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การจัดสวนไผตง
แมลงศัตรูของไผตง
การปองกันก ําจัด
การตัดแตงกอ
การทํ าหนอไมไผตงหมก
การตัดหนอไมไผตง
ปฏิทินการปฎิบัติดูแลไผตง
เอกสารอางอิง

บทนํ า
ไผตงเปนทรัพยากรชนิด

หน่ึงที่มีคาตอการดํ ารงชีวิตของ
คนไทยมาชานานเพราะทุกสวน
ของไผตงต้ังแตรากไปจนถึงยอด
สุดของลํ าตน สามารถนํ ามาใช
ประโยชนไดทั้งสิ้น เชน ลํ าตนใช
ทํ าเคร่ืองเรือน เคร่ืองจักสาน 
บานพักอาศัย เปนวัตถุดิบในโรง
งานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อ
กระดาษ รากที่ยึดกันเหนียว
แนนจะชวยยึดดินตามบริเวณ
ห  วยหนองคลองบึงไม  ให พั ง
ทลายหรือลดกระแสน้ํ าที่เชี่ยว
กรากจากอุทกภัยได นอกจากน้ี
หนอที่มีรสหวานกรอบอรอยจะ
ถูกนํ ามาใชประกอบเปนอาหาร
ได   ทั้งในรูปของหนอไม สด 

นอไมดอง หรือแปรรูปอ่ืนๆ จากคุณประโยชนดังกลาวน้ี จึงท ําใหมีผูนิยมปลูกไผตงกันแพรหลายมาก
ึ้น บางรายยึดเปนอาชีพหลักหรือบางรายท ําเปนอาชีพเสริม ชวยเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกชองทาง
น่ึงดวย
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สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการปลูก
สภาพพ้ืนท่ี
ควรปลูกในพ้ืนท่ีราบ น้ํ าทวมไมถึง ดินควรเปนดินรวน หรือดินรวนปนทรายมีการระบายน้ํ าดี

สภาพภูมิอากาศ
ไผตงข้ึนไดดีเกือบทุกสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไป

ตองมีความชื้นเหมาะสม คือมีฝนตกเฉล่ียประมาณ 
1,000 มิลลิเมตร ตอป

พันธุไผตง
พันธุไผตงท่ีกรมสงเสริมการเกษตรแนะนํ าคือ
1. ไผตงดํ า
พันธุไผตงชนิดน้ีลํ าตนจะมีสีเขียวเขม อมดํ า ใบจะมี

สีเขียวเขม หนาใหญและมองเห็นรองใบไดชัดเจน หนอจะ
มีขนาดปานกลางน้ํ าหนักโดยเฉลี่ย 3-6 กิโลกรัม หนอไม
ไผตงชนิดนี้จะมีรสหวาน กรอบ เน้ือเปนสีขาวละเอียดและ
ไมมีเสี้ยน จึงเปนพันธุท่ีนิยมปลูกเพ่ือผลิตหนอและทํ าตง
หมก ซ่ึงจะเปนการชวยเพ่ิมคุณภาพของหนอใหดีข้ึนไปอีก 
พันธุไผตงชนิดน้ีจึงไดชื่อวาเปนพันธุที่ใหหนอที่มีคุณภาพ
และมีชื่อเรียกจนเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปวา "ไผตงหวาน"

2. ไผตงเขียว
พันธุ ไผตงเขียวน้ีจะมีขนาดของลํ าตนเล็กและสั้น

กวาไผตงดํ า สีของลํ าตนจะเปนสีเขียว เน้ือไมบาง ไมคอย
แข็งแรง ถามีลมแรง ๆ ทํ าใหหักพับลงมาไดงาย ใบมี
ขนาดปานกลาง บางและสีเขียวเขม จับแลวไมสากมือ 
หนอมีน้ํ าหนัก 1-4 กิโลกรัม หนอไมไผตงชนิดน้ีจะมี 
รสชาติหวานอมข่ืนเล็กนอย เน้ือเปนสีขาวอมเหลือง นอก
จากน้ีแลวไผตงเขียวยังมีความคงทนตอสภาพแหงแลงไดดี 
เหมาะที่จะปลูกใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีผูนิยม
ปลูกกันมากไมแพไผตงดํ า
สารบัญ
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การขยายพันธุ
ไผตงสามารถขยายพันธุได 5 วิธีคือ การขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ  

แยกเหงา ช ําปลอง และการขยายพันธุโดยการปกช ําแขนง ซึ่งมีวิธีทํ าดังน้ี

1. การเพาะเมล็ด
ไ ผ  ต ง เ ม่ื อหมดอายุ ขั ย จ ะออกดอกและตาย  ปก ติ ไผ  ต งจะ เ ร่ิมออกดอกใน เ ดือน  

พฤศจิกายน-มกราคม เมล็ดไผตงจะเร่ิมแกและรวงหลนประมาณเดือน มีนาคม-เมษายน เกษตรกร
สามารถนํ าเมล็ดไผตงที่ไดไปท ําการเพาะตอไปโดยวิธีการดังน้ี

        1.1 การเก็บเมล็ดพันธุ
              - เมล็ดไผตงเม่ือแกจัดจะรวงลงพื้น 

เกษตรกรควรทํ าความสะอาดหรือถางโคนตนใหเตียน 
เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเมล็ดไผตง หรือใชวัสดุ
หรือตาขายรองรับเมล็ดพันธุไผตง กรณีเขยาตนใหเมล็ด
รวงจากตน

              - รวบรวม เมล็ดพันธุไผตงท่ีได ทํ าการ
ฝดดวยกระดงก็จะไดเมล็ดท่ีสมบูรณ

              - นํ าเมล็ดท่ีสมบูรณมาขัด นวดเอา
เปลือกออกโดยใชพ้ืนรองเทาแตะฟองน้ํ า ขัดนวดเมล็ดบน
กระดง และฝดเอาเปลือกออก

              - นํ าเมล็ดท่ีไดไปผ่ึงแดด ประมาณ 1 แดด ก็สาม
และไมควรเก็บเมล็ดไวเกิน 1 เดือน เพราะจะท ําใหเปอรเซ็นตความ

        1.2 วธิกีารเพาะกลาไผตง
              - เมล็ดไผตงท่ีจะเพาะควรขัดเอาเปลือก

นอกออกกอนถาเพาะทั้งเปลือกนอกเมล็ดจะงอกชาและ
เติบโตไมสม่ํ าเสมอ

              - นํ าเมล็ดไปแชน้ํ า 2 คืน หรือแชเมล็ด
ดวยน้ํ าอุนประมาณ 2 ชั่วโมงแลวแชนํ ้าอีก 1 คืน

              - นํ าเมล็ดข้ึนจากน้ํ า แลวหอหุมเมล็ด
ดวยผารดน้ํ าใหช้ืนอยูเสมอประมาณ 2 คืน เมล็ดจะเร่ิม
งอก

              - นํ าเมล็ดที่เร่ิมงอกไปลงแปลงเพาะที่มีข้ีเถา
ประมาณ 4 น้ิว หวานเมล็ดแลวกลบดวยดินหนาประมาณ 1 ซม. ค
แหง และฟางขาว
ารถนํ าไปเพาะได เพือ่ปองกันแมลง
งอกลดลง
สารบัญ

แกลบผสมดินและทรายรองพื้นหนา
ลุมแปลงดวยวัดสุคลุมดิน เชน หญา
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              - ทํ าการยายกลา ภายหลังจากการเพาะลงแปลงแลวประมาณ 15 วัน ซ่ึงตนกลาไผ
ตงจะมีความสูงประมาณ 2-3 น้ิว ยายกลาท่ีแข็งแรงลงถุงเพาะและอนุบาลไวในเรือนเพาะชํ า หรือในที่
รมรํ าไร ประมาณ 6-8 เดือน ก็นํ าไปปลูกตอไป

2. การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
เราสามารถใชตนกลาไผตงท่ีไดจากการเพาะเมล็ดมาเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ซ่ึงเปนการนํ าตนกลามา

ขยายพันธุใหไดปริมาณมาก ๆ เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนตนพันธุ ตลอดจนการแกไขปญหาตนพันธุท่ี
มาจากการเพาะชํ ากิ่งแขนงออกดอกและตายเพราะกิ่งแขนงที่นํ ามาจากตนแมที่มีอายุมากพรอมที่จะ
ออกดอกกิ่งแขนงนั้นจะมีอายุเทากับตนแม ฉะน้ันเม่ือตนแมออกดอก ก่ิงแขนงท่ีนํ าไปปลูกก็จะออกดอก
ตายดวยเชนกัน แตการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือตองอาศัยข้ันตอนและเทคนิคทางวิชาการมาก จึงควรเปนหนา
ที่ของหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนเปนผูด ําเนินการผลิต

3. การขยายพันธุโดยการแยกกอ เหงา
การขยายพันธุวิธีน้ีจะตองคัดเลือกเหงาท่ีมีอยู 1-2 

ป จะตัดใหตอสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร แลวท ํา
การขุดเหงากับตอออกจากกอแมเดิม โดยระวังอยาใหตา
ที่คอเหงาแตกเสียหายได เพราะตาน้ีจะแตกเปนหนอตอ
ไป สวน "หนอเจา" เปนหนอที่ขุดข้ึนมามีขนาดเล็ก 
สามารถแยกกอไปปลูกไดเชนกัน การขยายพันธุวิธีน้ีจะ
ไดเหงาแมที่สะสมอาหารอยูมากจึงมีอัตราการอดตายสูง
ทํ าใหหนอแข็งแรงและไดหนอเร็วกวาวิธีขยายพันธุโดย
การใชก่ิงแขนงหรือลํ า ไดพันธุตรงกับสายพันธุเดิม แตไม
เปนท่ีนิยมเน่ืองจากเสียเวลาแรงงาน และส้ินเปลืองคาใช
จายมาก

4. การขยายพันธุโดยใชลํ า
การขยายพันธุวิธีน้ีจะตองท ําการคัดเลือกลํ าท่ีมีอายุ

ประมาณ 1 ป แลวนํ ามาตัดเปนทอนๆ โดยใหแตละทอน
มี
1 ขอ ซ่ึงการใชทอนตัด 1 ขอ จะตองตัดตรงกลางและให
รอยตัดท้ังสองหางจากขอประมาณ 1 คืบ และควรเปนลํ า
ที่มีแขนงติดอยูโดยจะตองตัดใหแขนงเหลือยาวประมาณ 
1 คืบดวย จากน้ันจึงนํ าไปช ําในแปลงเพาะชํ า โดยวางให
ขออยู ระดับดินและใหตาหงายข้ึนระวังอยาใหตาไดรับ
อันตราย แลวใสน้ํ าลงในปลองไผตงใหเต็ม และคอยเติม
น้ํ าใหอยูเต็มอยูเสมอ
สารบัญ



การปลูกไผตง,ไผตง 5

หนาก

การเพาะวิธีน้ีจะตองหม่ันดูแลรดน้ํ าใหความชุมช่ืนอยูเสมอหลังจากน้ันประมาณ 2-4 สัปดาหจะ
พบหนอและรากแตกออกมา เม่ือหนอแทงรากแข็งแรงเต็มท่ี ประมาณ 6-12 เดือน ก็ท ําการยายปลูก
ได

5. การขยายพันธุโดยใชกิ่งแขนงปกชํ า
กิ่งแขนงคือ กิ่งที่แยกออกจากลํ าตนไผตรงบริเวณขอ ซ่ึงโคนก่ิงแขนงจะมีรากงอกเห็นไดเดนชัด 

การใชกิ่งแขนงขยายพันธุเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายเพราะสะดวกและงาย โดยมีการ
คัดเลือกดังน้ี

              - ใหเลือกก่ิงแขนงท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-1 1/2 น้ิว
              - ใหเลือกรากของก่ิงแขนงท่ีมีสีน้ํ าตาลหรือน้ํ าตาลอมเหลืองและมีรากฝอยแตกจาก

รากแขนงแลว
              - ใหเลือกก่ิงแขนงท่ีใบยอดคล่ีแลว และกาบหุมตาหลุดหมดแลวเชนกัน
              - ใหเลือกก่ิงแขนงท่ีมีอายุ 4-6 เดือน ถาเปนก่ิงคางปย่ิงดี

การค
        
       

ให เหลือยา
กันยายน-ต

       
หรือมากกวา
เปนท่ีลุมคว

       
ประมาณ 3
อนนี้ หนาถัดไป

ดัเลือกก่ิงแขนง
ข้ันตอนในการปกชํ าก่ิงแขนง
 เม่ือไดคัดเลือกก่ิงแขนงแลว ทํ าการ
ว 80-100 เซนติเมตร กา
ุลาคม ซ่ึงเปนชวงท่ีมีก่ิงแขนงมาก โด
      - เตรียมแปลงเพาะช ําโดยการ
นั้นท ําการยอยดินและปรับพื้นที่ใหส
รทํ าการยกรองเพ่ือใหมีการระบายน้ํ า
      - ขุดรองใหเปนแนวเหนือ-ใต แ
0 เซนติเมตร เพื่อใหกิ่งแขนงไดรับแส
สารบัญ

ตัดแยกก่ิงแขนงออกจากลํ าไผ จากน้ันตัดปลายก่ิงออก
รปกชํ าควรจะทํ าในปลายฤดูฝนหรือในราวเดือน 
ยปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี
ไถพรวนดิน แลวควรตากดินท้ิงไวประมาณ 2 สัปดาห 
มํ ่าเสมอในกรณีท่ีพ้ืนท่ีเปนท่ีดอนน้ํ าทวมไมถึง และถา
ไดดี
ละขุดใหลึกประมาณ 15 เซนติเมตร แตละรองหางกัน
งแดดทั่วถึงกันทุก ๆ ดาน
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หน

             - นํ าก่ิงแขนงปกชํ าลงในรองใหหางกันประมาณ 15-20 เซนติเมตร กลบดินแลวใช
เทาเหยียบใหแนนรดน้ํ าทันที หลังจากชํ าเสร็จแลวทํ าหลังคาดวยทางมะพราวเพื่อบังแดด หมั่นดูแล 
รดน้ํ าทุกวันหรือวันเวนวัน

             - หลังจากปกชํ าแลวประมาณ 6-8 เดือน ก่ิงแขนงท่ีชํ าไวจะแตกแขนงใบและรากที่แข็ง
แรงพรอมท่ีจะยายลงปลูกในแปลงได การปกช ําก่ิงแขนงอาจดํ าเนินการเพาะชํ าในถุงพลาสติกสีดํ าขนาด 
8x10 น้ิว สามารถเจริญเติบโตไดดีเชนกัน

ถามีการขนยายกลาในระยะทางไกล ๆ ควรยายกลาลงชํ าในถุงพลาสติกท้ิงไวประมาณ 1 เดือน 
เพื่อใหตนกลาก่ิงแขนงท่ีชํ าไวแตกแขนงใบ และราก ต้ังตัวไดและมีความแข็งแรง

การเตร
กา
คว

ในพื้นที่ท
พื้นที่ใหเ
ากอนนี้ หนาถัดไป

ียมพื้นที่และการปลูก
รเตรียมพ้ืนท่ี
รเตรียมพื้นที่ไวตั้งแตฤดูแลง ซึ่งจะท ํางานไดสะดว
ี่เปนแอง ท่ีลุมน้ํ าขัง มีเนินหรือมีตออยูในพ้ืนท่ีตอ
รียบ แตถาเปนพื้นที่ราบอยูแลว แคไถพรวนก ําจัด
กสามารถลงมือปลูกไดทันในตนฤดูฝน โดย
งไถบุกเบิก กํ าจัดตอออกใหหมด ปรับสภาพ
วัชพืชอยางเดียวก็พอ
สารบัญ
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ฤดูปลูก
        ในแหลงที่สามารถใหนํ ้าไดตลอดท้ังป ก็สามารถปลูกไผไดตลอดปเชนกัน ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือควรปลูกต้ังแตฝนเร่ิมตก จนถึงปลายเดือนมิถุนายน หากฝนทิ้งชวง ควรใหน้ํ าชวย

ระยะปลูก
ระยะปลูกท่ีเหมาะสมระหวา

ตงไดประมาณ 25-45 ตน ทั้งน
ถาปลูกไผตงดํ า ควรปลูกหาง
และถาสภาพดินเลว ไผไมคอยเจร

การเตรียมหลุมปลูก
หลุมที่ปลูกไผตงควรมีขนาด

ฟอสเฟต 1 กระปองนม (ประมา
(ประมาณ 1 กิโลกรัม) และยาฆา
ใหทั่วแลวกลบกลับคืนลงไปในหล

การปลูก
ถาเปนตนกลาไผตงที่ไดจา

นอยกวา 14 เดือน หรือความสูง
ขดมวนงออยูกนถุง สํ าหรับการ
ที่มีเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา
สมบูรณปราศจาก การทํ าลายขอ
ปลูกใหลึกเทากับระดับดินเดิมแล
ยึดตนไผ เพือ่ปองกันลมโยก หลัง
นาถัดไป สารบัญ

งตน x ระหวางแถว คือ 6-8 x 6-8 เมตร ในพ้ืนท่ี 1 ไร จะปลูกไผ
ี้ระยะปลูกควรพิจารณาจากพันธุไผตง และสภาพความสมบูรณของดิน 
กวาไผตงเขียว เพราะขนาดลํ าของไผตงดํ าจะใหญกวาไผตงเขียว  
ิญเติบโต ควรใชระยะปลูกที่ถี่กวาสภาพดินดี

 กวางxยาวxลึก ไมนอยกวา 50x50x50 เซนติเมตร ใหใชปุยหิน
ณ 300-500 กรัม) ตอหลุม ผสมปุยคอกเกาที่สลายตัวแลว 1 บุงก๋ี 
แมลงฟูราดาน 1-1.5 ชอนแกง (10-15 กรัม) คลุกเคลากับดินบน
มุ ใหระดับดินสูงกวาเดิมเล็กนอยเผ่ือสํ าหรับดินยุบตัวภายหลัง

กการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ควรเปนตนกลาท่ีมีความสมบูรณ มีอายุไม
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร มีระบบรากฝอยแผกระจายและสมบูรณไม
คัดเลือกตนกลาไผตงที่ไดจากการชํ ากิ่งแขนงน้ัน ควรเปนตนกลา 

 2.5 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 80 เซนติเมตร มีสภาพแข็งแรง
งโรคและแมลงการปลูกควรนํ าตนกลาไปปลูกตรงกลางหลุมท่ีเตรียมไว
วพูนดินบริเวณโคนตนใหเปนเนินสูงข้ึนเล็กนอย ใชไมปก เปนหลักผูก
จากน้ันตองรดน้ํ าตามทันที เพื่อชวยใหเม็ดดินกระชับราก นอกจากน้ี
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ตนไผที่เพิ่งปลูกจะไมทนตอแสงแดด และความรอนสูง ตองใชทางมะพราวหรือวัสดุอ่ืน ชวยพราง 
แสงแดด จนกวาตนกลาจะมีใบใหญและต้ังตัวไดแลว จึงคอยปลดออก

การปลูกพืชแซม
ในระหวางที่ตนไผ

1-2 ปแรก ควรจะปลูกพ
ปลูกผัก พืชไร หรือไมผ
เปนตน หลังจากไผตงโ
สามารถปลูกพืชแซมได 
เพราะเปนพืชที่ทนรมไดด
สมุนไพรอีกหลายชนิดท่ีท
ท่ีไมไดปลูกพืชแซมควรป
คลุมดินเพื่อรักษาหนาดิน
พันธุในอัตรา 2-3 กก./ไ

การจัดสวนไผตง
การใหนํ้ า

       ตนไผตงปลูกใหมใ
หลังจากน้ันเม่ือไผตงต้ังต
อยูกับสภาพความช้ืนของ
เพื่อรักษาความช้ืนใหกับด

การใสปุย
        การใหปุย ในชวงป
จะตองมีการไถพรวนและ
พืช ปกตินิยมไถพรวนใน
ไดยาก
หนาถัดไป

ตงเพิ่งเร่ิมปลูกยังเล็กอยูในชวง 
ืชแซม เพ่ือเสริมรายได อาจจะ
ลอายุส้ัน เชน กลวย มะละกอ 
ตแลวแดดสองผานไดนอย ก็ยัง
พืชที่ปลูกไดผลดีก็คือ กระชาย 
 ี นอกจากกระชายแลว ยังมีพืช
นรมและไดผลดี เชนกัน ในสวน
ลอยใหมีหญาข้ึนตามธรรมชาติ แล
และความชื้นภายในดิน เชน ถ่ัวลา
ร

นระยะแรกน้ัน จะขาดน้ํ าไมไดตอ
วัไดดีแลว อาจเวนระยะหางออกไป
ดินและเม่ือถึงฤดูแลงควรหาวัสดุ เชน
นิ

แรกไผตงสามารถใชปุยท่ีคลุกเคลาไ
ใสปุย หลังจากเก็บหนอขายแลวจะท
ชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน กอน
สารบัญ

ะคอยควบคุมการตัด หรืออาจจะปลูกพืช
ย เพอราเลีย คุดซู ก็ได โดยหวานเมล็ด

งคอยดูแลรดน้ํ าใหดินมีความชื้นอยูเสมอ 
บางปริมาณ และความถ่ีของการใหน้ํ าข้ึน
 หญาแหง ฟางแหง คลุมบริเวณโคนตน 

ปกับดินปลูกไดในระยะปตอ ๆ ไปจ ําเปน
 ําการตัดแตงกอและไถพรวนเพ่ือกํ าจัดวัช
ที่ดินจะแหง เพราะถาดินแหงจะไถพรวน
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        การใสปุยจะใสในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ปุยที่นิยมคือปุยคอกหรือปุยหมักโดยจะใสในอัตรา 
1-1.5 ตันตอไร (40-50 กก. หรือ 4-5 บุงก๋ีตอกอ) หรืออาจใชปุยวิทยาศาสตร สูตร 15-15-15 
อัตรา 2-4 กก. ตอกอ รวมกับปุยคอก
        ในกรณีท่ีตองการเรงการออกหนอ นอกเหนือจากปุยปกติแลวจะมีการใสปุยยูเรีย (46-0-0) ใน
อัตรา 1-2 กก. รอบ ๆ กอ โดยระวังอยาใหโดนหนอ เพราะจะท ําใหหนอเนาได และถาตองการใหหนอ
มีคุณภาพดีย่ิงข้ึนควรใสปุยสูตร 13-13-21 เพ่ิมไปในอัตรา 1 กก. ตอกอโดยใสไปพรอมๆ กับยูเรีย
        การปลูกไผตงจะเนนปุยคอกหรือปุยหมักเปนหลัก ไมควรใสปุยวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียว 
เพราะจะท ําใหกอไผทรุดโทรมเร็ว

แมลงศัตรูของไผตง
แมลงศัตรูของไผตงที่ส
1. แมลงประเภทเจาะไ

ระยะที่ไผตงกํ าลังเจริญเติบโต
ปลองภายในกาบหุมหนอที่ก
พวกนี้ไดแก ดวงงวงปกแข็ง

2. เพลี้ยแหง เปนแ
เปนกอนเหมือนแปง ทํ าใหก

การปองกันกํ าจัด
การกํ าจัดและควบคุม

แปลงปลูกไผตง ใหใชสารเคม
ํ ารวจพบและท่ีมีการระบาดอยูบางในขณะน้ี ไดแก
ชหนอ และปลองออน เปนแมลงท่ีมีอันตรายสํ าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะใน
จากหนอออนเปนลํ าตน แมลงพวกนี้จะเขาท ําลายกัดกินเน้ือเย่ือท่ีออนของ
ํ าลังเจริญเติบโต จะท ําใหหนอและปลายยอดออนเนา และหักตาย แมลง

มลงท่ีชอบเกาะอยูตามหนอออนหรือตามใบออนเพ่ือดูดน้ํ าเล้ียงจะมองเห็น
าบใบและยอดหงิกงอ ชะงักการเจริญเติบโต

โดยใชสารเคมีปราบศัตรูพืช คือเม่ือพบวามีการระบาดของโรคแมลงใน
ปีราบศัตรูพืช เชน มาลาไธออน หรือเซฟวิน ผสมน้ํ าราดท่ีหนอและราก
หนาถัดไป
 สารบัญ
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การตัดแตงกอ
ไผตงก็เหมือนตนไมทั่ว ๆ ไป ตองมีการตัดแตงหลังการเก็บเก่ียวหนอในชวงฤดูฝน โดยแตงกอใน

ชวงฤดูแลง ประมาณเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ควรตัดแตงกอใหสะอาด โดยด ําเนินการดังน้ี
1.ตัดก่ิงเปนโรค และก่ิงแหงออก
2.กอไผตงที่อายุ 1-2 ป จะไมมีการตัดหนอ ท้ังน้ี

เพ่ือไวเปนลํ าสํ าหรับเล้ียงกอ ใหเจริญเติบโตและขยายกอ
ใหญขึ้น

3.กอไผตงท่ีมีอายุ 2 ป ใหเลือกตัดหนอท่ีชิดลํ าอ่ืน 
หนอที่ไมสมบูรณ และหนอตีนเตาออก เหลือไวเพียง 5-7 
หนอ ตอกอ

4.กอไผตงท่ีมีอายุ 3 ปข้ึนไป ใหเลือกตัดลํ าที่แก
อายุเกิน 3 ปข้ึนไป ออกขายหรือใชประโยชนตามความ
เหมาะสม โดยเหลือลํ าแมท่ีสมบูรณ ไวประมาณ 10-20 
ลํ าตอกอ เพ่ือเล้ียงกอและเล้ียงหนอท่ีออกใหม การตัดลํ า
แกออกน้ีควรตัดจากลํ าที่อยูกลางกอ กอไผตงจะไดโปรง
และขยายกอออกกวางข้ึน

การทํ าหนอไมไผตงหมก
หนอไมหมกหรือตงหมกหรือตงหวานเปนหนอไมที่ตลาดต

ธรรมดา เน่ืองจากรสชาติและคุณภาพของหนอจะดีกวา ลักษณ
เน้ือขาว ออนน่ิมและหวานกรอบ สามารถสังเกตความแตกตางได
เหลือง สวนหนอไมธรรมดาหรือหนอท่ีไมไดหมกน้ันสีจะออกสีน้ํ าต
        ฤดูที่เหมาะในการทํ าตงหมกคือชวงตนฝนประมาณเดือนเม
หนอไมเร่ิมแทงหนอ พันธุที่นิยมทํ าตงหมก คือ ตงจีนหรือตงดํ า แ
มาทํ าตงหมกมากข้ึน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหนอตงเขียว ใหดีข้ึน
        การทํ าหนอไมหมก คือการปองกันไมใหหนอไมถูกแสงแดดซ
        1. การใชข้ีเถาแกลบ ในฤดูฝนเวลาท่ีหนอไผตงโผล
พนผิวดินไดประมาณ 2-3 น้ิว (ประมาณคร่ึงฝามือ)  
ใหเอาปบกนทะลุหรือเขงกนทะลุใบเล็ก ๆ มาครอบหนอ
แลวเอาข้ีเถาแกลบใสใหเต็มพอหนอไผตงโตสูงพน ปบข้ึน
มาประมาณ 1 น้ิว ก็เอาปบและข้ีเถาแกลบออกแลวตัด
หนอได
        การหมกดวยวิธีน้ีมีขอดีหลายประการ เชน ตัด
หนอไดงาย หนอไมสกปรกและยังเชื่อวาทํ าใหหนอหวาน
ข้ึน เน่ืองจากข้ีเถาแกลบมีธาตุอาหารโปแตสเซียมอยูดวย แตถาตอ
เพราะจะตองมีปบ และข้ีเถาแกลบ จ ํานวนมาก จนบางแหงไมสามา
สารบัญ

องการมากราคาสูงกวาหนอไมไผตง
ะของหนอไมหมกจะเปนหนอที่อวบ  
 คือ สีของหนอจะเปนสีน้ํ าตาลอม
าลดํ า มีนวล
ษายน-พฤษภาคม ซึ่งจะเปนชวงที่
ตปจจุบันพวกที่ปลูกตงเขียวก็เริ่มหัน
ใหทัดเทียมกับตงดํ าดวย
ึง่มีวิธีทํ าไดหลายวิธีคือ

งท ําจ ํานวนมากๆ ก็มีปญหา เชนกัน 
รถทํ าวิธีน้ีได
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        2. การใชดินพอกถาหาปบและข้ีเถาแกลบไมไดก็
สามารถใชดินบริเวณรอบ ๆ กอไผ นํ ามาพอกปดหนอให
สูงประมาณ 1 ศอก พอหนอพนดินท่ีพอกไดประมาณ 1 
น้ิว ก็ท ําการตัดหนอได
        ในการทํ าหนอไมไผตงหมกหรือหนอไมหวานโดย
วิธีใชดินพอกน้ี มีขอคํ านึงคือจะทํ าใหเราไมสามารถเล้ียง
ลํ าแมท่ีแข็งแรงสมบูรณท่ีสุดได     เน่ืองจากเราขุดหนอไป
ขายจนลืมนึกถึงการเล้ียงลํ าแมหรือบางทีนึกถึงไดแตไมทราบ
ถูกดินกลบไว ฉะน้ันลํ าท่ีปลอยใหเปนลํ าแมอาจเปนลํ าที่ไมด
เดินกอ) ก็ทํ าไดยากและเม่ือมีการพูนดินข้ึนทุกปแลว ไมมีก
ทํ าใหกอไผลอยเปนผลใหกอไผทรุดโทรมไดเร็วและออกหน
อาจท ําไดดังน้ีคือ

1.ทํ าการหมกปเวนป หรือหมกสองปแลวปลอยตามปก
แยกกัน ท้ังน้ีเพ่ือใหไผตงท่ีผานการหมกมีลํ าแมท่ีสมบูรณเต็ม

2.มีการหมกกอเวนกอ เพื่อที่จะเลี้ยงลํ าแมท่ีสมบูรณได
3.หมกเพียงครึ่งกอ (สลับซาย-ขวา)
4.ตองเอาดินท่ีพูนโคนออกทุกป หลังตัดหนอแลว

การตัดหนอไมไผตง
ไผตงจะเร่ิมแทงหนอเม่ือเร่ิมเขาฤดูฝน การตัดห

โดยใชเสียมหางปลาตัดหนอบริเวณกาบใบท่ี 3 จากโคนห
แตกหนอในปถัดไป สํ าหรับหนอท่ีไมแข็งแรงใหตัดออกท้ิงไป
หนอไมสดสงตลาด หนอไมไผตงท่ีตัดไวนาน ๆ จะท ําใหคว
ขายทันที ในการตัดหนอควรเร่ิมตัดหนอจากกลางกอกอน 
อวบใหญท่ีอยูดานนอกควรมีการรักษาไวเพ่ือใหเปนลํ าแมเล
ตํ าแหนงของหนอท่ีควรจะเปนลํ าแมเพราะ
ีพอ รวมท้ังการกํ าหนดระยะหาง (หรือการ
ารเอาดินท่ีพูนออก หรือเอาออกไมหมด จะ
อนอยในปตอไป การแกไขปญหาดังกลาว

ติ 1 ป หรือไมก็แบงพื้นที่หมกเปนแปลง ๆ 
ท่ีผลผลิตจะไดไมลดลงในปตอไป


นอจะตัดเม่ือหนอยาวประมาณ 1 ฟุต  
นอ ซ่ึงจะเหลือตาไว 2-3 ตา สํ าหรับ 
 การตัดหนอควรทํ าตอนเชามืด เพื่อจะได
ามหวานลดลง ดังน้ัน ควรตัดหนอแลวรีบ
แลวขยายวงออกมารอบนอกกอ สวนหนอท่ี
ีย้งหนอตอไป
สารบัญ
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หนากอนนี้ หนาถัดไป สารบัญ

ปฏิทินการปฎิบัติดูแลไผตง

เอกสารอางอิง

กรมปาไม. 2531 ไมไผ เอกสารเผยแพร กองบํ ารุง กรมปาไม กรุงเทพฯ
เฉลียว วัชรพุกก. 2522 ไผ โรงพิมพ คอมพวิแอคเวอไทซิงค กรุงเทพฯ

ถนอม เปรมรัศมี, ประสาน บ ํารุงราษฎร. 2522 ความรูเร่ืองไมไผเอกสารเผยแพรกรมปาไม
กรุงเทพฯ.

สมจติ ชัยภักดี. 2530. การปลูกไผตง เอกสารคํ าแนะนํ าที่ 82 กองเกษตรสัมพันธ
กรมสงเสริมการ เกษตร กรุงเทพฯ

สุภาวดี ภัทรโกศล. 2529. การปลูกไผตง ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ
สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ.

สํ านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี. 2538. คํ าแนะนํ าเบ้ืองตนในการเก็บและเพาะเมล็ดพันธุไผตง
กรมสงเสริมการเกษตร ปราจีนบุรี

.
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