารถใชขยายพันธุได

พันธุ
ปอสาไทย (Broussonetia papyrifera Vent) ปจจุบันชาวบานแยกพันธุตามลักษณะสีของลําตน ที่พบ
ไดแก พันธุตนลาย พันธุตนไมมีลายสีนาตาลเข
ํ้
ม หรือสีดําแกมมวง เปนตน สําหรับกรมวิชาการเกษตรได
รายงานการจําแนกพันธุตามสีของกานใบเปน 2 พันธุ ไดแก พันธุที่มีกานใบเปนสีนาตาล
ํ้
แกมมวง พบอยูใน
สภาพธรรมชาติกระจายอยูท ว่ั ประเทศ และพันธุที่มีกานใบเปนสีเขียวออน พบครัง้ แรกในเขต อําเภอปากชม
จังหวัดเลย และขึ้นแพรกระจายตามริมแมนาํ้ เขตรอยตอประเทศลาย ปอสาญี่ปุน (Broussonetia kazinoki
Sieb) เริม่ มีการทดลองนํามาปลูกในประเทศไทย เมือ่ ป พ.ศ. 2522 ทีร่ วบรวมรายงานไวมี 4 พันธุไดแก
1. Aka Kozo ลักษณะลําตนสีแดง ใชผลิตกระดาษคุณภาพดี
2. Kuro Kozo ลักษณะลําตนสีดํา
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3. Shiko Kozo ลักษณะลําตนสีขาว
4. Yama Kozo ชอบขึ้นตามที่สูง เปลือกลําตนมีลักษณะบางกวาปอสาชนิดอื่น ๆ
สําหรับ Tsuru Kozo (Broussonetia kaempferi) มีลักษณะเปนไมเลื้อยใชทํากระดาษไดเชนกัน

การขยายพันธุ
1. การขยายพันธุดวยเมล็ด เมล็ดปอสาจากดอกที่สมบูรณ และแกจัดจะใชขยายพันธุไดผลดี มีความ
งอกสูงประมาณรอยละ 80 เมล็ดมีขนาดเล็ก จึงสะดวกและงายตอการขยายพันธุจํานวนมาก สําหรับปลูกเพื่อ
การคา ตนกลาจากเมล็ดแมจะมีการเจริญเติบโตชาในชวงแรก เมื่อเปรียบเทียบกับกลาจากกิ่งหรือไหล แตก็
สามารถเจริญเติบโตไดใกลเคียงกันเมือ่ อายุ 2 ป ขึ้นอยูกับการดูแลรักษาและสภาพพื้นที่
2. การขยายพันธุดวยราก ระบบรากของปอสากระจายแผกวาง รากสามารถเจริญเปนตนออนได มัก
เรียกรากเหลานี้วาไหลในสภาพที่มีความชื้นเหมาะสม สามารถนําไปชําเปนกลาปลูกไดผลดี
3. การขยายพันธุดวยลําตนหรือกิง่ ปกชํา สวนของลําตนและกิ่งปอสาสามารถนําไปปกชําเปนถกลา
ปลูกได แตการปกชําวิธีนี้ โดยทัว่
ไป (ถาไมใชฮอรโมนเรงราก) จะใชเวลาประมาณ 4-6 สัปดาหจงึ จะเริม่ ออกราก ซึ่งใชเวลานานกวาการปก
ชําดวยราก

สภาพพืน้ ทีแ่ ละแหลงผลิต
ปอสาเจริญเติบโตไดดี และรวดเร็วในสภาพพื้นที่ และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม คือ พืน้ ทีด่ นิ รวน
ซุยมีความอุดมสมบูรณสูง สภาพอากาศมีความชื้นสูง เนื่องจากปากใบปอสามีขนาดคอนขางใหญ มีอตั รา
การคายนํ้าสูง อยางไรก็ตามในสภาพความชื้นตําปอสาก็
่
เจริญเติบโตอยูไ ด แตใบจะมีขนาดเล็กลง และเจริญ
เติบโตชา แหลงผลิตปอสา โดยทัว่ ไปสวนใหญเปนการตัดเก็บเกีย่ วจากตนทีข่ น้ึ เอกอยูต ามธรรมชาติแหลงที่
มีการตัดและลอกเปลือกปอสากันมากอยูทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉพียงเหนือ ไดแก

ภาค
เหนือ

จังหวัด
แมฮอ งสอน
นาน
ลําปาง
เชียงราย

อําเภอ
เมือง ขุนยวม แมสะเรียง แมลานอย ปาย กิ่งอ.สบเมย
และกิ่ง อ.ปางมะผา
เมือง แมจริม เชียงกลาง ทาวังผา เวียงสา สันติสุข
วังเหนือ แมทะ สบปราบ และแมเมาะ
เมือง แมจนั แมสาย พญาเม็งราย พาน แมสรวย
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ภาค
เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

จังหวัด
พะเยา
ลําพูน
แพร
พิษณุโลก
สุโขทัย
เชียงใหม
ขอนแกน
เลย
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
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อําเภอ
เมือง
ลี้ และกิ่ง อ.ทุงชาง
เมือง เดนชัย ลอง และวังชิ้น
ชาติตระการ
ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ทุงเสลี่ยม
แมอาย ฝาง สะเมิง เชียงดาว แมรมิ พราว ดอยสะเก็ด สันกําแพง
สีชมพู
เมือง ทาลี่ นาดวง นาแหว ปากชม ภูกระดึง วังสะพุง เชียงคาน
ปากชอง ปกธงชัย
หนองบัวแดง กิ่ง อ.ภักดีชุมพล ภูเขียว

การเตรียมกลาพันธุ
ในธรรมชาติปอสาจะแพรพันธุโดยใชสวนของรากมากกวาสวนอื่น แตในการปลูกสามารถเตรียม
กลาพันธุไดหลายวิธี ไดแก
- การเตรียมกลาพันธุจากเมล็ด โดยใชเมล็ดที่สมบูรณเพาะในกะบะทรายกอนจนกวาจะงอกเปนตน
แตกใบจริงประมาณ 1-2 ใบ จึงยายลงเพาะในถุงตอไป หรืออาจเพาะในถุงโดยตรงก็ได ถาเมล็ดมีเปอรเซ็นต
ความงอกสูง เลี้ยงกลาไวอายุอยางนอยประมาณ 1 เดือนขึน้ ไปจนรากเปนสีนาตาล
้ํ
ลําตนสมบูรณแข็งแรง
พอจึงยายลงแปลงปลูกศัตรูที่ควรระวังในการเพาะกลาจากเมล็ด คือ มด และเชือ้ รา
- การเตรียมกลาพันธุจากราก โดยตัดแขนงรากทีเ่ ลือ้ ยตามผิวดินมาปกชําในถุงพลาสติก หรือ
กระบะทรายผสมขี้เถาแกลบ แขนงรากทีมีเสนผาศูนยกลางใหญ หรือมีตน ออนเริม่ เจริญติดอยู จะปกชําได
กลาพันธุร วดเร็วกวา แขนงรากขนาดเล็ก การปกชําโดยวิธีนี้มีความงอกสูงประมาณรอยละ 90 หลังปกชํา
แลวประมาณ 1 เดือนก็สามารถนําไปปลูกในแปลงได
- การเตรียมกลาพันธุจากกิ่ง โดยตัดกิง่ หรือลําตนเปนทอนพันธุยาวประมาณ 6-8 นิว้ ปกชําในถุง
พลาสติกหรือกระบะเพาะชํา หลังจากนั้นตองไมเคลื่อนยายจนกวาทอนพันธุจะมีรากแข็งแรง ใชเวลา
ประมาณ 45 วัน หรือมากกวานีข้ น้ึ อยูก บั ความอุดมสมบูรณของทอนพันธุก ารเจริญเติบโตในชวงแรกจะมี
การสรางใบ กอนการสรางราก ถาใบมีขนาดใหญ ควรตัดใบออกครึง่ หนึง่ หรือ 2 ใน 3 ของใบเพื่อลดการ
คายนํ้า มิฉะนั้น อาจทําใหทอนพันธุแหงตายกอนที่จะสรางรากได การปกชําวิธีนี้ ควรใชทอนพันธุจากลําตน
ที่มีอายุมากจะมีเปอรเซ็นตการงอกและการรอดตายสูงกวาทอนพันธุที่มีอายุนอย อยางไรก็ตามการเตรียม
กลาโดยวิธนี ้ี ไดผลคอนขางชา และมีเปอรเซ็นตการไดตน กลาทีแ่ ข็งแรงนอยกวา 2 วิธีขางตน
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การปลูก
ในสภาพทีร่ าบเตรียมดินโดย-ไถดะ 1 ครัง้ ไถแปร 1 ครัง้ ใหดินละเอียดรวนซุยแลวจึงยายกลาลง
แปลงปลูกสําหรับในสภาพเชิงเขาที่มีความลาดชันสูงในลักษณะปลูกแซมปา ควรขุดหลุมกวางประมาณ 1
หนาจอบ ลึกประมาณ 2 หนาจอบ ใหกาจั
ํ ดวัชพืชบริเวณรอบหลุมในรัศมีไมต่ากว
ํ า 25 เซนติเมตร ควรปลูก
ในชวงฤดูฝน ขณะที่สภาพดินและอากาศมีความชื้นสูง ถาตนกลามีใบมาก ควรตัดใบทิ้งบาง เพื่อลดการ
คายนํ้า ในชวงแรกของการยายปลูกควรมีการใหนํ้าอยางสมําเสมอ
่
เพือ่ ใหปอสาตัง้ ตัวไดเร็ว

ระยะปลูก
การเจริญเติบโตของปอสาตอบสนองตอความชืน้ และความอุดมสมบูรณของดินคอนขางสูง ถา
ปลอยใหปอสาเจริญเติบโตอิสระปอสาจะแตกพุม มาก อาจมีเสนผาศูนยกลางทรงตนถึง 4 เมตร สูง 3-4 เมตร
ดังนั้น การกําหนดระยะปลูกจึงมีผลตอลักษณะการเจริญเติบโตของลําตนมาก ถาระยะปลูกถี่ปอสาจะแตก
พุมนอย มีการเจริญเติบโตของลําตนคอนขางตรงและสูงกวาการปลูกระยะหาง ซึ่งจะแตกพุมมากกวาดวย
การกําหนดระยะปลูกที่เหมาะสมจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําลําตนไปใช และสภาพของพื้นที่ปลูก
ระยะปลูกถี่ ที่ใชกันไดแก 1.50 x 1.50 เมตร , 1 x 1.50 เมตร 1 x 1 เมตร 1 x 0.75 เมตร 0.75 x 0.75
เมตร 0.50 x 0.50 เมตร เปนตน
ระยะปลูกหาง ที่ใชกันไดแก 3 x 3 เมตร 2 x 2 เมตร 1 x 2 เมตร เปนตน นอกจากนี้การปลูกโดยใช
กลาพันธุจากกิ่งหรือรากจะมีการแตกกิ่งมากกวาการใชกลาพันธุจากเมล็ด และมีความสมําเสมอของลํ
่
าตน
และกิ่งนอยกวากลาพันธุจากเมล็ดดวย

การดูแลรักษา
ปจจุบันยังไมพบศัตรูของปอสาที่ขึ้นเองในสภาพธรรมชาติแตในแปลงปลูกพบศัตรูบางเล็กนอย ยัง
ไมเปนปญหามากนัก ไดแก หนอนเจาะลําตน เพลีย้ ออนดูดกินนํ้าเลี้ยงตามใบในชวงฤดูรอน ระหวางเดือน
มีนาคม - เมษายน
วัชพืชไมเปนปญหามากนักตอการเจริญเติบโตของปอสาเนือ่ งจากเมือ่ ปอสาตัง้ ตัวในแปลงปลูกได
แลว จะเจริญเติบโตเร็ว มีใบขนาดใหญ สามารถคลุมวัชพืชได ถาหากในไรมีวัชพืชมาก อาจทําการกําจัดวัช
พืชในแปลงปลูกชวงแรกที่ยายกลาลงแปลง ขณะที่ปอสายังเล็กอายุประมาณ 1-2 เดือน

การใสปยุ
ขณะนี้อัตราการใชปยุ ชนิดตาง ๆ ที่เหมาะสม ยังไมมีผลการทดลองที่สรุปไดชัดเจน อยางไรก็ตาม
ในสภาพแปลงปลูกโดยทั่วไปอาจใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 - 50 กก./ไร ใสหลังจากการเก็บเกี่ยวทุกครั้ง
เพื่อใหตอปอสาเจริญเติบโตไดรวดเร็ว
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การเก็บเกีย่ ว
ปอสาที่ใชในประเทศขณะนี้สวนใหญเปนผลผลิตที่ไดจากธรรมชาติเกษตรกรจะมีการตัดปอสากันมากใน
ชวงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน ซึ่งอยูในชวงฤดูฝนถึงฤดูหนาว ตอปอสาจะแตกกิ่งใหม เมื่อมีฝนเพียงพอและ
สามารถลอกเปลือกไดงายสําหรับในชวงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ ก็มีการตัดลอกเปลือกปอสาขายกันบาง
แตมีปริมาณนอย โดยทั่วไปเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวปอสา เพื่อลอกเปลือกขาย ทํากัน 2 วิธี ไดแก
1. การตัดปอสาทัง้ ตนทีแ่ ตกออกจากพืน้ ดิน โดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 30-50 เซนติเมตร หรือ
อาจใชวิธีตัดกิ่งที่มีขนาดตามตองการ ซึ่งเปนการตัดกิ่งจากตนปอสาขนาดใหญที่มีอายุมาก ๆ แตการตัดกิง่
ปก ไมนยิ มเหมือนการตัดลําตนเพราะลอกเปลือกยาก และขาดงายกวาการลอกจากลําตน การลอกเปลือก
เกษตรกรมีวิธีปฏิบัติดังนี้
- ลอกเปลือกสด สวนใหญทากั
ํ นในชวงเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน
- ลอกโดยวิธีตม เกษตรกรจะตัดปอสาเปนทอนความยาวเทาความสูงของหมอตม ใชเวลาตม
ประมาณ 20-30 นาที (ตัง้ แตนาเริ
้ํ ม่ เดือด)แลวนํามาลอกเปลือกขูดผิวและตากแหง
- ลอกโดยวิธีเผา ในกรณีที่ไมสะดวกในการใชอุปกรณตม เกษตรกรจะใชวิะเผาเพื่อใหเปลือกขยาย
ตัวแยกจากเยือ่ ไม แลวลอกเปลือกขูดผิวและตากแหง วิธีนี้ทาให
ํ เยื่อไมไหมเปนสีดาสกปรก
ํ
ใชทากระดาษ
ํ
แลวจะไมขาวสะอาดเทาที่ควร ราคาที่ขายไดจึงคอนขางตํา่ สําหรับการลอกโดยตมและเผาตะทําใหกรณีที่
ลอกเปลือกชวงฤดูแลงที่ลอกเปลือกสดไมไดเทานั้น
2. ลอกเอาเฉพาะเปลือกโดยไมตดั ตน สวนใหญใชลอกเปลือกตนปอสาขนาดใหญ ที่มีอายุประมาณ
10-15 ป ขึ้นไปมักไดเลือกหนาและแข็ง ใชทากระดาษได
ํ
คุณภาพไมดี
สําหรับการเก็บเกี่ยวปอสาในสภาพแปลงปลูกเพื่อผลิตเปลือก ควรเก็บเกี่ยวในชวงที่ดินมีความชื้น
สูง เพื่อลดอัตราการตายของตนตอหลังการเก็บเกี่ยว แปลงปลูกปอสาที่เริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกอาจทําไดเมือ่ ตน
อายุ 8-12 เดือนขึน้ ไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ปลูกการดูแลรักษาแปลงปลูก และปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอ
อัตราการเจริญเติบโตของตนปอสาในแปลง ถาหากการเจริญเติบโตไมดี ตนยังไมสมบูรณแข็งแรงพอ การ
ตัดเก็บเกี่ยวในครั้งแรก อาจทําใหตนตอตายไดจึงไมควรตัดตนปอที่มีเสนผาศูนยกลางของลําตนตํากว
่ า5
เซนติเมตร และควรตัดใหเหลือตอสูงไมนอยกวา 20 เซนติเมตร
หลังจากตัดตนปอสาในครัง้ แรกแลว สามารถทําการเก็บเกีย่ วตอไปไดเรือ่ ย ๆ โดยไมตองปลูกใหม
ซึ่งจะเก็บเกี่ยวไดประมาณปละ 2-3ครัง้ ขึ้นอยูกับสภาพดิน และความชื้นของแปลงปลูก ชวงเก็บเกี่ยว
ประมาณตนฤดูฝน และปลายฤดูฝน เมือ่ ตัดตนปอสาแลว ปอสาสามารถแตกกิ่งใหมไดประมาณ 5-10 กิ่ง
ตอตอ และควรมีการตัดแตงกิ่งใหเหมาะสม
สําหรับการปลูกปอสาเพื่อใชลําตน (ใชทั้งเปลือกและเนื้อไม) ไมควรมีกิ่งเกิน 2 กิง่ ตอตนและควร
ตัดเก็บเกีย่ วเมือ่ ตนอายุ 2-3 ป เพื่อใหไดปอสาที่มีคุณภาพและเยื่อใยสูงสุด
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ผลผลิต
ในป พ.ศ. 2524 กรมวิชาการเกษตรทดลองปลูกปอสาไทยพันธุพื้นเมืองที่สถานีทดลองพืชไรอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ใชระยะปลูก 3x3 เมตร (178 ตน/ไร) ไดผลผลิตเปลือกปอสาแหง 14.2 - 42.7 กิโลกรัมตอ
ไรตอป ตอมาปท่ี 2 ทําการเก็บเกี่ยว 2 ครัง้ คือ ตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน พบวาผลผลิตและเปอรเซ็นตของ
เปลือกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ในป พ.ศ. 2531 กรมวิชาการเกษตรรายงานวาผลผลิตเปลือกปอสารวม (เปลือกเกรด Supper} A, B
และ C ของปอสาไทย ไดประมาณ90-120 กก./ไร/ป เมือ่ อายุ 1 ป และเพิ่มไดถึง 150-200 กก./ไร/ป เมือ่ อายุ
มากขึ้น ใชระยะปลูก 2 x 2 เมตร (400 ตน/ไร) สําหรับการปลูก เพือ่ ใชตน พบวาผลผลิตตนแหงได 7001,500 กก./ไร/ป เมือ่ อายุ 1 ป และสามารถเพิ่มไดุถึง 2,000 กก./ไร/ป ในปตอ ๆ ไป ขึ้นอยูกับสภาพการปลูก
และการดูแลรักษา
ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม (2534) รายงานเกี่ยวกับการทดลองหาระยะปลูกปอสาวา ทําการศึกษา
ระยะปลูก 5 ระยะ คือ 50 x 50, 75 x 75,100 x 100, 120 x 120, 150 x 150, เซนติเมตร พบวาที่อายุเก็บเกี่ยว
430 วัน ใหผลผลิตเปลือกปอสาแหง จํานวน 504, 291, 134, 41 และ 46 กก./ไร ตามลําดับ โดยมีระยะปลูก
50 x 50 เซนติเมตร ใหผลผลิตสูงสุด
จากการทีป่ อสาตอบสนองตอความชืน้ และความอุดมสมบูรณของดินสูง ทําใหผลผลิตปอสา มี
ความแปรปรวนตางกันมากตามสภาพนอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับเกษตรกรมที่มีความสามารถในการเลือกกิ่ง
และลอกเปลือกวามีประสิทธิภาพมากแคไหน จากสาเหตุเหลานี้คาดวายังสามารถพัฒนาผลผลิตและคุณภาพ
ปอสาไทยเพิ่มขึ้นไดอีกมาก อยางไรก็ตามการพิจารณาปลูกปอสาจึงควรคํานึงถึงผลตอบแทนของพืชอื่น ๆ
ที่สามารถปลูกในพื้นที่นั้นเปรียบเทียบดวย
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ตนทุนการผลิต
จากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2531 รายงานวา ตนทุนการผลิตเปลือกปอสา
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.36 บาท หรือเฉลีย่ ไรละ 913.02 บาท โดยแยกเปนตนทุนผันแปรไรละ 835.32 บาท และ
ตนทุนคงที่ไรละ 77.70 บาท คํานวณโดยใชขอมูลผลผลิตจากแปลงทดลองของกรมวิชาการเกษตรที่ใชผล
ผลิตเปลือกปอสาเฉลีย่ 44.84 กก./ไร/ ป สมมุติใหปอสามีอายุเก็บเกี่ยว 5 ป โดยมีผลผลิตปที่ 1 ไรละ 81.79
กก. และปที่ 2-5 ไรละ 35.6 กก. เทากันทุกป

คุณภาพผลผลิตปอสา
ปจจุบันการจําหนายผลผลิตปอสาสวนใหญอยูในรูปของเปลือกปอสาแหง การตลาดเปลือกปอสา
แบงเปน 2 ประเภทคือ ตลาดภายในประเทศ และตลาดสงออกตางประเทศ เปลือกปอสาชนิดสงขายตาง
ประเทศจะมีคุณภาพดีกวาเปลือกปอสาที่ใชภายในประเทศ คุณภาพเปลือกปอสาโดยทั่วไป พิจารณาจาก
ความหนาของเปลือก สีของเปลือกและความชื้น เปนตน
- เปลือกปอสาที่บางจะมีคุณภาพดีกวาเปลือกหนา ควรเปนเปลือกจากตนทีม่ อี ายุ 6-12 เดือน และไม
ควรเกิน 2 ป
- เปลือกปอสาคุณภาพดี ควรมีสีขาวสะอาด ปราศจากจุดดําและเชื้อราขึ้นคลุม ดังนัน้ เมือ่ ตัดตนปอ
สาแลวควรรีบลอกเปลือกขูดลอกผิว
และตากแหง
- เปลือกปอสาที่ดีตองตากแดดใหแหงสนิท
- เปลือกปอสาคุณภาพดีสงออกตางประเทศ ตองแตงผิวและตาใหสะอาดไมมีสวนของแข็งของ
ขอบตา เสนใยมีสีขาวสะอาด ไมมีสวนของเปลือกสีเขียวเจือปน

การใชประโยชน
ปอสาใชประโยชนไดแทบทุสวน ไดแก
ใชเปนอาหารสัตว เลี้ยงปลา สุกร ฯลฯ มีสรรพคุณทางสมุนไพร คือ ใชขับปสสาวะ แกพิษ
ใบ
แมลงกัดตอย และกลากเกลื้อน
ํ งไต แกออ นเพลีย
ผลสุก ใชบารุ
ราก ใชแกไข แกอาเจียร
นํ้ายางจากลําตน ใชแกการบวมนํา้
ํ ญสําหรับใชทากระดาษด
ํ
วยมือ ซึ่งนําไปทํา
เปลือกลําตน ใชหามเลือด เปนสวนใหเสนใยที่สาคั
ประโยชนไดมากมาย โดยเฉพาะกระดาษสาเปนกระดาษคุณภาพดี ทนทานไมกรอบเปอยยุยงาย และเก็บ
ไดนาน
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10
ใชทาฟ
ํ น

การแปรรูปปอสา
การแปรรูปเปลือกปอสาสวนใหญเปนการทํากระดาษสาดวยมือ มีขน้ั ตอนหลัก 4 ขั้น คือ
1. การเตรียมวัตถุดบิ ไดแก การคัดเลือกวัตถุดบิ การตัด การแชนํา้ การตม และการลาง
2. การทําใหเปนเยื่อ
3. การทําเปนแผนกระดาษ
4. การลอกแผนกระดาษและตกแตงเพิ่มเติม

1. การเตรียมวัตถุดิบ
คัดเลือกเปลือกปอสาที่ออนและแกแยกจากกัน นําไปแชนําประมาณ
้
3 ชั่วโมงขึ้นไป แตไมควรเกิน
24 ชั่วโมง การแชนําจะช
้ วยใหเปลือกปอสาออนตัว จากนัน้ นําไปใสภาชนะตม ใสโซดาไฟหรือนํ้าดางจากขี้
เถา เพื่อชวยใหโครงสรางของเปลือกปอสาเปอยและแยกจากกันเร็วขึ้น ถาตมปอสาออนใชโซดาไฟนอย ตม
เปลือกแก ตองใชมากขึ้น การตมแตละครั้งใชโซดาไฟ ประมาณ 10-15% ของนําหนั
้ ก ถาใชมากไปจะทําให
เยื่อถูกทําลายมากในระหวางตม ตมนานประมาณ 2-3 ชัว่ โมง เมือ่ ตมเสร็จแลวนําปอสาลางนํ้าจนหมดดาง
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2. การทําใหเปนเยื่อ

1. การทุบดวยมือ

2. การใชเครือ่ งตีเยือ่

การทุบดวยมือตองใชเวลานาน ปาสาหนัก 2 กก. ใชเวลาทุบนานประมาณ 5 ชัว่ โมง สวนการใช
เครื่องตีเยื่อใชเวลาประมาณ 35 นาที
จากนั้นนําไปฟอกเยื่อกระดาษสาทั่วไปฟอกไมขาวนัก แตถาตองการใหกระดาษสาสีขาวมาก ๆ ก็
ใชผงฟอกสีเขาชวย ไดแก Sodiumhypoochloride หรือ Calcium hypochloride ประมาณ 1 : 10 โดยนําหนั
้ ก
ผสมในเครือ่ งตีเยือ่ ฟอกนานประมาณ 35 นาที ถาไมมเี ครือ่ งตีเยือ่ ก็ใชนํ้ายาฟอกเขมขน 15 กรัมตอนํา้
1 ลิตร แชเยื่อลงในนํายาฟอกนานประมาณ
้
12 ชัว่ โมง นําเยื่อไปลางนํ้าจนหมดกลิ่นนํายาแล
้
วจะนําเยื่อไป
ยอมสีตามตองการ จากนัน้ นําเยือ่ เตรียมไวสาหรั
ํ บทําแผนกระดาษตอไป

นําเยื่อปอสามาละลายนํ้า ใสในบอซีเมนตตีใหแตกกระจาย

3. การทําเปนแผนกระดาษ
นําเยื่อปอสาใสในอางหรือภาชนะที่เหมาะสม ใสนํ้าใหมีระดับพอเหมาะแลวใชไมพายคนเยื่อใน
อางนํ้าใหทั่ว เพื่อใหเยื่อลอยตัวและกระจายออกจากกันอยางสมํ่าเสมอ จากนัน้ นําแมพิมพสาหรั
ํ บทําแผน
กระดาษมาชอนเยือ่ ตอไป ซึ่งมีการทําแผนได 2 วิธีคือ
1. แบบตัก ใชแมพิมพซึ่งมีลักษณะเปนตะแกรงไนลอนขนาดกวาง 50 ซม. ยาว 60 ซม. (ขนาด
ตะแกรงขึ้นอยูกับขนาดกระดาษที่ตองการ) ชอนตักเยือ่ เขาหาตัวยกตะแกรงขึน้ ตรง ๆ แลวเทนําออกไปทาง
้
ดานหนาโดยเร็ว จะชวยใหกระดาษมีความสมํ่าเสมอ
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2. แบบแตะ มักใชตะแกรงที่ทาจากผ
ํ
าใยบัวหรือผามุง ซึ่งมีเนื้อละเอียด และใชวิธีชั่งนําหนั
้ กของเยื่อ
เปนตัวกําหนดความหนาของแผนกระดาษ นําเยื่อใสในอางนํ้าใชมือแตะเกลี่ยกระจายเยื่อบนแมพิมพให
สมํ่าเสมอ

4. การลอกแผนกระดาษและตกแตงเพิม่ เติม
นําตะแกรกไปตากแดดประมาณ 1-3 ชัว่ โมง กระดาษสาจะแหงติดกันเปนแผน จึงลอกกระดาษสา
ออกจากแมพิมพ เปลือกปอสาหนัก1 กก. สามารถทํากระดาษสาไดประมาณ 10 แผน
กระดาษสาที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง มีการตัดแปลงมาใชทาสิ
ํ ่งของตาง ๆ มาก
ขึ้น แตเดิมสวนใหญใชทาร
ํ ม วาวกระดาษหอของ กระดาษแบบเสื้อ กระดาษที่ใชเขียนพุทธประวัติ คัมภีร
เปนตน ปจจุบนั นํามาใชอยางกวางขวาง เชน สมุดจดที่อยู เบอรโทรศัพท กระดาษเขียนจดหมายพรอมซอง
บัตรอวยพรตาง ๆ ดอกไมประดิษฐ โคมไฟ ภาพวาด เสือ้ ผาชุดวิวาห ชุดผาตัด กระดาษเช็ดมือกระดาษชําระ
ใชซับเลือด กระดาษหอเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย กอนนําไปฆาเชือ้ โรค ฯลฯ ทําใหกระดาษสา
เปนที่รูจัก และไดรับความนิยมอยางกวางขวางมากขึ้นในปจจุบัน

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

