


เทคนิคการบังคับมัลเบอร์รี่ให้ออกผลบนระบบค้าง

เทคนิคการบงัคบัมลัเบอร์รีใ่ห้ออกผล

บนระบบค้าง

	 มลัเบอร์ร	ี	(Mulberry)		อยูใ่นสกุล	Moraceae	ชือ่วทิยาศาสตร์	Morus spp. 

เป็นพืชวงศ์เดยีวกบั	ปอสา	ขนนุ	มะเดือ่ฝรัง่	และต้นโพธิ	์ซึง่เป็นไม้ผลขนาดเลก็เขตหนาว	 

(temperate	zone)	จัดเป็นไม้ผลในกลุ่ม	deciduous	fruit	plant	หรือประเภท	hard	

wood	มีการพักตัวในฤดูหนาว	ใบจะร่วง	ตาดอกเป็นแบบตารวม	(mix	bud)	จึงมีผล

แบบผลรวม	มีช่อดอกเกิดเหนือตาใบท่ีเกิดข้ึนใหม่ในฤดูกาลนั้น	ๆ	ลักษณะดอกมีทั้ง 

แบบเกสรตวัผู้ตัวเมยีแยกอยูค่นละต้น	(dioecious)	หรอืบางสายพนัธุม์ทีัง้เกสรตวัผูแ้ละ

ตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน	(monoecious)		

	 มัลเบอร์รี		สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในหลายสภาพภูมิอากาศ	ซึ่ง

ส่วนใหญ่ปลกูแบบไม่มกีารจดัการ	แต่ยังสามารถให้ผลผลิตปีละ	1-2	ครัง้	ในช่วงทีอ่ากาศ

อบอุน่หรือช่วงฤดูร้อน	ทนทานต่อโรคและแมลงได้เป็นอย่างด	ีจงึเป็นไม้ผลทีม่ศัีกยภาพ

สูงในการผลิตเชิงระบบเกษตรอินทรีย์	เพราะไม่จ�าเป็นต้องใช้สารเคมีในขบวนการผลิต	

ผลมัลเบอร์รีเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ	มีทั้งขนาดผลส้ันและ

ผลยาว	สีขาว	แดง	และม่วงเข้ม	สามารถรับประทานสดและแปรรูปได้หลากหลาย	เช่น	

แต่งหน้าเค้ก	ท�าแยม	น�้ามัลเบอร์รเีข้มข้น	น�้ามัลเบอร์รีพร้อมดื่ม		เป็นต้น

	 ประเทศไทยในปัจจุบัน	มัลเบอร์รีเป็นท่ีรู้จักและมีผู้บริโภคมากข้ึน	แต่มีพื้นที่

ปลกูไม่มากนกั	ส่วนใหญ่ทีบ่รโิภคเป็นผลติภณัฑ์ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ	ซึง่ไม่สามารถ

น�าเข้าในรูปผลสดได้เน่ืองจากผิวผลบางและเสียหายง่าย	อายุการเก็บรักษาสั้น	จึงเป็น

โอกาสดีที่เกษตรกรในประเทศสามารถผลิตเพื่อรับประทานสดและรวมถึงการแปรรูป

ในอนาคต	โดยเน้นการปลูก	การจัดการก่ิงอย่างเป็นระเบียบและประณีต	โดยเฉพาะ

เทคนิคการโน้มกิ่งและการจัดก่ิงข้ึนค้าง	ซ่ึงจะสามารถกระตุ้นให้ออกดอกและติดผลได้

ตลอดทั้งปี	ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและสม�่าเสมอ
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การจัดการกิ่งอย่างเป็นระเบียบและประณีต	โดยเฉพาะเทคนิคการโน้มกิ่งและ

การจัดกิ่งขึ้นค้างจะสามารถกระตุ้นให้ออกดอกและติดผลได้ตลอดทั้งปี

(ภาพนี้เป็นเทคนิคการโน้มกิ่งอีกวิธีการหนึ่ง)

✿ สายพันธุ์มัลเบอร์รี่

	 มัลเบอร์รี่มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์	มีแหล่งก�าเนิดกระจายกว้างขวางทั่วโลก

ตัง้แต่เขตร้อน	(tropical	zone)	เขตอบอุน่	(subtropical	zone)	เขตหนาว	(temperate	

zone)	และแม้กระท่ังในเขตหนาวเย็น	(sub-arctic	zone)	วัตถุประสงค์หลักเป็นการ

ปลูกเพ่ือน�าใบไปเลี้ยงไหม		แต่มีอีกหลายสายพันธุ์มีการพัฒนาน�าไปใช้ประโยชน์ด้าน

การรบัประทานสด	ด้านการแปรรปู	การปลกูเป็นไม้ประดบัตามอาคารบ้านเรอืน	สถาน

ที่สาธารณะต่าง	ๆ 		ปลูกเป็นไม้บังลม	(win	break)	ตลอดจนเป็นพืชอาหารส�าหรับสัตว์

ป่า	เป็นต้น

	 ปัจจบุนัมกีารจ�าแนกพนัธุม์ลัเบอร์รีอ่อกเป็น	35	สปีซี	่(species)	โดยแบ่งออก

เป็น	2	กลุ่มดังนี้

 กลุม่ที ่1 เป็นกลุม่ทีม่ก้ีานเกสรตวัเมียยาว	หรอื	Dolichostylae		เช่น		Morus 

arabica	Koidz.,	Morus mizuno	Hotta.,	Morus nigriformis	Koidz.,	Morus 

yoshimurai	Hotta.,	Morus formosensis	Hotta.

 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มที่มีก้านเกสรตัวเมียสั้น	หรือ	Macromorus	เช่น		Morus 

serrata	Roxb.,		Morus nigra	L.,		Morus macoura	Mig.,		Morus rubra L.,		Morus 

peruiana	Planchon.,		Morus yunanensis	Koidz.,		Morus wittiorums	Handel.,	

Morus mallotifolia	Koidz.,	Morus miyabeana	Hotta.
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สายพันธุ์มัลเบอร์รี่รับประทานสด (edible mulberry) ที่น่าสนใจ

1.	 White	shahtoot	(M. alba)	เป็นสายพันธุ์ที่มีรสชาติดีมาก	แม้ถูกตากให้แห้งก็ยัง
คงความหวานอยู่	ช่อผลมีความยาวถึง	20	เซนติเมตร

2.	 King	white	(M. macroura)	รสชาติหวานคล้ายน�้าผ้ึง	ผลสุกนิ่ม	สีขาว	ความยาว
ช่อผลประมาณ	10	เซนติเมตร	เหมาะส�าหรับรับประทานสด	ท�าขนมพาย	ของ
หวาน	แยม	อบแห้ง	หรอืเสร์ิฟแบบแช่แขง็	ปลกูง่ายทนทานต่อสภาพความแห้งแล้ง	 
ความหนาวเหน็บ		สามารถตัดแต่งหนักได้ดีเพราะแตกกิ่งก้านสาขาแข็งแรง	 
เหมาะส�าหรับเขตหนาวและกึ่งร้อน

3.	 Dwarf	red	shahtoo	(M. macroura)		มลีกัษณะล�าต้นเตีย้	ใบเป็นหยกัสเีขยีวเข้ม	 
ผลนิ่มสีแดงเข้มขนาดช่อผล	6-10	เซนติเมตร	ชอบแสงแดดจัด	ทนต่อสภาพ 
ความหนาวเหน็บ	ความแห้งแล้ง	การตัดแต่งหนัก	มีการแตกกิ่งก้านสาขาดี

4.	 Dwarf	black		(M. nigra)			มลีกัษณะล�าต้นเตีย้	เป็นพนัธุท์ีต้่องการความหนาวเยน็ต�า่	 
จึงปลูกในสภาพอากาศกึ่งร้อนได้ดี	สามารถให้ผลผลิตได้ยาวนานกว่า	100	ปี	 
ผลมีสีด�า	ขนาดช่อผลใหญ่	ฉ�่าน�้า

5.	 Red	mulberry	(M. rubra)	
6.	 Collier				(M. albra  ×  M. rubra)
7.	 Lllinois	Everbearing
8.	 Pakistan
9.	 Riviera
10.	พันธุ์เชียงใหม่	เป็นพันธุ์ที่มีการปลูกกระจายทางภาคเหนือตอนบน	ในหมู่บ้าน 

ชาวไทยภูเขามานานแล้ว	จะให้ผลผลิตเมื่ออายุได้	3	ปีข้ึนไป	เฉล่ีย	600-700	
กิโลกรัมต่อไร่

11.	พนัธุบ์รุรีมัย์	60		เป็นพนัธุล์กูผสมระหว่างพนัธุพ์ืน้เมอืงของไทย	กบัพนัธุจ์นี	เบอร์	4
12.	พันธุ์ศรีสะเกษ	33	เป็นพันธุ์ลูกผสมเปิด	ของมัลเบอร์รี่พันธุ์	Jing	mulberry	จาก

ประเทศจีน	ต้านทานโรคใบด่างได้ดี	มีผลค่อนข้างใหญ่	
13.	มัลเบอร์รี่ป ่า	พบกระจายท่ัวไปท้ังทางภาคเหนือ	และตะวันออกเฉียงเหนือ 

เจริญเติบโตขึ้นตามริมห้วย	แม่น�้า	แหล่งที่มีความชื้นสูง	เป็นไม้ยืนต้นอายุยืนยาว
ถึง	100	ปี	มีการผลัดใบและพักตัวในช่วงฤดูหนาว	จะแตกใบอ่อนและช่อดอกช่วง

เดอืนมกราคม	ผลจะสกุในเดอืนมนีาคม	ถงึเมษายน		ผลอ่อนมสีเีขยีวเมือ่สุกเตม็ทีจ่ะ

เปลีย่นเป็นสขีาวครีม	รสหวาน	กลิน่หอม	ขนาดช่อดอกยาวประมาณ	10-15	เซนตเิมตร
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1 2

สายพันธุ์มัลเบอร์รี่		(1)	Dwarf	red	shahtoo		(2)	พันธุ์เชียงใหม่

✿ การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่สามารถท�าได้หลายวิธีดังนี้
1.	 ปักช�าลงในแปลง	โดยเลือกก่ิงมัลเบอร์รี่ท่ีมีอายุมากกว่า	6	เดือนขึ้นไป	(สังเกต 

กิ่งเป็นสีน�้าตาล)	น�ามาตัดเป็นท่อนยาวประมาณ	15-20	เซนติเมตร		จุ่มด้วยยา
ป้องกันเชื้อราที่โคนกิ่ง	จากนั้นเตรียมแปลงผสมปุ๋ยคอก	แกลบเผา	แกลบดิบ	 
ปรบัสภาพแปลงให้มคีวามร่วนซยุ	แล้วจงึปักท่อนกิง่พันธุใ์ห้ห่างกนัระยะ	ประมาณ	
10	×10	เซนตเิมตร	ลกึลงในวัสดชุ�าประมาณ	3	ใน	4	ส่วน	แล้วจงึคลมุแปลงด้วยวสัดุ
ต่าง	ๆ 	เช่นฟางข้าว	เศษหญ้าแห้ง	แกลบ	ฯลฯ	เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด	
ช่วยรกัษาความชืน้	ป้องกนัการงอกของวชัพชื	และรดน�า้ให้ชุม่อยูเ่สมอ	จนกว่าอายุ
ได้	6	เดือนก็สามารถน�าไปปลูกได้

2.	 ปักช�าในถุงพลาสติก	วิธีน้ีคล้ายกับการปักช�าในแปลง	แต่ต่างกันที่เปลี่ยนจาก 
แปลงมาเป็นช�าในถุงพลาสติกขนาด	3		×	10	นิ้วแทน	วัสดุช�าประกอบด้วย	ดินด�า	:	
แกลบดบิหรือแกลบเผา	:		ปุย๋คอก	ในอตัราส่วน	3	:	3	:	3	หลงัปักช�าแล้วประมาณ	3	
เดือนก็สามารถน�าต้นกล้ามัลเบอรี่ไปปลูกได้

3.	 การตอนกิ่ง	เหมือนการตอนกิ่งไม้ผลทั่วไป	ซึ่งท�าได้ง่าย	ๆ 	ดังนี้	เลือกก่ิงที่มีอาย	ุ 
6	เดือนขึ้นไป	ให้มีความยาวกิ่งประมาณ	1.50	เมตร	เหตุผลที่ต้องเลือกก่ิงยาว	 
1.50	เมตรเพราะช่วยย่นระยะเวลาในการปลูกหม่อนให้รวดเร็วขึ้น	(เหมาะส�าหรับ
พื้นที่	ที่มีกิ่งพันธุ์จ�านวนมาก	ๆ 	)	หลังตอนก่ิงท้ิงไว้	30	วันก็จะเริ่มแตกรากออกมา	
รอต่อไปอีกจนครบ	45	วัน	รากก็จะเปล่ียนเป็นสีน�้าตาลจึงตัดกิ่งน�ามาปักช�าในถุง
ทิ้งไว้	2-3	เดือน	ก็สามารถน�าไปปลูกในแปลงได้	
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4.	 การตดิตาบนต้นตอ	ในกรณทีีเ่กษตรกรมต้ีนตอมลัเบอร์รีเ่ดมิอยูแ่ล้ว	วธินีีจ้ะเป็นวธิี
การขยายพันธุ์ทีด่ีและรวดเร็วที่สุด	โดยการตัดแต่งต้นตอเดมิ	ให้มีกิง่เหลือแค่	1	กิ่ง	 
แล้วเลือกต�าแหน่งท่ีจะท�าการติดตา	ส�าหรับเทคนิคการผลิตมัลเบอร์รี่ระบบค้างนี้	 
ขอแนะน�าให้ท�าการติดตาท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดินขึ้นไป	40-50	เซนติเมตร		 
โดยวิธีติดตาแบบชิพบัดดิ้ง	(chip	budding)	ทิ้งไว้	30	วัน	เพื่อให้รอยแผล 
เชื่อมกันก่อน	แล้วจึงตัดยอดต้นตอบริเวณเหนือรอยแผลขึ้นไป	ประมาณ	1	น้ิว 
ออกทิ้ง	แล้วปล่อยให้ตาพันธุ์ดีเจริญเติบโตต่อไป	

1 2

 

3 4

การขยายพันธุ์มัลเบอร์รี่		(1)	การปักช�าในวัสดุช�า		(2)	การติดตา

(3)	การเสียบกิ่ง	(grafting)	โดยใช้ก่ิงพนัธ์ุอ่อน		(4)		การเสียบก่ิง	(grafting)	โดยใช้กิง่พันธุก์ึง่แก่ก่ึงอ่อน 
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✿ มัลเบอร์รี่ในประเทศไทย

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	ทรงโปรดเกล้าให้มี 

การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ทอผ้าไหมอย่างจริงจังตั้งแต่ป	ี 

พ.ศ.	2445	เป็นต้นมา	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงก่อตั้ง

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษขึ้น	ท�าให้การทอผ้าไทยพัฒนาต่อเน่ืองเรื่อยมา	กลายเป็น

อุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย	นอกจากนั้นผลพลอยได้จาก

การปลกูหม่อนเพ่ือเลีย้งไหม	ยงัใช้ประโยชน์ต่าง	ๆ 	ได้แก่	รบัประทานผลสด	การแปรรปู	

สมุนไพรรักษาโรค		ใช้แทนใบชา	ไวน์	ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ	เป็นต้น		

	 มูลนิธิโครงการหลวงได้มีการน�าเข้าสายพันธุ์มัลเบอร์รี่รับประทานสด	หลาย

สายพันธุ์	เช่น	white	mulberry,	black	mulberry,	red	mulberry,	king	white,	 

Dwarf	red	shahtoot,	taiwan	เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตเบื้องต้น	การให้ผลผลิต	

ความเป็นไปได้ในด้านการตลาด	ตลอดจนการขยายพนัธุเ์พิม่จ�านวนขยายผลสูเ่กษตรกร

ปลกูเป็นพชืสร้างรายได้ให้กับชาวเขา	ทดแทนการน�าเข้าผลไม้เขตหนาวจากต่างประเทศ

  

✿ การจัดท�าค้าง

	 การท�าค้างนอกจากท�าให้การจดัการดูแลได้ง่ายแล้วยงัช่วยให้มกีารรบัแสงแดด

ได้ดีและมีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี	ลดการเกิดโรคและรวมถึงลดการใช้สารเคมี 

ในการป้องกันก�าจัดโรคได้ด้วย	ซึ่งการท�าค้างแบบง่าย	โดยการตั้งเสาเหล็กให้สูง 

จากพืน้ดนิประมาณ	80	เซนตเิมตร	ปักหลกั	3	แถว	แต่ละแถวห่างกนั	1.20	เมตร	โดยใช้

แถวกลางเป็นแถวที่ปลูกต้นมัลเบอร์รี	ส่วน	2	แถวด้านข้างจะรับกิ่งที่ให้ผลผลิต	
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1 1

	 การท�าค้างมลัเบอร์รีอ่ย่างง่ายให้สงูจากพืน้ดนิ	0.80	เมตร	จ�านวน	3	แถว	แต่ละแถวห่างกนั	 

1.20	เมตร	(1)	ปลูกเลี้ยงมัลเบอร์รี่ให้ม	ี2	กิ่งตั้งตรงขึ้นยาวประมาณ	1.50	เมตร	(2)	โน้มกิ่งทั้งสองข้าง 

ลงบนเส้นลวดทีเ่ตรยีมไว้	โดยแยกออกไปในทศิทางตรงข้าม	แล้วผกูยดึด้วยเชอืกให้แน่นแล้วรูดใบออก	

ให้เหลือส่วนปลายยอดไว้ประมาณ	30	เซนติเมตร	และเด็ดยอด

✿ การจัดการกิ่งบนค้าง 

	 มัลเบอร์รี่เป็นไม้ยืนต้น	เมื่อน�ามาจัดการก่ิงขึ้นค้างถือเป็นเทคนิคการจัดการ
แบบใหม่	จึงจ�าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงนิสัยการเจริญเติบโต	เพราะมัลเบอร์รี่จะติดดอก
ออกผลบนยอดอ่อนท่ีแตกข้ึนมาใหม่	ดังน้ัน	หลักการคือต้องท�าให้มีการแตกยอดอ่อน
อยูเ่สมอ	จงึจะได้ผลผลติอย่างเสมอเช่นกนั	การจดักิง่มลัเบอร์รี	่จงึต้องท�าให้โค้งลงแบบ
คันธนูเพื่อบังคับหรือกระตุ้นให้ยอดอ่อนแตกออกมา	ตามบริเวณกิ่ง	cane	ดังน้ันถ้าเรา
ท�าการจัดเรียงก่ิง	cane	ให้เป็นระเบียบแบบก้างปลาบนค้าง	และบังคับให้กิ่ง	cane	 
มขีนาดและความยาวของกิง่ทีส่ม�า่เสมอกันทัง้ต้น		จะได้จ�านวนกิง่	cane	ประมาณ	40	กิง่ 
ต่อต้น	(ระยะปลกูระหว่างแถว	3	เมตร	ระหว่างต้น	3	เมตร)	ในแต่ละกิง่	cane	จะมคีวาม
ยาวประมาณ	1-1.50	เมตร	สามารถบงัคบัให้เกิดยอดใหม่ได้	15-20	ยอดใหม่	จะท�าให้ได้
ผลผลิตยอดละประมาณ	10	ผล	จะท�าให้ได้ผลผลิตประมาณ	150-200	ผลต่อกิ่ง	
	 นอกจากน้ีการจัดก่ิงบนค้างจะท�าให้ง่ายต่อการประมาณการผลผลิตโดยการ
ไว้จ�านวนกิ่ง	ประมาณ	30	กิ่ง	cane	ต่อต้น	จะให้ผลผลิตประมาณ	450-600	ผลต่อต้น	
หรือปริมาณ	2-3	กิโลกรัม	ราคาจ�าหน่าย	200	บาทต่อกิโลกรัม	จะได้	400-600	บาท 
ต่อต้น	และจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเม่ือต้นมีอายุมากขึ้น	โดยสามารถเก็บเก่ียวได้ทุกๆ	
2-3	เดือน	ท�าให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง	เพื่อจ�าหน่ายแบบรับประทานสด	หรือแปรรูป
เป็นน�้าพร้อมดื่ม		แยม	และอื่นๆ	ได้ตามต้องการ
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1 2กิ่ง	cane	คันธนู

	 หลังจากโน้มกิ่งลงบนเส้นลวด	กางออกสองข้างแล้ว	ต่อจากน้ันจะเกิดกิ่งกระโดงตั้งข้ึน 

ตามกิ่งทั้งสอง	ดังภาพ	(1)	จากนั้นเล้ียงกิ่งกระโดงเหล่านี้ให้ยาวขึ้น	แล้วจึงท�าการโน้มให้โค้งลงคล้าย 

รูปคันธนู	ลักษณะเป็นอุโมงค์ยาว	ๆ 	ดังภาพที่	(2)		ซึ่งกิ่งโค้งคันธนูทั้งหมดนี้เรียกว่า	cane	

ยอดแขนงใหม่

cane

 บนก่ิง	cane	คล้ายคันธนูรูปโค้งนี้	จะเป็นการบังคับหรือกระตุ้นให้ยอดอ่อนแตกออกมา	

พร้อมช่อดอก	ดงัน้ันหลักการคอื	ต้องท�าให้มกีารแตกยอดอ่อนอยูเ่สมอ	จงึจะได้ผลผลติอย่างเสมอเช่นกัน

cane
cane

ยอดแขนงใหม่

กิ่งใหม่แต่ละกิ่ง	ให้ผลประมาณ	10	ผล

 กิ่ง	cane	คล้ายคันธนูรูปโค้งนี้แต่ละต้นมีประมาณ	40	กิ่ง	แต่ละก่ิง	cane	จะมีความยาว

ประมาณ	1-1.50	เมตร	สามารถบังคับให้เกิดยอดใหม่ได้	15-20	ยอดใหม่	ท�าให้ได้ผลผลิตยอดละ

ประมาณ	10	ผล	จึงได้ผลผลิตประมาณ	150-200	ผลต่อกิ่ง	



เทคนิคการบังคับมัลเบอร์รี่ให้ออกผลบนระบบค้างเทคนิคการบังคับมัลเบอร์รี่ให้ออกผลบนระบบค้าง10

	 การเก็บเกี่ยวผลผลิตมัลเบอร์รี่ระบบค้าง	สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย	เก็บได้อย่างทั่วถึง	

ประหยัดเวลา	ตลอดจนพัฒนาสวนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร	โดยให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าไป

เก็บผลมัลเบอร์รี่ได้เองตามความพอใจ

 

✿ ขั้นตอนการจัดกิ่งบนค้าง

1.	 หลังปลูกมัลเบอร์รี่แล้ว	ควรใช้ไม้ไผ่ปักพยุงล�าต้นแล้วใช้เชือกผูกให้ตรงขึ้นไป

2.	 เลี้ยงต้นให้ยอดยาวข้ึนไปถึงลวด	(สูงจากพื้น	80	เซนติเมตร)	ให้เด็ดยอดออกทิ้งใน

ระดับที่ต�่ากว่าเส้นลวดประมาณ	20-25	เซนติเมตร	จะท�าให้เกิดยอดใหม่บริเวณน้ี	

2-3	ยอด	

3.	 ควรเลี้ยงยอดใหม่เหลือเพียง	2	ยอดเท่าน้ัน	ให้ต้ังตรงขึ้นไปเหนือระดับค้าง	ให้มี

ความยาวข้างละประมาณ	1.00-1.50	เมตรเท่า	ๆ 	กัน	จะใช้เวลาเล้ียงกิ่งประมาณ	

90	กว่าวัน	หากต้องการย่นระยะเวลาในช่วงน้ีให้ส้ันลง	ควรมีการวางแผนเตรียม

ต้นกล้ากิ่งพันธุ์	โดยเลี้ยงกิ่งไว้	2	กิ่งให้มีความยาว	75	เซนติเมตร	แล้วจึงน�าไปปลูก 

ในแปลง	จะช่วยลดเวลาการเลี้ยงกิ่งลงครึ่งหนึ่งได้

4. การโน้มกิ่งท้ังสองก่ิงลงน้ี	ควรท�าด้วยความระมัดระวัง	ไม่ให้ก่ิงฉีกขาดเสียหาย	 

โดยการค่อย	ๆ 	โน้มลงบนเส้นลวด	แล้วผูกด้วยเชือกที่ยืดหยุ่นได้	เช่น	เศษผ้ายืด	 

เทปพลาสตกิ	ผกูเป็นเปลาะ	ๆ 	ไปตามความยาวระดบัเส้นลวดขนานกบัพืน้ดนิ	โดย

ต้องปล่อยให้ปลายยอดยาว	50-60	เซนตเิมตรกระดกขึน้ท�ามมุ	45	องศา	จะช่วยเร่ง

ให้ยอดเจริญเติบโตรวดเร็วขึ้น
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	 การเก็บเกี่ยวผลผลิตมัลเบอร์รี่ระบบค้าง	สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย	เก็บได้อย่างทั่วถึง	

ประหยดัเวลา	ตลอดจนพัฒนาสวนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร	โดยให้นักท่องเท่ียวสามารถเข้าไป

เก็บผลมัลเบอร์รี่ได้เองตามความพอใจ

 

✿ ขั้นตอนการจัดกิ่งบนค้าง

1.	 หลังปลูกมัลเบอร์รี่แล้ว	ควรใช้ไม้ไผ่ปักพยุงล�าต้นแล้วใช้เชือกผูกให้ตรงขึ้นไป

2.	 เลี้ยงต้นให้ยอดยาวขึ้นไปถึงลวด	(สูงจากพื้น	80	เซนติเมตร)	ให้เด็ดยอดออกทิ้งใน

ระดับที่ต�่ากว่าเส้นลวดประมาณ	20-25	เซนติเมตร	จะท�าให้เกิดยอดใหม่บริเวณน้ี	

2-3	ยอด	

3.	 ควรเลี้ยงยอดใหม่เหลือเพียง	2	ยอดเท่าน้ัน	ให้ต้ังตรงขึ้นไปเหนือระดับค้าง	ให้มี

ความยาวข้างละประมาณ	1.00-1.50	เมตรเท่า	ๆ 	กัน	จะใช้เวลาเลี้ยงกิ่งประมาณ	

90	กว่าวัน	หากต้องการย่นระยะเวลาในช่วงน้ีให้สั้นลง	ควรมีการวางแผนเตรียม

ต้นกล้ากิ่งพันธุ์	โดยเล้ียงกิ่งไว้	2	กิ่งให้มีความยาว	75	เซนติเมตร	แล้วจึงน�าไปปลูก 

ในแปลง	จะช่วยลดเวลาการเลี้ยงกิ่งลงครึ่งหนึ่งได้

4. การโน้มกิ่งทั้งสองกิ่งลงน้ี	ควรท�าด้วยความระมัดระวัง	ไม่ให้ก่ิงฉีกขาดเสียหาย	 

โดยการค่อย	ๆ 	โน้มลงบนเส้นลวด	แล้วผูกด้วยเชือกท่ียืดหยุ่นได้	เช่น	เศษผ้ายืด	 

เทปพลาสตกิ	ผกูเป็นเปลาะ	ๆ 	ไปตามความยาวระดบัเส้นลวดขนานกบัพืน้ดนิ	โดย

ต้องปล่อยให้ปลายยอดยาว	50-60	เซนตเิมตรกระดกขึน้ท�ามมุ	45	องศา	จะช่วยเร่ง

ให้ยอดเจริญเติบโตรวดเร็วขึ้น

5.	 ในระหว่างที่เลี้ยงกิ่งให้ไต่ขนานไปตามเส้นลวดนี้		ตรงบริเวณโคนกิ่งหรือบริเวณ 

ที่ใกล้	ๆ 	มุมหรือง่ามก่ิงท่ีแยกออกไปสองข้าง	ซ้าย-ขวา	มักจะเกิดกิ่งกระโดงขึ้น

มาก่อนแล้วไล่เรียงไปตามความยาวตามล�าดับ	จึงควรมีการควบคุมระดับความสูง 

ไม่ให้ยาวเกินไป	โดยแล้วท�าการเด็ดยอด	เหลือตอไว้ประมาณ	20-25	เซนติเมตร	

หากปล่อยกิ่งบริเวณน้ีให้ยาวมาก	ๆ 	จะท�าให้การแตกก่ิงกระโดงที่อยู่บริเวณถัดไป

เจริญเติบโตช้าลง	ไม่แตกกิ่งใหม่	ปลายยอดทั้งสองข้างที่เล้ียงขนานตามค้างชงัก

งนัลงได้	เนือ่งจากกิง่กระโดงดงักล่าวแขง็แรงกว่า	มคีวามสามารถในการดดูซบัธาตุ

อาหารไปเลี้ยงกิ่งได้ดีกว่า	คอยแย่งอาหารได้ดีกว่านั่นเอง

6.	 เมื่อเลี้ยงกิ่งกระโดงให้ต้ังข้ึน	เริ่มจากบริเวณ	มุมที่แยกออกสองข้างให้มีความยาว

มากพอทีจ่ะโน้มกิง่ได้	กใ็ห้ท�าการโน้มก่ิงโค้งลงคล้ายรปูโก่งคันธนทูัง้สองข้างลงบน

ราวค้างคูข่นานทีเ่ตรียมไว้	ควรใช้เชอืกผกูไว้ทีป่ลายยอด	(เรยีกกิง่ทีโ่น้มลง	ว่า	cane	)	

หากกิง่โค้งคันธนมูคีวามยาวไม่ถึงเส้นลวดด้านข้างควรใช้เชอืกผูกทีป่ลายก่ิงนัน้แล้ว

จูงโยงเชือกมาท่ีเส้นลวด	จะได้ค้างมัลเบอร์รี่รูปอุโมงค์สามารถเดินลอดผ่านเข้าไป

ปฏิบัติงานได้	อย่างสะดวกและเป็นระเบียบ

✿ เทคนิคการบังคับให้มัลเบอร์รี่ติดดอก ออกผล

 โดยทั่วไปแล้วต้นมัลเบอร์รี่จะเริ่มแทงช่อดอกในช่วงฤดูหนาวราวเดือน

มกราคม	แล้วติดผลเก็บเก่ียวได้ในเดือนมีนาคม	ถึงเมษายน	ทั้งนี้ต้องขึ้นกับอยู่หลาย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดดอกออกผล	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลัก	ๆ 	ได้แก่	การสะสมอาหาร

ในล�าต้นมีความอุดมสมบูรณ์เพียงใด		ปกติไม้ผลทุกชนิดต้องมีการเจริญเติบโตทาง

ด้านล�าต้น	(vegetative	growth)	ในระยะหนึ่งก่อน	แล้วเข้าสู่ระยะการติดดอกออกผล	 

(reproductive	growth)		ในมัลเบอร์รี่น้ันต้องการ	การสะสมอาหารในล�าต้นไม่น้อย

กว่า	6	เดือน	นอกจากน้ันยังมีปัจจัยอื่น	ๆ 	เช่น	ช่วงระยะเวลาของช่วงแสง	หรือช่วง 

วันสั้น	–	วันยาว	หรือการสะสมความหนาวเย็น	ล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง 

ด้านสรีระ	และการเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตราส่วนของฮอร์โมนพืช	ที่มีผลกระตุ้นใน

การติดดอกออกผล	แต่เทคนิคการบังคับให้มัลเบอร์รี่ติดดอกออกผล	บนระบบค้างนี้	 

จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาการสะสมอาหารให้สั้นลง	ให้ผลผลิตได้มากขึ้น	แต่ต้องมี

ระบบการจัดการที่ดีเช่นกัน
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การบังคับการออกดอกของมัลเบอร์รี่สามารถท�าได้ดังนี้

	 1.	เมื่อเล้ียงก่ิงกระโดงให้เกิดบนราวค้างแยกสองทางทั้งซ้ายและขวา	ให้ยาว

ประมาณ	1.50	เมตรแล้ว	ควรให้ปุย๋ทีม่ธีาตฟุอสฟอรสัและโปตัสเซยีมในอตัราส่วนทีส่งู	ๆ 		 

เช่น	มลูค้างคาว	ปุย๋เคมสูีตร	8-24-24	แล้วท�าการงดน�า้เป็นเวลานานประมาณ		2	สปัดาห์

	 2.	จากนัน้โน้มกิง่ลงบนเส้นลวดทัง้สองด้าน	เป็นรปูคันธนแูละผูกยดึปลายยอด 

ด้วยเชือกไว้ที่ลวด	สลับออกไปซ้ายและขวาจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบทีละกิ่ง	 

จนครบจ�านวน

	 3.	ต่อจากนั้นท�าการตัดปลายยอดคันธนู	แล้วรูดใบออกให้หมดทั้งต้น	และ

รดน�า้ตามให้ความชุ่มช้ืนอย่างเพยีงพอ	ประมาณ	1-	2	สปัดาห์	จะเริม่เหน็ยอดใหม่ทยอย

แตกขึ้นมาพร้อม	ๆ 	กับช่อดอก	เมื่อยอดอ่อนเหล่านี้ยาวสูงเกินไป	ควรเด็ดยอดควบคุม

การเจริญเติบโต	โดยเหลือใบไว้ในแต่ละยอดอย่างน้อย	8	ใบ

 4.	ในระยะตดิผลขนาดเลก็	ๆ 	นีใ้ห้สงัเกตเกสรตวัผู้เปล่ียนจากสีขาวเป็นสีด�า	ควร

พ่น	GA3	ที่ความเข้มข้น	25	ppm	ทั่วทั้งต้น	ในช่วงอากาศเย็น	ๆ 	จะท�าให้ผลมัลเบอร์รี ่

มีขนาดใหญ่ขึ้น

	 5.	การพฒันาของผลมลัเบอร์รี	่เริม่ตัง้แต่เกิดช่อดอกพร้อมกับแตกใบจนกระทัง่

ดอกบานใช้เวลาประมาณ	8-12	วัน	ดอกที่บานเต็มที่เมื่อได้รับการผสมเกสรจะเปลี่ยน

จากสขีาวเป็นสเีทาภายใน	3	วนั	ต่อจากนัน้ใช้เวลาในการพฒันาผลเป็นระยะ	ๆ 	โดยสขีอง

ผลเริม่ตัง้แต่ระยะสเีขยีว	เป็นสขีาว	ชมพ	ู	แดง	และสดี�า	รวมระยะเวลาประมาณ	40-60	

วันหลังจากดอกบาน	ผลมัลเบอร์รี่ก็จะเริ่มทะยอยสุกและแก่	จึงสามารถเก็บเกี่ยวได้	

	 6.	การเก็บเกี่ยวผลมัลเบอร์รี่ใช้เวลานานประมาณ	30	วัน	เน่ืองจากมีระยะ

การสกุ-แก่ไม่พรอ้มกันหมดทั้งต้น	แต่เปน็การทยอยสุกทีละผล	ดงันั้นการเก็บเกี่ยวต้อง

ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง	เช่น	ถ้าต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อรับประทานสด	 

จะเกบ็ผลมลัเบอร์รีใ่นระยะผลเริม่เปลีย่นจากสแีดงเป็นสดี�าหรอืระยะสีด�า	บรรจใุนภาชนะ 

โปร่งวางซ้อนกันไม่สูงมากนัก	ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ	5	องศาเซลเซียส	ท�าให้คุณภาพ 

ผลมัลเบอร์รีคงเดิม	มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว	มีความหวานอยู่ในช่วง	8-10	องศาบริกซ์	 

(Brix)	มปีริมาณกรด	1.7-2.0	กรมั	ต่อลติร	เมือ่ปล่อยไว้นาน	ๆ 	จะท�าให้ปรมิาณกรดลดลง 

และสีของผลคล�้าลง	จากการศึกษาของ	พฤกษ์	ชูสงข์และคณะ.	(2557)	พบว่าการ

ใช้สารละลายเอทานอลความเข้มข้น	25	เปอร์เซนต์	จุ่มส�าลีใส่ในกล่องพลาสติกชนิด	
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PET	ที่บรรจุผลมัลเบอร์ร่ีพันธุ์เชียงใหม่	แล้วเก็บรักษาไว้บนชั้นวางจ�าหน่ายที่อุณหภูม	ิ

10	องศาเซลเซียส	ความช้ืนสัมพัทธ์	90-95	เปอร์เซ็นต์	สามารถเก็บไว้ได้นาน	5	วัน	

โดยไม่พบการเจริญของเช้ือรา	แต่พบการรั่วไหลของของเหลวบริเวณผิวผลมัลเบอร์รี	่ 

จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้ปริโภคมีการยอมรับได้อย่างสูงสุดที่ระดับ 

ความเข้มข้นนี้	ส่วนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อแปรรูปนั้น	หากต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูป

ออกมาเป็นสีแดงควรเก็บผลระยะสีแดง	หากต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปสีด�าคล�้าก็ให้

เก็บในระยะสีด�าเช่นกัน	แต่ส่วนใหญ่การแปรรูปทั่วไปจะนิยมใช้ผลมัลเบอร์รี่สดสีแดง 

ต่อผลสดสดี�าผสมกันในอตัราส่วน	1:	1	หรอื	1:	2	เช่น	กรณกีารท�าน�า้มัลเบอร์รีพ่ร้อมดืม่	

หากใช้ผลมัลเบอร์รี่สุกจัดสีด�าเข้มจะมีเพียงรสหวานอย่างเดียว	ไม่มีรสเปรี้ยวไม่เป็นท่ี

ยอมรบัทางด้านประสาทสมัผสั	ทัง้ส	ีกล่ิน	รสชาต	ิแต่ในขณะที	่ใช้ผลสีแดงผสมกบัสดี�าใน

อตัราส่วนดงักล่าวผูป้รโิภคให้การยอมรบัอย่างสงูสดุ	กว่าอตัราส่วนผสมอืน่	ส่วนการเกบ็

รักษาผลผลติไว้แปรรปูสามารถเกบ็ได้นาน	6	เดอืน	ภายใต้อณุหภมู	ิ–	22	องศาเซลเซยีส

✿ การตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ผลผลิตในรุ่นต่อไป

 หลงัจากเกบ็เก่ียวผลผลติชดุแรกเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ให้ท�าการพกัต้นมลัเบอร์รี ่

ระยะหนึง่ก่อน	ประมาณ	15	–	20	วนั	โดยการงดน�า้	เพือ่เป็นกระตุน้การสะสมอาหารใน

ต้นและพัฒนาตาดอกให้สมบูรณ์	จากนั้นให้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.	 ตัดแต่งก่ิงแขนงท่ีเคยให้ผลผลิตมาแล้วในชุดแรก	(กิ่งที่ เกิดบนกิ่ง	cane	)	 

เหลือตาบนตอไว้	2-3	ตา	แล้วรูดใบออกทั้งหมด

2.	 ก�าจัดวัชพืช	พรวนดิน	ใส่ปุ ๋ยคอก	อินทรียวัตถุปรับปรุงดิน	ปุ ๋ยเคมีสูตรเสมอ		 

13-13-21	หรือ	8-24-24	แล้วรดน�้าให้ชุ่ม	ประมาณ	15-20	วันจะแตกยอดใหม่	 

2-3	ยอดต่อ	1	กิ่ง

3.	 เมือ่ยอดแตกอย่างสม�า่เสมอแล้วให้ตดัแต่งเหลอืไว้เพยีง	2	ยอดต่อตอ	ปล่อยให้ยาว

ตั้งตรงขึ้นไป	แล้วจึงควบคุมความสูงให้เท่ากัน	โดยการเด็ดยอดเหลือใบไว้	8	ใบ

4.	 ในระยะนีค้วรฉดีพ่นสารป้องกนัก�าจดัศตัรมูลัเบอร์รีอ่ย่างสม�า่เสมอ	และฉดีพ่นธาตุ

อาหารเสริมทางใบอย่างเพียงพอ	เพื่อบ�ารุงต้นและผลผลิตให้มีคุณภาพ

5.	 ต่อจากนั้น	ดูแลรักษาจนถึงระยะเก็บเกี่ยวในรุ่นที่	2

6.	 ในรุ่นที่	3	ให้งดน�้า	แล้วตัดแต่งกิ่ง	ขั้นตอนเหมือนรุ่น	2
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7.	 ตัดแต่งกิ่งรุ่นที่	3	ให้เหลือเพียง	1	กิ่ง		

8.	 เมื่อตัดแต่งเพื่อเอาผลผลิตบนกิ่ง	cane	ครบ	1	ปีแล้ว	หรือประมาณ	3	ครั้ง	ควร

เปลีย่นกิง่	cane	ใหม่	โดยการตดัทีต่รงบรเิวณโคนกิง่รปูคนัธน	ูเพือ่สร้างกิง่กระโดง

ใหม่	เลีย้งให้ยาว	1.50	เมตรตัง้ตรงขึน้ไปแล้วจงึโน้มกิง่กระโดงนีเ้ป็นรปูคนัธนหูรอืกิง่	

cane	ใหม่ทดแทนกิง่เดมิ	แล้วจดัการให้แตกยอดบนกิง่	cane	นีเ้ช่นเดมิ	หมนุเวยีน

เก็บเก่ียวผลผลิตจนครบ	3	ครั้ง	จากน้ันเปล่ียนก่ิง	cane	ใหม่อีก	ท�าเช่นนี้ต่อเนื่อง

ตลอดไปจะท�าให้มีผลผลิตมัลเบอร์รี่ต่อเนื่องและคงคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ

1. ปลูกมัลเบอร์รี่ 2. โน้มกิ่ง 3. เก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งที่ 1

7. เก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งที่ 3
6. ตัดแต่งกิ่งแขนงที่เคย

ให้ผลผลิตแล้ว

5. เก็บเกี่ยวผลผลิต

ครั้งที่ 2

4. ตัดแต่งกิ่งแขนงที่เคย

ให้ผลผลิตแล้ว

2 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

เลี้ยงกิ่ง 6-12 เดือน

2 เดือน

2 เดือน

การเตรียมต้นมัลเบอร์รี่	และขั้นตอนการบังคับกิ่งให้มีการติดดอกออกผลนอกฤดูกาล	

ของมัลเบอร์รี่ระบบค้าง

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	วิโรจน์	และวิเชียร	(2556)

ปีที่ มค กพ	 มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

1

2 น ก	1 ตต ตตก	2 ก	3

ปลูก

ความหมายอักษรย่อ	:		 น 	=		การโน้มกิง่			 ก	1 	=	เกบ็เกีย่วผลผลิตครัง้ท่ี	1		 ก	2 	=	เกบ็เกีย่วผลผลิต

ครั้งที่	2			 ก	3 	=	เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่	3			 ตต 	=	การตัดแต่งกิ่งแขนงที่เคยให้ผลผลิตมาแล้ว

การวางแผนผลิตมัลเบอร์รี่เพื่อรับประทานผลสด	ให้มีผลผลิตทุก	2	เดือน	

(	1ต้น	ให้ผลผลิต	3	ครั้ง	/	ปี	)
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แปลง

ที่

มค กพ	 มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค

1 น ก	1 ตต ก	5 ตต ก	9

2 น ก	2 ตต ก	6 ตต ก	10

3 ก	11 น ก	3 ตต ก	7 ตต

4 ก	12 น ก	4 ตต ก	8 ตต

ความหมายอักษรย่อ	:		 น 	=		การโน้มกิ่ง		 ก	1-12 	=	เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งที่	1-12

 ตต 	=	การตัดแต่งกิ่งแขนงที่เคยให้ผลผลิตมาแล้ว

การวางแผนผลิตมัลเบอร์รี่เพื่อรับประทานผลสด	ให้มีผลผลิตทุกเดือน	(12	ครั้ง)	ต้องหลังจากปีที่	2	เป็นต้นไป	

และต้องแบ่งแปลงปลูกออกเป็น	4	แปลงย่อย

ที่มา:	ดัดแปลงจาก	วิโรจน์	และวิเชียร	(2556)

✿ โรค แมลง และศัตรูมัลเบอร์รี่

โรคที่ส�าคัญ

1.	 โรครากเน่า	(Root	rot)		เป็นโรคท่ีสร้างความเสียหาย	แก่ต้นมลัเบอร์รีท่กุระยะการ

เจรญิเตบิโตอาการคล้ายถกูน�า้ร้อนลวก	ต่อมากิง่จะเหีย่วจากส่วนยอดลงมา	ใบแห้ง	

ร่วงหล่น	รากจะเน่ามสีนี�า้ตาลปนด�า	มกีลิน่เหมน็	เป็นโรคทีส่�าคญัทีส่ดุในมลัเบอร์รี	่	

การป้องกนัโดยการขดุต้นท่ีเป็นโรคออกทิง้แล้วเผาทิง้	ระมดัระวงัอย่าให้เกดิแผลที่

รากพืชจากการพรวนดิน	หรือเขตกรรมอื่น	ๆ

2.	 โรคราสนิม	(Mulberry	red	rust)	เกิดจากเชื้อ	Aecidium mori (Barel)	Syd.	Et	

Butler	ใต้ใบเป็นจุดนูนสีน�้าตาลคล้ายสนิมเหล็ก	สีน�้าตาลอ่อน	น�้าตาลเข้ม	ใบจะ

เหลืองและร่วงหล่น	ระบาดช่วงปลายฤดูฝน	หรือเม่ืออุหภูมิลดต�่า	ควรตัดแต่งกิ่ง

ให้โปร่ง	ให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง	อากาศถ่ายเท	จะช่วยลดการระบาดของโรคได้

3.	 โรคราแป้ง	(Powdery	mildew)	เกิดจากเชื้อ	Phylactinia corylea (pers)	Karst	

ระบาดโดยลมพดัไป	มด	ไร	แมลง	น�าไป	โดยเฉพาะในช่วงอากาศชืน้แต่ไม่มฝีนตก	
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4.	 โรคกิ่งไหม้	(Bacterial	blight)	เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	Pseudomonas syringae 

pv.	mori		อาการใบและกิ่งเป็นจุดสีเทา	ฉ�่าน�้า	แล้วลุกลามเป็นสีเหลืองปนน�้าตาล	

ร่วงหล่น	พบมากช่วงฤดูฝน		

5.	 โรคใบด่าง	(Mosaic	disease)	เกิดจากเชื้อไวรัส	ใบบิดม้วน	แผ่นใบซีดเหลืองด่าง	

หรอืเป็นลกัษณะเหมอืนใบเฟิร์น	จะแคระแกรน	ไม่แตกกิง่	ใบมขีนาดเลก็ลง	ระบาด

มากช่วงฤดูแล้ง

แมลงที่ส�าคัญ

1.	 เพลีย้ไฟ	(Thrips)	เป็นแมลงปากดดู	กนิน�า้เลีย้งมลัเบอร์รี	่พบมากในระยะฝนทิง้ช่วง	
ท�าลายยอดอ่อน	ถ้าท�าลายทีผ่ลจะเกิดกลิน่ทีไ่ม่พงึประสงค์ท�าให้คณุภาพผลผลติตกต�า่

2.	 เพลีย้แป้ง	(Mealy	bug)	เป็นแมลงปากดูดตัวเตม็วยัจะมสีารสีขาวคล้ายแป้งปกคลมุ
ตัว	จะดูดกินน�้าเลี้ยงบริเวณส่วนยอด	ใบหงิกงอ	แคระแกรน	กิ่งบวม	บางทีเรียก	 
โรคกูด	หรือโรคหัวนกเค้า

3.	 เพลี้ยไก่ฟ้า	จะเข้าท�าลายท�าให้ใบมัลเบอร์รี่	ยอดอ่อนชงัก	ใบกระด้าง	ร่วงหล่น
4.	 เพลี้ยหอยด�า	(Black	scale	insect)	เป็นแมลงปากดูดมีกระดองคล้ายเต่าหุ้มไว	้ 

ตัวอ่อนดูดกินน�้าเลี้ยง	ระบาดตลอดทั้งปี
5.	 	แมลงหวีข่าว	(White	fly)	แมลงปากดดูขนาดเลก็ปีกคลุมด้วยฝุน่สขีาว	เคลือ่นไหว

รวดเร็ว	ระบาดตลอดทั้งปี	ท�าให้ใบหงิกงอ	ใบเหลือง	ร่วงหล่น
6.	 ด้วงเจาะล�าต้นมัลเบอร์รี่	(Stem	borror)	เป็นด้วงหนวดยาว	ปีกแข็ง	ตัวเต็มวัยกัด

กินยอดอ่อนและเปลือกต้น	ส่วนตัวอ่อนท่ีฟักออกมาจะกัดกินเนื้อไม้อยู่ภายในกิ่ง	
แล้วเจาะรูทะลุผิวเปลือกออกมาถ่ายมูล	

7.	 แมลงค่อมทอง	(Leaf	eating	weevil)	จะกัดกินใบจนเว้าแหว่ง
8.	 หนอนบุ้ง	(Hairy	caterpillar)	กัดกินใบอ่อน
9.	 หนอนกระทู้ผัก	(Common	cutworm)	กัดกินใบและผล

สัตว์ศัตรูมัลเบอร์รี่

1.	 ตัวตุ่น	กัดกินรากมัลเบอร์รี่โดยการขุดรูใต้ดิน	ท�าให้ต้นเหี่ยวและตายในที่สุด
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✿ คุณประโยชน์ของมัลเบอร์รี

ด้านพืชสมุนไพร

	 ต�ารับยาแผนโบราณของจีน	ญี่ปุ่น	ได้มีการน�าส่วนต่าง	ๆ 	ของมัลเบอร์รี่มาใช้

ประโยชน์ทางยารักษาโรคของมนุษย์มานานแล้ว		เช่น	ส่วนยอดอ่อนน�ามาต้มดื่มบ�ารุง

สายตา		ใบมลัเบอร์รีน่กัวทิยาศาสตร์ชาวญีปุ่น่พบว่าสามารถลดปรมิาณคอเลสเตอรอล

ในกระต่าย	ช่วยลดน�้าตาลในเลือด	ลดความดันโลหิต	ลดอัตราการตายของหนูทดลอง

ที่มีสาเหตุจากมะเร็งในตับ	ส�าหรับกิ่งมัลเบอร์รี่นั้น	น�ามาตัดเป็นท่อน	ๆ 	ผึ่งไว้ให้แห้ง

แล้วน�ามาต้มดื่มกิน	ช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวก	รักษาอาการปวดมือ	เท้าเป็นตะคริว	

เหน็บชา	ขจัดความร้อนและขจัดเสลดในปอด	ขจัดการหมักหมมกระเพาะอาหาร	 

ผลมัลเบอร์รี่	บ�ารุงหัวใจ	รักษาโรคไขข้อ	บ�ารุงเส้นผมให้ดกด�า	บ�ารุงสายตา	รักษาโรค

กามตายด้าน	ส่วนรากของมลัเบอร์รี	่สามารถลดปรมิาณน�า้ตาลในเลอืด	ลดความรนุแรง

และรักษาโรคเบาหวาน	Mr.raymond	Dwek	และคณะ	แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด 

รายงานว่า	สารบางชนิดในรากมัลเบอร์รี่มีผลต่อการยับยั้ง/ท�าลายเซลล์ของเช้ือ	HIV	 

ในสตัว์ทดลอง	ชาวญีปุ่่นนยิมดืม่น�า้ชาจากส่วนใบ	และรากมลัเบอร่ี	เป็นประเพณสีบืต่อ

มามากว่า	60	ปีแล้ว	เพราะเช่ือว่าจะช่วยส่งเสรมิสุขภาพให้ดขีึน้	Mr.Tsushida	และคณะ

ค้นพบ	gamma-aminobutyric	acid	มีคุณสมบัติรักษาโรคความดันโลหิตสูง	นอกจาก

นัน้แล้วองค์การเภสชักรรมขององักฤษน�าผลมัลเบอร์รีม่าผลติยาแผนปัจบุนั	เช่น	เป็นยา

น�้าเชื่อมช่วยขับเสมหะ	เป็นยาระบายและใช้กลั้วคอเพื่อลดการอักเสบล�าคอ

ด้านอาหารและเครื่องดื่ม

	 ชาวอีสานรู้จักน�าใบอ่อนมัลเบอร์ร่ีมาใช้ประกอบอาหาร	เช่น	น�ามาใส่ต้มย�า

ไก่	ต้มย�าเป็ด	ซึ่งมีรสชาติท่ียอดเย่ียมมาก	ส่วนการใช้ประโยชน์ด้านเครื่องดื่มและอ่ืน	ๆ 	

ได้แก่	ท�าน�า้ผลไม้พร้อมดืม่	ท�าไวน์	แยม	ไอศกรมี	พาย	แช่แขง็	อบแห้ง	ชาวอาเซอร์ไบจัน 

นิยมดื่มน�้าหวานจากผลมัลเบอร์รี่	ที่เรียกว่า	โดชาบ	(Doshab)	และบัคมาซ	(Bakmaz)	

ประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย	นิยมน�าผลมัลเบอร์รี่มาท�าเป็น	วอดก้า

ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
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สารป้องกันก�าจัดโรคพืชเพื่อการเกษตรระบบออแกนนิค
	 รงัส	ีเจรญิสถาน	และคณะ	พบว่าสารสกดัจากเปลอืกมลัเบอร์ร่ีทีค่วามเข้มข้น 
5,000	ppm	สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อหลายชนิด	ได้แก่	Pythium	sp.	 
Phytopthora parasiticac และ	Phytophthora palmivira ได ้ถึง	100	
เปอร์เซ็นต์	ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา	Fusarium oxysporum, Botryodiplodia  
theobrmae	ได้	78-79	เปอร์เซ็นต์	ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา	Colletotrichum  
gloeospoiodes	ได้	61	เปอร์เซ็นต์	นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ ่นพบว่าเน้ือเยื่อกิ่ง 
มัลเบอร์รี่บริเวณ	cortex	และ	xylem	จะสร้างสารท่ีชื่อ	Phytoalecins	มีคุณสมบัติใน 
การต่อต้านเชื้อราดังกล่าว	ดังนั้นการพัฒนาสารก�าจัดโรคพืชชนิดใหม่ที่ใช้สารสกัด
จากส่วนต่าง	ๆ 	ของมัลเบอร์รี่จึงเป็นความหวังใหม่ของวงการเกษตรระบบออร์แกนิค 
ในอนาคต

อาหารปลา
	 กอบกุล	แสนนามวงษ์	นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยหม่อนไหมอุดรธานี	 
ได้ทดลองน�าเศษใบมัลเบอร์รี่ที่เหลือจากการเลี้ยงไหมไปเลี้ยงปลานิลพบว่า	ปลานิล
มีอัตราการรอดตายสูงถึง	98	เปอร์เซ็นต์	หลังการเลี้ยง	6	เดือน	ในขณะที่การเล้ียง 
ด้วยอาหารเมด็ลอยน�า้มอีตัราการรอด	94	เปอร์เซน็ต์	แต่น�า้หนกัตวัปลาจะน้อยกว่าคอื	
93.7	กรัม	และ	133.0	กรัม	ตามล�าดับ

✿ สรุป 

	 การผลิตมัลเบอร์ร่ีระบบค้างสามารถให้ผลผลิตได้	3	ครั้งในรอบ	1	ปี	ต่อหน่ึง

ต้น	หรือสามารถบังคับให้มีผลผลิตถึง	12	ครั้งต่อหนึ่งปี	(โดยแบ่งเป็น	4	แปลงย่อย) 

หรือมีผลผลิตทุกเดือนน่ันเอง	ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีไม่ยุ ่งยากซับซ้อนเท่าไหร่นัก	เพียง

แต่ท�าความเข้าใจในระบบการเจริญเติบโตของมัลเบอร์รี่เบื้องต้นให้ถ่องแท้เท่านั้น	 

ด้วยเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่น้ีจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมัลเบอร์รี่ใช้ประโยชน์จาก 

ผลผลิตมัลเบอร์รี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	ในการสร้างรายได้	สร้างนวัตกรรมการ

ผลติ	ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิเกษตร	ตลอดจนรองรบักระแสการปรโิภคผลไม้เพือ่สขุภาพ 

ทีอ่ดุมด้วยคณุค่าทางอาหารและปลอดภยัต่อการตกค้างของสารเคมรีวมท้ังแนวทางการ

พัฒนาด้านอื่น	ๆ 	อันจะสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อวงการเกษตรอย่างแน่นอน
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