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การปลูกฟักแม้ว มะระหวาน
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 ม.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ
ฟักแม้ว เป็นชื่อเรียกตามภาษาพื้นบ้านภาคเหนือ หรือจะเรียกให้โก้หรูแบบภาษาญี่ปุ่นและได้ราคาสูงต้อง
เรียกว่า ซาโยเต้ ฟักแม้วเป็นพืชข้ามปี ลําต้นเป็นเถาเลื้อย มีมือเกาะที่เจริญจากข้อใบ ขยายพันธุ์ด้วยผลแก่ สภาพ
พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกฟักแม้วจะต้องสูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 500-1,400 เมตร เป็นที่ราบหรือที่ราบ
เชิงเขา อุณหภูมิเฉลี่ย 15-28 องศาเซลเซียส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sechium edule (Jacq.)
ชื่อวงศ์ : Cucurbitaceae
ชื่อท้องถิ่น : ชาโยเต้ มะเขือเครือ, มะระแม้ว, มะระหวาน, มะเขือเครือ หรือ ชาโยเต้ (อังกฤษ: Chayote;
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sechium edule) เป็นไม้เถาวงศ์แตง (Cucurbitaceae) ผลและยอดอ่อนรับประทานได้
มีถิ่นกําเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก และแถบอเมริกากลาง ปัจจุบันมีปลูกอยู่ทั่วโลก พบปลูก
ทั่วไปในพื้นที่สูง 500-1,700 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มีดินอุดมสมบูรณ์ แสงสว่างพอเพียง (ช่วงแสง 12 ชั่วโมงต่อ
วัน เพื่อชักนําให้เกิดการเจริญของดอก) และใกล้แหล่งน้ํา สันนิษฐานกันว่าพืชชนิดนี้นําเข้ามาในประเทศไทยโดย
หมอสอนศาสนา และให้ชาวบ้านปลูกเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่
ฟักแม้วเป็นไม้เถาเลื้อย สามารถเจริญเติบโตข้ามปีได้ มีลักษณะคล้ายเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มของพืชตระกูล
แตง แต่มีลักษณะหลายอย่างที่ไม่เหมือนพืชตระกูลแตงที่พบเห็นโดยทั่วไป ลักษณะลําต้น ใบ ยอด และมือจับ
คล้ายแตงกวาผสมกับฟักเขียว มีระบบรากสะสมขนาดใหญ่ ลําต้นเป็นเหลี่ยม เจริญเป็นเถา ยาว 15-30 ฟุต มีเถา
แขนง 3-5 เถา มือเกาะเจริญที่ข้อ ใบมีขอบใบลักษณะเป็นเหลี่ยม 3-5 เหลี่ยม ยาว 8-15 เซนติเมตร ดอกสีขาวปน
เขียว ดอกเกิดที่ข้อระหว่างต้นกับก้านใบเป็นชนิดดอกช่อ (Inflorescence) ส่วนดอกเป็นประเภทไม่สมบูรณ์เพศ
(Imperfect flower) กล่าวคือดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเป็นคนละดอก แต่อยู่ในต้นเดียวกัน (Monoecious plant)
ผลของมะเขือเครือเป็นประเภทผลเดี่ยว (Simple fruit) เนื้อของผลเจริญมาจากฐานรองดอกที่ขยายใหญ่ไปหุ้ม
เมล็ดไว้มีเมล็ดเพียงเมล็ด เดียว ในผลเหมือนกับมะม่วง มะปราง ซึ่งเป็นข้อแตกต่างของพืชตระกูลแตงที่เราพบเห็น
โดยทั่วไป
ผลทรงกลมยาวสีเขียวอ่อน รูปร่างคล้ายแพร์ มีขนาดความยาว 7-20 เซนติเมตร กว้าง 5-15 เซนติเมตร
น้ําหนักผล 200-400 กรัม เนื้อมีรสหวาน รสชาติคล้ายมันฝรั่งปนแตงกวา
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การปรุงอาหาร และสรรพคุณทางยา
ใช้ ผล ใบ และรากประกอบอาหาร แต่ก็สามารถรับประทานลําต้นและเมล็ดได้ ในประเทศไทยนิยม
รับประทานยอดซาโยเต้ผัดน้ํามันหอย
• ผล สามารถรับประทานได้ทั้งเปลือก มีรสชาติคล้ายอาร์ติโช๊ค หรือมันฝรั่ง สามารถนํามาตําส้มตําแทน
มะละกอก็ได้ เพราะเนื้อหวานกรอบ นํามาหั่นฝอยหรือสไลด์เป็นแผ่นผัดกับไข่ หรือผัดน้ํามัน หวานอร่อย
• ราก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแป้ง ใช้ต้มหรือผัด ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้
• ผลและเมล็ดประกอบด้วยกรดอะมิโนที่สําคัญหลายชนิด และวิตามินซี
• ใบและผล ใช้ ด องยา มี คุ ณ สมบั ติ ช่ ว ยขั บ ปั ส สาวะ บํ า รุ ง หั ว ใจและหลอดเลื อ ด แก้ อั ก เสบ
น้ําต้มใบและผล ใช้ในการรักษาอาการเส้นเลือดแข็งตัว ความดันโลหิตสูง และสลายนิ่วในไต
การปลูกและการดูแลรักษา
นําผลที่เห็นว่าแก่เต็มที่แล้ว โดยจะสังเกตเห็นได้จากเมล็ดและรากงอกออกมา แล้วนําไปเพาะลงถุงที่
เตรียมไว้ โดยมีส่วนผสมของ แกลบเผา แกลบดิบ ดินร่วน อัตราส่วน 1:1:2 ผสมกับปุ๋ยคอกเล็กน้อยให้ลึกครึ่งผล
จนกระทั่งแตกยอดออกมายาวประมาณ 20-35 เซนติเมตร จึงนําไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ ที่มีขนาด 50x50x50
ซม. โดยใช้ระยะปลูก 2×2 เมตร จะทําให้ได้จํานวนต้น 400 ต้น/ไร่ ทําค้างสูงประมาณ 2 เมตร
ให้น้ํา 2 วัน/ครั้ง สําหรับดินร่วนปนทราย ถ้าเป็นดินเหนียวควรให้น้ํา 4-5 วัน/ครั้ง
ให้ปุ๋ยสูตร เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน โดยใส่ปุ๋ยคอกทีมีเปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารสูง เช่น มูลไก่แห้ง ซึ่งมีธาตุ
อาหารสู ง และเพิ่ ม ปุ๋ ย หมั ก เพื่ อ ทํ า ให้ ดิ น ร่ ว นขึ้ น
และจะทํ า ให้ อุ้ ม น้ํ า ได้ ดี โดยเฉพาะในดิ น ทราย
ควรมีการตัดแต่งเถา 3-4 ครั้ง/ปี โดยไว้เถาที่สมบูรณ์ ประมาณ 3-5 เถา/ต้น การเก็บเกี่ยว หลังจากปลูกจนถึงอายุ
6 เดือน ฟักแม้วจะเริ่มให้ผลผลิต
การเก็บผลอ่อน
เริ่มเก็บผลได้เมื่ออายุ 4-5 เดือน ผลจะออกเป็นรุ่นๆ ละ 45
สีเขียวหนักประมาณ 250-400 กรัม/ผล

วัน ผลที่เก็บมีผิวมีสีเขียวอ่อนหรือ

การเก็บยอด
ตั ด ยอดอ่ อ นได้ ห ลั ง จาการปลู ก ประมาณ2เดื อ น เก็ บ ยอดอ่ อ นยาวประมาณ40-50เซนติ เ มตร ทุ ก ๆ
2-3 วัน ผลผลิตเฉลี่ย200-300 กิโลกรัม/ไร่
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ผัดยอดฟักแม้ว
ยอดฟักแม้วเป็นผักที่ชอบทานมาก เป็นผักทีฎทานง่
่ ายไม่เหม็นเขียว ไม่ว่าจะนํามาทํายํายอดฟักแม้ว หรือ
ลวกยอดฟักแม้วจิ้มน้ําพริกหนุ่ม หรือว่าจะนํามาทําผัดยอดฟักแม้ว จะมีรสชาติหวานกรอบ ไม่ต้องใช้เวลาในการ
ปรุงนาน บางคนอาจจะรู้จักผักชนิดนี้จากชื่อยอดมะระหวาน แต่ชื่อที่ถูกต้องน่าจะเป็นยอดฟักแม้วมากกว่า
สิ่งที่ต้องเตรียม
• ยอดฟักแม้ว 1 กํา
• กระเทียม 5 กลีบ
• พริกขี้หนู 7 เม็ด
• ซีอิ้วขาว 1/2 ช้อนโต๊ะ
• ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ
• น้ําตาลทราย 1/2 ช้อนชา
วิธีทํา
1. ล้างยอดฟักแม้วให้สะอาด เด็ดเอาเฉพาะส่วนยอดอ่อน ใบอ่อนและก้านอ่อน ใส่ชามเตรียมไว้
2. ตํากระเทียมกับพริกขี้หนูพอหยาบๆ ตักใส่ชามยอดฟักแม้วที่เด็ดไว้
3. ยกกระทะใส่น้ํามันยกขึ้นตั้งไฟ ใช้ไฟแรง ให้น้ํามันร้อนจัด
4. ใส่เครื่องปรุง ซอสหอยนางรมและซีอิ้วขาวลงไปบนชามผัก
5. พอน้ํามันในกระทะร้อนจัดแล้ว เทผักพร้อมเครื่องปรุงที่อยู่ในชามลงไป ผัดให้เข้ากัน
6. ปรุงรสด้วยด้วยน้ําตาล คนให้เข้ากัน ไม่ต้องผัดให้ผักสุกมากเอาแค่ผักสลดก็พอ จะทําให้ได้ผักที่หวาน
กรอบ ปิดไฟ ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลย

เอกสารอ้างอิง
http://www.monmai.com/
https://www.facebook.com/FoodandHealthforyou/posts/615009988548017
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E
0%B9%89%E0%B8%A7
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4121&s=tblplant
http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1877
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การปลูกโทงเทงฝรั่ง หรือ Cape gooseberry
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ
สําหรับเจ้าโทงเทงฝรั่งนี้จัดเป็นพืชในตระกูลเดียวกับพริก มะเขือ มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ พิทูเนีย มีถิ่น
กําเนิดในอเมริกาใต้แถบประเทศเปรู ชิลี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Physalis Peruviana L. เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าอุดมไป
ด้วยวิตามินซี ที่มีคุณสมบัติป้องกันไข้หวัด ภูมิแพ้ วิตามินเอป้องกันอาการตาบอดในที่มืด ทําให้สายตาดี ผิวพรรณ
สวย ผมสวยดกดํา ตอนนี้มีการนํามาปลูกเป็นผลไม้เมืองหนาวขายกันแล้ว ทราบว่าในเมืองไทยแถวดอยอินทนนท์
ก็มีการปลูกเพื่อจําหน่ายเหมือนกัน
พอหันกลับมาดูโทงเทงไทย จะพบเห็นขึ้นอยู่ตามข้างทางทั่วไป จัดเป็นพวกวัชพืชที่ไม่ใคร่มีใครรู้คุณค่า
เคยพบข้างทางเดินกลับบ้าน เล็งไว้แล้วว่าลูกใกล้สุกเมื่อไหร่เธอเสร็จฉันแน่ แต่พอวันใหม่กะว่าจะไปเมียงมองดูว่า
ยังอยู่สบายดีหรือเปล่า กลับไม่พบต้นหญ้าและเจ้าโทงเทงแถวนั้นสักตนเลย..เลียบเตียน..สวยงามและสะอาด ต้อง
ปรบมือให้กับความขยันของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของเขตที่ขยัน แต่มันกลับทําให้เจ้าต้นโทงเทงของฉันหาย
วับไปหมด
ครั้งแรกที่ได้ลิ้มรสลูกโทงเทงต้องยอมรับว่ารสชาติดีมาก อร่อยและหอมด้วย ที่สําคัญโทงเทงจัดเป็นยา
สมุนไพรที่มีประโยชน์มาก ชาวจีนจะปลูกยาตัวนี้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ แต่สําหรับหมอไทยก็เก็บเอาจากที่รกชัฏข้าง
ทางไปใช้ได้เพราะมีขึ้นเยอะแยะ แต่พักหลังพวกวัชพืชมักถูกทําลายไปมากจึงไม่ค่อยได้พบโทงเทงมากเท่าไร
ประโยชน์ที่สําคัญของโทงเทงคือ ใช้รักษาอาการทอนซิลอักเสบ หมอพื้นบ้านใช้ทั้งต้นตําให้แหลกละลาย
กับสุรา เอาสําลีชุบเอาน้ํายาใช้อมไว้ข้างแก้ม กลืนน้ําผ่านลําคอทีละนิด แก้ทอนซิลอักเสบ หรือที่เรียกว่าต่อม
น้ําลายอักเสบ แก้ฝีในคอ ใช้แก้อาการอักเสบในลําคอได้ดี หรือคนที่แพ้แอลกอฮอล์ก็ใช้ละลายกับน้ําส้มสายชูแทน
ใช้ภายในแก้ร้อนในกระหายน้ํา ใช้ภายนอกแก้ฟกบวมอักเสบทําให้เย็น
โทงเทงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น อาทิ โทงเทง โคมจีน เผาะแผะ ทุ้งทิ้ง มะก่องเช้า ตุ้งติ้ง ต็งอั้ง
เช้า ทุงทิง โคมญี่ปุ่น ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ คือ Physalis minima Linn. วงศ์ Solanaceae เป็นสมุนไพรเล็ก
ๆ จําพวกหญ้า ต้นสูงประมาณครึ่งฟุตถึง 2 ฟุต ใบกลมคล้ายใบพิมเสน แต่เล็กกว่าและบางกว่ามาก ดอกสีเหลือง
ผลกลมพองเหมือนโคมจีนปลายแหลม โตประมาณเท่าลูกพุทราเขื่อง ๆ งามน่าดู มีขึ้นอยู่ตามที่ชุ่มชื้น และรกร้าง
ว่างเปล่าทั่ว ๆ ไป
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ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ใช้ทั้งต้นแห้งหนัก 500 กรัม ผสมน้ําเชื่อมให้มีปริมาณ 500 ซีซี รับประทานครั้ง
ละ 50 ซีซี วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร 10 วัน เป็น 1 รอบของการรักษา กินติดต่อกัน 3 รอบ แต่ละรอบพัก 3 วัน
จากการรักษาคนไข้ 50 ราย ได้ผล 39 ราย อาการดีขึ้น 10 ราย ไม่เห็นผล 1 รายจากการรักษาโรคไอมีเสมหะ
หอบ หืด ได้ผลค่อนข้างดี ระยะเวลาของการรักษาโดยเฉลี่ย 3-6 วัน ยกเว้น 1 ราย ที่รักษาถึง 20 วัน ในระหว่าง
การรักษาคนไข้บางคน มีอาการรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี อึดอัด เวียนหัว นอนไม่หลับ เหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงของยา
นี้ หลังจากรักษา 1-5 วัน อาการเหล่านี้ก็จะหายไปเอง มีคนไข้รายหนึ่งกินต้นนี้สด ๆ หนัก 750 กรัมในเวลา 2 วัน
ก็ไม่ปรากฏอาการเป็นพิษแต่อย่างใด
แก้ดีซ่าน ใช้ทั้งต้น 2 ต้น ต้มน้ํา คั้นเอาน้ําข้น ๆ มาผสมน้ําตาลพอสมควร ให้รับประทานวันละ 2-3 ครั้ง
บางคนรับประทาน 10-15 ครั้ง ก็หายตัวเหลือง
แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ ใช้ต้นนี้สด ๆ (หรืออย่างแห้งก็ใช้ได้) 3 หัว แผ่น ฝักชุบน้ําตาล 2 แผ่น ใส่น้ํา 1
ถ้วย ต้มให้เหลือครึ่งถ้วย รับประทานครั้งเดียวหมด เด็กก็รับประทานลดลงตามส่วน จากการรักษาคนไข้ร้อยกว่า
ราย บางคนรับประทาน 4-10 ครั้งก็หาย บางคนรับประทานติดต่อกันถึง 2 เดือนจึงหาย
ในตํารายาสมุนไพรไทยได้บันทึกสรรพคุณโทงเทงไว้ว่า มีสรรพคุณแก้โรคเบาหวาน แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ
ขับปัสสาวะ แก้ไอ แก้เจ็บคอ แก้ไข้ แก้ปวดศีรษะ แก้บิดมีตัว แก้พิษ ขับพยาธิในลําไส้ แก้ฟกช้ํา แก้ปวดหู แก้บวม
น้ํา ยาระบาย ใช้ทั้งต้น รักษาดีซ่าน ไอหืดเรื้อรัง แผลมีหนอง เจ็บคอ ส่วนราก ใช้ขับพยาธิ รักษาโรคเบาหวาน
ช่วงนี้อากาศทางภาคเหนือและอีสานกําลังเดินเข้าสู่ความหนาวเย็น ตามโรงพยาบาลแน่นขนัดด้วยคนไข้ที่
มีอาการโรคไข้หวัด โรคภูมิแพ้ เรียกว่าโรคในระบบทางเดินหายใจนําหน้ามาลิ่วเพื่อช่วยลดภาระของแพทย์
พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เราทุกคนต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ําอุ่น
รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยผัก-ผลไม้ที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย แข็งแรงและครอบครัวที่มีเด็กและผู้สูง
วัยต้องใส่ใจใกล้ชิดให้มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
http://health.kapook.com/view105348.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E
0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=111405.48
http://agronomy60.blogspot.com/2011/01/blog-post_29.html
http://research.rae.mju.ac.th/raebase/index.php/knowledge/2010/107-cape-gooseberry
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การปลูกแตงกวาญี่ปุ่น (ซุกินี่)
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 ม.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ
ซุกินี เป็นพืช ตระกูลแตง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucurbita L. var. cylindica Pans. ซุกินี มีถิ่นกําเนิดอยู่
แถบเม็กซิโก เป็นพืชฤดูเดียว เจริญเป็นพุ่ม หรือกิ่งเลื้อบ ลําต้นเป็นข้อสั้น ใบมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ผิวหยาบ และมี
ขนอ่อนบนใบ ดอกตัวเมียและตัวผู้ แยกกันอยู่ แต่อยู่บนต้นเดียวกัน ผสมเกสรโดยแมลง เช่น ผึ้ง ผลมีลักษณะทรง
ยาว รี มีสันนูนตามยาว ผิวเรียบเป็นมัน สีเขียวแก่ สลับลายขาวเป็นจุด เนื้อแน่น กรอบ ฉ่ําน้ํา มีเมล็ดจํานวนมาก
ขนาดผลโดยประมาณมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร นิยมบริโภค กันมากใน แถบ
ประเทศเมดิเตอร์เรเนียน ในฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี
สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของซุกินี
ซุกินี ต้องการสภาพอากาศอบอุ่นในการเจริญเติบโต ปลูกได้ดีสภาพพื้นที่ ที่มีความสูงตั้งแต่ 600 เมตร
ขึ้นไป สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี อุณหภูมิ ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 18-30′C ถ้าอุณหภูมิสูง หรือต่ํากว่านี้ ซุกินีจะ
ชะงักการเจริญเติบโต
ดิน ที่เหมาะสําหรับปลูกซุกินี ควรเป็นดินที่ร่วนซุย หน้าดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ําได้ดี ความ
เป็นกรด-ด่างของดินมีค่า 6.0-6.5 และควรได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอ และแสงแดดอย่างเต็มที่
การปฏิบัติดูแลรักษาซุกินีในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต
การเตรียมกล้า เพาะกล้าซุกินีในถาดหลุม อายุกล้า 6-8 วัน
การเตรียม ไถดินลึก 15-20 เซนติเมตร ตากแดด 7-10 วัน เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง แล้วจึงใส่ปุ๋ยคอก
อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ และปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
การปลูกซุกินี ปลูกแถวเดี่ยว ระยะปลูกระหว่างต้น 0.7-1 เมตร ระยะห่าง ระหว่างแถว 1 เมตร ขึ้นอยู่กับ
สายพันธุ์ และฤดูปลูก
การให้น้ําซุกินี ควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอ หากขาดน้ําพืชจะชะงัก การเจริญเติบโต และผลผลิตมีคุณภาพ
ต่ํา
การให้ปุ๋ยซุกินี หลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ และแคลเซียมไนเตรท อัตรา 50 กก./
ไร่
การเก็บเกี่ยวซุกินี เก็บเกี่ยวผลอ่อน ผิวเป็นมัน หลังจากดอกบาน 5-7 วัน
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โรคและแมลงศัตรูซุกินีที่สําคัญในระยะต่างๆของการเจริญเติบโต
ระยะกล้า-ย้ายปลูก 6-8 วัน เพลี้ยไฟ,
ระยะเจริญเติบโต-ออกดอกแรก 30-35 วัน โรคไวรัส, โรคราแป้ง, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน,
ระยะเก็บเกี่ยว 40-80 วัน โรคไวรัส, โรคราแป้ง, โรคผลเน่า, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน, แมลงวันแตง
การใช้ประโยชน์ และคุณค่าทางอาหารของซูกินี
ผลซูกินี (Zucchini) รับประทานสด ใช้แทนบวบหรือแตงในอาหารชนิดต่างๆ เช่น ผัด แกงจืด แกงเลียง
หรือต้มจิ้มน้ําพริก หรือใช้เป็นผักสด สามารถนําไปดอง ซูกินีเป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ํา เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการ ควม
คุมน้ําหนัก
ซูกินี (Zucchini) สามารถใช้แทนแตงกวาได้ ซูกินี เป็นผักที่มีแคลอรี่ต่ําและไม่มีไขมัน จึงเหมาะกับผู้ที่
ควบคุมน้ําหนักและระดับคลอเรสเตอรอล สารอาหารที่ได้จากแตงซูกินี อุดมไปด้วยวิตามิน เช่น วิตามินซี วิตามิน
เอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี6 วิตามินเค เบตาแคโรทีน แคลเซียมและแมกนีเซียม โปแทสเซียม คอปเปอร์
โฟเลต ฟอสฟอรัส และแมงกานีส omega-3
วิตามินซีในซูกินี (Zucchini) ช่วยรักษาโรคหอบหืด ลดการอักเสบ ลดอาการเจ็บปวดจากอาการไขข้อ
อักเสบ รักษาอาการฟกช้ําตามผิวหนัง ลดความเสี่ยงของเส้นเลือดอุดตันและโรคหัวใจ
วิตามินซี และ luetin ยังช่วยบํารุงสุขภาพของดวงตา ป้องกันต้อกระจก ธาตุโปแทสเซียมช่วยส่งเสริมการ
ทํางานของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วิตามินบีรวม ช่วยให้การเผาผลาญน้ําตาลเป็นไปอย่างปกติ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน (สําหรับผู้
ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน ควรรับประทานซูกินี่ทั้งผลเพื่อกากใยด้วย)
สารพฤษเคมีในซูกินี ยังช่วยลดความดันเลือด ลดความเสี่ยงของโรคภูมิต้านทานบกพร่อง และ สาร
antioxidant ช่วยป้องกันมะเร็งลําไส้ ชลอการเสื่อมของสมองจากความชรา งานวิจัยพบว่าซูกินีช่วยบรรเทาอาการ
ต่อมลูกหมากโตได้
ข้อแนะนํา
ควรรับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อดวงตา พบว่าสารต้านอนุมูล
อิสระชนิด lutein/zeaxanthin มีอยู่ที่ตาในปริมาณสูงและมีบทบาทสําคัญในการป้องกันการเสื่อมของจอประสาท
ตาและเลนส์แก้วตา
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อาหารที่มีสารนี้ในปริมาณสูงได้แก่ ไข่แดง มีมากที่สุด รองลงไปได้แก่ผลไม้และผัก ผลไม้ ได้แก่ ข้าวโพด
เหลือง ผลกีวี องุ่นแดงไร้เมล็ด ฟักทอง ผัก ได้แก่ ผัก zucchini ผักโขม(spinach) แตงกวา ถั่วลิสง เป็นต้น สําหรับ
ผักใบเขียวเข้มชนิดต่างๆของไทย ก็เชื่อว่ามีสารนี้อยู่มากเช่นกัน

เอกสารอ้างอิง
http://www.vegetweb.com/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E
0%B8%B5-zucchini/
https://www.facebook.com/FoodandHealthforyou/photos/a.649834465065569.1073741831.3246
32734252412/649839168398432/
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1422073219
http://www.technologychaoban.com/news_detail.php?tnid=786
http://www.aopdh10.doae.go.th/th/news/news_48.html
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การปลูกข้าวสังข์หยด ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ
แหล่งกําเนิดข้าวสังข์หยด
ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพื้นเมือง มีแหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ในจังหวัดพัทลุงปลูกกันมานานไม่ต่ํากว่า 100 ปี เป็น
พันธุ์ข้าวที่ถูกเก็บรักษาไว้ โดยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวเมืองพัทลุง จากหลักฐานการรวบรวมพันธุ์ใน
ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกองบํารุงพันธุ์กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2495 – 2496 ปรากฏ
ว่าชื่อข้าวสังข์หยดเป็น 1 ใน 11 ตัวอย่างพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เก็บรวบรวมจากอําเภอเมืองพัทลุง ซึ่งปรากฏใน
Locality ที่ 81 ต่อมาในปี 2525 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวในภาคใต้ได้ 1,997 ตัวอย่างพันธุ์ ซึ่ง
พันธุ์ข้าวสังข์หยด (KGT82239) มีแหล่งปลูกจากตําบลท่ามะเดื่อ อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ปัจจุบันอยู่ในเขต
อําเภอบางแก้ว) หลังจากนั้นในปี 2530 มีการปรับปรุงพันธุ์โดยเลือกพันธุ์ข้าวแบบหมู่ (Mass Selection) จนได้
สายพันธุ์ข้าวสังข์หยดที่ดีมีความสม่ําเสมอตามลักษณะประจําพันธุ์ คือ มีลักษณะเมล็ดเรียวยาว อายุเบา ปริมาณอ
มิโลสต่ํา ข้าวสารมีสีขาวขุ่น ข้าวกล้องมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนแดงจาง ๆ จนถึงแดงเข้มเมื่อหุงสุกมีความนุ่มมาก
และยังคงนุ่มอยู่เมื่อเย็นตัวลง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชดําริฯ จังหวัดพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ถวายข้าวสังข์หยด (ซ้อมมือ) พระองค์ทรง
นํามาเสวย และทรงรับสั่งว่าอร่อยมาก ทรงโปรดให้นําข้าวสังข์หยดกลับมาฟื้นฟูปลูกใหม่ เพื่อเผยแพร่และรักษา
พันธุ์ข้าวไว้ ซึ่งต่อมาในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ทรงโปรดให้นําเมล็ดข้าวสังข์หยดเผยแพร่กับ
ประชาชนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์
ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าว
ข้าวสังข์หยดพัทลุงเป็นข้าวเจ้า พันธุ์พื้นเมือง ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี โดยทั่วไปจะอยู่ในเขตนา
น้ําฝน และปลูกได้ในสภาพพื้นที่นาทั่วไปที่ไม่ลุ่มหรือดอนเกินไป สภาพดินควรเป็นดินเหนียวกึ่งดินร่วนเหนียว
วิวัฒนาการข้าวสังข์หยดพัทลุง
- การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
ปี พ.ศ.2525 เก็บรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูก ตําบลท่ามะเดื่อ อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้รหัสที่
เก็บเป็น สังข์หยด (KGTC82239)
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KGT = สถานีทดลองข้าวควนกุฎ (ปัจจุบันศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง)
C = Collection การรวบรวม
82 = ปี ค.ศ. 1982
239 = พันธุ์ที่ 239 ที่เก็บในปี ค.ศ. 1982
ปี พ.ศ. 2526 – 2529 ปลูกรักษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงทุกปี ซึ่งยังมีลักษณะการออกดอกความสูง
แตกต่างกัน และลักษณะเมล็ดแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2530 – 2533 นําเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยด (KGTC82239) มาคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ (mass
selection) โดยเลือกกอ และรวง ที่มีลักษณะเมล็ดยาวเรียว และอายุเบา เก็บเกี่ยวมารวมกัน และปลูกในปีต่อไป
จนได้สายพันธุ์ดี และนําไปทดสอบคุณภาพเมล็ดทางเคมีและกายภาพ
ปี พ.ศ. 2536 – 2546 ปลูกรักษาพันธุ์บริสุทธิ์ในแปลงแสดงพันธุ์ (Show plot) ข้าวนาสวนนาน้ําฝนใน
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ปี พ.ศ. 2544 – 2547 ปลูกทดสอบในแปลงนา โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริฯ จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2546 – 2548 ปลูกขยายพันธุ์เป็นเมล็ดพันธุ์คัด (Breeder seed) และเมล็ดพันธุ์หลัก
(Foundation Seed) ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
- การผลิตและการกระจายพันธุ์ดี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
1. ในฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี 2547/48 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก จํานวน 400 กิโลกรัม
ให้ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง นําไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายในพื้นที่ 65 ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
ประมาณ 23.35 ตัน
2. ในฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี 2548/49 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก จํานวน 2,000
กิโลกรัม ให้ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง ที่นําไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายในพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ได้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ดีประมาณ 70 ตัน
3. ในฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี 2549/50 ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพัทลุง ได้กําหนดเป้าหมายจะ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายเพิ่มขึ้นประมาณ 300 ตัน
การกระจายพันธุ์ดี
1. ปี 2548/49 กระจายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรนําไปปลูก จํานวน 23.35 ตัน ในพื้นที่ 1,556 ไร่
2. ปี 2549/50 มีเป้าหมายกระจายเมล็ดพันธุ์ จํานวน 70 ตัน ให้เกษตรกรนําไปปลูกในพื้นที่ 4,666 ไร่
3. ปี 2550/51 มีเป้าหมายกระจายเมล็ดพันธุ์ดี จํานวน 300 ตัน ให้เกษตรกรนําไปปลูกในพื้นที่ 20,000 ไร่
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คุณค่าทางโภชนาการข้าวสังข์หยดพัทลุง
ประโยชน์ทางโภชนาการข้าวสังข์หยดพัทลุง
ปริมาณอมิโลส
:
ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้อง
:
อุณหภูมิแป้งสุก
:
ความคงตัวของแป้งสุก
:
การสลายเม็ดในด่าง
:
อัตราการยืดตัวของข้าวสุกต่อข้าวดิบ :
ความหอม
:
ความนุ่ม
:
ความเหนียว
:

14.25%
7.65%
ปานกลาง
อ่อน
5.0
1.51
นุ่ม
ค่อนข้างเหนียว

เปรียบเทียบกับพันธุ์ข้าวเล็บนกปัตตานีและข้าวขาวดอกมะลิ105
(ใน ตัวอย่าง 100 กรัม)
โภชนาการ
พลังงาน (แคลอรี่)
ความชื้น (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
คาร์โบไฮเดรท (กรัม)
Dictary Fiber (กรัม)
เถ้า (กรัม)
วิตามิน B1 (มิลลิกรัม)
Niacin (มิลลิกรัม)

ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ข้าวขาวดอกมะลิ105
364.22
366.22
361.35
10.71
10.51
11.17
7.30
7.11
8.34
2.42
2.66
2.27
78.31
78.46
76.89
4.81
4.10
5.12
1.26
1.26
1.33
0.32
0.27
0.23
6.46
5.43
5.69

ที่มา : สุนันทาและคณะ, 2549 ( อ้างอิงโดยสําเริง, 2549 )
ข้าวสังข์หยดมีไนอาซินสูง ซึ่งมีความสําคัญต่อระบบผิวหนังและประสาท ถ้าขาดวิตามินนี้จะทําให้เกิดโรค
“Pellagra” (ทําให้มีอาการผิดปกติทางระบบประสาท ความจําเสื่อม ทําให้ผิวหนังที่ถูกแสงแดดจะอักเสบเป็นผื่น
แดงและลอก)
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การเก็บรักษาคุณภาพทางโภชนาการข้าวสังข์หยด
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นข้าว บริสุทธิ์ไม่มีสารใด ๆ เจือปนหลังจากที่มีการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสาร ข้าวซ้อมมือ และข้าวกล้อง ต้องนํามาบริโภคภายในระยะเวลา 1 เดือน หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
จะก่อให้เกิดแมลงและเกิดเชื้อรา จึงจําเป็นต้องนําไปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาคุณภาพทางอาหารของข้าวสังข์หยด
เมืองพัทลุงให้คงอยู่ตลอดไป
ข้อแตกต่างระหว่างข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงกับข้าวสังข์หยดพัทลุงทั่วไป
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยดพัทลุงทั่วไป

1. ผลผลิตได้การรับรองคุณภาพจากจังหวัดว่า สินค้า
ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ เป็นการสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริโภค
2. ผู้ปลูกข้าว ผู้ผลิตข้าวสารและโรงสี ต้องขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงานราชการก่อนทําการผลิต
3. เมล็ดพันธุ์ต้องมาจากหน่วยงานราชการที่กําหนด
ไว้
4. กระบวนการเพาะปลูกต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในระบบเกษตรที่ดี (GAP) และต้องผ่านการตรวจ
ประเมินจากหน่วยงานราชการ
5. ระบบการผลิตทั้งหมด เช่น การปลูก การเก็บ
รักษา การแปรสภาพเป็นข้าวสาร การสีข้าวต้องมีการ
บันทึกข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

1. ผลผลิตไม่มีการรับรองคุณภาพจากจังหวัด

2. ผู้ปลูกข้าว ผู้ผลิตข้าว และโรงสี ไม่มีการขึ้น
ทะเบียน
3. เมล็ดพันธุ์ไม่จําเป็นต้องมาจากหน่วยงานราชการ
ที่กําหนดไว้
4. กระบวนการเพาะปลูกไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตาม
คําแนะนําในระบบเกษตรที่ดีและไม่จําเป็นต้องผ่านการ
ตรวจประเมิน
5. กระบวนการผลิตข้าวไม่มีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ

เอกสารอ้างอิง
http://www2.oae.go.th/zone9/rice_songyod/information/strandard_ricesangyod.html
http://www.sangyod-rice.com/th/about-page4.php/การปลูกข้าวสังข์หยด.html
http://www.ricesiam.com/
www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000120367
http://www.vcharkarn.com/blog/37625
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การปลูกข้าวสังข์หยด ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 31 ม.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนางสาวจุไรรัตน์ อินทรโอสถ
พื้นทีป่ ลูก
ข้าวสังข์หยดพัทลุงเป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้น เมือง ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี โดยทั่วไปจะอยู่ในเขตนา
น้ําฝน และปลูกได้ในสภาพพื้นที่นาทั่วไปที่ไม่ลุ่มหรือดอนเกินไป สภาพดินควรเป็นดินเหนียวกึ่งดินร่วนเหนียว
วิธีการปลูกข้าวสังข์หยด
เกษตรกรนิยมใช้วิธีการปลูกโดยการ หว่านสํารวย และหว่านน้ําตม ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูก
ทั้งหมด พื้นที่อําเภอเมืองพัทลุง ควนขนุน บางแก้ว ป่าบอน และปากพะยูน ส่วนอีกประมาณร้อยละ 20 ใช้วิธีปัก
ดํา ซึ่งดําเนินการในแปลงนา กระทงเล็กๆ ได้แก่ อําเภอกงหรา ตะโหมด และศรีบรรพต ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกไว้
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวเจ้าประเภทไวต่อช่วงแสง จึงปลูกได้เฉพาะข้าวนาปี โดยช่วงเวลา
ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
การดูแลรักษา
การใช้ปุ๋ยเคมี โดยทั่วไปเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีเพียงครั้งเดียว สูตร 16 – 20 - 0 อัตราไร่ละ 15 – 20 กก.
ใส่เมื่อต้นข้าวอายุไม่เกิน 1 เดือน สําหรับปุ๋ยแต่งหน้า สูตร 46 – 0 - 0 จะไม่ใช้ เนื่องจากในช่วงเวลาการใช้ปุ๋ย
แต่งหน้า (ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี) จะประสบปัญหาฝนตกหนัก และเกิดน้ําท่วมขัง
การควบคุมระดับน้ํา เนื่องจากสภาพพื้นที่ปลูก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ําฝน จึงไม่มีการควบคุมระดับน้ําใน
แปลงนาสําหรับพื้นที่นาในเขตชลประทานหรือใช้น้ํา จากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น พื้นที่อําเภอเมืองพัทลุง กงหรา
และตะโหมด จะควบคุมระดับน้ําประมาณ 5 – 10 ซม. ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
การใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช โดยทั่วไปเกษตรกร จะไม่มีการใช้สารเคมี เว้นแต่ในกรณีเกิดการ
ระบาดของศัตรูพืชเท่านั้น
ผลผลิต
การผลิตข้าวสังข์หยด ในฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมาโดยทั่วไป ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพค่อนข้างต่ํา
เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านเมล็ดพันธุ์เป็นประการสําคัญ โดยผลผลิตในปีการเพาะปลูก 2547/48 มีผลผลิตเฉลี่ย
จํานวน 323 กก./ไร่ ผลผลิตรวมจํานวน 2,992 ตัน และในฤดูกาลเพาะปลูกปี 2548/49 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะ
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สูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้พันธุ์ดีเพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 390 กก./ไร่
ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 1,874 ตัน แปลงทดสอบเทคโนโลยีของข้าวสังข์หยดในปีเพาะปลูก 2547/48 ได้ผลผลิตเฉลี่ย
502 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ความชื้นร้อยละ 14
การเก็บเกี่ยว
ปัจจุบันเกษตรกรไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ใช้รถเกี่ยวนวดข้าว เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่ํากว่าการจ้างแรงงานคน
เก็บเกี่ยว เกษตรกรอาจประสบปัญหาปนเปื้อนข้าวอื่น ประกอบกับแรงงานที่เก็บเกี่ยวข้าวค่อนข้างหายาก
ต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสังข์ หยดเมืองพัทลุงปีเพาะปลูก2549/50 พบว่าต้นทุนรวม
2,456.99 บาทต่อไร่ โดยแยกเป็นต้นทุนผันแปร 2,235.00 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.97 และต้นทุนคงที่
221.99 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.03เมื่อคิดเป็นต้นทุนทั้งหมดต่อ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 7.23 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- ต้นทุนผันแปร ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงงาน 1,400.39 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.99 ค่าวัสดุ 678.68
บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.62 และค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน 155.93 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.35 เมื่อคิดเป็น
ต้นทุนผันแปรต่อ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 6.58 บาทต่อกิโลกรัม
- ต้นทุนคงที่ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเช่าที่ดิน/ภาษีที่ดิน 138.17 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.62 ค่าเสื่อม
อุปกรณ์การเกษตร 82.16 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.34 และค่าดอกเบี้ยเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร 1.66 บาท
ต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.07 เมื่อคิดต้นทุนคงที่ต่อ 1 กิโลกรัมเท่ากับ 0.65 บาทต่อกิโลกรัม
เอกสารอ้างอิง
http://www2.oae.go.th/zone9/rice_songyod/information/strandard_ricesangyod.html
http://www.sangyod-rice.com/th/about-page4.php/การปลูกข้าวสังข์หยด.html
http://www.ricesiam.com/
www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000120367
http://www.vcharkarn.com/blog/37625
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การเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายอนุชา ตาดี
ปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลกให้ความสําคัญกับการเลือกซื้อเนื้อ นม ไข่ ที่ มาจากการ
จัดการเลี้ยงสัตว์ที่ คํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การเลี้ยงไก่แบบปล่อย Free-range system หมายถึงอะไร
หมายถึง ระบบการจัดการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกคอกหรือโรงเรือนได้อย่างอิสระ โดยเป็นพื้นที่ ที่
มีหญ้าปกคลุม ทําให้ไก่ ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การคลุกฝุ่น การไซร้ขน การจิกกินพืช ผัก แมลงทํา
ให้ไก่มีความสุข อารมณ์ดี จึงเรียกว่า “Happy chick” สวัสดิภาพสัตว์ คืออะไร และ มีวิธีปฏิบัติย่างไร สวัสดิภาพ
สัตว์ (animal welfare) หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์บนพื้นฐานการคํานึงถึงหลัก 2 ประการคือ สภาพทาง
ร่างกายสรีรวิทยาของสัตว์และสภาพทางจิตใจของสัตว์ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ ดีป้องกันไม่ ให้เกิดความเครียด ทํา
ให้สัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคโดยธรรมชาติ บัญญัติความหมายของสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดการ
ฟาร์ม เรียกว่า เสรีภาพ 5 ประการ (FAWC, 2005) ได้แก่
1. สัตว์ต้องปราศจากความหิวและกระหาย Freedom from Hunger and Thirst ด้วยการจัดให้สัตว์
ได้รับน้ําสะอาดและอาหารที่ มีคุณภาพตามความต้องการของสัตว์อย่างเพียงพอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและแข็งแรง
2. สัตว์ต้องปราศจากความไม่ สะดวกสบาย Freedom from discomfort ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เช่ นการมีร่ มเงา และมีพื้นที่ พักผ่อนที่สะดวกสบาย สะอาด
3. สัตว์ต้องปราศจากความเจ็บปวด ได้รับบาดเจ็บหรือเชื้อโรค Freedom from Pain, Injury or
Disease ด้วยการป้องกันหรือหากสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรค โดยต้องชันสูตรและรักษาโดยเร็ว
4. สัตว์ต้องได้แสดงออกตามพฤติกรรมธรรมชาติ Freedom to Express Normal Behaviorด้วยการจัด
พื้นที่เพียงพอ มีอุปกรณ์ที่จําเป็นตามพฤติกรรมสัตว์ และการให้อยู่รวมฝูงในสังคมสัตว์แต่ละชนิด
5. สัตว์ต้องปราศจากความกลัวและความกังวลใจ Freedom from Fear and Distress
การจัดการเลี้ยงดูให้สัตว์มีสุขภาพดีเป็นหัวใจสําคัญ หรือ Good animal husbandry practices ได้แก่
การให้อาหารที่ มีคุณภาพและปริมาณที่ เพียงพอต่อสัตว์ การจัดสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยที่สะอาด โปร่งโล่ง แห้ง
สบาย การเลี้ยงปล่อยให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมธรรมชาติสัตว์ได้ออกกําลัง ไม่กักขัง ไม่เลี้ยงหนาแน่น หรือเลี้ยงขัง
เดี่ยว เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษา เป็นต้น ซึ่งแปลวิธีการปฏิบัติง่ายๆ ด้วยหลัก 5 อ. ได้แก่ อาหารดีอากาศดี อนามัยดี
ออกกําลังดี และอารมณ์ดี รวมถึงสวัสดิภาพสัตว์ในการขนส่งและการฆ่าเป็นต้น “ความเครียด” เป็นผลจากการ
จัดการเลี้ยงสัตว์ไม่ดี จะส่งผลทั้งทางร่างกายและจิตใจของสัตว์
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คําแนะนําการเลี้ยงสัตว์ปีกตามาตรฐานอินทรีย์
สหภาพยุโรป มีข้อกําหนดมาตรฐานการเลี้ยงไก่แบบปล่อยว่าต้องมีพื้นที่ภายนอกโรงเรือนอย่างน้อย4 ตร.
ม./ตัว และต้องมีพืชปกคลุมดิน ไก่จะต้องมีอิสระที่จะออกจากคอกได้ตลอด เวลา ภายในคอกต้องมีคอนนอน มีรัง
ไข่ให้ไก่ การเลี้ยงไก่ แบบปล่อยนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ คือการเลี้ยงไก่ แบบปล่อยทําให้ไก่ มี
ความเป็นอยู่ อย่างธรรมชาติ ต้องมีหญ้าไว้ให้ไก่ได้จิกกิน อาหารที่ไก่กินต้องเป็นอาหารที่ผลิตจากกระบวนการ
อินทรีย์ 100% ไม่มีการใช้สารเคมีหรือพืชดัดแปลงพันธุกรรมในการผลิตอาหารสัตว์ ร่วมด้วยกับการจัดการ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดี ทําให้ไก่ไม่เครียด มีความสุข มีภูมิต้านทานโรค มีผลทําให้สุขภาพแข็งแรง ความ
จําเป็นที่ต้องใช้ยาป้องกันหรือรักษาจึงไม่มีดังนั้นควรใช้ระบบมาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์มาประยุกต์ใช้ ซึ่ง
นอกจากจะมีวิธี ปฏิบัติชัดเจนแล้ว ยังมีระบบการตรวจรับรองที่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
เทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
การจัดการการเลี้ยงไก่แบบปล่อย ตั้งแต่การตั้งโรงเรือนจนถึงการปล่อยอิสระสู่พื้นที่ภายนอกไม่จํากัดนั้น
ผู้เลี้ยงต้องเข้าใจพฤติกรรมของไก่ และการจัดการอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ให้สัตว์ได้รับแสงแดด
มีร่มเงาต้นไม้ คอก โรงเรือน กันแดดกันฝน และทําความสะอาดคอก รางน้ํา รางอาหาร มูลสัตว์อย่างสม่ําเสมอ
ประเด็นสําคัญในการพิจารณาดังนี้
1. พันธุ์ไก่ไข่ ควรใช้พันธุ์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมการเลี้ยงแบบปล่อย หากินตามธรรมชาติได้ดี แข็งแรง
ทนโรค ให้ผลผลิตดี
2. การเลือกพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากที่อยู่อาศัยเล็กน้อย อาจเป็นสวนหลังบ้าน สวนผลไม้ ส่วนป่า
หรือที่โล่งมีหญ้าคลุม เมื่อได้พื้นที่ที่เหมาะสมแล้วควรกั้นบริเวณด้วยอวนตาข่าย ควรเลี้ยงไม่เกิน 200-300 ตัวต่อไร่
ขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารที่ไก่หากินเองได้
3. โรงเรือน เป็นที่หลบแดด ฝน หลบภัยให้กับไก่ พื้นที่ภายในโรงเรือน 4-5ตัว/ตร.ม. ภายในโรงเรือนมีโรง
นอน มีรังไข่อย่างน้อย 7 รัง/แม่
4. อาหารสัตว์ อาหารส่วนหนึ่งได้จากธรรมชาติโดยให้ไก่หากินเอง อีกแบบหนึ่งคืออาหารที่ผสมขึ้นเอง
จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ
พันธุ์ไก่ไข่
1.1 ไก่ไข่พันธุ์ “โร๊ดไอส์แลนด์แดง” หรือ “ไก่โร๊ด”เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ ขนมีสีน้ําตาลแกมแดง
ผิวหนังสีเหลือง หงอนจักร ให้ไข่เปลือกสีน้ําตาล เริ่มให้ไข่เมื่ออายุ 5.5-6 เดือน ให้ไข่ปีละประมาณ 280-300 ฟอง
รูปร่างค้อนข้างยาวและลึก น้ําหนักตัวเมื่อโตเต็มที่เพศผู้จะหนักประมาณ 3.1-4.0 กิโลกรัม สมัยก่อนนิยมใช้เป็นไก่
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ไข่ ปัจจุบันนิยมเลี้ยงเป็นไก่พันธุ์เริ่มต้นในการผลิตไก่ไข่ลูกผสมทางการค้าเพื่อให้ได้ลูกผสมที่สามารถคัดเพศเมื่อ
แรกเกิดได้ โดยใช้ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรดเพศผู้ผสมกับไก่บาร์พลีมัทร็อคเพศเมีย ลูกที่ได้จะสามารถคัดเพศได้เมื่ออายุ
ได้ 1 วัน โดยดูความแตกต่างของสีขน ในปัจจุบันไก่ไข่ที่ให้ไข่สีน้ําตาลในทางการค้ามักมาจากไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรด
ผสมกับไก่บาร์พลีมัทร็อค ลูกผสมที่ได้ให้ไข่ดก ไข่มีเปลือกสีน้ําตาลและมีขนาดใหญ่
1.2
ไก่ไข่พันธุ์ "บาร์พลีมัธร็อค" หรือ "ไก่บาร์"เป็นไก่พันธุ์กึ่งเนื้อกึ่งไข่ ผิวหนังสีเหลือง รูปร่าง
ลักษณะ ขนสีบาร์ คื อมีสี ดําสลับกับขาวตามขวางของขน หงอนจั กร ให้ไข่เปลื อกสี น้ําตาล เริ่ มให้ไข่เมื่ออายุ
ประมาณ 5 เดือนครึ่ง -6 เดือน ไข่ดก 260 ฟอง/ปี เป็นไก่ที่ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน ให้ไข่และเนื้อดี
ปัจจุบันนิยมใช้ไก่บาร์พลีมัทร็อคเพศเมียผสมกับไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรดเพศผู้ ลูกผสมที่ได้จะคัดเพศเมื่อแรกเกิดได้
และให้ไข่เปลือกสีน้ําตาล หรือที่รู้จักกันมา
1.3 ไก่ไข่พันธุ์ "เล็กฮอร์นขาว" เป็นไก่ไข่พันธุ์แท้ จัดเป็นไก่พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันแพร่หลายมากที่สุดใน
บรรดาไก่เล็กฮอร์นด้วยกัน ปัจจุบันนิยมผสมข้ามสายพันธุ์ตั้งแต่สองสายพันธุ์ขึ้นไป เพื่อผลิตเป็นไก่ไข่ลูกผสมเพื่อ
การค้า
รูปร่างลักษณะ มีขนาดเล็ก ขนสีขาว ให้ไข่เร็ว ให้ไข่ดก ไข่เปลือกสีขาว มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน
อาหารค่อนข้างสูง เพราะมีขนาดเล็ก ทนร้อนได้ดี เรื่มให้ไข่เมื่อเมื่ออายุ 4 เดือนครึ่ง -5 เดือน ให้ไข่ปีละประมาณ
300 ฟอง น้ําหนักโตเต็มที่ เพศผู้ 2.2-2.9 ก.ก. เพศเมีย 1.8-2.2 ก.ก. ปัจจุบันนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์นี้สําหรับผลิตไข่เป็น
การค้า โดยใช้ในการผสมพันธุ์เพื่อผลิตไก่ไข่ลูกผสมอีกขั้นหนึ่ง
1.4 ไก่ไข่พันธุ์ "ไทยบาร์" เป็นไก่พันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ศึกษาวิจัยพันธุ์ไก่ พันธุ์บาร์พลีมัธร็อค ซึ่งจะปกติจะมี
ขนเป็นสีลายดํา ลักษณะประจําพันธุ์ ขนลําตัว และปีกสีขาว ปลายปีกลายดํา สร้อยคอและหางลายขาว หางดํา
หรือลายดํา หงอนจักร เหนียงใหญ่สีแดง แข้งสีเหลือง ไข่ดก สามารถผลิตไข่ได้ 260 ฟอง/ปี เท่ากับพันธุ์บาร์
พลีมัธร็อค เมื่อผสมข้ามพันธุ์ กับไก่พันธุ์โร๊ดไอแลนด์เรด ลูกผสมที่ได้ หรือที่เรียกกันว่า "ไก่ไข่สายพันธุ์กรมปศุสัตว์"
จะสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่แรกเกิดด้วยสีขน เพศผู้มีขนสีขาว เพศเมียขนสีน้ําตาลไหม้ เป็นไก่พันธุ์ไข่ได้ดีเลิศไข่
มากกว่า 290 ฟองต่อปี และใช้เป็นแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกผสมพื้นเมืองได้เป็นอย่างดี
เอกสารอ้างอิง
http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/index.php/component/content/article/896
http://www.kasetporpeang.com/
http://www.korsorlampang.com/ (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังวัดลําปาง)
http://ban-pkh.blogspot.com/p/blog-page_30.html
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1366094843
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การเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 14 ก.พ. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายอนุชา ตาดี
2. การเลี้ยงไก่ไข่ลูกผสม ได้แก่ ฮาร์โก้หรือแบล็คร็อค เป็นไก่ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไก่พันธุ์แท้ 2
พันธุ์ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ได้ไก่ที่ให้ไข่ดก เพื่อเป็นการผลิตไข่ในราคาที่ถู กที่ สุด ส่ วนมากแล้วการผสมไก่
ประเภทนี้ลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะบางอย่างที่ดีกว่าพ่อแม่พันธุ์ โดยเฉพาะความทนทานต่อโรค ไก่ลูกผสมที่ยังมีผู้
นิยมเลี้ยงอยู่บ้าง ได้แก่ ไก่ลูกผสมระหว่างพ่อโร๊ด+แม่บาร์, พ่อบาร์+แม่โร๊ด, เล็กฮอร์น+โร๊ด, โร๊ด+ไฮบริด และ
ลูกผสม 3 สายเลือด คือ ลูกตัวเมียที่ได้จากลูกผสมพ่อโร๊ด+แม่บาร์ นําไปผสมกับพ่อไก่อู ลูกผสมที่ได้จะมีเนื้อดี โต
เร็ว และไข่ดีพอสมควร เหมาะสําหรับนําไปเลี้ยงเป็นรายได้เสริม
2.1 ไก่ไข่"ฮาร์โก้" หรืออีกชื่อหนึ่งว่า "แบล็คร็อค" เป็นไก่ไข่พันธุ์ผสมระหว่างโร๊ดไอสแลนด์แดง และ
บาร์พลีมัทร็อค ลูกผสมที่ได้จะมีลักษณะขนสีดํา ปากและขาดํา สามารถคัดแยกเพศได้ตั้งแต่อายุ 1 วัน โดยดูจุดสี
ขาวบนหัวลูกไก่ ลักษณะตอนโตเป็นไก่ที่มีสีขนมันวาวสวยงามมาก ตัวใหญ่ หน้าตาดุ การให้ไข่จะเริ่มออกไข่ฟอง
แรกประมาณ 5-6 เดือน ให้ไข่ดกพิเศษ ฟองใหญ่ เปลือกไข่สีสวย ส่วนการต่อยอดสามารถนําไปทําไก่สามสายพันธุ์
กรมปศุสัตว์ ไก่สี่สาย ไก่ห้าสาย และไก่เนื้อได้
2.2 ไก่ไข่ไฮบริด เป็นไก่ไข่ลูกผสมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผลิตไข่เป็นการค้า ลักษณะลําตัวยาวลึก แต่เล็กกว่า
โร๊ด ขนมีสีน้ําตาลแซมขาว แข้งขามีสีเหลือง การเลี้ยงเลี้ยงง่าย กินอาหารน้อย มีอัตรารอดสูง ให้ไข่ดกเฉลี่ย 315320 ฟอง/ปี ไข่ทน ไข่มีสีน้ําตาลแดงและมีขนาดใหญ่กว่าทุกสายพันธุ์ที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันเป็นที่นิยมเลี้ยงกัน
มากและไข่เป็นที่ต้องการของตลาดสูง(เกษตรพอเพียง.คอม)
สูตรอาหารเสริมไก่ไข่
สูตรที่ 1
หยวกกล้วยสับ
5 กก.
รําละเอียด
1 กก.
รําหยาบ
2 กก.
ปลายข้าว
2 กก.
ข้าวเลือก
1 กก.
ไก่อายุช่วงเวลาให้ไข่กินอาหารประมาณ 80-100 กรัม/วัน
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สูตรที่ 2
หยวกกล้วยสด
หยวกกล้วยหมัก
รําละเอียด
ปลายข้าว
แกลบหยาบ
ข้าวเปลือก
น้ําหมักชีวภาพหอยเชอรี่
น้ําหมักชีวภาพผลไม้สุก

3 กก.
2 กก.
6 กก.
0.5 กก.
5 กก.
เสริมบางครั้งในช่วงไก่กําลังให้ไข่
1/2 แก้ว
1 แก้ว

สูตรที่ 3 (น้ําหมักผลไม้สุก : ผลไม้สุก ได้แก่ กล้วย มะละกอ ฟักทอง มะม่วง สับปรด)
ผลไม้สุก
3 กก.
กากน้ําตาล
1 กก.
เกลือ
0.5 กก.
ผสมให้เข้ากันใสน้ําพอท่วม หมักนาน 10 วัน
สูตรที่ 4 (น้ําหมักหอยเชอรี่)
หอยเชอรี่
1 ส่วน
กากน้ําตาล
1 ส่วน
พด. หรือ หัวเชื้อจุลินทรีย์
หมักนาน 30 วัน ระหว่างนั้นหมั่นคนทุก 10 วัน จนครบ 30 วัน
สูตรที่ 5 (สมุนไพรป้องกันหวัด/แก้ ท้องเสีย/สร้างภูมิคุ้มกันโรค)
ตํารับที่ 1 : บอระเพ็ด ทุบแช่น้ําให้ไก่กินเป็นประจํา
ตํารับที่ 2 : ฟ้าทลายโจร/ขมิ้นชัน ทุบแช่น้ําให้ไก่กินเป็นประจํา
สูตรที่ 6 (สมุนไพรถ่ายพยาธิไก่)
ใช้หมากอ่อนตําให้ละเอียดแช่น้ําให้ไก่กิน
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สูตรที่ 7 (สมุนไพรกําจัดไรไก่)
ใช้ตะไคร้หอม-สะเดา-สาบเสือ –หนอนตายอยาก-ใบน้อยหน่า-ใบแมงลัก-ใบกระเพรา นําไปวางรองพื้น
คอกหรือรัง ไก่ หรือจะนําเอาสมุนไพรทั้งหมดไปหมักเป็นน้ําหมักชีวภาพเพื่อนําไปราดหรือฉีดพ่น ป้องกันกําจัดไร
ไก่
สูตรที่ 8 (สมุนไพรเร่งการเจริญเติบโต)
ตํารับยา : ฟ้าทลายโจร ไพล ขมิ้นชัน
วิธีใช้ : นําสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด อย่างละเท่าๆกันมาบดเป็นผงอย่างละเอียด ผสมในอาหาร 0.20%
สรรพคุณ : ใช้ทดแทนสารเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์ปีก
สมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ลูกใต้ใบ ขมิ้นชัน เปลือกมังคุด ไพล นําไปแยกกันหมัก แล้วนําน้ํา
สมุนไพรทุกชนิดมาผสมกันให้สัตว์กิน
สรรพคุณ :
 เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และลดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
 กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ทําให้สัตว์แข็งแรง
 ลดกลิ่นเหม็นในมูลสัตว์

เอกสารอ้างอิง
http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/index.php/component/content/article/896
http://www.kasetporpeang.com/
http://www.korsorlampang.com/ (สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังวัดลําปาง)
http://ban-pkh.blogspot.com/p/blog-page_30.html
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1366094843
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แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 ก.พ. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายอนุชา ตาดี

ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
1. ขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเป็นการผสมผสานของสามกระแสหลัก
กระแสที่หนึ่ง คือ กระแสความตื่นตัวในการหาทางเลือกใหม่ทางการเกษตร เพื่อหลีกให้พ้นจากวัฎจักร
เกษตรเคมี โดยมีผู้นําสําคัญคือ เครือข่ายเกษตรทางเลือก ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และ
ผู้นําเกษตรกรต่าง ๆ ที่พยายามนําเสนอแนวทางการเกษตรใหม่ โดยเรียกขานภายใต้ชื่อที่ต่างกัน เช่น เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร ฯลฯ
เครือข่ายเกษตรทางเลือกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยการรวมตัวขององค์กรพัฒนาเอกชนและผู้นํา
เกษตรกร ที่มีความสนใจในการแสวงหาทางเลือกใหม่ให้กับทิศทางการพัฒนาการเกษตรในประเทศ ไทย ใน
ระยะแรกของการก่อตั้งเครือข่ายเกษตรทางเลือก กิจกรรมหลักของเครือข่ายมุ่งสร้างกระบวนการศึกษาดูงานและ
การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้นําเกษตรกร เพื่อค้นหาจุดร่วมของแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนสําหรับประเทศไทย ในราวปลายปี พ.ศ. 2535 เครือข่ายเกษตรทางเลือกได้จัดการ
ประชุมใหญ่สมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกขึ้น และได้ทําการสรุปวิเคราะห์บทเรียนและประสบการณ์ในการทํางาน
ส่งเสริมระบบเกษตร ยั่งยืน พร้อมกันนี้ได้ประกาศแนวทางเกษตรอินทรีย์ว่า เป็นแนวทางเกษตรทางเลือกที่สําคัญ
แนวหนึ่งของประเทศ คําประกาศของสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกนี้อาจถือได้ว่าเป็น จุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
ของขบวนการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
กระแสที่สอง คือ กระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะต่อ
สุขภาพแบบเดิมมาเป็นแนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวมที่ให้ความสําคัญกับกิจวัตร ประจําวันในการดําเนินชีวิต
โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพความตื่นตัวเรื่องอาหารสุขภาพนี้เองที่ทํา ให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจ
กับการเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมากที่สุด จากความต้องการของ
ผู้บริโภคในจุดนี้จึงทําให้เกิดตลาดสําหรับผลผลิตเกษตร อินทรีย์และเป็นการยกระดับสถานะเกษตรอินทรีย์จาก
เพียงแค่ทางเลือกของเทคนิค การผลิต มาเป็นทางเลือกใหม่ของการพัฒนาการเกษตรและสังคม
กระแสความตื่นตัวของผู้บริ โภคทําให้หลายหน่ วยงานได้ หันมาให้ ความสนใจในการพัฒนาระบบ
การตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง จนกระทั่งมีการตั้งหน่วยงานสําหรับการจําหน่ายผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ เช่น ศูนย์อิ่มบุญที่เชียงใหม่, ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงขลา เป็นต้น ในช่วงเวลาเดียวกัน กรีนเนทก็ได้
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ก่อตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2536 เพื่อทําหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับประเทศในการกระจายผลผลิตเกษตรอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อยให้กับผู้บริโภคในเมือง ภายใต้แนวคิดเรื่อง "ตลาดทางเลือก"
กระแสที่สาม คือ ความตื่นตัวเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่เริ่มต้นจากความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม และต่อมาได้ขยายสู่ความสนใจในเรื่องผลกระทบของเกษตรเคมีที่มีต่อการใช้ที่ดิน ความหลาย
หลายทางชีวภาพ และมลพิษสารเคมี ซึ่งผู้นําของกระแสนี้ก็คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการ และสื่อมวลชน
การบรรจบพบกันของกระแสทั้งสามนี้เอง ที่ทําให้เกษตรอินทรีย์ได้เริ่มก่อตัวขึ้นในสังคมไทย ตั้งแต่
กลางทศวรรต 1990
2. สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
แม้ว่าเกษตรอินทรีย์จะได้เริ่มต้นในประเทศไทยมาเป็นเวลาค่อนข้างนาน แต่ข้อมูลเกี่ยวกับการทํา
เกษตรอินทรีย์ไม่ได้มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ ทําให้เป็นการยากที่จะประเมินสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ได้
อย่างถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของการเรียกชื่อและความไม่ชัดเจนของมาตรฐาน จึงเป็น
การยากที่จะแยกแยะเกษตรอินทรีย์ออกจากแนวทางเกษตรยั่งยืนอื่น ๆ จากการสํารวจและประเมินข้อมูลเบื้องต้น
โดยกรีนเนท ประมาณว่ามีการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยอยู่ประมาณ 2,496.26 ไร่ โดยแบ่งเป็น
เกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเอง เกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเอง โดยส่วนใหญ่เป็นการเกษตรแบบ
พื้นบ้านที่ไม่ได้มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานอิสระ เกษตรกรกลุ่มนี้ทําการผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัว
เป็นหลัก และอาจจะมีผลผลิตส่วนเกินที่จําหน่ายในตลาดท้องถิ่น
เกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ในกลุ่มเป็นการเกษตรที่มีเป้าหมายหลักเพื่อ
การค้า ทั้งในระบบการตลาดทั่วไปและการตลาดทางเลือก เกษตรกรในกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะ
มีแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจมาช่วยเสริมกับแนวคิดและเทคนิคการผลิต รวมถึงเรื่องของการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ผลผลิตของเกษตรกรในกลุ่มนี้จึงสามารถจําหน่ายออกไปยังต่างประเทศได้ ผู้ผลิตเกือบทั้งหมดจะ
เป็นเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วมในโครงการเกษตรอินทรีย์ ที่ดําเนินการโดยภาคเอกชน ซึ่งเกษตรกรจะต้องจัดการ
การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมีการรับประกันการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ โดยประมาณครึ่งหนึ่งของการตรวจสอบรับรองมาตรฐานที่ดําเนินการโดยสํานักงาน มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ (มกท.) นอกเหนือจากนี้เป็นการรับรองโดยหน่วยงานจากต่างประเทศ
อนาคตของการผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะเหตุปัจจัย
หลัก 3 ประการ คือ
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1) การปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการหลายแห่งได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย
และหันมาให้ความสนใจกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังมากขึ้น โครงการสําคัญของหน่วยงานรัฐฯ ได้แก่
โครงการนําร่องผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก ของกรมส่งเสริมการส่งออก, โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร, และโครงการนําร่องเกษตรยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการโดยมูลนิธิเกษตร
ยั่งยืน แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยโครงการนําร่องนี้จะเริ่มดําเนินการในช่วงต้นปี พ.ศ.
2544
2) แนวโน้มทางการตลาดขยายตัว แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกจะชะลอตัวลง แต่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเกษตรอินทรีย์ต่างก็ยอมรับว่าแนวโน้มการค้าเกษตร อินทรีย์จะยังคงขยายตัวในอัตราไม่
น้อยกว่า 10 - 40% ทั้งนี้ก็เพราะว่า การตลาดในปัจจุบันยังคงมีความต้องการซื้อสูง สําหรับผลผลิตจากประเทศ
ไทย เช่น ข้าว ผักและผลไม้ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรอินทรีย์อยู่อีกมาก
3) การยอมรับต่อหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
(มกท.) ซึ่งอยู่ระหว่างการรับรองระบบประกันคุณภาพ (accreditation) จากศูนย์รับรองระบบประกันคุณภาพ
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic Accreditation Service) คาดว่าจะได้รับการรับรองระบบ
ภายในปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นหน่วยงานแรกจากทวีปเอเชียที่ได้รับการรับรองระบบนี้ ซึ่งจะทําให้ มกท. ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานอื่นในต่างประเทศ อันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ส่งผลต่อการขยายการผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากประเทศไทย เพิ่มขึ้น
3. มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองในประเทศไทย
มาตรฐานผลผลิตการเกษตรในประเทศไทยมีอยู่หลายมาตรฐาน แต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้ สามารถเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด รวมทั้งจุดอ่อน
จุดแข็งของมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองด้วยโดยรวมแล้ว ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่จําหน่ายอยู่ใน
ประเทศไทยเกือบทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานอิสระ ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ผู้ผลิตมักกล่าวอ้างว่า
มีมาตรฐานปลอดสารพิษ, ปลอดสารเคมี, ปลอดภัย ฯลฯ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้
มี ม าตรฐานและการตรวจสอบรั บ รองมาตรฐานที่ ชั ด เจนเพี ย งพอที่ จ ะทํ า ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเกิ ด ความมั่ น ใจได้
มาตรฐานเหล่านี้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากพอสมควร ดังที่แสดงให้เห็นในตารางข้างล่างนี้
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การใช้ปุ๋ยเคมี
การใช้สารเคมีกําจัดแมลง
การใช้สารเคมีกําจัดเชื้อรา
การใช้สารเคมีกําจัดวัชพืช
การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์
การใช้เมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรม

อินทรีย์

เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

เกษตรปลอดสารพิษ

x
x
x
x
x
x

/
/
/
/
/
ไม่มีข้อมูล

/
x
/
x
/
ไม่มีข้อมูล

หน่ ว ยงานในประเทศไทยที่ ใ ช้ ม าตรฐานนี้
สํ า นั ก งานมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ (มกท.),
กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพมหานคร
นอกเหนือจากความแตกต่างในเรื่องมาตรฐานการผลิตแล้ว กระบวนการตรวจสอบรับรองก็เป็นสิ่ง
สําคัญในการพิสูจน์ว่าการผลิตหรือผลผลิตดัง กล่าวเป็นไปตามมาตรฐานจริงหรือไม่ ตารางข้างบนนี้เปรียบเทียบ
วิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลผลิตการเกษตรของ หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งโดยรวมจะเห็น
ว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ที่อ้างว่ามีการรับรองมาตรฐานนั้นแท้ จริงแล้วกระบวนการตรวจสอบรับรองค่อนข้างจะมี
ช่องโหว่อยู่มาก ทําให้ผู้บริโภคขาดหลักประกันความเชื่อมั่นในตรารับรองของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง
http://www.greennet.or.th/article/86
http://www.greennet.or.th/article/411
http://www.agriqua.doae.go.th/organic/oa%20history/history.htm
https://organicthai.wordpress.com/2010/07/22/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8
%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B
8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%
B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD/
http://www.stou.ac.th/OADThailand/aboutorganic.aspx
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แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 ก.พ. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายอนุชา ตาดี
เนตรดาว เถาถวิล : เกษตรอินทรีย์กับระบบอาหารโลก
เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบการเกษตรที่ได้รับการรับรองว่า กระบวนการผลิตปลอดจากการปนเปื้อนของ
สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในสังคมไทย เกษตรอินทรีย์ถูกนําเสนอโดยองค์กร
พัฒนาเอกชนเมื่อประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยถูกนําไปเชื่อมโยงกับแนวคิดความพอเพียง การพึ่งตนเอง
และความยั่งยืน อีกทั้งถูกมองว่าเป็นการพัฒนาทางเลือกเพื่อหลีกหนีออกจากระบบเกษตรกรรมสมัย ใหม่ที่สร้าง
ปัญหาให้เกษตรกร
ในเวลาต่อมา ในฐานะการพัฒนาทางเลือก เกษตรอินทรีย์ถูกยกระดับเป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้/ต่อรองกับ
ภัยที่มาจากการ ผลิตและการบริโภคอาหารในระบบอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากการนําเสนอประเด็นรณรงค์ใน
เวลาต่อมา เช่น อธิปไตยทางอาหาร (Food sovereignty) ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) และการกิน
แบบละเมียดละไม (Slow food)
ทว่าการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยจากสถานการณ์ผูกขาดอาหารในกํามือของบรรษัทข้าม ชาติและธุรกิจ
การเกษตร จะทําได้ง่าย ๆ เพียงแค่การรณรงค์คําขวัญ หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเท่านั้นหรือ?
อธิปไตยทางอาหาร?
รายการสารคดีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สื่อสาธารณะ เรียกคนเก็บผักที่ขึ้นอยู่ริมทางไป
ทําอาหารกิน และคนที่ปลูกผักกินเองว่า แสดงถึง “อธิปไตยทางอาหาร” ส่วนคนที่ซื้ออาหารกินจากแผงข้างถนน
กินจานด่วนตามห้างสรรพสินค้าและอาหารสําเร็จรูปที่ผลิตจากอุตสาหกรรมถูกเรียก ว่า คนที่สูญเสียอธิปไตยทาง
อาหาร เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของ ปัจเจกบุคคล จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอํานาจในระบบอาหาร และเพิ่มอํานาจต่อรองให้กับผู้บริโภคโดยง่าย
“อธิปไตย” หมายถึงอํานาจในการปกครอง โดยทั่วไปคํานี้ใช้กับประเด็นปัญหาการปกครองของรัฐ แต่เมื่อ
คํานี้ถูกนํามาใช้กับอาหาร น่าสงสัยว่าเรากําลังพูดถึงอํานาจ “อธิปไตย” แบบใด และในระดับไหน---อธิปไตยของ
โลก อธิปไตยของชาติ อธิปไตยของชุมชน หรืออธิปไตยของปัจเจกบุคคล? และอํานาจอธิปไตยทางอาหารเป็น
อํานาจภายใต้ความสัมพันธ์กับใคร?
ความจริงแล้ว การพูดถึงปัญหาในระบบอาหาร (Food regime) ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์เรื่องอาหารโดยตัว
มันเอง แต่เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมในระบบการผลิตและการบริโภคอาหาร และเป็นการวิเคราะห์
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สัมพันธ์ในระบบทุนนิยม อาหารในฐานะสินค้าชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่ง ควรจะถูกวิเคราะห์
เชื่อมโยงกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น นิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ระบบอาหารใน
ลักษณะนี้จะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างระบบทุนนิยม ภาคเกษตร ซึ่งแยกไม่ออกจากประเด็นการสะสมทุนและการ
ผลิตซ้ําแรงงาน
ในการศึกษาเรื่องระบบอาหาร ได้แบ่งช่วงประวัติศาสตร์ของระบบอาหารออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่
หนึ่ง เน้นการผลิตอาหารราคาถูกและปริมาณมากเพื่อลดต้นทุนค่าแรง ระยะที่สอง เน้นใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเป็นตัว
ขับเคลื่อนทุนนิยมภาคเกษตร มุ่งผลิตอาหารที่มีราคาสูงขึ้น และเน้นโครงการช่วยเหลือด้านอาหารจากประเทศโลก
ที่หนึ่งสู่ประเทศโลกที่สาม เพื่อลดต้นทุนค่าแรงในยุคสงครามเย็น ปัจจุบันเราอยู่ในระยะที่สาม หรือระบบอาหารที่
บรรษัทข้ามชาติมีอํานาจนํา เน้นบทบาทของตลาดในการกํากับกติกาพื้นฐานในการผลิตและการบริโภคอาหาร
โดยรัฐทําหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้แก่ทุน เน้นช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศพัฒนาแล้ว ควบคู่ไปกับ
การเปิดเสรีทางการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา
ระบบอาหารที่บรรษัทข้ามชาติมีอํานาจนําเน้นการรวมตัวเป็นพันธมิตรของกลุ่ม ทุนธุรกิจการเกษตร
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งไปเร่งรัดกระบวนการเลิกเป็นชาวนาเร็วขึ้น และยังเร่งรัด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงโลกที่สามเป็นกลายฟาร์มของโลกด้วย
ในระดับสากลมีการเคลื่อนไหวรณรงค์ที่น่าสนใจ เช่น องค์กรชาวนาโลกหรือ La Via Campesina เริ่ม
รณรงค์เรื่องความมั่นคงทางอาหารและอธิปไตยทางอาหารราวคริสต์ทศวรรษที่ 1990 เป้าหมายของการรณรงค์
เพื่อทวงสิทธิเหนือที่ดินทํากินให้แก่เกษตรกร และการเรียกร้องสิทธิที่จะมีอาหารที่ผลิตจากกระบวนการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวด ล้อมเพียงพอสําหรับบริโภค รวมทั้งเพื่อตอบโต้ระบบอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อพูดถึงความมั่นคงทาง
อาหาร ในระดับสากลจึงหมายถึงการมีอาหารเพียงพอ การเข้าถึงอาหารได้ และการใช้ประโยชน์จากอาหารที่มีอยู่
ดังนั้นสาระสําคัญของความมั่นคงทางอาหารในระดับสากล เน้นเรื่องความเป็นธรรมในการเข้าถึงและกระจาย
อํานาจในการจัดการทรัพยากรใน สังคม
ในสังคมไทย การรณรงค์เรื่องความมั่นคงทางอาหารดูเหมือนจะวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างของ ระบบทุน
นิยมภาคเกษตร เช่น การผูกขาดอํานาจของกลุ่มทุนในการควบคุมเมล็ดพันธุ์ และดูเหมือนจะต่อสู้กับปัญหาเชิง
โครงสร้าง เช่น เรื่องสิทธิการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากร แต่เรากลับพบว่าข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
กลับไปเน้นที่ปัจเจกบุคคล เช่น การเรียกร้องให้เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ใช้แรงงาน
ตัวเองทําการเกษตร ปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อกินเอง เท่ากับว่าการรณรงค์เรื่องความมั่นคงทางอาหารในสังคมไทย
เน้นเรียกร้องโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงระดับปัจเจกบุคคล จะนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างโดยอัตโนมัติ
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ในทํานองเดียวกัน การรณรงค์เรื่องอธิปไตยทางอาหารในสังคมไทย ดูเหมือนเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
ปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ปัญหาการครอบงําผู้บริโภคของธุรกิจการเกษตร แต่ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา กลับ
เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับปัจเจกบุคคล เช่น การรณรงค์ให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน บน
สมมติฐานที่ไม่มีหลักฐานยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่า ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้ว จะสามารถเปลี่ยนโลกได้
จริงเพียงใด
ด้วยเหตุที่การรณรงค์เรื่องอธิปไตยทางอาหารในสังคมไทยไม่ให้ความสําคัญกับ การแก้ปัญหาเชิง
โครงสร้าง แต่เน้นการเปลี่ยนแปลงระดับปัจเจกบุคคล และยังเน้นบทบาทของปัจเจกที่ผูกโยงกับชุมชนท้องถิ่น ทํา
ให้การรณรงค์เรื่องอธิปไตยทางอาหารไปสอดรับกับกระแสชาตินิยมและท้องถิ่น นิยม เช่น เรียกร้องให้เกษตรกร
เลิกใช้สารเคมีการเกษตรและเทคโนโลยี เรียกร้องให้ผู้บริโภคหันไปกินอาหารท้องถิ่น และต่อต้านอาหาร
อุตสาหกรรม โดยละเลยข้อเท็จจริงว่า ระบบทุนนิยมสร้างเงื่อนไขบีบบังคับผู้บริโภคอย่างไร
เพราะไม่แยกแยะว่าทําไมผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงมีทางเลือกจํากัดในการบริโภค บ่อยครั้งการรณรงค์เรื่อง
อธิปไตยทางอาหารจึงเสนอทางเลือกที่ดูเป็นไปได้ยาก สําหรับผู้บริโภค เช่น การเรียกร้องให้คนหันไปบริโภค
อาหารอินทรีย์ท่มี ีราคาแพงและหายาก หรือไม่ก็ต้องเสี่ยงเป็นมะเร็งตาย

เอกสารอ้างอิง
http://www.greennet.or.th/article/86
http://www.greennet.or.th/article/411
http://www.agriqua.doae.go.th/organic/oa%20history/history.htm
https://organicthai.wordpress.com/2010/07/22/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8
%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B
8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%
B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD/
http://www.stou.ac.th/OADThailand/aboutorganic.aspx
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แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ตอนที่ 3
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายอนุชา ตาดี

ตลาดสีเขียว?
ผู้คร่ําหวอดในวงการเกษตรอินทรีย์กล่าวว่า “มีแนวโน้มที่ทั้งอุปสงค์ของผู้บริโภคและอุปสงค์ของผู้ผลิต
สินค้าเกษตร อินทรีย์จะเพิ่มขึ้น เพราะผู้บริโภคต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ในขณะที่ผู้ผลิตก็ต้องการผลิตตาม
ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อจะได้ราคาสูง”
คํากล่าวนี้ชวนให้เคลิบเคลิ้มว่า เกษตรอินทรีย์สร้างสถานการณ์ซึ่งทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างก็ได้ประโยชน์
ไม่เพียงแค่นั้น เรายังถูกทําให้เชื่อว่าการแสวงผลกําไรจากสินค้าอินทรีย์ สามารถไปกันได้อย่างไม่ขัดแย้งกับการ
สร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม และการสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมทําได้ง่าย ๆ แค่เราเปลี่ยนพฤติกรรม
การกิน
ภายใต้คําขวัญที่สวยงาม ยังมีคําถามที่ไร้คําตอบ เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจะทําให้
เปลี่ยนแปลงโลกได้จริงหรือไม่? ผู้บริโภคหวังอะไรจากการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์? ผู้บริโภคแน่ใจได้อย่างไรว่า
อาหารอินทรีย์ที่ตนเองบริโภคไม่ได้สร้างผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เอาเปรียบแรงงาน?
เราอาจเริ่มต้นหาคําตอบจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอาจพบกับความจริงที่แตกต่างออกไป การ
สํารวจทัศนคติผู้บริโภคชาวไทย 884 คน เกี่ยวกับเหตุผลในการซื้อสินค้าผักอินทรีย์ในกรุงเทพฯ พบว่า แม้ผู้บริโภค
ที่ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่มีรายได้และการศึกษาสูง จบปริญญาตรีขึ้นไปและมีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท มี
อายุมากกว่า 40 ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และมีบุตรที่อยู่ในความดูแล แต่ผู้บริโภคซื้อผักอินทรีย์เพื่อลด
ความกังวลในเรื่องสารพิษตกค้าง มากกว่าห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคบอกไม่ได้ว่าสินค้าที่ติดฉลาก
“Hygienic” “Safe” และ “Organic” แตกต่างกันอย่างไร ในขณะที่ฉลากของสินค้าเหล่านี้ก็ไม่ได้ให้รายละเอียด
มากนักเกี่ยวกับระบบการ ผลิตที่แตกต่างกันของสินค้า
ในจํานวนผู้บริโภค 40% ที่ซื้อสินค้าอินทรีย์บอกว่ารู้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพียงเล็ก น้อย
มีเพียง 5% เท่านั้นที่บอกว่ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์มาก การศึกษานี้ทําให้เราเข้าใจว่าผู้บริโภครู้ข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์ที่ ตนบริโภคน้อยมาก แต่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อความสบายใจว่าตนได้บริโภคอาหารที่เชื่อ
ว่า ปลอดภัย มีผู้บริโภคน้อยมากที่คาดหวังว่าการบริโภคสินค้าอินทรีย์จะสร้างความเปลี่ยน แปลงแก่สิ่งแวดล้อม
ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่สํารวจความเห็นของผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ใน ไต้หวัน พบว่าผู้บริโภคให้
ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของสุขภาพมาก่อนความห่วงใย ปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศแถบยุโรป การ
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เติบโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เกิดจากเหตุผลอื่น ๆ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจตคติของบริโภค เช่น ในเดนมาร์ก
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สูงสุดในโลก พบว่าการเติบโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้
เกิดจากผู้บริโภคมีจิตสํานึก ด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม แต่เป็นเพราะรัฐบาลให้เงินอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์
และให้คําแนะนําเรื่อง เกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 นอกจากนั้น
ห้างสรรพสินค้ายังลดราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ลง 15-20% พร้อมเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้สะดวกและ
ส่งเสริมการตลาดมากขึ้น มีการปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าและติดฉลากสินค้าให้น่าเชื่อถือ
องค์ประกอบเหล่านี้คือเหตุผลที่ทําให้ผู้บริโภคชาวเดนมาร์กหันมาบริโภคสินค้า เกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ส่วนการที่ธุรกิจการเกษตรทั้งหลายหันมาผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาจเป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อปรับตัวอยู่
รอดทางธุรกิจ มากกว่าจะเป็นเพราะห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีข้อวิตกกังวลว่า หากการซื้อขายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ยังคงทําผ่านช่องทางการค้ากระแสหลักอย่าง ที่เป็นอยู่ เช่น ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า
และซุปเปอร์มาร์เก็ต การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็จะไม่ส่งเสริมตลาดทางเลือกอย่างที่คาดหวัง
ที่แย่ไปกว่านั้น การเติบโตของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์อาจสร้างผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจได้ เช่น ในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อบรรษัทธุรกิจการเกษตรหันมาสนใจลงทุนผลิตปลูกผักปลอดสารพิษขายกันมาก
ขึ้น เกษตรกรรายย่อยกลับต้องสูญเสียที่ดิน เพราะจ่ายค่าเช่าที่ดินแพงขึ้น ประเด็นนี้ทําให้เกิดคําถามว่าเกษตร
อินทรีย์ยังคงเป็นทางเลือกของเกษตรกรราย ย่อยหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขที่เกษตรอินทรีย์กําลังพัฒนาไปสู่ระบบการ
ผลิตเพื่อการค้าและ เพื่อป้อนตลาดโลกมากขึ้น และเกษตรอินทรีย์จะมีความยั่งยืนหรือไม่ในระยะยาว
กินเปลี่ยน โลกเปลี่ยน?
A new perspective can change everything---สโลแกนในเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่ขายสินค้าติดโลโก้
การค้ายุติธรรม (Fair trade) บอกผู้บริโภคว่า มุมมองใหม่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่ง
รายการสารคดีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ทางสื่อสาธารณะบอกว่า วัฒนธรรมการกินอย่างละเมียดละไม (slow
food) สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ เช่น กินอาหารปรุงจากพืชผักพื้นบ้าน เก็บตามฤดูกาล ปลอดสารเคมี ปรุงอย่าง
ประณีต ผู้ปรุงมีความรู้ มีเวลาและกินร่วมกันเป็นครอบครัวหรือชุมชนยิ่งดี ความดีงามของการกินอาหาร slow
food ถูกนําไปเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติ และความเป็นไทยท้องถิ่น เพื่อสื่อความหมายถึงการหวนรําลึกถึง
อดีตและการเสพความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิม ทําให้ภัตตาคารและร้านค้าที่อาหารขายในวัฒนธรรมแบบ slow food
กลายเป็น “ทางเลือก” สําหรับผู้มีรสนิยมในการกิน ตรงข้ามกับอาหารที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรม (fast food)
ที่ถูกมองว่าไม่ปลอดภัย เจือปนสารพิษ ปรุงอย่างรวดเร็ว เมนูอาหารซ้ําซาก เน้นความสะดวกในการกิน และไม่
คํานึงถึงคุณค่าอาหาร
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การกินอาหาร slow food เป็นทางเลือกสําหรับใคร?
สโลแกนของการรณรงค์ slow food ยึดหลักการเดียวกับขบวนการ slow food movement ใน
ประเทศตะวันตก คือกินอาหารทีดี สะอาด และราคายุติธรรม ผู้ที่กินอาหารแบบ slow food ต้องดําเนินชีวิตแบบ
ไม่รีบเร่งแข่งกับเวลา ถ้าไม่ใช่คนมีฐานะดี ที่ไม่ต้องรีบไปทํางาน ก็ต้องมีคนจัดหาอาหารดี ๆ ให้กิน หรือไม่ก็เป็นคน
บางกลุ่มที่อยู่ในชนบท ซึ่งไม่ถูกควบคุมด้วยเวลาของระบบทุนนิยม ดังนั้นเงื่อนไขของการกินเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก
จึงต้องมีความพร้อม พร้อมทั้งในแง่ทุนทรัพย์ เวลา ความรู้และศักยภาพในการเข้าถึงอาหารที่ดีและหลากหลาย
ดังนั้นการกินแบบ slow food จึงไม่ใช่ทางเลือกสําหรับคนส่วนใหญ่ในสังคม แม้จะอยากเลือกเพียงใดก็ตาม ก็ไม่
สามารถเลือกกินแบบนี้ได้ หากเงื่อนไขเชิงโครงสร้างยังไม่เปลี่ยน
แม้จะถูกนําไปเชื่อมโยงกับการกินอาหารไทยท้องถิ่น แต่วัฒนธรรมการกินแบบ slow food กลับมีที่มา
จากโลกตะวันตก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปในดินแดนอื่น ทําให้คนเหล่านี้มีโอกาสชิม
อาหารแปลก ๆ ในหลากหลายวัฒนธรรม จนเกิดความคุ้นเคย และเปิดรับรสนิยมการกินที่มีความแตกต่าง โดยเนื้อ
แท้แล้วการกินแบบ slow food จึงเป็นผลผลิตของโลกาภิวัฒน์ เพราะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการเดินทางไกล
และการไปเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น ตลาดทางเลือกที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการกินแบบ slow food ภัตตาคารที่ขาย
อาหารท้องถิ่น การจัดเทศกาลอาหารท้องถิ่น ตลอดจนการเกิดขึ้นของย่านขายอาหารท้องถิ่นตามเมืองใหญ่ ๆ ของ
ประเทศพัฒนาแล้ว ล้วนเป็นการนําวัฒนธรรมการกินแบบท้องถิ่น มาทําให้กลายเป็นวัฒนธรรมระดับโลก
พูดอีกอย่างหนึ่ง การกินแบบ slow food ไม่อาจแยกออกจากกระแสโลกาภิวัตน์และบริโภคนิยม
แตกต่างตรงที่ชนิดของอาหารที่เลือกเสพและวิธีการเสพเท่านั้น หากผู้บริโภคเชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบ
ด้วยวิธีการง่าย ๆ แค่เพียงเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ผู้บริโภคย่อมไม่คิดว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเป็นสิ่งจําเป็น ทั้ง
ๆ ที่สถาบันระดับโลกอันหลากหลาย ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐและผู้กระทําการที่ไม่ใช่รัฐ ล้วนเป็นผู้กุมทางเลือกและ
กํากับความเป็นไปได้ที่จะเลือกของผู้บริโภคแต่ละชน ชั้น
หากการรณรงค์เรื่องเกษตรอินทรีย์ในสังคมไทย ไม่ให้ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทาง
อํานาจในระบบอาหาร แต่กลับเน้นการประกาศคําขวัญที่มุ่งแสวงหาทางออกเฉพาะตัวให้กับปัจเจกชน การกิน
อาหารอินทรีย์ก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างหลายคนคาดหวัง

31

เอกสารอ้างอิง
http://www.greennet.or.th/article/86
http://www.greennet.or.th/article/411
http://www.agriqua.doae.go.th/organic/oa%20history/history.htm
https://organicthai.wordpress.com/2010/07/22/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8
%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B
8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%
B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD/
http://www.stou.ac.th/OADThailand/aboutorganic.aspx
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แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ตอนที่ 4
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายอนุชา ตาดี
อาหารอินทรีย์ วิถีแห่งอนาคต ‘ทุกคําที่กิน สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบ’
บทความจากการเสวนาวิชาการ ‘อาหารอินทรีย์ วิถีแห่งอนาคต’ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2557 ระหว่างเวลา
10.00-12.00 น. ในงาน ‘มหกรรมอาหารและสุขภาพ วิถีไท ครั้งที่ 1’ ณ ห้องฟินิกส์ บริเวณฮอลล์ 8 เมืองทอง
ธานี ร่วมเสวนาโดย นพ.ประพจน์ เภตรากาศ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ
ผู้อํานวยการมูลนิธิชีววิถี(Biothai) และปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)
ดําเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประกาศข่าวจากสถานีวิทยุ อสมท. คลื่น 96.5 Fm
เผยในผัก-ผลไม้ กว่าร้อยละ 40 พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน
ปรกชล อู๋ทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลผลการวิเคราะห์ภาพรวมและการตรวจสอบสารปนเปื้อน คือ คาร์บาเมต
ออร์แกโนฟอสเฟต ออร์แกโนคลอรีน ไพรีทรอยด์ ในผักผลไม้ว่า จากการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชผักและผลทั้งหมด 118
ตัวอย่าง จากตลาด ห้างค้าปลีก และสินค้าตรา “Q” พบว่า ในผักผลไม้ 118 ตัวอย่างนี้ ร้อยละ 44.1 ไม่พบการ
ตกค้างของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ร้อยละ 9.3 มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ แต่ไม่เกินค่า MRLs (Maximum
Residue Limits หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กําหนดให้มีได้ในสินค้าเกษตร) และ อีกร้อยละ 46.6 พบ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างเกินค่า MRLs
เมื่อแยกประเภทแหล่งที่มาของสินค้าเหล่านี้เป็น 3 แหล่งคือ ผักผลไม้ที่มากจากตลาดทั่วไป ผักผลไม้ตรา
Q และผักผลไม้ที่มาจากห้างค้าปลีกแล้ว ผักผลไม้จากตลาดทั่วไปร้อยละ 53.8 ไม่พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ร้อยละ
6.2 มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ แต่ไม่เกินค่า MRLs ที่เหลือร้อยละ 40 พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่
เกินค่า MRLs ส่วนในผักผลไม้ตรา Q พบว่ามีเพียงร้อยละ 12.5 ไม่พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขณะที่ร้อยละ 25.0 มี
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ แต่ไม่เกินค่า MRLs ที่เหลืออีกถึงร้อยละ 62.5 พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่
เกินค่า MRLs สุดท้ายคือผักผลไม้ที่มาจากห้างค้าปลีก พบว่าร้อยละ 35.6 ไม่พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ร้อยละ
11.1 มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ แต่ไม่เกินค่า MRLs และอีกร้อยละ 53.3 พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้าง
อยู่ เกินค่า MRLs
10 ใน 118 ชนิดคือผักผลไม้ที่เรานิยมบริโภคและหาซื้อได้ง่ายในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า หรือแผงขาย
ผักผลไม้ทั่วไปคือ คะน้า ถั่วฝักยาว พริกจินดา ผักชี กะเพรา ส้ม แอปเปิ้ล ฝรั่ง แตงโมง และสตรอเบอร์รี่
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บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา เท่ากับทําเพื่อสุขภาพที่ดีของโลก
ด้าน นพ.ประพจน์ เภตรากาศ นําเสนอ 3 ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกันคือ ประเด็นแรก เรื่องอาหารกับ
ร่างกาย ประเด็นที่สอง คือ เรื่องแนวความคิดเรื่องอาหารกับสุขภาพ และประเด็นที่สามคือ เรื่องอาหารอินทรีย์กับ
สุขภาพ โดยระบุว่า ทางเดินอาหารของคนเริ่มต้นจากปากไปสิ้นสุดที่รูทวารหนัก ความยาวของทางเดินอาหาร
ประมาณ 7-8 เมตร หรือประมาณ 25 ฟุต เมื่อเรากินอาหารเข้าไป ทุกอย่างที่เราหยิบ ที่เรากิน จะด้วยความตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ ทุกอย่างที่หลุดเข้าไปในปากจะถูกย่อยเป็นโมเลกุลเดี่ยวหรือโมเลกุลที่ ละเอียดที่สุด เพื่อที่จะ
ดูดซึมผ่านผนังลําไส้เล็กไปใช้ในร่างกาย อาหารที่ถูกดูดซึมจะไปทําหน้าที่สร้างพลังงาน ซ่อมแซมเซลล์และเนื้อเยื่อ
ต่าง ๆ ทั่วร่างกายของเรา
อาหารใช้เวลาเดินทางจากปากของเราไปจนถึงรูทวารหนักประมาณ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย โดยเฉลี่ย
แล้วอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหาร 2-4 ชั่วโมง ในลําไส้เล็ก 6 ชั่วโมง ในลําไส้ใหญ่ 12-24 ชั่วโมง และออกทางรู
ทวารหนัก การใช้งานคือ พลังงานจะถูกดูดซึมเพื่อไปใช้ประโยชน์ น้ํามันจะช่วยเรียกน้ําย่อย และกากอาหารจะ
ช่วยในการระบายของเสีย กากใยที่เรากินเข้าไปจะทําหน้าที่ไปครูดของเสียตามผนังลําไส้ให้ขับออกมา คล้าย ๆ กับ
การดีท็อกซ์ อาหารที่เรากินเข้าไป ถ้าเป็นประเภทโปรตีนส่วนเกินจะถูกขับถ่ายออกมา เนื่องจากร่างกายมี
ความสามารถในการดูดซึมได้แค่ประมาณ 20-30% ของปริมาณอาหารที่เรากินเข้าไปเท่านั้น ร่างกายจะดูดซึม
เท่าที่จะใช้ประโยชน์เท่านั้น ที่เหลือจะขับออกมา
ในประเด็นเรื่องอาหารและสุขภาพ นพ.ประพจน์ กล่าวว่า ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่าน
มา มนุษย์มีความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านรากฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซึ่งก่อให้เกิด
ความหลากหลายของวิธีการบําบัดรักษา ป้องกัน การเจ็บไข้ได้ป่วย การให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาว ยกตัวอย่าง
อย่างเช่นประเทศจีน ที่มีความเชื่อในเรื่องสุขภาพตามปรัชญา หยินและหยาง ว่าทั้งหยินและหยางดํารงอยู่ใน
ร่างกายของมนุษย์อย่างได้สมดุลเช่นเดียวกันกับ ความสมดุลของจักรวาล หรือการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
“ส่วนในระบบการแพทย์พื้นบ้านหรือดั้งเดิมทั่วโลกจะมีลักษณะเป็นการ แพทย์แบบองค์รวม ซึ่งให้
ความสําคัญเกี่ยวกับการรักษา การฟื้นฟู ความสมดุลในร่างกายมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เช่น
การแพทย์อายุรเวท การแพทย์พื้นบ้านแอฟริกา ชนเผ่าซูลู มีความเชื่อว่าสุขภาพไม่ใช่เพียงสภาพหรือสภาวะ แต่
เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง”
นพ.ประพจน์ กล่าวต่อว่า การเปลี่ยนผ่านจากการแพทย์เชิงวัฒนธรรมสู่การแพทย์เชิงวิทยาศาสตร์ เป็น
การเปลี่ยนผ่านทีละเล็กทีละน้อยตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ซึ่งใช้เวลาหลายร้อยปี ในตะวันตกการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดขึ้นในกรีก ระหว่าง 400 – 500 ปีก่อนคริสตกาล และถือว่าเป็นการแพทย์ที่พยายามใช้
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ การมีเหตุผลน่าเชื่อถือ ในการอธิบายโรคภัยไข้เจ็บ วิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มที่จะ
เน้นการบริโภค โปรตีน และผัก ผลไม้ ให้มากขึ้น แต่ให้ลดการบริโภคแป้ง ไขมันให้น้อยลง การมองว่าแป้งเป็นหมู่
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อาหารที่เป็นอันตรายจึงขัดแย้งกับวัฒนธรรมการบริโภค ดั้งเดิมของประเทศต่าง ๆ ซึ่งนิยมการบริโภคข้าวและ
ธัญพืชเป็นอาหารหลัก จนกระแสการบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ํา (low-carb diet) เป็นที่นิยมกันในคนหนุ่ม
สาว และยังใช้ในการเป็นอาหารรักษาเบาหวานอีกด้วย
แนวความคิดใหม่ที่ทวนกระแสวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น แนวคิดเรื่องการกินอาหารมังสวิรัติของกลุ่มเซ
เวนธ์เดย์แอ๊ดเวนติส ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการทําการวิจัยขนาดใหญ่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ที่กิน อาหารมังสวิรัติ
และพบว่า ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติมีสุขภาพและอายุที่ยืนยาวกว่า เป็นโรคเรื้อรังโดยเฉพาะมะเร็งน้อยกว่าอย่าง
ชัดเจน มีหนังสือดีหลายเล่มที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น “ปฏิวัติสุขภาพด้วยอาหารบนจานคุณ” ที่เขียนโดย T.Colin
Campbell, Ph.D และ Thomas M. Campbell แปลเป็นภาษาไทยเมื่อ พ.ศ.2555 หนังสืออีกเล่มหนึ่งคือ “ขอบ
ฟ้าแห่งอายุร้อยปี (Blue zone)” เขียนโดย เดวิด บุทเนอร์ ซึ่งเดินทางสํารวจวิถีชีวิตของผู้ที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี
ในดินแดน 4 แห่งทั่วโลก ได้แก่ โอกินาวา คอสตาริกา เกาะซาร์ดิเนีย และ กลุ่มเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสในอเมริกา
ซึ่งพบว่า วิถีชีวิตของคนอายุเกินหนึ่งร้อยปี จะมีวิถีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ หยุดกินก่อนจะอิ่ม (ฮารา ฮา
จิบุ) กินผักให้มาก เข้าเกียร์ต่ํา ใช้ชีวิตให้ช้าลง มีส่วนร่วม คนที่เรารักมาอันดับแรก อยู่ในกลุ่มชนที่ถูกต้อง และมี
การดื่มไวน์
ประเด็นเรื่อง ‘อาหารอินทรีย์กับสุขภาพ’ นพ.ประพจน์ กล่าวว่า มีหนังสือชื่อ ‘Anticancer: A new way
of life’ ซึ่งสํานักพิมพ์โกมลคีมทองมีแผนที่จะจัดพิมพ์ในเร็ว ๆ นี้ หนังสือเล่มนี้เขียนโดย ดร.เดวิด ชไรเบอร์ ได้ให้
ความสําคัญของอาหารอินทรีย์ ซึ่งจะมีความสมดุลของโอเมก้า-3 และโอเมก้า-6 โอเมก้า-3เอส และโอเมก้า-6 เอส
ที่มีในร่างกายจะคอยปกป้องเพื่อควบคุมการทํางานต่าง ๆ ของร่างกาย โอเมก้า-6 เอส ช่วยเก็บสะสมไขมัน และ
ส่งเสริมความแข็งตัวในเซลล์รวมทั้งการเกิดการแข็งตัวของเลือดและการ อักเสบเพื่อตอบสนองการคุกคามจาก
ภายนอก มันยังกระตุ้นการสร้างเซลล์ไขมันที่มีมาตั้งแต่เกิดต่อไป ในทางตรงกันข้าม โอเมก้า-3 เอส มีส่วนในการ
พัฒนาระบบประสาท ทําให้เยื่อหุ้มเซลล์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและลดการอักเสบ และยังช่วยจํากัดการสร้างเซลล์
ไขมัน
“ความสมดุลทางสรีรวิทยาของเราขึ้นกับความสมดุลของโอเมก้า-3 เอส และโอเมก้า-6 เอส ในร่างกาย
เป็นอย่างยิ่งซึ่งเกี่ยวกับอาหารที่เรากิน” นพ.ประพจน์กล่าว
ในช่วงท้าย นพ.ประพจน์ ได้กล่าวในช่วงท้ายว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องการย้ําเพิ่มเติมก็คือ ถ้าเราบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ดีให้กับตัวเรา เท่ากับเราทําเพื่อสุขภาพที่ดีของโลกใบนี้ที่เราได้อาศัยอยู่ การบริโภคอาหารที่มีพืชเป็นหลัก
เท่ากับการลดการใช้น้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการลดการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และลดการทําร้าย
สัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม ต้องกินให้หลากหลายชนิดถึงจะช่วยดูแลสุขภาพและรักษาโรคได้
“บางคนเห็นว่าย่านางดี ก็จะแต่ย่านางอยู่นั่น อันนี้ก็ไม่ใช่ เราต้องกินให้หลากหลาย ต้องออกกําลังกาย
หยุดกินก่อนอิ่ม ถึงที่สุดแล้ว ความมั่นคงทางอาหารจะสําคัญอย่างมาก ถ้าเราถามว่ากินอะไรดีที่สุด ผมว่าเราต้อง
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กลับไปกินอาหารดั้งเดิม กินอาหารพื้นบ้านที่พ่อแม่เรากินมาแต่ไหนแต่ไร กินความหลากหลาย ยิ่งกินความ
หลากหลายเท่าไหร่เรายิ่งได้ประโยชน์” นพ.ประพจน์กล่าว

เอกสารอ้างอิง
http://www.greennet.or.th/article/86
http://www.greennet.or.th/article/411
http://www.agriqua.doae.go.th/organic/oa%20history/history.htm
https://organicthai.wordpress.com/2010/07/22/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8
%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B
8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%
B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD/
http://www.stou.ac.th/OADThailand/aboutorganic.aspx
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แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ตอนที่ 5
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 มี.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายอนุชา ตาดี
โภชนาการที่ดี ควรต้องมาจากระบบเกษตรที่ดี
คุณ วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ หยิบยกคํานิยามหรือวลีต่าง ๆ มานําเสนอเช่น วลีหนึ่งจากหนังสือชื่อ an
AGRICULTURAL TESTAMENT’ เขียนโดยเซอร์อัลเบิร์ต โฮวาร์ด ผู้บุกเบิกเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ ว่า “The
health of soil, plant, animal and man is one and indivisible” แปลเป็นไทยว่า “สุขภาพของดิน พืช สัตว์
และมนุษย์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แบ่งแยกมิได้” วลีอีกอันชื่อ “กงล้อแห่งสุขภาพ” ซึ่งให้รายละเอียดว่า สุขภาพ
ขึ้นอยู่กับองค์รวมทั้งหมดของสิ่งแวดล้อม ระบบอาหารและโภชนาการคือปัจจัยที่สําคัญที่สุด แต่โภชนาการที่ดีมิได้
มีความหมายเพียงเราหาอาหารจากที่ใดก็ได้เท่านั้น แต่ต้องมาจากระบบเกษตรกรรมการผลิตที่ถูกต้องด้วย จาก
การศึกษาและทดลอง เราพบความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และผืนดินว่า สุขภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นจากดินสู่พืชพันธุ์ต่าง
ๆ และจากพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ สู่มนุษย์
นอกจากนิยาม 2 นิยามด้านบนแล้ว คุณวิฑูรย์ ยังได้ยกคําคมของปราชญ์ชาวบ้านบ้านเราคือ นายฉลวย
แก้วคง ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ร่างกายของเราประกอบไปด้วยธาตุ 4 ก็คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ มาประชุมกัน เรียกว่ารูป
เช่นกันกับไร่นาเกษตรก็ต้องมี ดิน น้ํา ลม ไฟ ประชุมกันเป็นรูป จึงจะถูกต้องตามธรรมะ ตามธรรมชาติ จะขาด
อย่างใดไม่ได้เลย ส่วนมนุษย์เรา เราก็เกิดจากสายเลือดของบิดา-มารดา สายเลือดของบิดา-มารดาเกิดจากอะไร ถ้า
เราสาวเข้าไปจะเห็นว่าบิดา - มารดากินอะไร สายเลือดของท่านก็เกิดจากสิ่งนั้น และเลือดเนื้อของเราก็เกิดจากสิ่ง
นั้นด้วย เพราะฉะนั้นเราเกิดจากสิ่งใดก็เอาสิ่งนั้นมาเลี้ยง เช่น ผักทุกชนิด ผลไม้ทุกชนิด เนื้อทุกชนิด น้ําทุกชนิด
ถ้าเราทําลายสิ่งแวดล้อมก็เท่ากับเราทําลายตัวเอง ทําลายบรรพบุรุษของเราด้วย เพราะท่านทิ้งร่างกายเอาไว้ ใคร
ทําลายสิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนคนอกตัญญูไม่รู้คุณบรรพบุรุษ
วิฑูรย์กล่าวต่อมาในเรื่องสารเคมี ว่า ในประเทศตะวันตกหลายประเทศ ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มประเทศที่
นําหน้ากลุ่มประเทศอื่นทั่วโลกในเรื่อง เทคโนโลยีแทบทุกด้าน กระทั่งในเรื่องอาหารและสารเคมีที่ใช้ในอาหาร
เช่นกัน แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเมื่อพบว่าสารเคมีส่งผลต่อความเสียหายด้าน สุขภาพของมนุษย์ กลุ่มประเทศ
เหล่านี้จึงได้เลิกที่จะใช้สารเคมีทั้งในพืชและสัตว์ในอาหาร ข้อมูลที่เรามีปัจจุบันพบว่าประมาณ 10-20% ของ
ประเทศในแถบตะวันตก ได้ลดการใช้สารเคมีลงไปมากแล้ว ในขณะที่ประเทศของเรายังใช้สารเคมีอยู่อย่างเข้มข้น
สิ่งนี้เป็นเรื่องน่าคิดและตั้งคําถามอย่างยิ่งว่าประเทศของเราคิดอะไรอยู่
วิฑูรย์กล่าวด้วยว่า ประเด็นเรื่องข้าวพื้นเมืองหรือข้าวอินทรีย์ กําลังขยายแนวคิดออกไปอย่างหลากหลาย
เช่น มหาวิทยาลัยเกษตร ได้มีการรวบรวมและพัฒนาพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์ หรือได้มีการทดสอบคุณค่าทาง
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โภชนาการ หรือสารอาหารในข้าว เช่น ‘ทองแดง’ ในข้าวทั่ว ๆ ไปที่เรากินกับข้าวพื้นบ้านพบว่า ในข้าวที่เรากิน
ทั่ว ๆ ไป 1 จาน จะเท่ากับการกินข้าวกล้องเพียง 1 ใน 5 ของจานเท่านั้น
นอกจากนี้แล้วยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการของข้าวพื้นเมืองหลายชิ้น ที่น่าสนใจ เช่น การศึกษา
คุณค่าโภชนาการของข้าวพื้นเมือง ในพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร
โดย รัชนี คงคาฉุยฉาย และริญ เจริญศิริ -2551 หรืองานศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ สารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ําตาลในข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ ต่าง ๆ ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานโดย รัชนี คงคาฉุยฉาย ริญ เจริญศิริ และพัชราวรรณ มาทีฆะ-2553 เป็น
ต้น
ในประเด็นเรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่ วิฑูรย์กล่าวว่า ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ถูกส่งเสริมให้มีการปลูก และโฆษณาชวน
เชื่อเรื่องคุณค่าสารอาหาร และมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงเกินจริงนั้น เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับข้าวพื้นบ้านหลาย
สายพันธุ์ เช่น ข้าวหอมนิล ก่ําเปลือกดํา ขาวใหญ่ ดอหางฮี และข้าวอีกหลายสายพันธุ์กลับพบว่า ข้าวพื้นบ้านสาย
พันธุ์ต่าง ๆ เหล่ามีคุณค่าทางโภชนาการและมีสารอาหารหลายชนิดเทียบเท่ากับไรซ์เบอร์รี่ และมีสารอาหารหลาย
ชนิดมากกว่าไรซ์เบอร์รี่หลายเท่า เพราะฉะนั้นจึงมีคําพูดในหมู่ชาวบ้านที่พูดหยิกแกมหยอกกันเล่น ๆ ว่า ข้าว
พื้นบ้านคือ ‘ซุปเปอร์ไรซ์เบอร์รี่’ หรือที่บอกว่า ‘เลิกปลูกเถอะไรซ์เบอร์รี่ หันมาปลูกซุปเปอร์ไรซ์เบอร์รี่กันดีกว่า’
หมายถึงว่า ชาวนาหรือผู้ปลูกข้าวทั้งหลายไม่ควรไปหลงใหลกับคําโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ แต่
ควรหันมาดูข้อเท็จจริง หันมาดูข้อมูลที่เป็นจริงของตนเองดีกว่า
“เงินที่เราจ่ายซื้อข้าวอินทรีย์แม้จะราคาสูงกว่าข้าวทั่ว ๆ ไปบ้าง แต่ผมว่าเงินที่เราจ่ายจะให้ผลที่มีคุณค่า
ต่อร่างกายอย่างมาก ๆ เมื่อเทียบกับการจ่ายราคาถูกแต่ได้คุณค่าทางอาหารน้อยมาก ผมว่าเป็นเรื่องที่เราควร
ลงทุนเพื่อสุขภาพของเรา เราอาจเชื่อว่าเราจ่ายสตางค์ซื้อลูกพลับ แอปเปิ้ล กีวี องุ่นแดง ราสเบอร์รี่ สตอเบอร์รี่
ลูกไหน บลูเบอร์รี่ หรืออื่น ๆ เพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระ ในขณะที่เรามองข้ามข้าวพื้นบ้านของเราที่มีสารต้าน
อนุมูลอิสระอย่างเพียงพอ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมว่าเราหันมากินข้าวกล้องพื้นบ้านดีกว่าไหม” วิฑูรย์ให้ความเห็น
วิฑูรย์ จบท้ายวงเสวนาวิชาการด้วยวลีจากต่างประเทศว่า "The most political act we do on a daily
basis is to eat, as our actions affect farms, landscapes and food businesses" แปลเป็นภาษาไทยแบบ
สั้น ๆ ว่า “ทุกคําที่เรากิน สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้”
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การเลี้ยงไส้เดือนดิน ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
บทบาทของไส้เดือนดินจะถูกมองว่ามีประโยชน์มากกว่ามีโทษต่อมนุษย์ โดยเฉพาะไส้เดือนดินจะมีส่วน
ช่วยทําให้โครงสร้างของดินดีขึ้น โดยการชอนไชทําให้ดินร่วนซุย ทําให้การระบายน้ําและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้น
ไส้เดือนดินสามารถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่า 20 เมตร ซึ่งเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติ ที่เครื่องกลทางการเกษตร
ไม่สามารถทําได้ และยังช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยการช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดิน นอกจากนี้ยัง
พบว่าไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อพืช ในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชด้วย และยังสามารถบ่งบอกถึงการ
ปนเปื้อนสารเคมีในดิน ด้วยการดูจากความหนาแน่นของประชากรไส้เดือนที่มีอยู่ ปัจจุบันมีการนํา ไส้เดือนมาใช้
ประโยชน์ในแง่ของการย่อยสลายขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก และใช้เป็นแหล่งโปรตีนเสริมเลี้ยงสัตว์ได้ เนื่องจาก
เนื้อเยื่อของไส้เดือนดินจะอุดมไปด้วย กรดอะมิโนและสารอาหารที่มีประโยชน์อื่น ๆ หลายชนิดที่เหมาะสมต่อการ
เจริญของสัตว์ ที่สําคัญ คือ สามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาทั่วไป ปลาสวยงาม กบ และเป็นเหยื่อตกปลาที่ดี
สําหรับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในที่นี้ จะเป็นการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อใช้เป็นอาหารสําหรับขุนพ่อ
แม่พันธุ์ปลาสวยงาม เป็นการเลี้ยงไส้เดือนดินที่ให้ผลผลิตในภาชนะ หรือพื้นที่ขนาดเล็ก

1. ประวัติของไส้เดือนดิน
โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่จะเคยชินกับการเรียกไส้เดือนดิน ว่า "ไส้เดือน" โดยไม่ต้องมีคําว่าดินต่อท้าย แต่
จากความก้าวหน้าทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในปัจจุบัน ได้พบอาหารธรรมชาติที่สําคัญของสัตว์น้ําเพิ่มมากขึ้น และ
มีชื่อเรียกเช่นเดียวกับไส้เดือน เช่น ไส้เดือนน้ํา (Tubifex) และไส้เดือนทะเล (แม่เพรียง เพรียงทราย ; Clam
worm, Sand worm) จึงทําให้นักวิชาการในปัจจุบันเรียกไส้เดือนที่พบตามดินทั่วไป ว่า "ไส้เดือนดิน"
ไส้เดือนดินมีอยู่ทั่วไปตามดินชุ่มชื้นร่วนซุย จะคืบคลานหากินอยู่ตามผิวดินและชอนไชไปตามซอกหลืบ
ของเม็ดดิน การชอนไชของไส้เดือนดินทําให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น คือทําให้ดินโปร่งร่วนซุย ไม่แน่น
ทึบและแข็ง เกิดการถ่ายเทอากาศภายในดินดีขึ้น เพิ่มช่องว่างในดิน ช่วยในการอุ้มน้ําของดิน การไหลผ่านของน้ํา
ในดินทําให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ จึงเหมาะแก่การแทงรากออกไปหาอาหารของพืช และผลจากกระบวนการกิน
อาหารของไส้เดือนยังช่วยพลิกกลับดินหรือนําแร่ธาตุจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวดิน โดยดิน ซากพืชซากสัตว์ เศษอาหาร
และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่ไส้เดือนกินเข้าไป จะถูกย่อยสลายและถูกขับถ่ายออกมาเป็นมูล (cast) ซึ่งมีธาตุอาหารที่
พืชต้องการในปริมาณมากและอยู่ในรูปที่ละลายน้ําได้ดี เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กํามะถัน แคลเซียม และธาตุ
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อาหารอื่น ๆ รวมทั้งช่วยส่งเสริมในการละลายธาตุอาหารพืช ที่อยู่ในรูปอนินทรีย์สารที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไปอยู่
ในรูปที่พืชนําไปใช้ ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังมีการนํามาใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจจําพวกสัตว์ปีก ปลา กบ และหมู
มีตําราทางการแพทย์จากต่างประเทศรายงานผลการวิจัยออกมาว่า ไส้เดือนดินจะมีสารเคมีบางชนิดช่วย
ในการรักษาโรคหัวใจ ทําให้หัวใจแข็งแรงขึ้น ส่วนตามตํารายาจีนระบุว่าไส้เดือนดินเป็นอาหารที่ใช้บํารุงกําลัง ยา
บํารุงทางเพศ และแก้โรคช้ําใน คนจีนจะกินไส้เดือนที่ปรุงสําเร็จตามสูตรแล้วเป็นอาหารเช้าคู่กับน้ําเต้าหู้ หรือมี
การนําไส้เดือนดินมาตากแห้งวางขายแก่ลูกค้าที่ต้องการนําไปเป็นยาบํารุงทางเพศ และยาบํารุงรักษาโรคหัวใจตาม
ตําราจีน ส่วนในไทยก็มีความเชื่อว่าเป็นยาสรรพคุณในการแก้ช้ําในได้ และในปัจจุบันพบว่าไส้เดือนดินสามารถ
กําจัดเศษอาหารและขยะได้ ที่สําคัญคือไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษแก่ธรรมชาติและมนุษย์เหมือนวิธีการเผา หรือ
วิธีการฝังกลบที่ยังไม่มีพื้นที่รองรับอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นการใช้ไส้เดือนดินกําจัดเศษอาหารและขยะยังได้ปุ๋ย
หมัก (Vermicompost) นํามาใช้บํารุงพืชอีกด้วย
จากความสําคัญของไส้เดือนดินดังกล่าว จึงได้มีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการค้า สร้างรายได้ให้แก่ชีวิต ใช้
ฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม เช่น ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา กําจัดเศษอาหารและขยะ

2. ลักษณะรูปร่างของไส้เดือนดิน
ลักษณะทั่วไปของไส้เดือนดินมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาว ด้านหัวและท้ายเรียวแหลม ความยาวลําตัว
ประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร ผนังลําตัวชั้นนอกเป็นคิวติเคิลที่ปกคลุมด้วยสารพวกโพลีแซคคาไรด์ เจลาติน และ
ชั้นอีพิเดอร์มิส มีเซลล์ ต่อมต่างๆ ที่ทําหน้าที่สร้างน้ําเมือก ทําให้ผิวลําตัวชุ่มชื้น ลําตัวแบ่งเป็นปล้องชัดเจนจํานวน
ประมาณ 120 ปล้อง (ไส้ เดือนดิ นในบ้านเรา) ทางด้านหั วมีช่องปากอยู่กึ่งกลางของปล้ องแรก โดยมีติ่งเนื้อ
(Prostomium) ทําหน้าที่คล้ายริมฝีปาก แต่ละปล้องจะมีเดือยเล็กๆ ใช้ในการเกาะกับดินเพื่อการเคลื่อนที่ และ
การจับคู่ผสมพันธุ์ มี Clitellum ซึ่งเกิดจากปล้องใกล้ส่วนหัว จํานวน 3 - 4 ปล้อง รวมกันเป็นปล้องเดียว มีหน้าที่
สร้างปลอกหุ้มไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว อวัยวะที่สําคัญจะอยู่ระหว่างปล้องที่ 1 - 30
สําหรับไส้เดือนดินที่พบมากในบ้านเรา จะมี 2 ชนิด คือ พันธุ์ขี้คู้ (Pheretima posthuma ) ลําตัวสีเทา
ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 6 - 8 นิ้ว พบได้ทั่วไปในดินในสวนผลไม้ หรือในสนามหญ้า ในชั้นดินที่ค่อนข้างลึก กินเศษ
ใบไม้ที่เน่าเปื่อย และดินบางส่วนเป็นอาหาร และ พันธุ์ขี้ตาแร่ (Pheretima peguana ) มีลําตัวเป็นสีแดงออกม่วง
ยาวประมาณ 2- 5 นิ้ว อาศัยอยู่ในมูลสัตว์ หรือ กองเศษซากพืชที่เน่าเปื่อย ที่มีความชื้นสูง กินมูลสัตว์ และเศษ
ซากพืชที่เน่าเป็นอาหาร ทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะสําคัญอื่น ๆ ดังนี้
• Clitellum เกิดจากการรวมตัวของปล้องที่ 14 - 16
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• ช่องเปิดสําหรับรับสเปิร์มจากตัวอื่น จํานวน 3 คู่ อยู่ในร่องระหว่างปล้อง 6/7, 7/8 และ 8/9 ร่องละ 1
คู่ เรียก Spermathecal pore หรือ Seminal receptacle pore (เป็นช่องเปิดของถุงรับสเปิร์ม Seminal
receptacle)
• ช่องออกไข่ มี 1 ช่อง อยู่ตรงกลางของปล้องที่ 14 ทางด้านท้อง เรียก Female pore
• ช่องปล่อยสเปิร์ม จํานวน 1 คู่ อยู่ปล้องที่ 18 ทางด้านท้อง เรียก Male pore
• ตุ่มสําหรับยึดเกาะในระหว่างผสมพันธุ์ จํานวน 2 คู่ อยู่ในร่องระหว่างปล้อง 17/18 และ 18/19 ร่อง
ละ 1 คู่ เรียก Genita papilla หรือ Copulatory papilla
• ช่องเปิดของอวัยวะขับถ่าย แทบทุกปล้องทางด้านท้องมีช่องเปิดของอวัยวะขับถ่าย จํานวนปล้องละ 1
คู่ เรียก Nephridiopores
• ช่องทวาร มี 1 ช่อง อยู่ปลายสุดของปล้องสุดท้าย

3. การจําแนกเพศไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ที่มีต่อมเพศทั้งสองเพศในตัวเดียวกัน คือ ในตัวเดียวจะมีทั้งรังไข่และอัณฑะเจริญอยู่
แต่โดยทั่วไปจะไม่เกิดการผสมระหว่างไข่และสเปิร์มในตัวเอง เนื่องจากตําแหน่งของอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศไม่
สัมพันธ์กัน และมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ไม่พร้อมกัน ไส้เดือนดินจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนสเปิร์มซึ่งกันและกัน
• อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ จะมีถุงอัณฑะ (Testes) อยู่ในปล้องที่ 11 และ 12 ปล้องละ 1 คู่ จะสร้างสเปิร์ม
แล้วเก็บไว้ในถุงพัก เรียก Seminal vesicle (Vesicular seminalis) ซึ่งอยู่ข้าง ๆ ถุงอัณฑะ และมีต่อมสร้างน้ํา
หล่อเลี้ยงสเปิร์ม เรียก Prostate gland มีลักษณะเป็นแผ่นแบนแผ่ออก อยู่บริเวณปล้องที่ 18 - 20 มีท่อนํา
สเปิร์ม (Vas deferens) รับสเปิร์มจากปากกรวยไปเปิดที่ช่องสืบพันธุ์เพศผู้
• อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย จะมีรังไข่ (Ovaries) อยู่ในปล้องที่ 13 จํานวน 1 คู่ ทําหน้าที่สร้างไข่ รังไข่แต่
ละข้างมีท่อนําไข่ (Oviduct) รับไข่จากปากกรวยไปเปิดที่ช่องสืบพันธุ์เพศเมีย

4. การแพร่พันธุ์ของไส้เดือนดิน
ถึงแม้ไส้เดือนดินแต่ละตัวมีทั้งสองเพศในตัวเดียวกัน แต่ก็จะมีการจับคู่ผสมพันธุ์กัน โดยปกติไส้เดือนดิน
จะผสมพั นธุ์กันในช่วงกลางคื น ไส้เดือนดินสองตัว มาจับคู่ ส ลั บหั วสลับหางกั น โดยใช้ ด้านท้องแนบติ ดกัน ให้
ตําแหน่งของช่องปล่อยสเปิร์ม (ปล้องที่ 18) ของตัวหนึ่ง ตรงกับช่องรับสเปิร์มของอีกตัวหนึ่ง (ปล้องที่ 7 หรือ 8)
โดยมีปุ่มสําหรับยึดเกาะในระหว่างผสมพันธุ์กับเมือกบริเวณไคลเทลลัมยึดซึ่งกันและกันไว้ แล้วแต่ละตัวจะปล่อย
สเปิร์มของตัวเอง ไปเก็บไว้ในถุงรับสเปิร์ม (Seminal receptacle) ของอีกตัวหนึ่งทีละคู่จนครบทุกคู่ แล้วไส้เดือน
ดินทั้งสองจะแยกออกจากกัน
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เมื่อไส้เดือนดินที่ได้มีการรับสเปิร์มมาแล้วจะวางไข่ บริเวณ clitellum จะมีการสร้างเมือกหนาขึ้นมาแล้ว
เริ่มแข็งตัวคล้ายเป็นปลอก จากนั้นไส้เดือนดินจะเริ่มขยับตัวถอยหลัง ทําให้ปลอกเคลื่อนตัวไปทางด้านหัว ใน
ขณะเดียวกันจะมีการปล่อยไข่ออกมาจากช่องออกไข่ (ปล้องที่ 14) ปลอกจะรับไข่เคลื่อนไปจนถึงช่องรับสเปิร์ม
(ปล้องที่ 7 หรือ 8) ก็จะได้รับการผสมจากสเปิร์มที่รับมาเก็บไว้ ปลอกจะถูกดันให้เคลื่อนต่อไปจนหลุดออกไปทาง
หัว ปลายทั้งสองด้านของปลอกจะปิดแล้วแข็งตัวได้เป็นถุงไข่ (Cocoon) รูปไข่สีน้ําตาลแกมเหลือง ขนาดประมาณ
1 - 2 มิลิเมตร มีไข่อยู่ภายใน 3 - 5 ใบ ใช้เวลาประมาณ 4 - 8 สัปดาห์ จะฟักตัวออกมา
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การเลี้ยงไส้เดือนดิน ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา

5. การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
ปัจจุบันนี้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมีความก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ ประสบผลสําเร็จในการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์ ที่สามารถดําเนินการได้อย่างจริงจัง เป็น
ต้นแบบที่สามารถนําไปดําเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ลักษณะการเลี้ยงไส้เดือนดินที่ให้ผลดีทําได้ดังนี้
• การเตรียมโรงเรือน เป็นโรงเรือนบ่อซิเมนต์ที่มีหลังคากันฝนและพรางแสง เนื่องจากไส้เดือนดินไม่ชอบ
แสงสว่าง ในบริเวณบ่อเลี้ยงควรมีตาข่ายปิดด้านบน หรือใช้ตาข่ายกั้นบริเวณด้านข้างรอบโรงเรือนเพื่อป้องกันศัตรู
ของไส้เดือน
• บ่อเลี้ยงไส้เดือน มีความกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวแล้วแต่ต้องการ และมีความลึกไม่เกิน 0.5
เมตร
• บ่อเก็บน้ําหมักมูลไส้เดือนดิน ควรสร้างบริเวณด้านข้างโรงเรือนหรือด้านหลังโรงเรือน ขนาดไม่ใหญ่
มากนัก เพื่อรับน้ําหมักจากบ่อเลี้ยงไส้เดือนดินให้ไหลไปรวมได้ง่าย
• การเตรียมวัสดุรองพื้นเพื่อเป็นที่อาศัยของไส้เดือนดิน ใช้วัสดุอินทรีย์สด เป็นวัสดุรองพื้นหนาประมาณ
6 นิ้ว โดยเน้นส่วนที่เป็นผักสีเขียว และวัชพืช หรือหากเป็นการเลี้ยงเพื่อกําจัดขยะก็จะมีการใช้ขยะสดด้วย แล้ว
โรยทับด้วยปุ๋ยคอกหนาประมาณ 2 นิ้ว โรยปูนขาวให้ทั่วผิวบน แล้วให้ความชื้นพอเปียกชุ่มแต่ไม่ให้มีน้ําขัง ทิ้งไว้
ประมาณ 2-3 วัน จะพบว่าเกิดขบวนการหมัก สังเกตได้โดยมีความร้อนที่สูงขึ้น ทิ้งไว้อีกประมาณ 4 - 6 สัปดาห์
ความร้อนที่เกิดขึ้นหมดไป วัสดุรองพื้นที่ผ่านการหมักที่สมบูรณ์จะได้มีสีเข้มจนเป็นสีน้ําตาล มีลักษณะร่วนซุยไม่มี
กลิ่นเหม็น
• การเลี้ยง เมื่อเตรียมวัสดุรองพื้นได้แล้ว จึงเริ่มปล่อยไส้เดือนดินลงเลี้ยง ควรปล่อยในอัตราไส้เดือนดิน
1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 - 5 ตารางเมตร แล้วแต่เงินทุน หรือวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง (ถ้าเลี้ยงเพื่อกําจัดขยะของ
ชุมชน ควรปล่อยไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จะช่วยกําจัดขยะสดได้เร็วมาก)
• การให้อาหาร ใช้เศษผักสีเขียว และวัชพืช โรยไปตามหน้าวัสดุรองพื้นในอัตรา 120 - 150 กรัม ต่อ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน (12 - 15 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัว) แต่ถ้าเป็นไส้เดือนดินสายพันธุ์ต่างประเทศ
จะต้องให้อาหารเป็น 2 เท่า ใช้เวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ จะมีปริมาณไส้เดือนดินเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวของ
จํานวนที่ปล่อย
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6. การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงาม
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินที่นําเสนอในหัวข้อนี้ เป็นการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่ (Pheretima
peguana ) ที่ขุดพบในบริเวณบ้าน ซึ่งมีความยาวลําตัวประมาณ 4 - 5 นิ้ว นํามาเลี้ยงในดินในกะละมัง หรือถัง
พลาสติก แล้วให้อาหารปลาเป็นอาหาร เลี้ยงไว้ประมาณ 3 - 4 เดือน จะมีไส้เดือนเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก โดย
ทั้งหมดจะมีขนาดความยาวลําตัวเพียง 2 - 3 เซนติเมตร ซึ่งอาจเกิดจากความหนาแน่นของไส้เดือน ที่เกิดอยู่ใน
ภาชนะที่ใช้เลี้ยงซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็ก ทําให้ไส้เดือนดินที่มีจํานวนมากไม่สามารถเติบโตจนมีขนาด 4 - 5 นิ้วได้
แต่ก็สามารถมีความสมบูรณ์เพศได้ สามารถผสมพันธุ์ทําให้เกิดลูกไส้เดือนจํานวนมากอย่างต่อเนื่องได้ตลอด
จากการทดลองเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาหลายปี พบว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในการเลี้ยงไส้เดือนดินอย่างยิ่ง คือ
การที่จะควบคุมความชื้นของวัสดุเลี้ยงให้คงอยู่ เพื่อให้ไส้เดือนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ได้ เพราะหากลืมรดน้ํา หรือไม่อยู่
บ้านประมาณ 5 - 7 วัน จะพบว่าดินหรือวัสดุเลี้ยงจะแห้งเกือบสนิท ทําให้ไส้เดือนส่วนใหญ่ตายไป จึงได้ทดลอง
หาทางควบคุมความชื้นในภาชนะเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูด้านล่างหรือด้านข้างของภาชนะเลี้ยง ก็ยังพบว่าไม่
สามารถควบคุมความชื้นในการเลี้ยงไส้เดือนดินได้ดีพอ แต่ก็พยายามดําเนินการมาเรื่อย จนกระทั่งพบวิธีการที่คิด
ว่าค่อนข้างเหมาะสม ที่ดําเนินการง่าย และไม่ทําให้ภาชนะเลี้ยงเสียหาย ประกอบกับทําให้เกิดไส้เดือนดินเป็น
จํานวนมาก เกิดต่อเนื่องได้ตลอด และเป็นไส้เดือนดินขนาดเล็ก คือมีขนาดความยาวลําตัวเพียง 2 - 3 เซนติเมตร
ซึ่งเหมาะสมที่จะใช้ในการเลี้ยงปลาสวยงามขนาดเล็กได้อย่างดี มีวิธีการ ดังนี้
• เตรียมภาชนะหรือบ่อเลี้ยง มีขนาดไม่ต้องใหญ่มากนัก อาจเป็นกะละมังหรือลังพลาสติกก็จะทําให้
เคลื่อนย้ายสะดวก
• เตรียมดินหรือวัสดุเลี้ยง เป็นดินที่ค่อนข้างมีเนื้อเป็นดินเหนียว (ไม่ควรเป็นดินร่วนหรือดินทราย) หรือ
เป็นวัสดุที่ได้จากการหมักมูลสัตว์กับเศษพืช และวัชพืชก็ได้ แต่ต้องใช้เวลาหมักจนหมดจนหมดกลิ่นและความร้อน
• การใส่ดินหรือวัสดุเลี้ยง ทําได้ 2 แบบ คือ
1 ปรับดินหรือวัสดุเลี้ยงให้มีความลาดเอียง (ดังภาพ)
2 ใส่ขวดสําหรับสังเกตระดับน้ํา แล้วใส่ดินให้เกือบเสมอปากขวด (ดังภาพ)
• การใส่น้ําเพื่อปรับความชื้น ให้เทน้ําลงบนผิวหน้าดินส่วนใหญ่เพื่อให้น้ําค่อย ๆ ซึมผ่านลงไปในดิน และ
จะสามารถสังเกตระดับน้ําที่ขังอยู่ที่พื้นก้นบ่อได้
• การปล่อยไส้เดือนดินลงเลี้ยง การปล่อยไส้เดือนดินลงเลี้ยงจะปล่อยไม่มากนัก คือ สามารถปล่อย
ประมาณ 50 - 100 ตัว ต่อตารางเมตร เช่น กะละมัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ใกล้ปากกะละมัง
เท่ากับ 0.28 ตารางเมตร [คํานวณจาก พื้นที่วงกลม = ¶ r ² = 22/7 x 0.3 x 0.3 = 0.28 ตารางเมตร (0.3 มา
จาก เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร ดังนั้น รัศมี หรือ r จึงเท่ากับ 30 เซนติเมตร แปลงให้มีหน่วยเป็นเมตร
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เพราะต้องการเป็นตารางเมตร จึงได้เป็น 0.3 เมตร)] จากพื้นที่ 0.28 ตารางเมตรของกะละมัง จะปล่อยไส้เดือนดิน
ลงเลี้ยง เท่ากับ 14 - 28 ตัว หรือถ้าใช้ลังพลาสติก ขนาด กว้าง 39 เซนติเมตร ยาว 58 เซนติเมตร จะมีพื้นที่ใกล้
ปากลังเท่ากับ 0.23 ตารางเมตร [คํานวณจาก พื้นที่สี่เหลี่ยม เท่ากับ กว้าง x ยาว = .39 x .58 = 0.23 ตาราง
เมตร (แปลงหน่วย เซนติเมตรให้เป็น เมตร)] จากพื้นที่ 0.23 ตารางเมตรของกะละมัง จะปล่อยไส้เดือนดินลงเลี้ยง
เท่ากับ 12 - 24 ตัว [ใช้ไส้เดือนดินไม่มาก ทําให้สามารถขุดหาตามขอบสนามหญ้า หรือโคนต้นไม้ภายในบ้านได้]
• การให้อาหาร จะใช้อาหารที่มีระดับโปรตีนค่อนข้างสูง หาซื้อง่าย และเก็บรักษาง่าย ซึ่งอาหารดังกล่าว
ได้แก่ ่อาหารปลาดุก อาหารปลานิล อาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่ไข่ อาหารเป็ดไข่ อาหารที่กล่าวมานี้ปัจจุบันมี
จําหน่ายตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไป และสามารถซื้อปลีกตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป ซื้อมาเพียง 1 หรือ 2 กิโลกรัม
ก็ใช้เลี้ยงไส้เดือนดินได้นานเป็นเดือน วิธีการให้อาหาร จะใช้สามง่ามที่ใช้พรวนดินขุดเปิดหน้าดินประมาณ 1 ใน 4
ของพื้นที่หน้าดินทั้งหมด ลึกลงไปประมาณ 2 เซนติเมตร แล้วใช้อาหารประมาณ 1 - 2 ช้อนโต๊ะโรยลงไป จากนั้น
จึงคุ้ยดินที่เปิดออกไปมาปิดกลบทับอาหาร (ไม่ควรใช้เสียมหรือพลั่วเล็ก เพราะเสียมหรือพลั่วจะตัดโดนตัวไส้เดือน
ดิน ทําให้ไส้เดือนดินที่เลี้ยงตายได้) แล้วรดน้ําบริเวณหน้าดินให้ชุ่ม การเติมอาหาร ประมาณ 2 - 3 วัน ใช้สามง่าม
ขุดเปิดหน้าดินบริเวณที่ให้อาหารไว้แล้ว เพื่อดูว่าอาหารเดิมหมดหรือไม่ ถ้ายังไม่หมดก็กลบดินไปตามเดิม ถ้าหมด
ก็เติมอาหารลงไปอีก ทําเช่นนี้ซ้ําที่เดิมประมาณ 3 - 4 ครั้ง ครั้งที่ 4 หรือ 5 เมื่อขุดเปิดหน้าดินลองดมกลิ่นดินที่ติด
สามง่ามขึ้นมา หากดินมีกลิ่นเหม็นบูดของอาหาร ก็ควรเปลี่ยนบริเวณที่ให้อาหารใหม่ ทําเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
• การตรวจสอบความชุ่มชื้นของดิน ถึงแม้จะเห็นว่ามีน้ําขังอยู่ในบริเวณที่ใช้ตรวจสอบระดับน้ํา แต่ก็ควร
ตรวจสอบความชุ่มชื้นบริเวณผิวหน้าดินทุกวัน โดยใช้สามง่ามขุดผิวหน้าดินลงไปเล็กน้อย หากดินยังคงชื้นอยู่ ก็ไม่
ต้องเพิ่มน้ํา แต่ถ้าดินเริ่มแห้งก็รดน้ําลงไปที่หน้าดินบ้าง
• ระยะเวลาในการเลี้ยง จากระยะเวลาเริ่มต้นการเลี้ยง ในช่วงแรกจะใช้เวลามากหน่อย เพื่อให้เกิด
ไส้เดือนดินเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 4 - 6 เดือน ขึ้นกับจํานวนไส้เดือนดินเริ่มต้นที่ปล่อยลงเลี้ยง และ
ความสมบูรณ์ของตัวไส้เดือนดิน เมื่อมีไส้เดือนดินเกิดมากพอแล้ว จะสามารถจับไส้เดือนดินออกไปเลี้ยงปลาได้วัน
ละประมาณ 300 - 500 ตัวเป็นอย่างน้อย
• วิธีการจับไส้เดือนดิน เมื่อต้องการตัวไส้เดือนดินไปใช้ ก็ขุดดินบริเวณผิวหน้าดินให้เป็นก้อนซึ่งจะเห็น
ว่ามีตัวไส้เดือนดินอยู่มาก นําดินดังกล่าวไปวางในจานเล็ก ๆ แล้วนําไปแช่น้ําในถาด หรือกะละมัง ประมาณ 1
ชั่วโมง ไส้เดือนดินจะหนีน้ําท่วมออกจากดินไปอยู่ในถาด หรือกะละมัง จึงค่อย ๆ ยกจานดินไปเทคืนลงถังเลี้ยง
จากนั้นเทน้ําในถาด หรือกะละมัง ผ่านกระชอนผ้าตาถี่ ก็จะได้ไส้เดือนไว้สําหรับเลี้ยงปลา
หมายเหตุ
1) ไม่ควรใช้เศษผักเป็นอาหาร เพราะจะต้องใช้ในปริมาณค่อนข้างมาก และเศษผักจะเป็นตัวการ
ที่ทําให้เกิดน้ําขึ้นมาก ที่ผู้เลี้ยงไส้เดือนดินส่วนใหญ่ มีการเก็บน้ําส่วนนี้จากบ่อเลี้ยง และเรียก
น้ําที่ได้นี้ว่า "น้ําหมักมูลไส้เดือนดิน" บางรายก็อธิบายว่าเป็นน้ําที่ไส้เดือนดินขับถ่ายออกมา
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ซึ่งที่จริงแล้วเป็นน้ําที่เกิดจากการเน่าสลายของเศษผัก วัชพืช และขยะอินทรีย์ที่ใส่ลงไปเลี้ยง
ไส้เดือนดิน
2) หลังจากเวลา 4 - 6 เดือนเมื่อเกิดไส้เดือนมากแล้ว จะสามารถเลี้ยงไส้เดือนดินอย่างต่อเนื่อง
ไปได้เรื่อย ๆ โดยมีการดูแลแค่การให้อาหาร และความชื้น หากผู้เลี้ยงไม่อยู่หรือขาดการดูแล
ไป 10 - 20 วัน ผิวหน้าดินจะแห้ง ไส้เดือนดินส่วนใหญ่ก็จะไม่ตาย เพราะสามารถลงไปอยู่ใน
ดินที่มีความชื้นด้านล่างได้ เมื่อผู้เลี้ยงกลับมาให้น้ําและอาหาร ไส้เดือนดินก็จะกลับขึ้นมาให้
เก็บเกี่ยวได้ภายใน 1 - 3 วัน
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การปลูกดาวเรืองตัดดอก ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 11 เม.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ดาวเรือง เป็นไม้ดอกที่คนไทยรู้จักกันดีชนิดหนึ่งเนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว คงทนต่อสภาพแวดล้อม มีสีสัน
สดใสสะดุดตา ดอกมีลักษณะกลมสวยงาม กลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบ กลีบดอกยึดแน่นกับฐานดอก ไม่หลุดง่าย
อายุการใช้งานนานประมาณ 7-10 วัน นอกจากนี้ ดาวเรืองยังเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ 60-70 วัน
ก็สามารถตัดจําหน่ายได้ รวมทั้งดาวเรืองยังเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีทุกสภาพพื้นที่และทุกฤดูกาลของประเทศ และเป็นไม้
ดอกสามารถทํารายได้ให้กับผู้ปลูกสูง
ในปัจจุบันการปลูกดาวเรืองนอกจากจะปลูกเพื่อตัดดอกขายแล้ว สามารถปลูกลงกระถางหรือถุงพลาสติก
เพื่อใช้ประดับตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งมีการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดส่งโรงงานอาหารสัตว์อีกด้วย
แหล่งปลูก ดาวเรืองที่สําคัญของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพะเยา ลําปาง นนทบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร อุดรธานี และกรุงเทพฯ
ลักษณะทั่วไปของดาวเรือง : ดาวเรือง (Marigold) เป็นชื่อที่คนไทยทั่วไปผู้จักกันดี แต่มีชื่อภาษาท้องถิ่นทาง
ภาคเหนือว่า "ดอกคําปู้จู้" ซึ่งหมายถึงดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายทองคํา ดาวเรืองเป็นพืชล้มลุก อายุประมาณ
0.5-4 ฟุต ใบเป็นใบประกอบ มีลักษณะเรียวยาว ดอกมีลักษณะเป็นแบบดอกรวม ประกอบด้วยดอกย่อยเล็ก ๆ
เป็นจํานวนมาก อั ดซ้ อนกันแน่นอยู่บนฐานรองดอก ดอกมีสีเหลือง ส้ ม ครีม และขาว มีตั้งแต่ขนาดเล็ก คือ
ประมาณ 1 นิ้ว จนถึงขนาดใหญ่ประมาณ 4 นิ้ว และเมื่อตัดลําต้น กิ่งก้านหรือใบของดาวเรือง จะมีกลิ่นเหม็น จึง
ทําให้แมลงไม่ค่อยรบกวน นอกจากนี้ภายในรากของดาวเรืองมีสารชนิดหนึ่งคือ แอลฟ่า เทอร์เธียนิล (& terthienyl) ซึ่งเป็นสารที่สามารถควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้เป็นอย่างดี
ชนิดของดาวเรือง
ดาวเรืองที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1) ดาวเรืองอเมริกัน (American Marigolds ) เป็นดาวเรืองที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ทวีปอเมริการ ลําต้นสูงตั้งแต่ 10-40 นิ้ว ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง และขาว กลีบ ดอกซ้อนกันแน่น ดอกมีขนาดใหญ่
ประมาณ 3-4 นิ้ว ดาวเรืองชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ได้แก่
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-พันธุ์เตี้ย สูงประมาณ 10-14 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ ปาปาย่า (papaya) ไพน์แอปเปิล (pineaple) ปัมพ์กิน
(Pumpkin) เป็นต้น
-พันธุ์สูงปานกลาง สูงประมาณ 14-16 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์อะพอลโล (Apollo) ไวกิ่ง (Ziking) มูนช๊อต
(Moonshot) เป็นต้น
-พันธุ์สูง สูงประมาณ 16-36 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ดับเบิล อีเกิล (Double Egle) ดับบลูน (Doubloon) ซอฟ
เวอร์เรน (Sovereign) เป็นต้น
2) ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigolds) ดาวเรืองฝรั่งเศสเป็นดาวเรืองต้นเล็ก ต้มเป็นพุ่มเตี้ย ๆ สูง
ประมาณ 6-12 นิ้ว ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง น้ําตาลอมแดง และสีแดง ดอกมีขนาดเล็กประมาณ 1.5 นิ้ว นิยมปลูก
ประดับในแปลงมากกว่าปลูกเพื่อตัดดอก เนื่องจากมีกานดอกสั้น นอกจากนี้ยังเป็นดาวเรืองที่สามารถลดปริมาณ
ไส้เดือนฝอยที่ทําให้เกิดอาการรากปมในรากพืชได้ ตัวอย่างดาวเรืองฝรั่งเศส ได้แก่ พันธุ์ดอกชั้นเดียว ดอกมีขนาด
1.5-2 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์เรด มาเรตต้า (Red Marietta) นอธตี้ มาเรตต้า (Naughty Marietta) เอสปานา (Espana)
ลีโอปาร์ด (Leopard) เป็นต้น
พันธุ์ดอกซ้อน ดอกมีขนาดตั้งแต่ 1.5-3 นิ้ว ได้แก่ พันธุ์ควีน โซเฟีย (Queen Sophia ) สการ์เลต โซเฟีย
(Scarlet Sophia) โกลเด้น เกต (Golden Gate ) เป็นต้น
3) ดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม (Mule Mariglds หรือ Afro American Marigolds) เป็นดาวเรืองลูกผสม
ระหว่างดาวเรืองอเมริกันและดาวเรืองฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําลักษณะความแข็งแรง ดอกใหญ่ และมี
กลีบซ้อนมากของดาวเรืองอเมริกัน รวมเข้ากับลักษณะต้นเตี้ยทรงพุ่มกะทัดรัดของดาวเรืองฝรั่งเศส ดาวเรืองลุก
ผสมให้ดอกเร็วมาก คือเพียง 5 สัปดาห์หลังจากเพาะเมล็ดดอกมีขนาด 2-3 นิ้ว ดอกดกและอยู่กับต้นได้ดี ดาวเรือง
ชนิดนี้มีข้อเสียก็คือเมล็ดจะลีบ ไม่สามารถนํามาเพาะให้เป้นต้นใหม่ได้จึงเรียกว่า ดาวเรืองล่อ เช่นเดียวกับการผสม
ม้ากับลา มีลูกออกมาเรียกว่า ล่อ ซึ่งเป็นหมัน จึงทําให้เมล็ดมีราคาแพงมาก และการปลูกดาวเรืองด้วยเมล็ดชนิดนี้
จึงควรใช้เมล็ดเป็นปริมาณ 2 เท่าของจํานวนที่ต้องการ เนื่องเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ํา
ดาวเรืองลุกผสมที่นิยมปลูกมีอยู่หลายพันธุ์ คือ พันธุ์นักเก็ต (Nugget) ไฟร์เวิร์ก (Fireworks) เรด เซเว่น
สตาร์(Red Sevenstar) และโชว์โบ๊ต (Showboat)
พันธุ์ที่เหมาะสําหรับประเทศไทย
1) พันธุ์ซอฟเวอร์เรน ดอกสีเหลือง กลีบดอกซ้อนกันแน่น สวยงาม ดอกมีขนาดประมาณ 10 ซ.ม
2) พันธุ์ทอรีดอร์ ดอกสีส้ม ขนาดประมาณ 8.5-10 ซ.ม
3) พันธุ์ดับเบิล อีเกิล ดอกสีเหลือง ขนาดประมาณ 8.5 ซ.ม และมีก้านดอกแข็ง
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4) พันธุ์ดาวเรืองเกษตร เป็นดาวเรืองที่มหาวิทยลับเกษตรศาสตร์ นําเข้ามาทดลองปลูกและคัดเลือกพันธุ์ที่
โครงการเกษตรที่สูง และได้คัดเลือกพันธุ์ไว้ได้ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สีทองเบอร์ 1 พันธุ์สีทองเบอร์ 4 เป็นพันธุ์ที่มีดอกสี
เหลืองขึ้นได้ดีในสภาพของประเทศไทย และให้ผลลิตสูงพอสมควร
การขยายพันธุ์ดาวเรือง
1) การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการที่นิยมปฏิบัติกันและผลผลิตดีกว่าวิธีอื่น โดยนําเมล็ดดาวเรืองมาเพาะใน
กระบะหรือแปลงเพาะ
การเพาะเมล็ดในกระบะ กระบะที่จะใช้เพาะอาจเป็นกระบะไม้หรือกระบะพลาสติกก็ได้ วัสดุเพาะ
ประกอบด้วยขุยมะพร้าว ทราย ขี้เถ้าแกลบ ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 1:1:1:1
การเพาะเมล็ดในแปลง แปลงที่จะใช้เพาะเมล็ดดาวเรือง ควรเป็นดินร่วนซุยและค่อนข้างละเอียด ขุด
แปลงกลับหน้าดินตากไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลง จากนั้นนําปุ๋ยคอก(มูลโค มูลเป็ด มูลไก่ เป็น
ต้น ) มาผสมและคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ย่อยดินให้ละเอียดแล้วปรับหน้าแปลงให้เรียบ
การเพาะเมล็ดทั้งการเพาะในกระบะและในแปลง มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
1.1) ทําร่องบนวัสดุเพาะในกระบะหรือบนแปลงให้ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร และให้แต่ละร่องห่างกัน
ประมาณ 5 ซ.ม
1.2) หยอดเมล็ดดาวเรืองในร่อง ห่างกันประมาณ 3-5 ซ.ม แล้วกลบร่องเพื่อกลบเมล็ดดาวเรือง
1.3) ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ เศษฟาง หรือหญ้าแห้ง คลุมกระบะเพาะ เพื่อป้องกันความเสียหาย
เนื่องจากฝนชะ แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวก็ควรคลุมพลาสติกเช่นกัน เพื่อเพิ่มความร้อนให้กับกระบะหรือแปลงเพาะ จะ
ทําให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้น หลังจากเพาะได้ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดจะงอก และอีกประมาณ 10-12 วัน จึงย้ายต้นกล้า
ไปปลูกได้
2) การปักชํา เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถทําได้อีกวิธีหนึ่ง แต่ไม่ค่อยนิยมมากนัก เนื่องจากได้จํานวน
น้อยและให้ผลผลิตต่ํากว่า ดอกมีขนาดเล็กกว่า สาเหตุที่ทํากันเพาะเป็นผลพลอยได้จากการเด็ดยอดทิ้ง ยอดที่เด็ด
ทิ้งจะมีความยาว 1-2 นิ้ว แล้วนําไปปักชําที่ใช้คือขี้เถ้าแกลบ เพราะเก็บความชื้นได้ดีหลังจากเตรียมแปลงหรือถุง
หักชําแล้ว นํายอดดาวเรืองมาปักชํา หากควบคลุมความชื้นได้ดี ยอดดาวเรืองจะออกรากภายใน 3-4 วัน และถ้ามี
การใช้ฮอร์โมนเร่งรากจะทําให้ดาวเรืองออกรากได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นนําไปใว้ให้ถูกแดดอีกประมาณ 3-4 วัน จึง
สามารถย้ายไปปลูกยังแปลงปลูกได้
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การปลูกดาวเรือง
การปลูกดาวเรืองเป็นขึ้นตอนแต่การเตรียมแปลงปลูก การย้ายกล้ามาปลูกในแปลง รวมถึงการปฏิบัติดูแล
ขั้นตอนในการปฏิบัติดูแลมีดังนี้
1) การเตรียมแปลงปลูก
ดินที่ที่จะใช้ปลูกดาวเรืองควรเป็นดินที่ระบายน้ําได้ดี เก็บรักษาความชื้นได้สูง และมีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 6-5-7.5 ในขณะที่เตรียมดินนั้น ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปด้วย เพื่อเมธาตุอาหารและปรับ
โครงสร้างให้ดินโปร่ง ควรขุดพลิกหน้าดินไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อทําลายเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช แปลงควร
มีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ จากนั้นจึงย่อยดินให้ละเอียดและปรับหน้า
แปลงให้เรียบ แล้วจึงปลูกดาวเรืองโดยให้แต่ละแถวห่างกัน 30 ซ.ม และระยะระหว่างต้นห่างกัน 30 ซ.ม เช่นกัน
ถ้าพื้นที่ปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ ให้เว้นทางเดินระหว่างแปลงประมาณ 80 ซ.ม แต่ถ้าเป็นที่ลุ่มและยกร่องปลูกก็
ไม่ต้องเว้นทางเดินไว้ เพียงแต่เว้นขอบแปลงริมร่องน้ําไว้เล็กน้อยเพื่อใช้เป็นทางเดิน
2) วิธีการปลูก
2.1) การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมในแปลงโดยให้หลุมห่างกัน 30 ซ.ม และแต่ละแถวห่างกัน 30 ซ.ม รอง
ก้นหลุมด้วยปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตหรือปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราหลุมละ1 ช้อนชา แล้วเกลี่ยดินกลบปุ๋ยเพื่อป้องกัน
ไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ยโดยตรง
2.2) การย้ายกล้า ควรย้ายกล้าดาวเรืองในตอนเย็น ก่อนย้ายกล้ารดน้ําล่างหน้า 1 วัน หรือรดน้ําตอนเช้า
แล้วย้ายกล้าตอนเย็น และควรใช้ช้อนปลูกขุดต้นกล้า เพื่อให้ดินติดรากต้นกล้ามาด้วย ต้นกล้าจะได้ไม่โทรมและตั้ง
ตัวได้เร็ว
2.3) การปลูกต้นกล้า ปลูกต้นกล้าหลุมละต้น โดยฝังต้นกล้าลงในหลุมให้โคนต้นอยู่ระดับปากหลุมและ
กลบดินให้เสมอใบเลี้ยง จากนั้นจึงรีบรดน้ําให้ชุ่มตลอดเวลา

เอกสารอ้างอิง
https://www.facebook.com/agriculturemag/posts/840965685941026
https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4237&s=tblplant
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http://www.thongchaloem.com/content%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%
94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8
%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81-41213-18663-1.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%
B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8
%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B
8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9
3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9
B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%
8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%
A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
https://www.gotoknow.org/posts/166296
http://www.mof.or.th/web/agriculture.php?id=50&cat=22
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การปลูกดาวเรืองตัดดอก ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 เม.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
3) การปฏิบัติดูแลรักษา
3.1) การรดน้ํา ในช่างแรกคือตั้งแต่เริ่มปลูกถึงอายุ 7 วัน ควรรดน้ําวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นหลังจากนั้น
รดน้ําวันละครั้งในตอนเช้าก็พอ และในช่วงที่ดอกเริ่มบานจะต้องระวังอย่าให้น้ําถูกดอกดาวเรือง เพราะจะทําให้
ดอกเสียหายและถูกเชื้อโรคเข้าทําลายได้ง่าย
3.2) การใส่ปุ๋ย เมื่อดาวเรืองมีอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม
และเมื่อดาวเรืองมีอายุ 35 และ 45 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร15-24-12 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม เช่นกัน การใส่ปุ๋ยควรใส่
ให้ห่างโคนต้นประมาณ 6 นิ้ว โดยฝังลงในดินประมาณครึ่งนิ้ว จากนั้นควรพรวนดินรอบ ๆ โคนต้นและกลบโคนต้น
ไว้ การใส่ปุ๋ยทุกครั้งจะต้องรดน้ําให้โชกเสมอ
3.3) การปลิดยอด นิยมเรียกว่า การเด็ดตุ้ม หรือการแต่งตุ้ม ทําเพื่อให้ดาวเรืองแตกพุ่มและจะทําให้ดอก
ดาวเรืองมีขนาดใหญ่ การปลิดยอดนี้ควรทําเมื่อดาวเรืองมีอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ดาวเรืองมีใบจริงขนาด
ใหญ่ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็ก ๆ ประมาณ 1-2 คู่ วิธีการปลิดยอดทําได้โดยใช้มือซ้ายจับใบคู่บนสุดที่
ต้องการเหลือไว้ แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้าง เพื่อให้ยอดหลุดออกมา ไม่ควรเด็ดยอด เพราะจะทําให้
ส่วนตาของยอดเหลือติดอยู่ ซึ่งจะเจริญเป็นดอกในภายหลัง ทําให้ดอกไม่เป็นไปตามกําหนด คือดอกบานไม่พร้อม
กันและมีขนาดเล็ก ปกติดาวเรืองต้นหนึ่งควรไว้ดอกประมาณ 8 ดอก จึงจะได้ดอกที่มีคุณภาพ
3.4) การปลิดตาข้าง หลังจากการปลิดตายอดประมาณ 1 สัปดาห์ ตาข้างจะเริ่มแตกขึ้นใหม่นั้น มียอดที่
ยอดและมีตาข้างเจริญออกมาหรือยัง เมื่อดอกที่ยอดและมีตาข้างเจริญออกมาหรือยัง เมื่อดอกที่ยอดมีขนาด
ประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด ให้ปลิดตาข้างออกให้หมด เพื่อไม่ให้ตาข้างเจริญเป็นดอกต่อไป ซึ่งจะทําให้ดอกที่ยอดมี
ขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว และมีขนาดสม่ําเสมอ
4) การตัดดอก
ก่อนตัดดอกดาวเรืองเพื่อนําไปจําหน่ายประมาณ 2-3 วัน ควรใช้น้ําตาลทรายจํานวน15 ลิตร ฉีดพ่นใบ
ดาวเรืองทั้งด้านบนและด้านล่าง จะทําให้ก้านดอกแข็งแรงขึ้น จากนั้นจึงทยอยตัดดอก อายุของดาวเรืองที่สามารถ
ตัดดอกขายได้คือประมาณ 55-65 วัน หรือให้สังเกตจากดอกที่ยังมีกลีบดอกตรงกลางเป็นสีเขียว อยู่ได้นานกว่า
ดอกที่บานทั้งหมด ในการตัดดอกนั้นควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากที่สุด จะทําให้ก้านดอกที่ติดมามีขนาดยาว
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5) ศัตรูที่สําคัญดาวเรือง
โรค ที่สําคัญและพบบ่อย ๆ คือ
- โรคเหี่ยว เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปทอรา (Phytoptora) มักเกิดกับดาวเรืองที่ดอกกําลังเริ่มทยอย
บาน ระยะแรกมีอาการคล้ายกับดาวเรืองขาดน้ํา กล่าวคือ อาการเหี่ยวจะแสดงในตอนกลางวันส่วนกลางคืน
อาการจะปกติ หลังจากนั้นประมาณ 3 -4 วัน ดาวเรืองก็จะเหี่ยวทั้งด้นและตายไปในที่สุด การป้องกันกําจัด ใช้
สารเคมีป้องกันและกําจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซ็ป ฉีดพ่นสลับกับคาร์เบนดาซิมประมาณสัปดาห์ละครั้ง และถ้าพบ
มากต้นที่เป็นโรคและตายในแปลงต้องรีบกําจัดทิ้ง
- โรคราแป้ง เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งลักษณะอาการ คือจะเห็นสปอร์ของเชื้อราเป็นฝุ่นสีขาว ๆ ตามใบ
ของดาวเรือง ทําให้ใบหยิก การเจริญเติบโตชะงัก ถ้าเป็นมากอาจทําให้ต้นตายในที่สุด
การป้องกันกําจัด โดยการพ่นด้วยสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น แมนโคเซ็ป ไดแทน-เอ็ม 45 ประมาณ
สัปดาห์ละครั้ง
- โรคดอกไหม้ เกิดเชื้อราเข้าทําลายดอกดาวเรือง ทําให้ดอกเป็นสีน้ําตาลจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้
การป้องกันกําจัด ควรฉีดพ่นด้วยสารเคมีแมนโคเซ็ปหรือดาโคนิล โดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งแปลง
แมลง
- เพลี้ยไฟ เข้าทําลายโดยดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดอ่อนและใบอ่อน จะเห็นมีรอยขีดตามใบหรือกลีบเลี้ยง
ของดอก เพลี้ยไฟจะระบาดมากในช่างฤดูร้อน
การป้องกันกําจัด ใช้สารเทมมิค เอ จี (Temic A.G.) ฝังรอบ ๆ โคนต้น โดยฝังให้ห่างโคนต้นประมาณ 1
ฝ่ามือ หรือฉีดพ่นด้วยสารโตกุไธออนสัปดาห์ละครั้ง
- หนอนกระทู้หอม เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืน จะเข้าทําลายในขณะที่ดอกดาวเรืองเริ่มบาน หนอนจะ
กัดกินดอกดาวเรือง ทําให้ดอกแหว่งเสียหาย การป้องกันกําจัด ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกําจัดแมลง เช่น แลนเนท,แค
สเคต หรือใช้เชื้อไวรัสทําลายแมลงพวกเอ็น.พี.วี (NPV) ฉีดพ่นในแปลงที่มีหนอนกระทู้หอมระบาด
การใช้ประโยชน์
ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง นอกจากจะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแล้ว
ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย การนําดาวเรืองไปใช้ประโยชน์สรุปได้ดังนี้
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1) ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม
ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงาม กลีบดอกสีเหลืองเรียงอัดกันแน่น และมีอายุการใช้งานนาน
ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับปลูกเพื่อประดับอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินตา สบายใจ
2) ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแมลง
เนื่องจากดาวเรืองเป็นสารที่มีกลิ่นเหม็น (ฉุน) แมลงไม่ชอบ จึงสามารถใช้เป็นเกราะป้องกันแมลงให้แก่
พืชอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้รากของดาวเรืองยังมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้
3) ปลูกเพื่อจําหน่าย
3.1) ใช้ทําพวงมาลัย ปัจจุบันนิยมนําดอกดาวเรืองมาร้อยพวงมาลัยกันมาก ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไหว้
พระ หรือพวงมาลัยสําหรับคล้องคอในงานพิธีต่าง ๆ การตัดดอกดาวเรืองสําหรับใช้ประโยชน์ในด้านนี้จะต้องให้มี
ก้านดอกสั้น ๆ หรือให้เหลือเฉพาะดอก
3.2) ใช้ปักแจกัน เนื่องจากดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ลักษณะกลมเรียงตัวกันแน่นเป็นระเบียบ และมีสีสัน
สวยงาม จึงมีคนนิยมนํามาปักแจกันมาก ไม่ว่าจะเป็นแจกันตั้งตามโต๊ะรับแขกตามหิ้งพระ หรือแจกันประกอบโต๊ะ
หมู่บูชา การตัดดอกดาวเรืองเพื่อนํามาปักแจกันนี้ควรตัดให้มีก้านดอกยาวประมาณ 18-20 นิ้ว มัดดอกดาวเรือง
เป็นกํา ๆ แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเพื่อให้ดอกดาวเรืองคงความสดอยู่ได้นาน ๆ
3.3) การปลูกลงกระถางหรือถุงเพื่อประดับอาคารสถานที่ ปัจจุบันมีการนํากระถางหรือถุงดาวเรืองมา
ประดับอาคารสถานที่กันมากขึ้น เพาะสามารถใช้ประดับไว้เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่าง ๆ เช่น งาน
นิทรรศการ งานพระราชทานปริญญาบั ตร หรื อแม้แ ต่งานพิ ธีตามอาคารบ้ านเรือน การปลูกดาวเรืองเพื่อ ใช้
ประโยชน์ในด้านนี้ ก็เหมือนกับการปลูกดาวเรืองโดยทั่วไป เพียงแต่เป็นการปลูกลงในกระถางหรือถุง แทนที่จะ
ปลูกลงในแปลง พอดอกดาวเรืองเริ่มบาน ก็นําไปใช้ประโยชน์หรือจําหน่ายได้
3.4) จําหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากดาวเรืองเป็นพืชที่สารแซธโธฟิล (Xanthophyll)
สูง จึงสามารถนําไปเป็นส่วนผสมอากหารสัตว์ได้ดี โดยเฉพาะอาหารของของไก่ไข่ จะทําให้ไข่แดงมีสีแดงสดใสน่า
กินยิ่งขึ้น
ขอบคุณ : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
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เอกสารอ้างอิง
https://www.facebook.com/agriculturemag/posts/840965685941026
https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4237&s=tblplant
http://www.thongchaloem.com/content%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%8
1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%
94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8
%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81-41213-18663-1.html
http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%
B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8
%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B
8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9
3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9
B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%
8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%
A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.html
https://www.gotoknow.org/posts/166296
http://www.mof.or.th/web/agriculture.php?id=50&cat=22
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การปลูกและการดูแลกล้วย
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 เม.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
กล้วยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ถ้าหากอุณหภูมิต่ํากว่า 14 องศา
เซลเซียส กล้วยจะชะงักการเจริญเติบโต หรือมีการเติบโตช้าลง รวมทั้งการออกดอกและติดผลจะช้าด้วย อนึ่ง
กล้วยเป็นพืชที่มีแผ่นใบใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ค่อยทนต่อแรงลม เพราะใบจะต้านลม ทําให้ใบแตกได้ ถ้าหากใบแตกมาก
จนเป็น ฝอย จะทําให้มีการสังเคราะห์อาหารได้น้อย ต้นไม่เจริญเท่าที่ควร ดังนั้นถ้าพื้นที่ที่มีลมแรงมาก ควรปลูก
ต้นไม้อื่นทําเป็นแนวกันลมให้ต้นกล้วย
ดินที่เหมาะสําหรับการปลูกกล้วยคือ ดินตะกอนธารน้ําที่ชาวบ้านเรียกว่า "ดินน้ําไหลทรายมูล" ซึ่งเป็น
ดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ํา และการหมุนเวียนอากาศดี ถ้าดินเป็นดินเหนียว ควรใส่ปุ๋ยคอก จะ
ทําให้ดินร่วนโปร่งขึ้น
ระยะปลูก
กล้วยเป็นพืชที่มีใบยาว หากปลูกในระยะใกล้กันมาก อาจทําให้ใบเกยกัน หรือซ้อนกัน ทําให้ได้รับ
แสงแดดไม่เพียงพอ และดูแลลําบาก การกําหนดระยะปลูกจึงควรคํานึงถึงเรื่องแสงแดด ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และความต้องการของผู้ปลูกว่าต้องการปลูกกล้วยเพื่อเก็บเกี่ยวกี่ครั้ง หากต้องการเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวก็อาจ
ปลูกถี่ได้ แต่ถ้าต้องการเก็บเกี่ยวหลาย ๆ ครั้ง ต้องปลูกให้ห่างกัน เพื่อมีพื้นที่สําหรับการแตกหน่อ
การปลูก
ขุดหลุมให้มีขนาดความ กว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร นําดินที่ขุดได้กองตากไว้ 5 - 7 วัน
หลังจากนั้นเอาดินชั้นบนที่ตากไว้ลงไปก้นหลุม ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวแล้ว ให้สูงขึ้นมาประมาณ 20
เซนติเมตร คลุกเคล้าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับดินชั้นบนที่ใส่ลงไป แล้วจึงเอาหน่อกล้วยที่เตรียมไว้ วางที่ตรงกลาง
หลุม เอาดินล่างกลบ รดน้ํา และกดดินให้แน่น ยอดของหน่อควรสูงกว่าระดับดินประมาณ 10 เซนติเมตร ควรหัน
รอยแผลของหน่อให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพราะเมื่อโตเต็มที่และติดผล ผลจะเกิดในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับรอย
แผล และอยู่ในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะดวกในการทํางาน แต่หากเป็นต้นที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะไม่มี
ทิศทางของรอยแผล ในการวางต้นจึงจําเป็นต้องมีทิศทาง
ถ้าหากพื้นที่นั้นเป็นดินเหนียว ควรทําการยกร่อง จะได้ระบายน้ํา และปลูกบนสันร่องทั้ง 2 ข้าง และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานทําได้ง่าย ควรวางหน่อให้กล้วยออกเครือไปทางกลางร่อง
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การกําจัดหน่อ
เมื่อต้นกล้วยมีอายุได้ 4 - 6 เดือน จะเริ่มมีการแตกหน่อ หน่อที่เกิดมาเรียกว่า หน่อตาม (follower)
กล้วยบางพันธุ์ที่มีหน่อมาก ควรเอาหน่อออกบ้าง เพื่อมิให้หน่อแย่งอาหารจากต้นแม่ ควรเก็บหน่อไว้ 1 - 2 หน่อ
เพื่อให้เป็นตัวพยุงต้นแม่เมื่อมีลมแรง และเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีต่อไป วิธีการกําจัดหน่ออาจใช้เสียมที่คมหรือ
มีดแซะลงไป หรือใช้มีดตัดหรือคว้านหน่อที่อยู่เหนือดิน แล้วใช้น้ํามันก๊าด หรือสารกําจัดวัชพืชหยอดที่บริเวณจุด
เจริญ เพื่อไม่ให้มีการเจริญเป็นต้น แต่ไม่ควรแซะหน่อในระหว่างการออกดอก เพราะต้นอาจกระทบกระเทือนได้
นอกจากการกําจัดหน่อแล้ว ควรตัดใบที่แห้งออก เพราะถ้าทิ้งไว้อาจเป็นแหล่ง สะสมโรค ใน 1 ต้น ควร
เก็บใบไว้ประมาณ 7 - 12 ใบ
การให้ปุ๋ย
กล้วยเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารมาก การติดผลจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอาหารและน้ําที่ได้รับ ดังนั้น
ควรบํารุงโดยใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี ตั้งแต่เริ่มปลูก ในระยะแรกควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนมาก
ในช่วง 2 เดือนแรก โดยให้ปุ๋ยยูเรียเดือนละครั้ง และเดือนที่ 3 และ 4 ให้ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 ต้นละ 1-2
กิโลกรัม ส่วนในเดือนที่ 5 และ 6 ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13 - 13 - 21 ต้นละ 1-2 กิโลกรัม
การค้ํายัน
กล้วยบางพันธุ์มีผลดกมาก โดยมีจํานวนหวีมากและผลใหญ่ ต้นที่มีขนาดเล็ก หากไม่ค้ําไว้ ต้นอาจล้ม ทํา
ให้เครือหักได้ เช่น กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ จําเป็นต้องค้ําบริเวณโคนเครือกล้วยไว้ โดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่นที่มีง่าม
การให้ผล
กล้วยจะออกดอกเมื่ออายุต่างกันตามชนิดของกล้วย เช่น กล้วยไข่ เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 5 - 6
เดือน และกล้วยหอมทองจะเริ่มออกดอกเมื่ออายุได้ประมาณ 6 - 7 เดือน ส่วนกล้วยน้ําว้า และกล้วยหักมุกใช้
เวลานานกว่า และผลจะแก่ ในระยะเวลาที่ต่างกัน
การคลุมถุง
ถ้าหากปลูกกล้วยเพื่อการส่งออก ควรทําการคลุมถุง ถุงที่ใช้ควรเป็นถุงพลาสติกสีฟ้าขนาดใหญ่ และยาว
กว่าเครือกล้วย เจาะรูเป็นระยะๆ และเปิดปากถุง ทําให้มีอากาศถ่ายเทได้ ถ้าหากไม่เจาะรูและปิดปากถุง อาจทํา
ให้กล้วยเน่าได้
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กล้วยหอมทองปลอดเคมีใช้"ฮอร์โมนรกหมู"เพิ่มผลผลิต
จังหวัดเพชรบุรีนอกจากโด่งดังด้านขนมหม้อแกงแล้ว ยังขึ้นชื่อเรื่องกล้วยหอมทอง ส่งออกแต่ละปีทํา
รายได้สร้างเม็ดเงินกลับคืนสู่ประเทศนับล้านๆบาท ชาวบ้านที่หันมาปลูกผลไม้ชนิดนี้หลายรายฐานะความเป็นอยู่
เริ่มดีขึ้น อย่างคุณจิราพร พิมพ์สุตะ เกษตรกรบ้านเลขที่ 278 หมู่ 1 ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอหนองหญ้า
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งในจํานวนนี้
คุณจิราพร บอกว่า...ในช่วงประมาณปี 2519 บิดาได้รับคัดเลือกให้พาครอบครัวเข้ามาทํากินในพื้นที่เขต
ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) แบ่งปลูกบ้าน ทําบ่อน้ํา เลี้ยงวัว พร้อมกับฟื้นฟูสภาพดินทั้งปลูกถั่วพร้า ใส่มูลวัว ปลูกพืชผัก
อาทิ ใบมินต์เพื่อสกัดจําหน่าย ต้นยูคา สับปะรด อ้อย มะม่วง แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ
ต่อมาทางสํานักงานเกษตรอําเภอหนองหญ้าปล้อง ได้เข้ามาส่งเสริมการปลูก "กล้วยหอมทอง" โดยให้
เกษตรกรรวบรวมสมาชิกทั้งอําเภอหนองหญ้าปล้องเข้าร่วมโครงการ 15 ราย โดยผลผลิตจะส่งสหกรณ์ท่ายางเป็น
ผู้รวบรวมส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลักเกณฑ์ สําคัญในการปลูกคือ "ห้ามใช้สารเคมี" หลังตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการจึง "โค่น" ต้นมะม่วงออก แล้วลงหน่อกล้วย ช่วงแรกพบปัญหาค่อนข้างมาก หน่อพันธุ์ที่ปลูกเกิดโรค
หนอนกอระบาด ตายเกือบ 200 ต้น จึงขอคําปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมที่แนะนําให้ใช้สารชีวภาพ "บีที"
โดยซื้อหัวเชื้อแล้วมาขยายเชื้อฉีดพ่น 3 เดือน สามารถกําจัดหนอนกอระบาดให้หมดไปได้
สําหรับการจัดการภายในสวนเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพนั้น คุณจิราพรบอกว่า จะให้น้ําทุก 7 วัน
แต่งใบ ตัดหญ้าทุกเดือนให้แดดเข้าถึง ป้องกันปัญหาโรคใบไหม้ ใบจุด ซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์ซึ่งต้องผ่านการตรวจ
รับรองจากบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตจาก ทางประเทศญี่ปุ่นว่าสามารถใช้ได้ ราคาค่อนข้างสูงมาบํารุงเพิ่มผลผลิตทําให้
การลงทุนค่อนข้างสูง จึงปรับเปลี่ยนมาทํา "ฮอร์โมนรกหมู" ใช้เอง โดยขั้นตอนวิธีการเริ่มจาก ใช้สาร พ.ด.2 อัตรา
1 ซอง ผสมกับรกหมู 60 กก. น้ํา 100 ลิตร ใส่ ผลไม้ อาทิ กล้วยหอมที่เน่าเสียหรือสับปะรด หมักทิ้งไว้ประมาณ 6
เดือน จึงพร้อมใช้งาน และ หากนําหัวเชื้อไปใช้ ฉีดพ่นเร็วเกิน จุลินทรีย์ที่ยังสลายไม่หมดจะกลายเป็นแหล่งก่อเชื้อ
รา หรือ อาจทําให้ใบไหม้ ได้
"...เพราะความเป็นคนที่ชอบเรียนและต้องรู้ผลถึงความแตกต่าง จึงแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งสําหรับใช้ฮอร์-โม
นรกหมู แล้วเปรียบเทียบถึงความแตกต่างกับแปลงที่ไม่ใช้ หลังจากหนึ่งรอบของการเก็บผลผลิต สังเกตเห็นว่า
แปลงที่ใช้กล้วยจะออกเครือประมาณ 20 ต้น จาก 25 ต้น ส่วน แปลงที่ไม่ฉีดฮอร์โมนจะออกเครือเพียง 12-13 ต้น
จาก 25 ต้น นอกจากนี้ ผลผลิตยังออกไม่ต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทําให้มีปัญหาเก็บผลผลิตหลงค้าง..."
คุณจิราพรบอกต่อว่า การใช้ฮอร์โมนรกหมูนอกจากช่วยให้ผลผลิตออกเกือบทุกต้นแล้ว ยังออกเกือบ
พร้อมเพรียงกัน ทําให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการเก็บผลิตผลออกจากแปลงเมื่อตัดเครือออก จะคัดหน่อไว้แต่
ละกอ 1-2 หน่อ ให้ระยะห่างพอประมาณ ป้องกันเวลาที่ "กล้วยออกลูก" จะได้เรียงสวยงามไม่ชี้แยกทิศ โดยขนาด
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ผลที่ส่งออกความยาวของผลอยู่ที่ 16 เซนติเมตร ตําหนิขนาดวงไม่ควรใหญ่เกินเหรียญบาท ถ้ามากกว่านี้จะคัด
ออกแล้วขายในบ้านเรา
นับว่าเป็นการวิจัยด้วยภูมิปัญญาที่คิดค้น เปรียบเทียบความต่างโดยวิถีชาวบ้าน และสําหรับเกษตรกรราย
ใดที่สนใจเรียนรู้ระบบการจัดการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-5294-2295.
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แนวทางการผลิตกล้วยหอมทองแหล่งใหญ่ที่รังสิต
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
หลังการล่มสลายของส้มรังสิต จนทําให้ชาวสวนส้ม รังสิตที่ร่ํารวยจากส้มย้ายถิ่นฐานไปหาแหล่งผลิตส้ม
แหล่งใหม่กันในหลายพื้นที่ สุดท้ายหลายคนยอมยกธงยอมแพ้กลับมาปักหลักที่รังสิตเหมือนเดิม ขณะที่ทุ่งรังสิต
วันนี้มีพืชหลากหลายชนิดเข้ามาครองพื้นที่ แต่พืชที่ครองพื้นที่มานานและได้รับความนิยมปลูกเป็นอันดับต้น ๆ
อีกทั้งยังเป็นพืชที่สร้างฐานะ ความร่ํารวยให้กับเกษตรกรจํานวนมากของที่นี่ก็คือ กล้วยหอม นั่นเอง
ความนิยมของพืชชนิดนี้ทําให้มองเห็นสวนกล้วยหอมอยู่ตลอดเส้นทาง และอาจจะกล่าวได้ว่าที่นี่ติดอันดับแหล่ง
ปลูกกล้วยหอมทองแหล่งใหญ่ระดับ ประเทศเช่นกัน ที่น่าทึ่งก็คือ เกษตรกรรายใหญ่ของที่นี่เขาปลูกกล้วยหอมกัน
เป็นร้อยๆ ไร่ หลายร้อยไร่หรือจนถึงระดับพันไร่กันเลยทีเดียว
เช่นเดียวกับเกษตรกรที่เราจะพาไปเยี่ยมสวนกล้วยของ เขาในครั้งนี้ก็ปลูกกล้วยร่วม 1,000 ไร่ เหมือนกัน
โดยจะทยอยปลูกไปเรื่อย ๆ หลายแปลง นั่นคือ คุณเกษม หลีนวรัตน์ อดีตชาวสวนส้มที่ปลูกส้มมานานตั้งแต่ครั้ง
พ่อ-แม่ แต่หลังจากส้มเกิดวิกฤตจนต้องเลิกปลูก หันไปค้าขายอยู่ที่สี่มุมเมืองพักหนึ่ง พอมีทุนจึงคิดกลับมาทําสวน
อีกครั้ง โดยมองว่ากล้วยหอมเป็นพืชที่มีอนาคตจึงปลูกกล้วยครั้งแรกในพื้นที่ 40 ไร่ หลังจากขายกล้วยแล้วเห็นว่า
สร้างรายได้ดี รุ่นต่อมาจึงขยายพื้นที่เพิ่มเป็น 70 ไร่ พร้อมกับชักชวนพี่ ๆ น้อง ๆ มาปลูกกล้วยด้วยกัน
หลังจากนั้นก็ขยับขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยมา เป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว พี่ๆน้องๆ ต่างก็ปลูกกล้วย
กันเป็นอาชีพหลักกันทั้งหมด ปัจจุบัน คุณเกษมมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมอยู่ประมาณ 920 ไร่ กระจายอยู่หลายแปลง
ทั้งในเขตรังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ อ.วังน้อย จ.อยุธยา ซึ่งแปลงที่เรามาเยี่ยมชมนี้เป็นแปลงที่ อ.วัง
น้อย ซึ่งเป็นพื้นที่เช่าและพื้นที่เช่าที่นํามาปลูกกล้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ สวนส้มเดิมเพราะไม่ต้องไปลงทุนปรับ
พื้นที่ใหม่ อีกทั้งพื้นที่สวนส้มเดิมนั้นก็มีอยู่เป็นจํานวนมาก ในบริเวณนี้นอกจากสวนกล้วยของคุณเกษมแล้วก็มี
ชาวสวนที่รังสิตอีกหลายรายที่ มาเช่าพื้นที่สวนส้มเดิมเพื่อปลูกกล้วยเช่นเดียวกับคุณเกษม ซึ่งแต่ละแปลงก็จะเป็น
แปลงขนาดขนาดใหญ่ พื้นที่ระดับ 100 กว่าไร่ขึ้นทั้งนั้น
สําหรับ การปลูกกล้วยนั้นคุณเกษมบอกว่าจะทยอยปลูกครั้งละ 50 ไร่ แต่ละรุ่นก็ห่างกัน 20-30 วัน
เพราะถ้าปลูกครั้งละมากๆ กล้วยสุกพร้อมกันเป็นจํานวนมากในแปลงจะทําให้ตัดขายไม่ทันหรือถ้ากล้วยออกมา
เจอช่วงราคาถูกก็แย่ อีกทั้งการปลูกพร้อมกันในพื้นที่มากๆ ต้องมีแรงงานจํานวนมากเพื่อจัดการงานแต่ละอย่าง
พร้อมๆกัน การปลูกกล้วยในพื้นที่พอประมาณและให้มีกล้วยตัดขายป้อนตลาดอย่างต่อเนื่องจะ ดีกว่า ซึ่งกล้วยแต่
ละแปลงนั้นคุณเกษมก็จะมีคนงานประจําเพื่อดูแลกล้วยในแต่ละแปลงๆหนึ่งก็ 5-6 คน
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คุณ เกษม บอกว่า กล้วยหอมเป็นพืชที่สร้างรายได้ดี ปลูกและดูแลง่าย ขอเพียงแต่อย่าให้มีลมแรงซึ่งเป็น
อุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการปลูกกล้วย เพราะถ้าเจอลมก็เท่ากับรายได้หายไปในพริบตาเลยทีเดียว กล้วยหอมใช้
เวลาประมาณ 9 เดือนก็จะสามารถตัดขายได้ โดยพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกกล้วยได้ประมาณ 300 ต้น ที่นี่จะปลูกกล้วยบน
ร่องส้มเดิม โดยปลูกแบบสลับฟันปลา ห่างกัน 1.50 เมตรต่อต้น หน่อกล้วยก็จะขุดจากในสวนไปปลูก
คุณเกษมบอกว่า การที่กล้วยจะงาม ให้ผลผลิตดีหมายถึงเครือใหญ่ หวีใหญ่ ผลโต ต้องเริ่มตั้งแต่การ
เตรียมดินที่ดี ก่อนปลูกกล้วยในแต่ละแปลงจะปล่อยน้ําเข้าไปแช่ในแปลงก่อนประมาณ 20 วัน ปล่อยน้ําออกแล้ว
ตากดินให้แห้ง จากนั้นใช้รถแม็คโครพรวนดินบนร่องให้ร่วนซุยพร้อมกับใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ เพิ่มความสมบูรณ์และ
ปรับสภาพดิน เมื่อกล้วยอายุประมาณ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 เดือนละครั้ง ถ้าต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะใส่ยูเรีย
ผสมด้วย ต้นละ 2-3 ช้อนแกง อายุได้ 4 เดือนเปลี่ยนมาใช้ 16-16-16 ผสมยูเรีย (46-0-0) และใส่กระดูกป่นด้วย
เพื่อให้กล้วยขยายปลีได้ดี กล้วยปลีใหญ่ เครือก็จะใหญ่ หวีก็จะใหญ่ อายุ 6 เดือนกล้วยจะออกปลี เมื่อกล้วยติดผล
สุดปลีแล้วจะเน้น 16-16-16 ผสมกับ 13-13-21 ลดยูเรียลงแต่ก็จะผสมยูเรียด้วย จะทําให้กล้วยได้หวีต่อเครือ
เยอะ แต่ถ้าใส่ยูเรียเยอะจะได้จํานวนหวีต่อเครือน้อย กล้วยจะเน้นปุ๋ยทางดินเป็นหลัก ไม่เน้นทางใบ จึงต้องให้กิน
ปุ๋ยทางดินอย่างเต็มที่ ที่นี่จะให้ปุ๋ยทุกเดือนๆละครั้ง
กล้วยเป็นพืชที่ใช้สารเคมีน้อยแต่ก็ต้องพ่นสารเคมีบ้างเหมือนกัน เพื่อป้องกันเชื้อราที่สวนจะใช้คาร์เบน
ดาซิมเป็นหลัก ส่วนแมลงก็จะพ่นสารคาร์โบซัลแฟน เมโทมิล เดือนละ 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับการระบาดของโรค-แมลง
ส่วนการให้นํ้าต้องรดน้ําให้ชุ่มเพราะกล้วยชอบน้ํา โดยวันหนึ่งจะรดน้ํา 2 ครั้ง โดยใช้เรือรดน้ําการจัดการอื่นๆ ก็มี
การจัดการกับหญ้าในแปลง ช่วงต้นเล็กจะจ้างแรงงานมาถอนต้นกล้วยโตแล้วก็จะฉีดยาฆ่าหญ้าได้ นอกจากนี้ก็จะ
มีการตัดแต่งใบเพื่อไม่ให้ทึบจนเกินไป ไม่รกเกะกะ ให้แสงและลมเข้าถึงได้ดี โดยให้เหลือไว้ประมาณ 11 ใบ ใบที่
เบียดกับหวีกล้วยต้องหมั่นแต่งออกเพราะจะทําให้ผลกล้วยลายได้ และเมื่อกล้วยตกเครือหรือออกเครือแล้วต้องใช้
ไม้ไผ่มาค้ํากล้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เครือหักหรือต้นล้มในยามที่มีลมแรงหรือลมกันโชก
อายุ 9 เดือนกล้วยตัดขายได้ กล้วยงาม ๆ หนึ่งเครือจะมีประมาณ 6-7 หวี โดยหวีหนึ่งจะมี 10 ลูก ถือ
เป็นเกรดเอ แต่ถ้าต่ํากว่า 10 ลูกเป็นเกรดรอง และถ้าหนึ่งเครือต่ํากว่า 5 หวีแม่ค้าจะนับ 3 เครือเป็น 2 เครือ ช่วง
ที่เก็บผลผลิตจะเก็บผลผลิตทุกวันๆ ละ 2-3 คันรถ ๆ หนึ่งประมาณ 130-150 เครือ กล้วยที่สวนส่งขายหลาย
ตลาดทั้งตลาดไท ส่งห้างสรรพสินค้าโดยผ่านบริษัทซึ่งจะนําไปส่งคาร์ฟู บิ๊กซี โลตัส โดยกล้วยที่ส่งห้างสรรพสินค้านี้
จะส่งอาทิตย์ละ 3 ครั้งๆละ 200 ตะกร้า ๆ ละ 4 หวี ราคากล้วยที่ส่งตลาดนี้จะอยู่ประมาณ 14-15 บาท/กก.
นอกจากนี้ยังส่งกล้วยให้กับการบินไทยอีกด้วย เป็นกล้วยคุณภาพที่สวย ไม่มีที่ติ โดยจะส่งอาทิตย์ละ 4
วัน ครั้งละ 50-60 ตะกร้า ๆ ละ 4 หวี โดยคัด 3 เกรด ใหญ่ กลาง เล็ก ใหญ่ 3 กก. กลาง 2.5 กก. เล็กก็จะต่ํากว่า
นี้ลงมา ราคากล้วยที่ส่งการบินไทยจะได้ราคาสูง 38 บาท/กก. สําหรับกล้วยที่ผิวไม่สวยหรือตกเกรดนั้น ก็จะนําไป
ขายให้กับโรงงานทําเค้กกล้วยหอม ราคากล้วยช่วงที่ผ่านมาขายได้เครือละ 180-200 บาท ช่วงที่ผลไม้ในฤดู
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ออกมามาก คนจึงนิยมผลไม้ในฤดูกันก่อน ราคาก็จะลงมาอยู่ที่ 150 บาท ถ้าเป็นช่วงช่วงเทศกาลตรุษจีน สาร์ทจีน
ซึ่งเป็นช่วงที่จะต้องใช้กล้วยเป็นจํานวนมากและราคาดี ราคากล้วยจะขึ้นไปถึง 230-250 บาทเลยทีเดียว
คุณเกษม บอกว่า กล้วยหอมนั้นเป็นผลไม้ที่ทํารายได้ดี แต่มีปัญหาอยู่ในเรื่องของลมพัดแรง ทําให้ต้นล้ม
หรือคอหักลงมาได้ นั่นเท่ากับว่าเงินที่ลงทุนไปสูญเปล่า สนใจติดต่อ คุณเกษม หลีนวรัตน์ 20/1 ม.5 ต.คลองเจ็ด
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.081-919-4759

เอกสารอ้างอิง
รักษ์เกษตร (2558) เยือนแหล่งปลูกกล้วยหอมทองแหล่งใหญ่ นับ 1,000 ไร่. สืบค้นจาก
http://www.vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539810567&Ntype=8.
วันที่ 8 เมษายน 2558
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แนวทางการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพที่บ้านน้ําฉา อ.สวี จ.ชุมพร
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
กล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรบ้านน้ําฉา อ.สวี จ.ชุมพร มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย
และมีการจําหน่ายให้กับต่างประเทศโดยส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกล้วยหอมทองของที่นี่จะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรสชาติดี และมีผลที่สวยงาม ซึ่งการปลูกกล้วยหอมทองมีวิธีการปลูกและดูแลรักษา
ดังนี้
การเตรียมหน่อกล้วยหอมทองสําหรับปลูกให้มีอัตรารอดสูง
การคัดเลือกหน่อพันธุ์ปลูก : เป็นสิ่งสําคัญต่อผลผลิตที่จะได้รับในอนาคตหน่อพันธุ์ที่อ่อนหรือแก่
จนเกินไป จะทําให้กล้วยตกเครือไม่พร้อมกัน การเลือกหน่อพันธุ์ปลูก ควรเป็นหน่อใบแคบหรือหน่อดาบเป็นหน่อ
อ่อนที่มีใบอยู่ประมาณ 3-4 ใบ สังเกตได้จากใบที่เรียวเล็ก หน่อลักษณะเช่น นี้มักจะเกิดอยู่กับโคนต้นเดิมและมี
ขนาดอวบสมบูรณ์เหมาะสําหรับที่จะเลือกไป เป็นหน่อพันธุ์ปลูกอย่างยิ่ง
วิธีการแยกหน่อกล้วย : ขุดหน่อกล้วยโดยใช้ชะแลงเหล็ก ตัดหน่อให้แยกออกจากกอเดิมก่อนแล้วใช้จอบ
ขุดให้รอบเพื่อให้รากขาด จากนั้นให้ใช้ชะแลงงัดหน่อกล้วยขึ้นมาวิธีนี้จะทําให้หน่อกล้วยที่ได้ไม่ช้ํา และหลุดออก
ง่ายเมื่อขุดหน่อได้แล้วให้ใช้มีดคมๆปาดรากกล้วยที่ยาวออกให้ เหลือรากติดเหง้ากล้วยประมาณ 1 นิ้วเป็นพอ
วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง
ระยะปลูก : ใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร จะปลูกกล้วยได้ 177 ต้นในพื้นที่ 1 ไร่
การเตรียมดินปลูก : ดินที่จะปลูกกล้วยหอมทองจะร่วนซุย ควรไถด้วยผานเจ็ด 2 ครั้งหรือจะใช้รถไถเดิน
ตามไถครั้งแรก แล้วตากหน้าดินไว้ 7-10 วัน เพื่อกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดิน หากมีวัชพืชงอกขึ้นมา
หลังจากนั้นให้ไถกลบอีกครั้งเพื่อเป็นการกําจัดวัชพืช ให้ลดน้อยลง ดินตรงไหนที่เป็นแอ่งควรปรับดินให้มีความลาด
เทเพื่อป้องกันมิให้น้ําท่วมขัง ในช่วงหน้าฝน
ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม :ปกติกล้วยหอมทองจะปลูกได้ตลอดปี ถ้ามีน้ํา แต่ส่วนใหญ่จะนิยมปลูกกันมาก
ในช่วงต้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
วิธีปลูกกล้วยหอมทอง :
-หลังจากวัดระยะปลูกและปักหลักเรียบร้อยแล้ว
-ขุดหลุมลึกประมาณ 50 ซม. หรือ1 ศอก กว้างประมาณ 1 ศอก
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-นําหน่อกล้วยที่ตัดรากออกลงหลุม แล้วกลบดินเหยียบดินให้แน่น เมื่อกลบดินได้ครึ่งหลุม เพื่อไม่ให้ต้น
กล้วยโยกคลอนหลังจากนั้นกลบดินให้เต็มหลุมแต่ไม่ต้องกดดิน
-นําเศษพืชมาคลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น
การดูแลรักษากล้วยหอมทองให้ได้ผลผลิตดี
การตัดใบกล้วยหลังจากปลูก : ถ้าเป็นหน่อใบแคบหลังจากปลูกแล้วไม่จําเป็นต้องตัดใบทิ้งแต่ถ้าเป็นหน่อ
ที่ เคยปาดเฉียงมาก่อนควรจะมีการปาดเฉียงลําต้นใหม่เพื่อที่กล้วยจะได้แตกใบใหม่ ที่แข็งแรงขึ้น
การกําจัดวัชพืชในแปลงกล้วย : ถ้ามีการตัดหญ้าและพรวนดินในแปลงกล้วยตลอดเวลาจะทําให้ได้กล้วย
เครือใหญ่ และจํานวนหวีมากขึ้น
การให้ปุ๋ยกล้วยหอมทอง : ควรให้ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีควบคู่กันไป ทั้งสองอย่างปริมาณจะมากหรือ
น้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของดินสําหรับปุ๋ยเคมี สูตรที่เหมาะสมสําหรับกล้วยหอมทองคือ 21-0-0 จํานวน ใช้ใน
อัตรา 50 กก.ต่อไร่ หรือจะใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 ในอัตรา 50 กก.ต่อไร่โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง
การให้น้ํากล้วยหอมทอง :การให้น้ํากล้วยหอมทองจะให้แค่พอชุ่ม ในช่วงที่ปลูกใหม่ ๆและขณะที่กล้วย
หอมตั้งตัวและกําลังติดปลี ติดผลดีแล้วไม่จําเป็นต้องให้น้ําเป็นประจําทุกวันเหมือนพืชอื่น
การตัดแต่งหน่อและใบกล้วยหอมทอง :
1) การแต่งหน่อกล้วยหากปลูกกล้วยต้นเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนประมาณเดือน มิถุนายนกล้วย
จะแตกหน่อตามขึ้นมาประมาณ 4-7 หน่อต่อกอเมื่อหน่อตามมีใบคลี่แล้ว ควรทําการปาดยอดทิ้ง โดยปาดในแนว
เฉียงขึ้นกะความยาวของหน่อที่จะเหลือไว้หลังจากปาดให้สูงจากพื้น ดินขึ้นมาประมาณ 20 นิ้วจากนั้นทําการปาด
หน่อให้เฉียงกลับด้าน(ทิศตรงข้ามกับการปาดครั้งแรก) ทุกๆ 15 วันจะทําให้โคนหน่อกล้วยขยายใหญ่ขึ้นเหมาะที่
จะนําไปปลูก
2) การตัดแต่งใบกล้วยขณะที่มีการแต่งหน่อ ควรทําการตัดแต่งใบกล้วยควบคู่ไปด้วยและควรตัดแต่งใบ
กล้วยไปจนกว่ากล้วยจะตก เครือ การตัดให้เหลือใบกล้วยไว้กับต้น 10-20 ใบต่อต้น ตัดด้วยมีดขอให้ชิดต้นกล้วย
อย่าให้เหลือก้านกล้วยยื่นยาวออกมาเพราะส่วนที่ เหลือยื่นยาวไว้นั้นจะเหี่ยวแล้วรัดลําต้นทําให้ลําต้นส่วนกลาง
ขยายได้ไม่มากเท่าที่ควร
ระยะเวลาในการให้ผลผลิตของกล้วยหอมทอง
ประมาณ 10 เดือนหลังปลูก กล้วยจะเริ่มแทงปลีออกมา การที่กล้วยจะออกปลีช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของหน่อกล้วยว่ามี ความแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือไม่ รวมทั้งการดูแลรักษาเมื่อกล้วยแทงปลีจนสุด(กล้วยหวี
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ตีนเต่าโผล่กล้วยตีนเต่า หมายถึงกล้วยหวีสุดท้ายที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์) ให้ตัดปลีทิ้ง หรือจะตัดปลีหลังจากปลีโผล่
มาประมาณ 10-12 วันถ้าไม่มีการตัดปลีกล้วยทิ้งผลกล้วยจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่
หลังจากตัดปลีประมาณ 90-110 วัน กล้วยจะแก่พอดี สามารถสังเกตได้จากกล้วย หวีสุดท้ายจะเริ่มกลมสี
ที่ผลจางลงกว่าเดิม(สีเขียวอ่อน)ถ้าปล่อยให้กล้วยแก่ คาต้นมากเกินไปจะสบกับปัญหาเรื่องเปลือกกล้วยที่แตกทํา
ให้ผลผลิตเสียหาย
การตัดหน่อกล้วยสําหรับเลี้ยงไว้ในปีต่อไป
หน่อกล้วยที่สมควรจะคัดไว้เป็นหน่อที่ให้ผลผลิตในปีต่อไปควรจะคัดหน่อกล้วยที่มีลักษณะ ดังนี้
1) ควรเป็นหน่อใต้ดิน ลําต้นอวบอยู่ห่างจากโคนต้นแม่ประมาณ 10 นิ้ว
2) ควรเหลือไว้ประมาณ 2 หน่อ ที่อยู่ตรงข้ามกัน
3) ถ้าใช้ระยะปลูก 3 x 3 เมตร ควรคัดหน่อกล้วยอีกครั้งหนึ่งจาก 2 หน่อ ให้เหลือเพียงหน่อเดียวหรือ
เหลือไว้ไม่เกิน 2 หน่อ ซึ่งจะทําให้แปลงกล้วยทึบลําต้นจะสูงชะลูดและหักล้มได้ง่าย
เอกสารอ้างอิง
จุมพล นพมาศ (2555) การปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพ. สืบค้นจาก
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4989&s=tblplant.
วันที่ 8 เมษายน 2558
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แนวทางการผลิตกล้วยหอมทองของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จํากัด อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ความเป็นมาการดําเนินธุรกิจกล้วยหอมทองกล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทองเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการส่งออกโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นมีความต้องการ
สูง ด้วยคุณลักษณะของกล้วยหอมทองที่มีน้ําหนักแต่ละลูกเรียงกันอยู่ในหวีอย่างสวยงาม สีผิวของกล้วยเมื่อสุกจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง รสชาติดี มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน อีกทั้งผลผลิตมีความปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง
ปนเปื้อน ทําให้กล้วยหอมทองของไทยได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่นซึ่งนับวันแนวโน้ม
ความต้องการของตลาดยิ่งเพิ่มมากขึ้น
กล้วยหอมทองที่ปลูกในประเทศไทยลักษณะทั่วไปจะมีลําต้นสูงประมาณ 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า 20 ซม. กาบลําต้นด้านในสีเขียวอ่อนมีลายเส้นสีชมพู ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้างเส้นกลางใบสีเขียว ส่วน
ของดอกที่เป็นก้านเครือจะมีขน ปลีรูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายแหลม ด้านบนมีสีแดงอมม่วง กล้วยเครือหนึ่งมี 4-6
หวี หวีหนึ่งมี 12-16 ผล ปลายผลมีจุกเห็นชัด เปลือกบาง เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง เนื้อสีเหลืองเข้ม กลิ่น
หอม รสหวานน่ารับประทาน
การเตรียมดิน การปลูกกล้วยหอมทอง เกษตรกรต้องเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม น้ําไม่ท่วม ดินร่วนซุย
ระบายน้ําได้ดี หากดินตรงไหนเป็นแอ่งควรปรับดินให้มีความลาดเทเพื่อป้องกันน้ําท่วมในฤดูฝน ถ้าจะให้ดินมีแร่
ธาตุ มีอินทรียวัตถุสูง ควรเพิ่มธาตุอาหารในดินควรปลูกปอเทืองแล้วไถกลบ ถ้าเป็นดินเหนียวควรทําการยกร่อง
และปลูกบนสันร่อง ทั้ง 2 ข้าง ขุดหลุมขนาดกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. นําดินที่ขุดกองตากไว้ 5-7 วัน เพื่อกําจัด
วัชพืชและศัตรูพืชที่ตกค้างในดิน หลังจากนั้นคลุกเคล้าปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับดินชั้นบน
การปลูก นําหน่อที่เตรียมไว้วางกลางหลุม กลบดิน รดน้ํา กดดินให้แน่น ระหว่างต้นระหว่างแถวแต่ละ
หลุมห่างกัน 2 เมตร เพื่อสะดวกในการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดใบ หมุนเวียนอากาศได้ดี เมื่อต้นกล้วยมีอายุ 20-30 วัน
ทําการปาดหน่อเพื่อให้ต้นและแตกใบเสมอกัน ต้นกล้วยอายุได้ 4-6 เดือน จะเริ่มมีการแตกหน่อ หน่อที่เกิดมา
เรียกว่า "หน่อตาม" ควรเอาหน่อออกเพื่อไม่ให้หน่อแย่งอาหารจากต้นแม่ เก็บหน่อไว้ประมาณ 1-2 หน่อ เพื่อพยุง
ต้นแม่เมื่อมีลมแรงและเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี
การให้น้ํา ในพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ จะใช้วิธีสูบน้ําจากบ่อบาดาล หรือบ่อกักเก็บที่อยู่ใกล้สวน สูบน้ําขึ้นมา
รดต้นกล้วยการให้น้ําแค่พอชุ่มชื่น ในช่วงที่ปลูกใหม่ ๆ และขณะที่กล้วยตั้งตัวและกําลังติดปลีติดผลดีแล้ว ไม่
จําเป็นต้องให้น้ําทุกวันเหมือนพืชชนิดอื่น
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การให้ปุ๋ย กล้วยเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารมาก การติดผลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาหารและน้ําที่
ได้รับ ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักตั้งแต่เริ่มปลูกการปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งออกจะต้องเป็นการผลิตที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี
และไม่ฉีดพ่นสารเคมีโดยเด็ดขาด จะท้าให้กล้วยหอมที่ได้ปราศจากสารพิษปนเปื้อน
การแต่งหน่อกล้วย การตัดแต่งใบกล้วยขณะที่มีการแต่งหน่อ ควรทําการตัดแต่งใบกล้วยควบคู่ไปด้วย
จนกว่ากล้วยตกเครือ ติดใบกล้วยไว้กับต้น 10-12 ใบต่อต้น ตัดด้วยมีดขอให้ชิดต้น อย่าให้เหลือก้านกล้วยยื่นยาว
ออกมาเมื่อเหี่ยวจะทําให้รัดลําต้น ทําให้ลําต้นส่วนกลางขยายได้ไม่มากเท่าที่ควร การปล่อยให้ใบกล้วยมีมาก
เกินไป จะทําให้ปกคลุมดิน คลุมโคนต้น ทําให้แดดส่องไม่ทั่วถึงพื้นที่ ทําให้ดินมีความชื่นมากเกินไป
การค้ําลําต้นกล้วย กล้วยหอมทองมักประสบปัญหาเรื่องหักล้มง่าย เครือใหญ่หนัก และคออ่อน เมื่อขาด
น้ําหรือลมพัดก็หักโค่นเสียหาย จึงต้องใช้ไม้ค้ํายันหรือดามกล้วยทุกต้นที่ออกปลีแล้ว และตรวจดูการค้ํายันให้อยู่ใน
สภาพที่มั่นคงแข็งแรง
ประมาณ 10 เดือน หลังจากปลูกกล้วยจะเริ่มแทงปลีออกมา เมื่อกล้วยแทงปลีจนสุดให้ตัดปลีทิ้ง หากไม่
ตัดปลีกล้วยทิ้งจะท้าให้ผลกล้วยเติบโตไม่เต็มที่
การห่ อ ถุ ง การปลู ก กล้ ว ยหอมเพื่ อ ส่ ง ออก หลั ง จากตั ด ปลี แ ล้ ว ควรท้ า การคลุ ม ถุ ง ถุ ง ที่ ใ ช้ ค วรเป็ น
ถุงพลาสติกที่ฟ้าขนาดใหญ่ และยาวกว่าเครือกล้วย เปิดปากถุงให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี
การเก็บเกี่ยว ประมาณ ๙0-110 วัน กล้วยจะแก่พอดี ก็จะท้าการเก็บเกี่ยว สามารถสังเกตได้จากกล้วย
หวีสุดท้ายเริ่มกลม สีผลจางลงกว่าเดิม ถ้าปล่อยให้แก่คาต้นมากเกินไปจะท้าให้เปลือกกล้วยแตก ผลเสียหาย
ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จํากัด จังหวัดเพชรบุรี รับซื้อผลผลิตจากสมาชิก จําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จํากัด จะผลิตตามที่ได้ตกลงกันใน
สัญญาซื้อขายกับสหกรณ์ผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เข้มงวดในทุก
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ พื้นที่การปลูกกล้วยหอม การคมนาคมสะดวกต่อการ
เก็บผลผลิต ประการสําคัญสมาชิกต้องจ้าหน่ายให้สหกรณ์เท่านั้น สมาชิกต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษโดยไม่ใช้การใช้สารเคมี ใช้เฉพาะปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก วิธีการปลูก การดูแลรักษา
ต้องพิถีพิถันมากกว่าการปลูกกล้วยหอมทองตามปกติ โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ส่งเสริมการเกษตร
การวางแผนการผลิต สหกรณ์ผู้บริโภคประเทศญี่ปุ่นมีความต้องกล้วยหอมทองปีละประมาณ 400 ตัน
สหกรณ์จึงต้องวางการผลิตปลูกในแต่ละเดือน ให้สอดคล้องกับต้องการ โดยกระจายการปลูกไปยังพื้นที่ของสมาชิก
อย่างทั่วถึง ลดความเสี่ยงจากการผลิตของสมาชิก เพื่อให้สามารถส่งกล้วยหอมออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ตามความ
ต้องการของลูกค้า
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การเก็บเกี่ยวกล้วยหอมทอง จะเก็บเกี่ยวกล้วยหอมที่มีความแก่ประมาณ 70% โดยสหกรณ์จะขนส่งจาก
สวนของสมาชิกจนถึงสหกรณ์
เมื่อถึงสหกรณ์จะแบ่งเครือกล้วยออกเป็นหวี คัดกล้วยที่ได้ตามขนาดและมีความสมบรูณ์ หลังจากนั้นจะ
ตัดเกสร ล้างทําความสะอาดผลกล้วย ตัดครึ่งหวีกล้วย ตัดแต่งผลที่เสียหาย แช่น้ํา 5 นาทีล้างยางกล้วย เป่าลม
ตามช่องเพื่อกําจัดแมลงและท้าให้กล้วยแห้ง
ชั่งน้ําหนักก่อนการบรรจุ ติดสติกเกอร์หมายเลขทุกกล่องเพื่อให้รู้ว่ากล้วยหอมทองเป็นของสมาชิกรายใด
น้ําหนักของกล้วยต้องให้ผลมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 110 กรัม ประมาณ 7 ผล การบรรจุกล้วย ต้องไม่เกิน 2 ซม. จาก
ขอบกล่อง กล่องละ 13 - 13.60 กิโลกรัม ห่อด้วยพลาสติก ดูดอากาศออกมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นขนย้ายเข้า
ห้องเย็นเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส การเรียงกล่องแต่ชั้นต้องไม่เกิน 10 กล่อง เพราะต้องมีช่องว่าง
ระบายอากาศ ปิดม่านตลอด รอการขนส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นต่อไป
การผลิตกล้วยหอมทองจําหน่ายภายในประเทศ นอกจากการส่งกล้วยหอมทองไปจําหน่ายต่างประเทศ
แล้ว สหกรณ์การเกษตรกรท่ายาง จํากัด ยังจําหน่ายกล้วยหอมทองให้กับห้างเทสโก้โลตัส, ท๊อป, จัสโก้, เลมอน วิล
ล่า, ฟูจิ กล้วยที่จําหน่ายภายในประเทศจะมีความแก่มากกว่ากล้วยที่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น
ขั้นตอนการผลิตเหมือนกับการส่งกล้วยหอมทองไปต่างประเทศ เมื่อขนส่งกล้วยถึงสหกรณ์จะทําการคัด
แยกหวี ล้างกล้วยให้สะอาด เป่ากล้วยให้แห้งด้วยแรงลมที่มีแรงอัดสูง การตรวจสอบคุณภาพจะมีการเช็คโรคแมลง
อย่างละเอียด เพื่อมิให้สิ่งแปลกปลอมที่หลงเหลือติดไปกับผลกล้วย ตัดแบ่งหวีกล้วย ชั่งน้ําหนัก บรรจุถุงพลาสติก
ถุงละประมาณ 5.5 กิโลกรัม เมื่อบรรจุลงกล่องนําไปบ่มด้วยแก็สเอทิลีน 20 ชั่วโมง แล้วนําออกมาพักไว้ ก่อนเก็บ
รักษาในห้องเย็น รอการขนส่งลูกค้าโดย สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เอกสารอ้างอิง
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี (2558) การปลูกกล้วยหอมทอง. สืบค้นจาก
http://webhost.cpd.go.th/petchburi/download/km/การปลูกกล้วยหอมทอง.pdf.
วันที่ 8 เมษายน 2558
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พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
1. ข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด
1.1 นครสวรรค์ 1
ประวัติ : ได้มาจากการผสมข้ามระหว่าง ประชากรข้าวโพด SW1 (MMS) C2 F2 ซึ่งได้รับการปรับปรุง
และคัดเลือกโดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กับประชากรข้าวโพด Pop.28 (DMR) ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ตานทาน
ต่อโรคราน้ําค้างโดยศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) เป็นประชากรข้าวโพดอายุยาว เมล็ดสีเหลือง
ชนิดหัวบุบ และมีฐานพันธุกรรมกว้าง เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน เปรียบเทียบพันธุ์ใน
ท้องถิ่น เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่กสิกร
ลักษณะทางการเกษตร :
1. ผลผลิตเฉลี่ยต้นฤดูฝน 786 กิโลกรัมต่อไร่
2. ผลผลิตเฉลี่ยปลายฤดูฝน 656 กิโลกรัมต่อไร่
3. อายุเก็บเกี่ยว 10-120 วัน
4. วันออกไหม 52 วัน
5. ความสูงของต้น 196 เซ็นติเมตร
6. ความสูงของฝัก 102 เซ็นติเมตร
7. ความกว้างของใบ 3.6 เซ็นติเมตร
8. ความยาวของใบ 88 เซ็นติเมตร
9. การเป็นโรคราน้ําค้าง 7.7 เปอร์เซ็นต์
10. จํานวนต้นล้ม 5.4 เปอร์เซ็นต์
11. การหุ้มของเปลือกฝัก (1-5) คือ 1.9
12. เปอร์เซ็นต์กะเทาะ 78.7
13. สีของซังขาวปนแดง
14. สีและชนิดของเมล็ดส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง
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ลักษณะดีเด่น :
1. ผลผลิตสูงทั้งในสภาพการปลูกต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน คือผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ SW1 (MMS) C2F2
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ใช้แนะนําให้เกษตรกรปลูกอยู่ในปัจจุบันประมาณ 10% และเมื่อปลูกในปลายฤดูฝนจะให้ผลผลิตสูง
กว่าถึง 21%
2. จะมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันพื้นที่แนะนําสามารถจะใช้แนะนํา
ให้เกษตรกรปลูกได้ตลอดปีในเขตข้าวโพดต่างๆ ทั่วประเทศโดยเฉพาะในการปลูกข้าว โพดปลายฤดูฝนให้ได้
ผลผลิตสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด สารพิษ Aflatoxin ในข้าวโพดที่ปลูกต้นฤดู
1.2 พันธุ์สุวรรณ 1 (Suwan 1)
ประวัติพันธุ์ : เป็นข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิด (open-pollinated variety) เกิดจากการรวมตัวของพันธุ์
ข้าวโพดที่ให้ผลผลิตสูงจากประเทศต่าง ๆ จํานวน 36 พันธุ์ สร้างเป็นพันธุ์ไทยคอมโพสิตหมายเลข 1 ต่อมาได้
พัฒนาให้ต้านทานต่อโรคราน้ําค้าง โดยผสมกับสายพันธุ์ฟิลิปปินส์ ดี เอ็ม อาร์ หมายเลข 1 และ 5 เป็นผลงาน
ความร่วมมือวิจัยกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512
รับรองพันธุ์ : พ.ศ. 2518 โดยคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าวโพด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลักษณะเด่น : ผลผลิตสูง ต้านทานโรคราน้ําค้าง
ผลผลิต : ต้นฤดูฝน 717 กก./ไร่ ปลายฤดูฝน 543 กก./ไร่
ลักษณะประจําพันธุ์ : ความสูงต้น 195 - 210 ซม. อายุวันออกไหม 54-55 วัน อายุเก็บเกี่ยว 110-120
วัน เมล็ดสีส้มเหลือง ชนิดหัวแข็งและซังมีสีขาว
ความต้านทานโรค : ต้านทานโรคราน้ําค้างได้ดี
ฤดูปลูกที่เหมาะสม : เดือนเมษายน – สิงหาคม
1.3 สุวรรณ 3 (มก.)
วันที่รับรอง : 09 ธันวาคม 2530
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ประวัติ : ข้าวโพดสุวรรณ 3 (KS4) ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นโดยการผสมระหว่าง สายพันธุ์S1 จํานวน 30
สายพันธุ์ของพันธุ์สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 8 มาผสมกับสายพันธุ์ S1 จํานวน 20 สายพันธุ์ของสายพันธุ์ เคซี 1
แล้วปรับปรุงโดยวิธี S1 recurrent selection ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร พบว่าพันธุ์นี้
ให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์รับรองที่มีอยู่
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ลักษณะดีเด่น : ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 1 ประมาณ 9 % ( 1,017 กิโลกรัม/ไร่ ) ทนทานต่อโรครา
น้ําค้าง มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้สูง และไม่มีข้อจํากัดในแหล่งปลูกข้าวโพดที่ผ่านการทดสอบ ส่วนใน
ท้องที่ ๆ ไม่การทดสอบมาก่อนอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้าง
ลักษณะทางการเกษตร : ลักษณะเมล็ดมีสีส้มเหลือง หัวแข็ง - กิ่งหัวแข็ง ส่วนลักษณะอื่นๆ ใกล้เคียงกับ
สุวรรณ 1 เช่น วันออกไหม ความสูงของต้นและฝัก จํานวนฝักต่อต้น ความชื้นเมล็ดขณะเก็บเกี่ยว เป็นต้น
1.4 สุวรรณ 5 (มก.)
วันที่รับรอง : 19 เมษายน 2537
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ประวัติ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดมีพันธุ์ผสมเปิดที่ดีเด่นหลายพันธุ์
และมีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์สุวรรณ 1 ได้ปรับปรุงโดยการคัดเลือกแบบหมุนเวียนแต่ละพันธุ์มาหลายรอบจะ
พบว่ามีความสัมพันธ์กันสูง มีความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างพันธุ์น้อยได้นําพันธุ์ผสมเปิดดีเด่นมาจํานวน 5
พันธุ์ ดังนี้ 1) Suwan 1 2) Caripeno DMR 3) Thai Composite # 3 DMR 4) Cupurico Flint Composite
และ 5) Amarillo Dentado ระหว่างพันธุ์ดังกล่าวอย่างละเท่า ๆ กัน ทําการคัดเลือกพันธุ์ตังแต่ ปี 2526 และทํา
การประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี 2527-2536 พบว่าให้ผลผลิตสูง
กว่าพันธุ์รับรองที่มีอยู่
ลักษณะดีเด่น :
1. ให้ผลผลิตเมล็ดสูง เฉลี่ยอยู่ในช่วง 907-945 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 1 (7%) สุวรรณ 3
(4%) และพันธุ์นครสวรรค์ 1 (16%)
2. ให้ผลผลิตน้ําหนักต้นสดและน้ําหนักแห้งสูง เหมาะในการทําเป็นพืชอาหารสัตว์
3. สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป
4. มีลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ที่ดี เช่น มีระบบรากและลําต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่ายและต้านทานโรค
ราน้ําค้าง และโรคทางใบอื่น ๆ ด้วย
5. เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดไว้ใช้ทําพันธุ์ได้นาน 1-3 ชั่ว โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของนักวิชาการ
ลักษณะทางการเกษตร :
1. ผลผลิตเฉลี่ย 907-945 กิโลกรัมต่อไร่
2. อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน
3. วันออกดอก 55 วัน
4. ความสูงของต้น 192 เซนติเมตร
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5. ตําแหน่งความสูงของฝัก 109 เซนติเมตร
6. การเป็นโรคราน้ําค้าง 0.41 เปอร์เซ็นต์
7. ความแข็งแรงของระบบราก 2.0 (1= ดีที่สุด, 5= ดีน้อยที่สุด)
8. จํานวนต้นหักล้ม 0.6 เปอร์เซ็นต์
9. การหุ้มของเปลือกฝัก 1.2 เปอร์เซ็นต์
10. ความต้านทานโรคทางใบ 2.3 เปอร์เซ็นต์
11. สีของซังขาว
12. สีและชนิดของเมล็ด ส้ม เหลือง หัวแข็งถึงกึ่งหัวแข็ง
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม
2.1 พันธุ์นครสวรรค์ 72
ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ในอุ ต สาหกรรมอาหารสั ต ว์ ข องประเทศไทย ในปี
2540/2541 มีพื้นที่ปลูก 8.7 ล้านไร่ ผลผลิต 3.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 16,861 ล้านบาท แต่ความต้องการใช้
ผลผลิ ต ข้ า วโพดของประเทศมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี ก ารนํ า เข้ า ข้ า วโพดคิ ด เป็ น มู ล ค่ า 1,271 ล้ า นบาท
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เพียงพอกับการใช้ภายในประเทศ อาจทําได้โดยการใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เพราะให้ผล
ผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด ซึ่งจะทําให้ผลผลิตรวมสูงขึ้นด้วย ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนผลิตพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
ออกจําหน่ายให้กับเกษตรกรหลายบริษัท แต่ราคาของเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างสูงประมาณ 80-100 บาทต่อกิโลกรัม
และไม่ต้านทานโรคราน้ําค้าง ซึ่งเป็นโรคสําคัญที่ทําให้การปลูกข้าวโพดเสียหาย และไม่ได้ผลผลิต ดังนั้นเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดลูกผสมที่บริษัทต่าง ๆ จําหน่าย ต้องคลุกสารเคมีป้องกันและกําจัดเชื้อโรคราน้ําค้าง ซึ่งอาจทําให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสารพิษต่อสภาพแวดล้อม
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่ จึงได้พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์
72 เพื่อแก้ปัญหาโรคราน้ําค้างและผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในราคาถูก สําหรับแนะนําให้เกษตรกร ร่วมกับวิธีการทํา
การเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP-Good Agricultural Practice) เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 72 เป็นข้าวโพดลูกผสมพันธุ์แรก ของกรมวิชาการเกษตรที่
ต้านทานโรคราน้ําค้างได้ดี ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมได้สะดวก เนื่องจากพันธุ์พ่อและแม่มีวันออกดอกใกล้เคียงกัน จึง
จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ในราคาที่ต่ํากว่าของบริษัทเอกชนมาก (50 บาทต่อกิโลกรัม)
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 72 เดิมคือพันธุ์ NSX 9210 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว
เกิดจากสายพันธุ์พ่อและแม่ 2 สายพันธุ์ (inbred lines) คือ Nei 9008 และ Nei 9202 ไม่ได้เป็นข้าวโพดที่มีการ
ตัดต่อหรือดัดแปลงสารพันธุกรรม (non-GMOs) ทําการผสมที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ประเมินผลผลิตตาม
ขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์ในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่และไร่เกษตรกรตามแหล่งปลูกต่าง ๆ จนได้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เชื่อมั่นได้ว่าเป็นข้าวโพดพันธุ์ดี โดยได้ผ่านการพิจารณาจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็น
พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2543
ลักษณะดีเด่น
1. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 913 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดนครสวรรค์ 1 ร้อยละ 23
2. ต้านทานต่อโรคราน้ําค้าง เช่นเดียวกับพันธุ์นครสวรรค์ 1
3. มีอายุยาว 110-120 วัน เมล็ดสีส้มเหลืองและเป็นชนิดหัวแข็ง
4. สะดวกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากสายพันธุ์พ่อและแม่ มีอายุถึงวันออกดอกตัวผู้และตัวเมีย
ใกล้เคียงกันได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้เมล็ดพันธุ์มีราคาต่ํากว่าพันธุ์ลูกผสมอื่น ๆ
(อัตราปลูกแถวต้นตัวเมีย : ต้นตัวผู้เท่ากับ 4:1)
การใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 72 แม้จะทําให้ต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นบ้าง
เล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ผสมเปิด แต่จะลดการใช้สารเคมีเพื่อต้านทานต่อโรคราน้ําค้าง และยังมีผลผลิต
สูงใกล้เคียงพันธุ์ลูกผสมอื่น ๆ ที่ผลิตจากบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ หากเกษตรกรใช้วิธีการทําการเกษตรดีที่เหมาะสม
(GAP) จะทําให้ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้น เป็นการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยตรง
เกษตรกรและผู้ที่สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า
จ. นครสวรรค์ 60190 หมายเลขโทรศัพท์ (056) 241-019 โทรสาร (056) 241-498 E-mail : nscenter @
nksawan.loxinfo.co.th. หรือที่สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 579-3930-3 โทรสาร 561-3486 E-mail : fcri @ doa.go.th
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พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
2.2 นครสวรรค์ 2
เป็นพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ความสูงต้น 220 เซนติเมตร ความสูงฝัก 125 เซนติเมตร อายุถึงวัน
ออกไหม 55 วัน ผลผลิต 1,300 กิโลกรัมต่อไร่เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 80 เปอร์เซ็นต์ มีความต้านทานต่อโรครา
น้ําค้าง และทนแล้งได้ดี
2.3 ลูกผสมสามทางสุวรรณ 2602 (มก.)
วันที่รับรอง : 29 ธันวาคม 2529
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
เป็นข้าวโพดลูกผสมให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 995 กก./ไร่ ( ผลจากการเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่นต่าง ๆ เป็น
เวลา 3 ปี ) มีลักษณะทางเกษตรกรรมที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างกว้างขวางในแหล่งปลูก
ข้าวโพดต่าง ๆ ของประเทศไทย ลักษณะเมล็ดสีส้มเหลือง หัวแข็ง
2.4 ลูกผสมสามทางสุวรรณ 3101(มก.)
วันที่รับรอง : 1 กุมภาพันธ์ 2534
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง
ประวัติ : ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์เบอร์ 27 และ28 เป็นพันธุ์ที่รวมตัวสูง
ต้านทานต่อโรคราน้ําค้าง กับสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ เบอร์ 21 มีเชื้อพันธุ์จากต่างประเทศสูงมาก และต้านทาน
ต่อโรคราน้ําค้างทําการคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี 2529-2532 พบว่าให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์
รับรองที่มีอยู่
ลักษณะทางการเกษตร :
1. ผลผลิตเฉลี่ยจาก 95 การทดลองใน 4 ปี ได้ 1,049 กิโลกรัมต่อไร่
2. จํานวนวันออกไหม ( 50 )% 51 วัน
3. ความสูงของต้น 209 เซนติเมตร
4. ความสูงของฝัก 123 เซนติเมตร
5. จํานวนต้นหักล้ม 8.0 เปอร์เซ็นต์
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6. โรคทางใบ (1-5) 1.8 เปอร์เซ็นต์
7. จํานวนต้นเป็นโรคราน้ําค้าง 4.6 เปอร์เซ็นต์
8. จํานวนต้นที่เปลือกหุ้มฝักไม่มิดชิด 3.5 เปอร์เซ็นต์
9. จํานวนฝักเน่า 8.5 เปอร์เซ็นต์
10. จํานวนฝักต่อต้น 100.0 เปอร์เซ็นต์
11. ความชื้นเมล็ด 27.5 เปอร์เซ็นต์
12. เปอร์เซ็นต์เปลือกกะเทาะ 78 เปอร์เซ็นต์
13. สีและชนิดของเมล็ดสีเหลืองส้มกึ่งหัวแข็ง 14. สีของซังขาว
ลักษณะดีเด่น :
1. ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 2602 = 16 % พันธุ์สุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 11 = 21 % และพันธุ์
สุวรรณ 3 รอบคัดเลือกที่ 4 = 13 %
2. มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตและปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
3. มีลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่ ความสูงของต้น จํานวนหักล้ม โรคทางใบ เปลือกหุ้มฝักมิดชิด
และเปอร์เซ็นต์กะเทาะดีกว่า พันธุ์สุวรรณ 2602 สุวรรณ 1 และสุวรรณ 3
2.5 สุวรรณ 4452
เป็นพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความสูงต้น 210 เซนติเมตร ความสูงฝัก 120 เซนติเมตร อายุถึง
วันออกไหม 55 วัน ผลผลิต 1,350 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 80 เปอร์เซ็นต์
2.6 ซีพีดีเค 888
เป็นพันธุ์ของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จํากัด ความสูงต้น 215 เซนติเมตร ความสูงฝัก 125
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 56 วัน ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 81 เปอร์เซ็นต์
2.7 ซีพี 989
เป็นพันธุ์ของบริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จํากัด ความสูงต้น 215 เซนติเมตร ความสูงฝัก 115
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 56 วัน ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 78 เปอร์เซ็นต์
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2.8 ไพโอเนียร์ 3013
เป็นพันธุ์ของบริษัทไพโอเนียไฮเบรดไทยแลนด์เมล็ดพันธุ์ จํากัด มีความสูงต้น 200 เซนติเมตร ความสูงฝัก
110 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 54 วัน ผลผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 81 เปอร์เซ็นต์
2.9 แปซิฟิค 983
เป็นพันธุ์ของ บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จํากัด มีความสูงต้น 190 เซนติเมตร ความสูงฝัก 100 เซนติเมตร
อายุถึงวันออกไหม 55 วัน ผลผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 80 เปอร์เซ็นต์
2.10 แปซิฟิก 984
เป็นพันธุ์ของบริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จํากัด ความสูงต้น 210 เซนติเมตร ความสูงฝัก 100 เซนติเมตร
อายุถึงวันออกไหม 55 วัน ผลผลิต 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 83 เปอร์เซ็นต์
2.11 คาร์กิลล์ 919
เป็นพันธุ์ของ บริษัทคาร์กิลล์เมล็ดพันธุ์ จํากัด มีความสูงต้น 180 เซนติเมตร ความสูงฝัก 100 เซนติเมตร
อายุออกไหม 54วัน ผลผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 83 เปอร์เซ็นต์
2.12 เทพีวีนัส 49
เป็นพันธุ์ของ บริษัทซินเจนทาซีดส์ จํากัด มีความสูงต้น 200 เซนติเมตร ความสูงฝัก 100 เซนติเมตร อายุ
ออกไหม 53 วัน ผลผลิต 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 80 เปอร์เซ็นต์
2.13 เอ็นเค 46
เป็นพันธุ์ของบริษัท ซินเจนทาซีสด์ จํากัด ความสูงต้น 200 เซนติเมตร ความสูงฝัก 100 เซนติเมตร อายุ
ถึงวันออกไหม 56 วัน ผลผลิต 1,250 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 82 เปอร์เซนต์
2.14 เอ็นเค 48
เป็นพันธุ์ของบริษัท ซินเจนทาซีสด์ จํากัด ความสูงต้น 200 เซนติเมตร ความสูงฝัก 105 เซนติเมตร อายุ
ถึงวันออกไหม 56 วัน ผลผลิต 1,350 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 80 เปอร์เซ็นต์

78

2.15 บิ๊ก 919
เป็ น พั น ธุ์ ข องบริ ษั ท มอนซานโต้ ไ ทยแลนด์ จํ า กั ด ความสู ง ต้ น 190 เซนติ เ มตร ความสู ง ฝั ก 105
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 52 วัน ผลผลิต 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 83 เปอร์เซ็นต์
2.16 บิ๊ก 949
เป็ น พั น ธุ์ ข องบริ ษั ท มอนซานโต้ ไ ทยแลนด์ จํ า กั ด ความสู ง ต้ น 210 เซนติ เ มตร ความสู ง ฝั ก 115
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 54 วัน ผลผลิต 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 81 เปอร์เซ็นต์
2.17 บิ๊ก 959
เป็ น พั น ธุ์ ข องบริ ษั ท มอนซานโต้ ไ ทยแลนด์ จํ า กั ด ความสู ง ต้ น 195 เซนติ เ มตร ความสู ง ฝั ก 100
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 54 วัน ผลผลิต 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 82 เปอร์เซ็นต์
2.18 30 เอ 33
เป็นพันธุ์ของบริษัท ไพโอเนียร์ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จํากัด ความสูงต้น 200 เซนติเมตร ความสูงฝัก 110
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 52 วัน ผลผลิต 1,350 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 81 เปอร์เซ็นต์
2.19 30 เอ 97
เป็นพันธุ์ของบริษัท ไพโอเนียร์ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จํากัด ความสูงต้น 205 เซนติเมตร ความสูงฝัก 110
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 54 วัน ผลผลิต1,300 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 81 เปอร์เซ็นต์
2.20 30 วาย 87
เป็นพันธุ์ของบริษัท ไพโอเนียร์ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จํากัด ความสูงต้น 205 เซนติเมตร ความสูงฝัก 115
เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 53 วัน ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 83 เปอร์เซ็นต์
3. ข้าวโพดพันธุ์แท้
3.1 พันธุ์แท้นครสวรรค์ 1
วันที่รับรอง : 02 กุมภาพันธ์ 2543
ประเภทพันธุ์ : ขึ้นทะเบียน
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เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ มีชื่อเดิมว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei 9008 ดําเนินการ
คัดเลือกโดยการผสมตัวเองจากประชากร (DA9-1(S)-7-3xSW1(S)C9)F2 ในสภาพการก่อให้เกิดโรคราน้ําค้าง
จนกระทั่ง สามารถคั ด เลื อ กข้า วโพดสายพั น ธุ์ (DA9-1(S)-7-3xSW1(S)C9)-S5-177 ซึ่ ง มี ส มรรถนะการผสมสู ง
ต้านทานโรคราน้ําค้างและทนทานต่อการหักล้ม ต่อมาตั้งชื่อเป็น Nei 9008
ลักษณะดีเด่น :
1. ให้ผลผลิต 610 กิโลกรัมต่อไร่
2. มีความต้านทานโรคราน้ําค้าง
3.2 พันธุ์แท้นครสวรรค์ 1
วันที่รับรอง : 2 กุมภาพันธ์ 2543
ประเภทพันธุ์ : ขึ้นทะเบียน
เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ มีชื่อเดิมว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei 9202 ดําเนินการ
คัดเลือกโดยการผสมตัวเองจากประชากร Pop.28(HS)C5 ในสภาพการก่อให้เกิดโรคราน้ําค้าง จนกระทั่งสามารถ
คัดเลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Pop.28(HS)C5-S5-129 ซึ่งมีสมรรถนะการผสมสูงต้านทานโรคราน้ําค้างและ ทนทาน
ต่อการหักล้มต่อมาตั้งชื่อเป็น Nei 9202
ลักษณะดีเด่น :
1. ให้ผลผลิต 343 กิโลกรัมต่อไร่
2. มีความต้านทานโรคราน้ําค้าง
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เทคนิคการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา

1. ฤดูกาลเพาะปลูก
ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยจะแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือข้าวโพดรุ่น 1 (ข้าวโพดฝน) จะปลูกช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกกันในช่วงเวลานี้ถึง 96% แต่จะแบ่งเป็นสองช่วงย่อยคือ
ต้นฝน กับปลายฝน เกษตรกรที่ปลูกสองรุ่นจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและจะเก็บเกี่ยวใน เดือนสิงหาคม
เพื่อให้ทันช่วงฝนในการปลูกครั้งต่อไป ส่วนเกษตรกรที่ปลูกฤดูเดียวจะเริ่มปลูกช่วงเดือนกรกฎาคมเพราะต้องการ
ให้เข้า ช่วงฝนก่อน ส่วนข้าวโพดรุ่น 2 จะปลูกในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมกราคมอีกประมาณ 4% ในช่วงนี้จะเป็น
การปลูกเป็นพืชรองเช่นการปลูกหลังการทํานา หรือปลูกในพื้นที่ไร่ที่มีแหล่งน้ําเพียงพอในฤดูแล้ง
ในการปลูกข้าวโพดจะเลือกช่วงเวลาปลูกให้ข้าวโพดออกดอกหรือข้าวโพดอายุ ประมาณ 60 วันในช่วงที่ฝนตก
หนัก เพราะเป็นช่วงที่ข้าวโพดต้องการน้ํามากที่สุด ถ้าขาดน้ําในช่วงเวลานี้ผลผลิตจะลดลงมากกว่า 50% ดังนั้น
ควรมีการเก็บข้อมูลการตกของฝนหรือขอข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาใกล้ บ้านเพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการ
ปลูก ส่วนในการปลูกฤดูแล้งถ้ามีการให้น้ําจะทําให้ได้ผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและ คุณภาพดีกว่าช่วงเวลาอื่นเพราะ
เป็นช่วงที่มีอุณภูมิและแสงแดดเหมาะสม

นอกจากนี้การเริ่มต้นปลูกก็ต้องดูความชื้น ดินก่อนเพราะถ้าความชื้นมากหรือน้อยเกินไปจะทําให้อัตรา
ความงอกต่ําหรืออาจไม่ งอกเลยจนต้องปลูกใหม่ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ไม่น่าลงทุนเลยทีเดียว

2. การเตรียมแปลงปลูก
การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่จะปลูกกันในพื้นที่สองลักษณะคือพื้นที่นาและพื้นที่ไร่ การเตรียมดินจึงต้อง
แตกต่างกัน กล่าวคือในการปลูกในพื้นที่นาซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ลุ่มไม่ควรไถลึกมาก เพราะอาจทําให้เกิดหล่ม
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ในช่วงเก็บเกี่ยวและยังทําให้พื้นที่นาเสียหายเมื่อถึง ฤดูกาลใช้พื้นที่ในการทํานา ดังนันควรไถลึกประมาณ 25-30
ซม.ก็เพียงพอ ส่วนพื้นที่ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ดอนและมีความลาดชั้นรวมถึงมีระดับน้ํา ใต้ดินจะต่ํา การไถลึก
มากกว่า 30 ซม.จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําฝนไว้ใต้ดินและลดการไหลบ่าของน้ําฝนซึ่งจะช่วยรักษา ธาตุอาหารที่ชั้น
หน้าดินไว้ได้
ในการเตรียมแปลงควรไถครั้งแรกด้วยผานบุกเบิกเพื่อพลิกหน้าดิน กลบตอซังและเศษวัชพืช อีกทั้งเป็น
การเปิดหน้าดินเพื่อรองรับน้ําฝนหลังจากนั้นรอจนฝนแรกตกรอจน แทรกเตอร์ลงแปลงได้ แล้วจึงทําการไถพรวน
ด้วยผาน พรวนลึก 15 ซม. 1-2 ครั้งขึ้นอยู่กับความละเอียดของดิน เนื้อดินควรมีความละเอียดพอที่เมล็ดข้าวโพด
จะสัมผัสและได้รับความชื้นจากดิน เพื่อใช้ในการงอกและรากสามารถยึดเกาะกับดินได้ดี
ถ้ามีการใช้แปลงปลูกข้าวโพดติดต่อกัน 2-3 ปีชั้นหน้าดินจะมีอินทรียวัตถุน้อยลงจนทําให้โครงสร้างดิน
เปลี่ยนไป เกิดการอัดแน่นของชั้นหน้าดินได้ง่าย ดังนั้นควรมีการปลูกพืชบํารุงดินเพื่อปรับโครงสร้างดินให้มีความ
ร่วนซุย ข้าวโพดจะงอกได้ง่ายและรากเจริญเติบโตได้ดี โดยปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบในช่วงที่พืชปุ๋ยสดออก
ดอกจะทําให้ได้ทั้งธาตุ อาหารและชีวมวลเพื่อปรับโครงสร้างดินมากที่สุด

3. การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม
พันธ์ทางการค้าส่วนใหญ่จะมีความเหมาะสมต่อพื้นที่แตกต่างกันการเลือกใช้พันธุ์ควร เลือกพันธุ์ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและไม่มี ศัตรูพืชรบกวน แต่ก็ควรมีพันธุ์ปลูกที่หลากหลายเพื่อลด
ความเสี่ยงเมื่อเกิดความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติและศัตรูพืชระบาด แต่ก่อนจะนําพันธุ์ใหม่มาปลูกในพื้นที่ของ
ตนเองก็ควรมีการทดลองในพื้นที่ขนาด เล็ก ก่อนที่จะขยายในพื้นที่ของตนเองเพื่อทดสอบความเหมาะสมของพันธุ์
กับสภาพแวด ล้อมในแปลงของต้นเองซึ่งหมายถึง ดิน น้ํา และอากาศ
การปลูก
ปัจจุบันการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกือบทั้งหมดจะใช้เครื่องหยอดเมล็ดเพราะสามารถ ปรับระยะปลูก
ความลึกในการปลูก และจํานวนเมล็ดได้อย่างสม่ําเสมอ ระยะปลูกข้าวโพดที่เหมาะสมคือระยะต้น 20-25 ซม.
และระยะแถว 70-75 ซม. ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งเป็นระยะที่บริษัทเมล็ดพันธุ์ได้ทําการทดลองและ
แนะนําให้เกษตรกรใช้ ความลึกในการปลูกจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลปลูกและชนิดของดิน คือ ถ้าปลูกฤดูแล้งจะต้องปลูก
ลึก 5-10 ซม.เพื่ออาศัยความชื้นใต้ดินในการงอกและการเจริญเติบโต แต่ในฤดูฝนควรปลูกลึกไม่เกิน 5 ซม. เพราะ
เกิดการอัดแน่นของหนาดินได้ง่ายอาจทําให้เมล็ดงอกได้ยาก และมีความชื้นจากน้ําฝนเพียงพออยู่แล้ว ถ้าเป็นดิน
เหนียวควรปลูกตื้นกว่าดินทรายเพราะดินเหนียวเก็บความชื้นได้ดี กว่าดินทราย ส่วนเรื่องอัตราเมล็ดจะใช้ประมาณ
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2-3 กก.ต่อไร่ ขึ้นอยู่กับระยะปลูก และเปอร์เซ็นต์ความงอก ดังนั้นควรมีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ความงอกก่อนการ
ปลูกโดยการทดลองเพาะใน กระบะเพาะหรือถาดหลุ่ม เพื่อจะได้ใช้จํานวนเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง

4. การดูแลแปลง
สามารถใช้แทรกเตอร์ขนาดเล็กติดอุปกรณ์พรวน ดินพร้อมใส่ปุ๋ยเข้าทํารุ่นในช่วงข้าวโพดอาย 20-25 วัน
หลังปลูกเพื่อใส่และปุ๋ยพรวนดิน การพรวนดินจะช่วยกลบปุ๋ยซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียปุ๋ย และยังช่วยกําจัดวัชพืช
โดยการพรวนกลบ แต่เกษตรกรที่มีรถไถเดินตามก็สามารถใช้ทํารุ่นข้าวโพดได้เช่นกันโดยทํางาน ระหว่างแถว
ข้าวโพด แต่ถ้าเป็นแทรกเตอร์ขนาดเล็กจะเข้าทํางานในแปลงโดยคร่อมแถวข้าวโพด ซึ่งสามารถคร่อมแถวข้าวโพด
ได้ในช่วงอายุไม่เกิน 25 วันเท่านั้น ถ้าอายุมากกว่านี้อาจจะทําให้ข้าวโพดเสียหายได้

5. การเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเก็บเกี่ยวเมื่อแก่จัดหรือแห้งหมดทั้งแปลง และมีความชื้นประมาณ 23-25% แต่ถ้า
เป็นไปได้ควรเก็บเกี่ยวเมื่อมีความชื้นต่ํากว่า 23% เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตจากการเข้าทําลายของเชื้อรา
และการปนเปลื้อนของ สารอะฟลาทอกซินดังนั้นไม่ควรเก็บเกี่ยวหลังมีฝนตก กรณีมีฝนตกควรปล่อยให้ฝักและต้น
ข้าวโพดแห้งก่อน ส่วนอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวด ล้อม ซึ่งจะมีผลมา
จากช่วงเวลาปลูก
5.1 วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือใช้แรงงานคน และใช้เครื่องเก็บเกี่ยว
การใช้แรงงานคนจะหักฝักด้วยมือแล้วรวบรวมนําไปนวดกับเครื่องนวด ส่วนการเก็บเกี่ยวด้วยรถ
เก็บเกี่ยวแบบนวดอัตโนมัติจะสามารถเข้าไปเก็บเกี่ยว ฝักและนวดออกมาเป็นเมล็ดได้ในขั้นตอนเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีเครื่องปลิดฝักและรูดเปลือกหุ้มฝักออกโดยต่อพ่วงเครื่องเก็บ เกี่ยวกับแทรกเตอร์
5.2 การลดความชื้นเมล็ดข้าวโพด มี 3 วิธี
1) การลดความชื้นโดยการตากลมหรือตากแดดประมาณ 3-4 แดด ซึ่งหลังจากตากแดดแล้วฝักมี
ความชื้นเมล็ดร้อยละ 20-25 ในกรณีที่เกษตรกรตากบนลานดินจะต้องใช้เสื่อหรือผ้าพลาสติกที่สะอาดรองพื้น ใน
กรณีที่ตากบนลานคอนกรีต จะต้องทําลานคอนกรีตแบบลาดเอียง โดยให้ตรงกลางนูนสูง และจะต้องทําคูระบายน้ํา
รอบ ๆ ลาน ในกรณีที่ฝนตกหนัก ซึ่งจําเป็นต้องคลุมข้าวโพดทิ้งไว้ในลาน จะช่วยระบายน้ําออกได้เมื่อตากข้าวโพด
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บนลานตาก จะต้องมีการเกลี่ยหรือกลับข้าวโพดทุก ๆ ชั่วโมง จะทําให้อัตราการลดความชื้นสูงกว่าการปล่อย
ข้าวโพดตากไว้โดยไม่กลับถึงร้อยละ 67 การตากบนลานซีเมนต์มีข้อเสีย คือ ทําให้เมล็ดแตกหัก โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ใช้รถแทรกเตอร์ในการเกลี่ยเมล็ด และรวบรวมเมล็ดบนลานตาก และในระหว่างการตาก หากมีฝนตก ต้องนําเมล็ด
ข้าวโพดที่ตากมารวมเป็นกองแล้วคลุมด้วยผ้าใบหรือพลาสติก ทําให้เกิดความชื้นและความร้อนสะสมในกองข้าวโพด
ทําให้เชื้อราระบาดได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือหลายวันเมื่อฝนหยุดตกแล้วแดดออกและ
ลานตากแห้งให้นําข้าวโพดมาตากซ้ํา
2) การลดความชื้นโดยใช้พัดลมเป่าอากาศท่อลมจะถูกวางไว้ ในยุ้ง และเนื่องจากฝักข้าวโพดมีแรงต้าน
แรงลมน้ อยกว่ าเมล็ ด ดั งนั้ น ปริ มาณลมที่ เพี ยงพอจะได้ จากพั ดลมที่ มี ขนาดเล็ กลงได้ ถ้ าใช้ พั ดลมปริ มาณ 60
ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป่าลมทุกวัน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ข้าวโพดจะแห้งภายใน 2 สัปดาห์ ในยุ้งเก็บข้าวโพดขนาด 5 ตัน
และปริมาณลม 30 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป่าลมเฉพาะเวลากลางวันจะลดความชื้นฝักข้าวโพดภายในเวลา 2
สัปดาห์ เช่นกัน การจัดวางท่อลมให้อยู่ในตําแหน่งที่สมดุลหรือกึ่งกลาง เพื่อให้การกระจายลมอย่างสม่ําเสมอในทุก
ทิศทาง ในสภาพความชื้นสัมพัทธ์สูง โดยเฉพาะช่วงฝนตกให้งดการเป่าลมลดความชื้น ยกเว้นลดความชื้นโดยใช้ลม
ร้อน ปริมาณลม 60 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ใช้ลมร้อนประมาณ 50 องศาเซลเซียส สามารถลดความชื้นฝักข้าวโพดได้
วันละ 2 ชั่วโมง ภายใน 9 วัน
3) การลดความชื้นโดยใช้เครื่องอบเมล็ดเป็นวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเกิดจากจุดอ่อนของวิธีธรรมชาติ เช่น
แสงแดดไม่มีหรือมีน้อย มีฝนตกหรือเก็บเกี่ยวในช่วงปลายฤดูฝน ซึ่งมีฝนตกซุกและมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง
ช่วยลดแรงงานในการตากข้าวโพด เครื่องอบข้าวโพดมีประโยชน์มากเฉพาะในกรณีที่เกษตรกรที่ปลูกในต้นฤดูฝน
จําเป็นต้องเก็บเกี่ยวก่อนระยะที่แนะนําหรือเมล็ดมีความชื้นมากกว่า ร้อยละ 30 และต้องสีทันที แล้วส่งไซโล
ปลายทางเพื่อให้อบทันภายใน 48 ชั่วโมง จะช่วยให้ปลอดภัยจากแอฟลาทอกซิน หลักการทํางานของเครื่องอบ
ความชื้นมีโครงสร้างที่เป็นภาชนะบรรจุเมล็ดพืช มีด้านหนึ่งโปร่งให้ลมผ่านได้โดยใช้ลมเป่าผ่านชั้นของเมล็ดพืช ลมที่
เป่าผ่านจะถูกปรับสภาพให้มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ําเพื่อให้เกิดการระเหยน้ําออกจากเมล็ด พืชจะเข้าสู่กระแสลมและ
ออกสู่บรรยากาศ องค์ประกอบที่สําคัญของเครื่องอบเมล็ดมี 3 ส่วน คือ โครงสร้างเป็นภาชนะบรรจุเมล็ด เครื่องเป่า
ลม และต้นกําเนิดความร้อน เครื่องอบเมล็ดแบ่งตามลักษณะการทํางานได้เป็น 2 ชนิด ใหญ่ ๆ คือ
3.1) ชนิดเมล็ดหยุดนิ่ง (batch – type dryer) มีข้อดีตรงที่สร้างง่าย ราคาถูกเหมาะกับปริมาณ
ผลผลิตไม่มากนัก แต่มีข้อเสียตรงที่การบรรจุเข้าอบและถ่ายเมล็ดออกยุ่งยากใช้แรงงานมาก เมล็ดแห้งไม่สม่ําเสมอ
เมล็ดที่อยู่ใกล้ลมร้อนจะแห้งมากกว่าด้านไกลลมร้อน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงเพราะเสียพลังงานไปลดความชื้นที่อยู่
ใกล้ลมร้อนเกินกําหนด เครื่องลดความชื้นแบบนี้จึงไม่นิยมใช้ในการอบเมล็ด แต่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์หรือ
เพื่อใช้หาข้อมูลในห้องปฏิบัติการ
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3.2) ชนิดเมล็ดไหลผ่านหรือเมล็ดพืชเคลื่อนที่ (continuous-type dryer) มีประสิทธิภาพในการ
ลดความชื้นของเมล็ดในจํานวนที่สูงกว่าชนิดแรกหลายเท่าตัว โดยใช้ลมร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า และมีการทํางานที่
ยุ่งยากกว่าชนิดแรก ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
- เครื่องลดความชื้นแบบเมล็ดไหลในซอง (columner) มีลักษณะการทํางานคล้ายกับเครื่อง
ลดความชื้นแบบกระบะคือเมล็ดจะถูกบรรจุระหว่างตะแกรงเมล็ดซึ่งมีลมร้อนพัดผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
เมล็ดที่บรรจุอยู่ในซองนี้จะค่อยๆ ไหลจากบนลงล่าง
- เครื่องลดความชื้นแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า (mixed flow) โดยมีการออกแบบให้ท่อลม
ร้อนเข้าและออกภายในเครื่องลดความชื้นเรียงสลับกัน เพื่อให้เมล็ดผสมคลุกเคล้ากันระหว่างเคลื่อนตัวจากบนลง
ล่าง เป็นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบอื่นๆ ข้างต้น มีข้อดี คือ ลดความชื้นเมล็ดได้สม่ําเสมอ ประหยัดเชื้อเพลิง
และพลังงาน ลดความชื้นเมล็ดได้ต่อเนื่องและรวดเร็ว ใช้แรงงานน้อยเพราะใช้เครื่องมือลําเลี่ยงในการบรรจุและถ่าย
ออก แต่มีข้อเสีย คือ ต้องใช้เมล็ดที่ผ่านการทําความสะอาดแล้ว และต้องตรวจสอบการทํางานของเครื่องอย่าง
สม่ําเสมอ
- เครื่องอบแบบไหลต่อเนื่อง (continuous-flow dryer) โดยใช้เมล็ดไหลผ่านตลอดเวลา
แล้วนําไปพักเก็บไว้ในที่อื่นจนกว่าจะนํากลับมาผ่านเครื่องอบอีก ปกติใช้อบเมล็ดในระดับโรงงาน
เทคนิคการลดความชื้นของข้าวโพดโดยใช้เครื่องลดความชื้น
1) การใช้เครื่องลดความชื้นเมล็ดแบบไหลต่อเนื่อง ต้องใช้อุณหภูมิไม่เกินที่ผู้ผลิต
กําหนด เพราะอุณหภูมิของเมล็ดต้องไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส
2) หมั่นตรวจสอบการทํางานของเครื่องสม่ําเสมอโดยเฉพาะพัดลม ชุดถ่ายเมล็ดออก
จากเครื่อง และระบบลําเลียง ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหยุดทํางานอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้
3) ในขณะที่เครื่องทํางานต้องมีเมล็ดบรรจุเต็มมิฉะนั้นลมร้อนจะออกทางช่องว่างของ
ตะแกรงหรือท่อลม
4) การบํารุงรักษาชุดขับเคลื่อนต่าง ๆ ในระบบลูกปืนเพลาพัดลม และระบบลําเลียง
ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง
5) หมั่นทําความสะอาดท่อลมและชุดถ่ายเมล็ดทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อป้องกัน
การสะสมของฝุ่นละองที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้
6) เมล็ดที่ผ่านการลดความชื้นใหม่ๆ ไม่ควรนําไปแปรรูปทันที ควรทิ้งไว้ประมาณ 24
ชั่วโมง เพื่อให้แรงเครียดในเมล็ดสลายตัวเสียก่อน ซึ่งจะช่วยให้ความชื้นเมล็ดลดลงอีกประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์
7) ไม่ควรนําเมล็ดที่ยังร้อนอยู่ไปรักษาในยุ้งฉางทันทีเพราะเมล็ดที่ร้อนยังคงคาย
ความชื้นออกมา
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การเก็บรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
การเก็บรักษาข้าวโพด
1. หลังการเก็บรักษา เมล็ดข้าวโพดมีการหายใจ ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า 15 องศาเซลเซียส และปริมาณ
ความชื้นในเมล็ดต่ํากว่าร้อยละ 15 ต้นอ่อนยังมีชีวิตอยู่แต่หยุดการเจริญเติบโต ทําให้สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้นาน
หลายปี แต่เมื่อมีอุณหภูมิและความชื้นเพิ่มขึ้นต้นอ่อนจะเจริญเติบโตทันทีโดยนําแป้งและโปรตีนทีสะสมไว้ไปใช้
นอกจากนี้ เชื้อราและจุลินทรีย์ที่อยู่บนเมล็ดจะให้ความร้อนและความชื้นเมล็ดเพิ่มขึ้น ทําให้กองเมล็ดมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นถึง 58 องศาเซลเซียส ทําให้เมล็ดเน่าเสีย และถ้ามีแมลงหรือไข่ของแมลงโดยเฉพาะมอดข้าวโพดจะถูกกระตุ้น
ให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ในเมล็ดที่มีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 14 ยุ้ง โกดังหรือไซโลที่เก็บฝักข้าวโพดหรือ
เมล็ดต้องมีพื้นและผนัง หรือภายในไซโลที่ทําความสะอาดก่อนเก็บ
2. การเก็บรักษาฝักข้าวโพดของเกษตรกร
2.1 การเก็บรักษาฝักข้าวโพดที่มีความชื้นในเมล็ดต่ํากว่าร้อยละ 25 จะช่วยให้สามารถเก็บฝัก
ข้าวโพดได้นานถึง 60 วัน โดยมีการปนเปื้อนของแอฟลาทอกซินในปริมาณต่ําและพอจะยอมรับได้
2.2 การเก็บรักษาฝักข้าวโพดที่มีความชื้นในเมล็ดต่ํากว่าร้อยละ 23 จะไม่พบหรือมีการ
ปนเปื้อนของแอฟลาทอกซินในปริมาณต่ําตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา
2.3 การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาข้าวโพดที่มีความชื้นสูงกว่าระดับที่แนะนํา จะทําให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแอฟลาทอกซิน และมีปริมาณมากขึ้นตามระยะเวลาที่เก็บรักษา เนื่องจากเชื้อราเข้าทําลายภายในเมล็ด
ได้แล้ว
2.4 การเก็บรักษาฝักข้าวโพดแบบมีเปลือกหุ้ม การลดความชื้นในเมล็ดข้าวโพดที่เก็บแบบ
ปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกมีความชื้นลดลงเล็กน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเก็บรักษาฝักข้าวโพดแบบ
มีเปลือกหุ้มสามารถชะลอการเกิดแอฟลาทอกซิน (มีการปนเปื้อนน้อยกว่า 20 พีพีบี) ได้นาน 3-6 สัปดาห์ ทั้งนี้
ขึ้นกับระดับความรุนแรงของการเกิดแอฟลาทอกซินในแต่ละปีด้วย
3. การกะเทาะหรือสีเมล็ดข้าวโพด เมล็ดที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก หรือปราศจากการทําลายของแมลงจะทํา
ให้เชื้อราเข้าทําลายได้ช้าลง การกะเทาะให้เมล็ดแตกหรือฉีกน้อยที่สุดจะช่วยลดโอกาสการเกิดแอฟลาทอกซิน
ปริมาณเมล็ดข้าวโพดแตกหักจากการกะเทาะขึ้นอยู่กับความชื้นของเมล็ดและความเร็วของลูกกะเทาะ ฝักข้าวโพดที่
นํามากะเทาะต้องมีความชื้นของเมล็ดต่ํากว่าร้อยละ 22 และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 26 ความเร็วของลูกกะเทาะอยู่
ระหว่าง 8-12 เมตรต่อวินาที หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 10 เมตรต่อวินาที ถ้าใช้ความเร็วของลูกกะเทาะต่ําเกินไปจะ
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ทําให้เมล็ดแตกหักมากขึ้น และถ้าความชื้นของเมล็ดสูงจะทําให้เปอร์เซ็นต์การกะเทาะต่ําและเมล็ดแตกหรือฉีก
เสียหายเพิ่มขึ้น
4. การปรับปรุงยุ้งเก็บข้าวโพดในระดับเกษตรกร มีดังนี้
4.1 การปรับปรุงยุ้งฉางหรือที่เก็บใต้ถุนบ้าน ให้ยกพื้นสูงเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ําจากพื้นดิน
ขึ้นมาสู่กองข้าวโพด หรือป้องกันน้ําท่วม อย่ากองข้าวโพดให้หนาหรือสูงเกินไปเพื่อให้ถ่ายเทอากาศได้ดี และกั้นตา
ข่ายรอบกองข้าวโพดเพื่อป้องกันการทําลายของหนู
4.2 ปรับปรุงยุ้งผนังโปร่งที่ยกพื้น (มีใต้ถุน) ถ้าใต้ถุนเตี้ยให้ทําแคร่ยกพื้น การกองข้าวโพดให้ทํา
ตามวิธีที่ 1 ทั้ง 2 วิธีให้ทําชายคายุ้งยาวมากพอที่จะกันฝนสาดยุ้ง และให้กั้นตาข่ายป้องกันหนูรอบ ๆ ผนัง และทํา
ฝาชีครอบเสายุ้งด้วยอะลูมิเนียม เพื่อป้องกันหนูไต่
4.3 ยุ้งผนังโปร่งพื้นซีเมนต์ไม่ยกพื้น วิธีนี้ต้องยกแคร่ให้สูงพอที่จะป้องกันความชื้นจากปูนซีเมนต์
ไม่ให้ซึมขึ้นมาสู่กองข้าวโพดและเพื่อให้การระบายอากาศดีขึ้น การกองข้าวโพด และชายคาของยุ้ง และการกั้นตา
ข่ายให้ทําแบบเดียวกับ 2 วิธีแรก
4.4 ยุ้งกลม ผนังโลหะหรือคอนกรีต ถ้าเป็นยุ้งที่อยู่กลางแจ้งให้มีการระบายอากาศทันกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในยุ้ง เช่น ถ้าอากาศร้อนมากและอับชื้นภายในให้ระบายอากาศทันที และให้ทําอย่างสม่ําเสมอจะ
ลดหรือป้องกันการเสียหายจากเชื้อราได้ ข้าวโพดที่นําเข้ามาเก็บต้องตากแดดหรืออบแห้งแล้ว มิฉะนั้น จะกลั่นตัว
เป็นหยดน้ําในยุ้ง ช่องระบายอากาศให้ป้องกันหนูเข้ามา การรมยาเพื่อป้องกันกําจัดแมลงให้ทําเป็นครั้งคราว และไม่
บรรจุข้าวโพดที่เสียหายเนื่องจากราปนเข้าไปเพราะจะไประบาดในยุ้ง
4.5 เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และระบายความร้อนและความชื้นออกจากกองข้าวโพดได้อย่าง
เพียงพอ จะทําให้บริเวณผิวของฝักข้าวโพดแห้งเร็วขึ้น จะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราที่อาจสร้างแอฟลา
ทอกซินได้
4.6 การติดตั้งท่อช่วยระบายอากาศภายในยุ้งลักษณะท่อทําด้วยโครงไม้และตีปิดด้วยไม้ระแนงตี
เว้นช่องวางท่อภายในยุ้งในแนวนอนเพื่อให้ความหนาข้าวโพดลดลง ความหนาของข้าวโพด 50 เซนติเมตร จะทําให้
ความชื้นระบายได้ดี ในฤดูแล้งความหนาของข้าวโพด 80 เซนติเมตร จะทําให้ปลอดภัยเช่นกัน ส่วนด้านพื้นหรือผนัง
ทึบให้หนาประมาณ 30 เซนติเมตร อาจเพิ่มได้เล็กน้อยถ้ายุ้งตั้งในที่ลมแรง หรือเป็นฤดูแล้ง
4.7 การติดตั้งอีกวิธีหนึ่ง โดยติดตั้งโพรงไม้ไว้ภายในกองข้าวโพดและมีปล่องลมต่อขึ้นทางด้านบน
ช่วยระบายความร้อนและความชื้นออกสู่ภายนอก วิธีนี้สามารถควบคุมการเกิดแอฟลาทอกซินได้บ้าง ถึงแม้อัตรา
การลดความชื้นจะไม่เร็วนัก
4.8 ก่อนเก็บข้าวโพดต้องทําความสะอาดยุ้งบริเวณพื้นผนัง และข้าวโพดที่นํามาเก็บต้องมีความชื้น
เมล็ดตามข้อ 4.2
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5. การเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดระดับพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าท้องถิ่น การปนเปื้อนแอฟลาทอกซิน
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้มากที่สุด เพราะการกะเทาะฝักข้าวโพดทําให้เมล็ดบางส่วนแตกหรือฉีกเสียหาย ทําให้เชื้อรา
สามารถเข้าทําลายได้รวดเร็วกว่าเมล็ดที่มีสภาพสมบูรณ์ และการกะเทาะเมล็ดยังทําให้เกิดการคลุกเคล้าสปอร์ของ
เชื้อราให้แพร่กระจายทั่วถึงมากขึ้น จึงจําเป็นต้องลดความชื้นของเมล็ดให้เร็วที่สุด โดยให้ปฏิบัติดังนี้
1) ถ้าเมล็ดยังมีความชื้นสูงให้ลดลงมาต่ํากว่าร้อยละ 18 ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง หลังจาก
กะเทาะ หากปล่อยไว้นานกว่านี้จะพบเชื้อราแอสเพอร์จิลลัส ฟลาวัส ซึ่งมีสปอร์สีเหลืองปนเขียวบนกองข้าวโพด
ภายใน 4-5 วัน หลังการกะเทาะการเกิดแอฟลาทอกซินอาจจะยังไม่สูงมากนัก แต่หลังจากนั้นความชื้นจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว เมล็ดที่มีความชื้นต่ํากว่าร้อยละ 18 สามารถเก็บไว้ได้ชั่วคราว แต่ความชื้นเมล็ดที่ต่ํากว่าร้อยละ 14
เป็นระดับที่ปลอดภัยในการเก็บรักษา
2) หากไม่สามารถลดความชื้นในเมล็ดที่อยู่ในช่วงร้อยละ 20-30 ให้ลงมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้
มี วิ ธี ชะลอการเน่ าเสี ยและการเกิ ดแอฟลาทอกซิ นในเมล็ ดที่ มี ความชื้ นสู งเป็ นการชั่ วคราวได้ โดยการรมก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 ตัน หรือดูดอากาศภายในกองออกก่อนด้วยเครื่องดูดอากาศ แล้ว
จึงรวมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 0.3 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 ตัน จะสามารถรักษาคุณภาพของข้าวโพดได้อย่าง
น้อย 10 วัน
วิธีการรมก๊าซมีขั้นตอน ดังนี้
1) กองข้าวโพดแบบกองพูนบนพื้นซิเมนต์เรียบให้ชายกองห่างจากฝาโกดังอย่างน้อย 1
เมตร เกลี่ยผิวกองให้เรียบสม่ําเสมอเพื่อลดช่องว่างระหว่างผิวกองกับผืนพลาสติกจะช่วยประหยัดก๊าซ ส่วนขนาด
ของกองนั้นไม่จํากัดขึ้นอยู่กับขนาดของพลาสติกที่จะใช้คลุม
2) คลุมกองข้าวโพด้วยผืนพลาสติกชนิดเดียวกับที่ใช้รมยาฆ่าแมลง หรือฝืนพีวีซีที่มีความ
หนาตั้งแต่ 0.10 มิลลิเมตร อย่าใช้ผืนพีวีซีที่มีรูหรือรอยฉีกขาดคลุมให้ทั่วกองแล้วใช้ม้วนกระสอบเปล่า (10 กระสอบ
ต่อม้วน) หรือกระสอบทรายวางทับชายข้าวโพดจนรอบกอง เพื่อป้องกันการถ่ายเทอากาศ
3) รมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 ตัน และรมก๊าซเพียงครั้ง
เดียวหลังจากคลุมกอง โดยใช้สายยางต่อจากถังก๊าซเข้าไปในกองให้ปลายอีกด้านหนึ่งเสียบเข้าไปในกองข้าวโพดลึก
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วปล่อยก๊าซตามปริมาณที่ต้องการจากนั้นเอาสายยางออกแล้วปิดทับชายพลาสติกให้
เรียบร้อย
ในกรณีที่เก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดไว้นานอาจมีแมลงศัตรูข้าวโพดเข้าทําลายในโรงเก็บ มีวิธีการ
ปฏิบัติ 2 วิธี ดังนี้
1) ให้รมกองข้าวโพดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 2 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 ตัน เป็น
เวลา 15 วัน วิธีการรมก๊าซให้ปฏิบัติตามข้อ 4.4
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2) รมด้วยสารเคมีฟอสฟีน (phosphine)
อัตรา 2 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยใช้
แมกนีเซียมฟอสไฟด์ (magnesium phosphide) หรืออลูมิเนียมฟอสไฟด์ (aluminium phosphide) จํานวน 2
เม็ดต่อลูกบาศก์เมตรเป็นเวลา 3-5 วัน มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
- กองข้าวโพดและคลุมกองโดยปฏิบัติตามข้อ 4.2 ข้อ 1 ข้อ 2 สถานที่รมให้อยู่ใต้หลังคา
หรือโกดังเพื่อให้มีลมแรงและไม่มีน้ําท่วมถึง
- ข้าวโพดกองเล็กให้วางสารเคมี 1-2 จุด โดยนําสารเคมีใส่ในภาชนะรองรับ ถ้าความสูง
กอง 15-20 เมตร ต้องมีระบบหมุนเวียนก๊าซ โดยใช้ปั๊มแบบไม่ทําให้เกิดประกายไฟ โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
98 เปอร์เซ็นต์
6. การปรับปรุงการเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดในระดับพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าท้องถิ่น
1) เมื่อซื้อเมล็ดข้าวโพดมาจากเกษตรกรแล้ว ก่อนเก็บหรือก่อนนําไปขายยังไซโลให้ลดความชื้นให้
ต่ําลงมาถึงร้อยละ 14 โดยเร็วที่สุด ถ้าแสงแดดมีไม่เพียงพอให้ใช้เครื่องอบลดความชื้น เพื่อป้องกันการเกิดอะฟลา
ทอกซิน
2) เมล็ดต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและเมล็ดที่แตกหัก
3) ตรวจสอบความชื้นของเมล็ดก่อนเก็บไม่เอาเมล็ดเก่ามาผสมกับเมล็ดใหม่ หรือเมล็ดควรแห้งใน
ระดับใกล้เคียงกันในการเก็บรักษา หรือส่งตลาดปลายทาง
4) ถ้าเก็บเมล็ดข้าวโพดไว้เป็นเวลานานให้รมกองข้าวโพดด้วยสารเคมีฆ่าแมลงและสารเคมีฆ่าเชื้อ
ราเป็นระยะ และมีการสุ่มตัวอย่างเมล็ดมาตรวจสอบแมลงศัตรูและเชื้อราอย่างสม่ําเสมอ
5) โกดังหรือไซโลที่เก็บเมล็ดต้องทําความสะอาดพื้นและผนัง และมีระบบระบายอากาศที่ดี กําจัด
แมลงศัตรูข้าวโพดโดยเฉพาะมอดและผีเสื้อข้าวเปลือกก่อนใช้เก็บข้าวโพดด้วยสารเคมีมาลาไธออน 3% อัตร9.5
ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางฟุต
6) ยุ้งฉางหรือไซโลที่เก็บเมล็ดข้าวโพดต้องไม่มีรอยรั่วและยุ้งฉางต้องมีกันสาด
7) มีระบบการบรรจุ การขนย้ายเมล็ดที่เหมาะสม และสะอาด ในกรณีที่เก็บรักษาเมล็ดในกระสอบ
ป่านที่ใช้แล้วต้องทําลายแมลงศัตรูพืชที่ติดมา
8) ไม่วางกระสอบติดผนังและพื้นของโรงเรือน จังวางกระสอบเป็นหน่ายหรือเป็นกอง 20-25
กระสอบ ให้มีช่องว่างระหว่างกอง ผนัง และพื้นของโรเรือน ถ้าต้องการวางกระสอบสูงขึ้นอีก ควรมีวัสดุกั้นให้ระบาย
อากาศได้ เพราะการกองซ้อนกันสูง ๆ และติด ๆ กันเป็นกองใหญ่ไม่มีการระบายอากาศเพียงพอ จะทําให้เกิดความ
ร้อนและความชื้นสะสม และเกิดอะฟลาทอกซินได้
9) ยุ้งฉางหรือไซโลต้องป้องกันนก หนู และกลิ่นอื่นๆ
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การเก็บรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
7. การปรับปรุงยุ้งฉางหรือไซโลเก็บเมล็ดข้าวโพดและวิธีการเก็บรักษาที่สําคัญในระดับผู้ส่งออกหรือ
ผู้ผลิตอาหารสัตว์
1) ยุ้งแบบแนวตั้งหรือแบบแนวนอนต้องมีระบบระบายอากาศถ่ายเทอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
กับข้าวโพดที่เก็บ
2) ยุ้งฉางหรือไซโลอยู่ในสภาพที่ควบคุมบรรยากาศได้ เพื่อที่จะได้มีการรมยาอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ยุ้งฉางหรือไซโลต้องรักษาความสะอาด ไม่มีฝุ่นละอองหรือแมลงศัตรูข้าวโพด
4) ความชื้นของเมล็ดในการเก็บรักษาจะต้องอยู่ในระดับที่ความร้อนจากการหายใจไม่สะสมในกอง
เมล็ดข้าวโพด โดยมีความชื้นเมล็ดร้อยละ 13-14 มีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส
5) เมล็ดต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและเมล็ดที่แตกหัก
6) คัดเลือกเมล็ดก่อนเก็บ แยกตามคุณภาพและความชื้น ไม่เอาเมล็ดเก่าผสมกับเมล็ดใหม่
7) ช่วงเวลาการระบายอากาศขึ้นกับลักษณะของอากาศภายนอกและความชื้นของเมล็ดข้าวโพด
จึงต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ่(Thermocouples) บอกอุณหภูมิภายในกองเมล็ดข้าวโพด
8) ยุ้งฉางหรือไซโลที่เก็บเมล็ดข้าวโพดต้องไม่มีรอยรั่วและยุ้งฉางต้องมีกันสาด
9) มีระบบการบรรจุ การขนย้ายเมล็ดที่เหมาะสมและสะอาด
10) ยุ้งฉางเมล็ดข้าวโพดไว้เป็นเวลานาน ให้รมกองข้าวโพดด้วยสารเคมีฆ่าแมลงและสารเคมีฆ่า
เชื้อราเป็นระยะ และมีการสุ่มตัวอย่างเมล็ดมาตรวจสอบแมลงศัตรูและเชื้อราอย่างสม่ําเสมอ
8. ผู้ประกอบกิจการไซโล ผู้ส่งออกข้าวโพดผู้ผลิตอาหารสัตว์ (โรงงานอาหารสัตว์) และผู้เลี้ยงสัตว์ ควร
ซื้อข้าวโพดที่มีอะฟลาทอกซินต่ําในราคาที่สูงกว่าปกติ เพื่อจูงใจให้เกษตรกร พ่อค้าท้องถิ่น พ่อค้าคนกลางหรือผู้
รวบรวมผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพดี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
การขนส่งเมล็ดข้าวโพดจากฟาร์มเกษตรกรมายังลานตาก โกดัง หรือไซโลของพ่อค้าท้องถิ่น พ่อค้า
คนกลางเกี่ยวข้องแล้วส่งเมล็ดที่ตาก หรืออบแห้งแล้วไปยังตลาดปลายทาง ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการไซโล ผู้ส่งออก
ข้าวโพดผู้ผลิตอาหารสัตว์ (โรงงานอาหารสัตว์) และผู้เลี้ยงสัตว์ให้ปฏิบัติ ดังนี้
8.1 ให้ทําความสะอาดฝุ่นละอองหรือเศษขยะบนรถที่ใช้บรรทุก พื้นและผนังรถที่ใช้บรรทุกต้อง
แห้ง
8.2 ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระสอบเมล็ดข้าวโพดให้มิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ฝนตก น้ําค้าง
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8.3 ขนส่งเมล็ดข้าวโพดที่แห้งที่มีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 14 จะช่วยทุ่นค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ทําให้ขนส่งเมล็ดได้มากขึ้นต่อเที่ยว และไม่เอาเมล็ดที่มีเชื้อราผสมกับเมล็ดดีจะช่วยลดปัญหาเรื่องเชื้อราหรือแมลง
ศัตรูข้าวโพดระบาดในระหว่างการขนส่งที่ทําให้ถูกตัดราคาหรือไม่รับซื้อ
การใส่ปุ๋ย
แบ่งได้ 2 ครั้ง เพื่อให้มีธาตุอาหารเพียงพอกับการสร้างผลผลิตได้เต็มที่ ดังนี้
1.ปุ๋ยรองพื้น ควรใส่รองก้นหลุม หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบพร้อมปลูก ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 1515-15 ในปริมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่
2.ปุ๋ยยูเรีย เมื่อข้าวโพดมีอายุ 25-30 วัน ควรมีการใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ใน
ปริมาณ 20-25 กิโลกรัม/ไร่
ข้อแนะนํา ควรใส่ปุ๋ยพร้อมกับการกําจัดศัตรูพืชเมื่อข้าวโพดอายุได้ 20-35 วัน หรือสูงแค่เข่า โดยใส่
แบบโรยข้างแถวให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ แล้วใช้ดินกลบ
การใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับดิน
ดินเหนียวสีดํา ถ้ามีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน ถ้า
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ํากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร
16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร
21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดิน
ดินเหนียวสีดํา ถ้ามีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วันถ้า
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ตํ่ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร
16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร
21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดินกลบ
ดินเหนียวสีแดง ดินเหนียวสีน้ําตาล หรือดินร่วนเหนียวสีน้ําตาล ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 1616-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร
46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดินกลบ
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ดินร่วน หรือดินร่วนทราย ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รอง
ก้นร่องพร้อมปลูก และปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดิน
กลบ
การกําจัดวัชพืช
ช่วงวิกฤตที่ข้าวโพดอ่อนแอต่อวัชพืชที่สุดคือระยะ 13-25 วัน หลังงอก ระยะนี้ถ้ามีวัชพืชรบกวนจะทําให้
ผลผลิต ข้าวโพดเสียหายสูงสุด ดังนั้นการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตสูง จึงต้องให้แปลงปลอดวัชพืช ตลอดช่วง 1
เดือนแรกตั้งแต่ปลูก โดยเลือกวิธีการกําจัดวัชพืชที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ดังนี้
1. การไถและพรวนดิน ก่อนปลูกข้าวโพด โดยไถและพรวนดินหลังวัชพืชงอก จะช่วยทําลายกล้าวัชพืชให้
ตายได้ ส่วนกล้าและเหง้าวัชพืชที่ตายยาก ควรตากดินนาน 10-15 วัน เพื่อให้วัชพืชตาย ก่อนปลูกข้าวโพด
2. การทํารุ่น เป็นการพรวนดิน ดายหญ้า หลังข้าวโพดงอกแล้วแต่ก่อนจะถึง ระยะวิกฤตโดยใช้เครื่องมือ
กลต่าง ๆ เช่น จอบ ไถ รถไถและรถแทรกเตอร์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การใช้ไถพูนโคนมักมีวัชพืช ในแถวหลง
เหลืออยู่จึงต้องใช้ขอบดายตามอีกครั้ง
3. การใช้สารเคมี อาจใช้ทันทีหลังปลูกข้าวโพดหรือพ่นกําจัดวัชพืชหลังข้าวโพดและวัชพืชงอกแล้ว การ
ใช้สารเคมีเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัด แต่ต้องระมัดระวังเพราะอาจเป็นอันตรายต่อคน พืชอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อม
ควรฉีดพ่นขณะที่ดินยังมีความชื้นอยู่ สารเคมีที่แนะนํามีดังนี้
อาทราซีน 80 ในอัตรา 375-750 กรัม ผสมน้ํา 60-80 ลิตร/ไร่ผสมอะลาคลอร์ 500-750 ซีซี ผสมน้ํา 6080 ลิตร พ่นในพื้นที่ 1 ไร่ ในขณะที่ดินมีความชื้นใช้ก่อนข้าวโพดงอก (และก่อนหญ้างอกหรือหญ้างอกต้นเล็กไม่
เกิน 3 ใบ( ถ้าเป็นดินเหนียวให้ใช้เพิ่มขึ้นอีก ใช้ควบคุมวัชพืชใบกว้างและใบแคบได้ดีเป็นพิษต่อผักและพืชตระกูล
ถั่ว ดังนั้นถ้าจะปลูกถั่วตามหลังข้าวโพด ไม่ควรใช้อาทราซีนและอะลาคลอร์ ใช้ฉีดพ่นวัชพืชก่อนข้าวโพดงอก ใช้
อัตรา 500-1,000 ซีซี/ไร่ กําจัดวัชพืชใบแคบได้ดี เป็นพิษต่อข้าวฟ่าง ดังนั้นถ้าจะปลูกข้าวฟ่างตามหลังข้าวโพด ไม่
ควรใช้อะลาคลอร์
หมายเหตุ การใช้สารกําจัดวัชพืช จะได้ผลดีถ้าปฏิบัติถูกต้อง แต่มีข้อควรระวัง คือ ต้องผสมน้ําและฉีดพ่นขณะที่
ดินยังชื้นอยู่ และไม่แนะนําให้ปลูกข้าวฟ่างตามหลังข้าวโพด เพราะทั้ง 2 พืชมีระบบรากคล้ายกันและใช้ธาตุอาหาร
คล้ายกัน ดินจะเสื่อมเร็ว ควรปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอื่น
ความต้องการน้ําของข้าวโพด
ข้าวโพดมีความต้องการใช้น้ําตลอดฤดูปลูก ประมาณ 350-600 มิลลิเมตร
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1. การใช้น้ําครั้งแรกเมื่อปลูก หลังจากไถพรวนเตรียมแปลงเสร็จ ให้น้ําประมาณ 30-40 มิลลิเมตร เพื่อให้
ดินมีความชื้นพองอก
2. การให้น้ําในช่วงระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพด ควรให้สัปดาห์ละประมาณ 40-50 มิลลิเมตร ไม่ควร
ให้น้ําท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะจะทําให้ข้าวโพดเหลืองแคระแกร็น ผลผลิตลด และอาจตายได้ ถ้าให้น้ํามาก
เกินไปควรรีบระบายน้ําออกจากแปลงทันที
ข้าวโพด เป็นพืชที่ต้องการน้ําตลอดอายุการเจริญเติบโตแต่ความต้องการน้ําจะสูงสุด ในช่วงออกดอกและ
ช่วงระยะต้นของการสร้างเมล็ด ถ้าหากขาดน้ํา
- ในช่วงระยะการเจริญทางลําต้นและใบ ผลผลิตจะลดลง 25%
- ในช่วงระยะออกดอกตัวผู-้ ออกไหม-เริ่มสร้างเมล็ดผลผลิตจะลดลง 50%
- ในช่วงระยะหลังการสร้างเมล็ดเสร็จ ผลผลิตจะลดลง 21%
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เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสําหรับการทําการเกษตร : การเพาะเมล็ด/และกลยุทธ์การปลูกพริก
การปลูกมะพร้าวน้ําหอมมหาสารคาม การเลี้ยงปลาสลิด และการปลูกมะขามให้ได้ฝัก
มะขามจํานวนมาก เจ้าของสวนต้องดูแลตั้งแต่การเก็บเกี่ยวฝัก
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
เคล็ดลับการเพาะเมล็ด/และกลยุทธ์การปลูกพริก
ขั้นตอนแรกให้นําเมล็ดพันธุ์พริกแช่น้ําร้อน โดยเทน้ําร้อนลงไปในภาชนะก่อน 1 ส่วนและตามด้วยน้ําเย็น
อีก 1 ส่วน ทดสอบโดยใช้มือจุ่มลงไป พอมือเราทนได้ก็ใช้ได้ หรือประเมิน 50 องศา แช่ไว้ราว 30 นาที ต่อจากนั้น
นําไปห่อในผ้าขาวบางบ่มไว้ 1 คืน โดยบ่มไว้ในกระติกน้ําร้อนก็ได้ หรือใช้ถ้วยคว่ําแล้วเอาเมล็ดพริกวางบนถ้วยที่
คว่ําไว้เพื่อไม่ให้เมล็ดพริกที่แช่น้ําจะได้ไม่เน่า แล้วจึงนําเมล็ดไปเพาะได้
การนําเมล็ดไปเพาะมีด้วยกัน 3 วิธี
1. นําเมล็ดไปหยอดในถาดเพาะโดยตรง ถ้าเมล็ดไหนไม่งอกต้องถอนและดําเนินการปลูกซ่อมแทนเพื่อ
ความเสมอต้นเสมอปลายของต้นกล้า วิธีนี้ถือว่าสะดวกและรวดเร็วทันใจสุด
2. นําเมล็ดไปหว่านในตะกร้าพลาสติกที่บรรจุทราย โดยทรายที่นําไปเพาะนั้นแนะนําให้ใช้ทรายขี้เป็ดที่
หยาบและต้องนําไปต้มเพื่อการฆ่าเชื้อโรคที่ติดมาเสียก่อน เมื่อต้มเสร็จให้รอทรายที่ต้มเย็นก่อนแล้วนํามาใส่ตะกร้า
พลาสติก ก่อนใส่ทรายให้รองด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เสร็จแล้วก็นําเมล็ดหว่านลงในตะกร้าพลาสติก แล้วกลบ
ด้วยปุ๋ยหมักหรือขุยมะพร้าวที่ร่อนเอากากออกแล้ว รดน้ําและสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา เช่น เทอร์ราคลอ
ซูเปอร์เอ๊กซ์ ในอัตรา 10 ซีซี. ต่อน้ํา 20 ลิตร ให้ทั่วเพื่อป้องกันรากเน่า โคนเน่า แล้วรดน้ําตามแต่อย่าให้เปียก
จนเกินไปเพราะจะทําให้เมล็ดพริกเน่าได้ หลังจากหว่านเมล็ดพริกไปได้ 7 -10 วัน หากเป็นในฤดูร้อนก็สามารถ
ย้ายลงถาดหลุมได้เลย แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวจะใช้เวลา 15 วันหรือมากว่านั้นตามอุณหภูมิที่เย็นลง พอต้นกล้าอายุได้
ครบ 10 วันก็พร้อมที่จะย้ายลงถาดหลุมได้
การย้ายกล้านั้นสามารถทําโดยการถอนต้นกล้าจากตะกร้าเพาะโดยเลือกต้นที่สม่ําเสมอ ไม่เป็นโรคและ
แข็งแรงเท่านั้นมาปลูกลงในถาด เพื่อความรวดเร็วในการย้ายต้นกล้าให้ดําเนินการเจาะหลุมที่ถาดเพาะก่อนการ
ย้ายกล้า หลังจากย้ายเสร็จแล้วก็รดน้ําที่ผสมสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรา ได้แก่ เทอร์ราคลอ อัตราการใช้ 10 ซีซี
/20 ลิตร รดให้ทั่วเพื่อป้องกันโรคโคนเน่าที่จะเกิดตามมาได้ในทุกฤดูโดยเฉพาะในฤดูฝน หลังจากย้ายต้นกล้าได้
15-20 วัน ก็สามารถนําต้นกล้าที่ได้ ไปปลูกลงแปลงได้
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เคล็ดลับการปลูกมะพร้าวน้าํ หอมมหาสารคาม
เมื่อ 17 ปีก่อน ลุงอ่ํา ศรีหาบุญ ชาวบ้านหัวขัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ทดลองนํามะพร้าวน้ําหอม
จากนครปฐมมาปลูก 50 ต้น แต่ไม่ค่อยได้ดูแลเพราะต้องตระเวนขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดจังหวัดต่าง ๆ ทําให้
มะพร้าวไม่ออกดอกติดผลและทยอยตายหลายต้น กระทั่งได้ฟังสูตรเพิ่มผลผลิตทางวิทยุ โดยใช้ฮอร์โมนไข่ผสม
ฮอร์โมนหน่อกล้วย มาลองรดยอดมะพร้าวและโคนต้นทุก 10-15 วัน ปรากฏว่าทําให้ออกดอกติดผลดก ปี 2552
จึงทยอยเพิ่มจํานวน พร้อมปรับพื้นที่ทําร่องน้ําหล่อเลี้ยง ปัจจุบันมีกว่า 500 ต้นแล้ว ฮอร์โมนไข่เดิมใช้ไข่ไก่หรือไข่
เป็ด ต่อมาทราบว่าใช้ไข่หอยเชอรี่แทนได้ ทําให้ลดต้นทุนลงไปอีก
มะพร้ า วน้ํ า หอมที่ อ.กั น ทรวิ ชั ย นี้ มี คุ ณ ภาพไม่ ต่ า งจากแหล่ ง ผลิ ต ใหญ่ ท างนครปฐม ราชบุ รี
สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ลุงอ่ําเผยเคล็ดลับการปลูกมะพร้าวน้ําหอมว่า ต้องเลือกจังหวะปลูกให้เป็นเพราะ
อีสานอากาศร้อนจัด ควรเริ่มปลูกราวเดือนกรกฎาคม และมีพืชพี่เลี้ยงซึ่งไม่เพียงเกื้อกูลกันยังทําให้เกษตรกรมี
รายได้จากพืชระยะสั้นระหว่างรอมะพร้าวติดผลในปีที่ 3 ด้วย สวนมะพร้าวน้ําหอมนั้นหายากมากในอีสานจึงมี
ลูกค้ามารับซื้อถึงสวน ราคาลูกละ 10-12 บาท จนไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งภายในระยะเวลา 1
ปีจะมีผลผลิตจําหน่ายถึง 10 เดือน เฉลี่ยวันละ 300-1,000 บาท
เคล็ดลับการเลี้ยงปลาสลิด
ฟาร์มปลาสลิดเงินล้าน ของ "คุณปัญญา โตกทอง" ซึ่งเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ในเรื่อง
ของการเลี้ยงปลาสลิดด้วยงานวิจัย เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในเรื่องประสิทธิภาพการผลิตและ
ผลตอบแทนจากการผลิตสูง
ฟาร์มแห่งนี้เน้นการเลี้ยงและดูแลปลาสลิดแบบธรรมชาติ ก่อนเลี้ยง ต้องตากบ่อ ประมาณ 45 วัน เพื่อฆ่า
เชื้อโรคก่อนปล่อยปลาเข้าเลี้ยงในบ่อ แต่ละบ่อมีความกว้าง ประมาณ 1.5-2 เมตร ระดับความลึก 1-1.2 เมตร
สามารถเก็บกักน้ําได้ 50-70 เซนติเมตร ระดับน้ําในบ่อสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร
ที่นี่ปล่อยให้ต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นบริเวณขอบบ่อเลี้ยงปลาเพื่อใช้เป็นที่ก่อหวอดและวางไข่ของปลาสลิด
แล้วต้นหญ้ายังมีประโยชน์คือเป็นที่หลบภัยของลูกปลาวัยอ่อนจากศัตรู นอกจากนี้ยังสามารถใช้ต้นหญ้ามาหมักใน
แปลงนาก่อนเพาะฟักประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อแก้ปัญหาความเป็นกรดของน้ํา ข้อดีประการต่อมา คือ ปลาสลิด
อายุราว 20 วัน คุณปัญญายังสามารถใช้ต้นหญ้าเป็นอาหารเลี้ยงปลาได้อีกทางหนึ่ง โดยจะฟันหญ้าอ่อนให้ลูกปลา
กินทุก ๆ 15 วัน จนกระทั่งลูกปลาอายุประมาณ 4 เดือน สําหรับปลาสลิดที่อายุ 3 เดือน คุณปัญญาจะให้หญ้า
อ่อนควบคู่กับอาหารเม็ดสําเร็จรูป โดยทํายอเป็นที่ให้อาหารในอัตรา 2% ของน้ําหนักตัว เพียงวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เช้า
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คุณปัญญาบอกว่า ควรให้อาหารปลาสลิดอย่างถูกวิธี การให้อาหารปลาแต่ละครั้งควรจดบันทึกปริมาณ
อาหารที่ให้ปลา และคอยสังเกตว่าปลากินอาหารหมดช่วงเวลาไหน ถ้าปลาสลิดกินหมดช่วงเวลาเย็น แสดงว่า
อาหารพอดีกับความต้องการของปลา หากปลาสลิดกินอาหารหมดเร็ว แสดงว่าอาหารไม่พอ ควรเพิ่มปริมาณ
อาหารอย่างเหมาะสม
วิธีการบันทึกการให้อาหารปลาสลิดของคุณปัญญา คือ เมื่อปลาสลิดมีอายุได้ 3 เดือน จะใช้วิธีการจับปลา
แบบยกยอ ทุก ๆ 15-20 วัน จนกว่าจะจับขาย เพื่อตรวจสอบดูว่า 1 กิโลกรัมมีปลากี่ตัว และใน 1 บ่อมีปลากี่ตัว
เพื่อเป็นการคํานวณน้ําหนักของปลาที่เลี้ยงในบ่อทั้งหมด ก่อนที่จะนํามาคํานวณหาอัตราส่วนการแลกเนื้อของปลา
และอาหาร รวมทั้งคํานวณต้นทุนกําไร
สูตรการคํานวณต้นทุนการเลี้ยงปลาของคุณปัญญา คือใช้อาหารในการเลี้ยงปลา 87,750 กิโลกรัม
กิโลกรัมละ 10 บาท ค่าอาหาร 877,500 บาท ขายปลาได้ 48,750 กิโลกรัม แสดงว่าอัตราการแลกเนื้อและอาหาร
คือ 1:1.8 กิโลกรัม ส่วนการคํานวณต้นทุนและกําไร ในการเลี้ยงปลาสลิดให้เอาน้ําหนักปลาที่จับได้คูณราคาขายที่
กิโลกรัมละ 50 บาท พบว่าขายได้ 2,437,500 บาท หักค่าต้นทุนค่าอาหารจะเหลือเงิน 1,560,000 บาท จากนั้น
นําค่าใช้จ่ายต่างๆ มาหัก จะได้ตัวเลขที่เป็นกําไรสุทธิ
"เกษตรกร ที่เลี้ยงปลาสลิดในชุมชนแห่งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันตลอด เน้นเลี้ยงปลาสลิด
แบบธรรมชาติ เลี้ยงในปริมาณที่ไม่หนาแน่น เพื่อให้ปลาเจออากาศบริสุทธิ์ ผมเน้นเลี้ยงปลาสลิดทุกตัวให้มี
ความสุข เพื่อให้เกิดสารความสุขอยู่ในตัวปลา คนกินปลาก็จะมีความสุขไปด้วย" คุณปัญญากล่าว
ตลาดปลาสลิด
ปลาสลิดของฟาร์มแห่งนี้หลังจากเลี้ยงเป็นระยะเวลา 9 เดือน จะมีพ่อค้าจากสมุทรปราการ สุพรรณบุรี
สมุทรสงครามมาเหมาบ่อจับปลา โดยใช้วิธีเปิดอวนออกเช่นเดียวกับการจับกุ้ง สามารถช่วยไม่ให้ตัวปลาบอบช้ํา
และขายได้น้ําหนักดี โดยปลาสลิดที่จับได้ส่วนใหญ่จะมีน้ําหนักประมาณ 7-8 ตัว/กิโลกรัม นอกจากผลิตขายใน
ประเทศแล้ว ส่วนหนึ่งยังส่งออกไปขายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา อีกด้วย
คุณปัญญากล่าวถึงบทบาทของตัวเองในฐานะเป็นเกษตรกรต้นแบบอาสาสมัครของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรว่า "ผมรู้สึกยินดีที่สามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นได้ ผมใช้บ้านเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรที่สําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ สามารถนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป"
เคล็ดลับในการปลูกมะขามให้ได้ฝักมะขามจํานวนมาก เจ้าของสวนต้องดูแลตั้งแต่การเก็บเกี่ยวฝัก
รศ. ฉลองชัย แบบประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึง
เคล็ดลับการดูแลมะขามหวานให้ได้ปริมาณมากและคุณภาพดีว่า เจ้าของสวนต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีตั้งแต่
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เก็บเกี่ยวฝักหมดแล้วให้ตัดแต่งกิ่งให้ในพุ่มต้นโปร่ง ตัดกิ่งจากโคนกิ่งใดกิ่งหนึ่งไปหาปลายกิ่ง จะตัดกิ่งแห้ง กิ่งชี้เข้า
ในพุ่ม กิ่งฉีกหัก กิ่งเป็นโรคแมลง และฝักแตก ฝักแห้งออก ถ้าปลายกิ่งพ้นชายพุ่มไปกิ่งนั้นจะหาแสงได้จะเก็บ
เอาไว้ ส่วยยอดของพุ่มที่ไม่สามารถพ่นยาป้องกันแมลงและโรคได้ถึงก็ให้ตัดออกได้ ควรให้ปุ๋ย 15-15-15 ทางดิน
โดยวัดจากชายพุ่มไปยังโคนต้นเป็นเมตร ได้กี่เมตรก็จะเป็นปริมาณที่ต้อให้ปุ๋ยโดนควนเป็นกิโลกรัมของปุ๋ย เช่น ถ้า
ได้ 3 เมตร ให้ใส่ 3 กก. แล้วให้น้ําจนชุ่ม มะขามจะเริ่มแตกตาเจริญเป็นกิ่ง เมื่อแตกกิ่งใหม่ในระยะนี้ควรพ่นด้วย
สารป้องกันกําจัดแมลง ได้แก่ "คาบาริล” เช่น เซฟวิน หรือ S-85 ผสมกับยาป้องกันกําจัดราแป้ง เช่น ไพราโซฟอส
(ซาพรอล) หรือไตรโฟรีน (อาฟูกาน) ผสมปุ๋ยใบ 10-52-17 ที่มีอาหารธาตุรอง และยาจับใบ 1-2 ครั้ง ช่วยให้กิ่งที่
แตกใหม่สมบูรณ์และมีตาดอก เมื่อช่อดอกเจริญควรพ่น ยาป้องกันแมลงโดยเฉพาะเพลี้ยไฟและราแป้งขาวอีก 1-2
ครั้ง ก่อนดอกบาน
ช่วงดอกบานให้น้ําปกติและปล่อยให้แมลงผสม เมื่อติดฝักที่ 1-2 ขนาดยาว 1-2 ซม. ให้พ่นปุ๋ย 21-21-21
ที่มีอาหารธาตุรองทุก 10 วันและป้องกันราแป้งด้วย จากนั้นใส่ปุ๋ยคอกในดินเมื่อติดฝักยาว 2-4 ซม. ต้นละ 2-3
เข่ง ขนาดเข่งละ 20 กก. พ่นยาป้องกันแมลงและราในระยะฝักเจริญเติบโต ป้องกันหนอนเจาะฝักและราแป้ง และ
ใส่ปุ๋ยทางดินเพิ่มขึ้นอาจใช้สูตร 15-15-15 ผสมกับยูเรีย อัตราส่วน 2 : 1 ปริมาณต่อต้น ใส่เท่ากับที่ใส่ปุ๋ยให้ครั้ง
แรกพร้อมกับให้น้ําอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะฝนทิ้งช่วงกลางปีช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. อย่าให้ขาดน้ํามิฉะนั้นจะเกิดรส
เปรี้ยวเมื่อฝักสุก ในส่วนของสารป้องกันแมลงและรากต้องพ่นอยู่เสมอ
ช่วงปลายฝนในเดือน ก.ย.-ต.ค. ฝักจะแก่ ควรใส่ปุ๋ยทางดินด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมสูง เช่น 13-13-21, 8-2424 หรือ 9-24-24 หรือ 0-0-50 หรือ 0-0-60 ต้นละประมาณ 1-2 กก. แล้วแต่ขนาดของต้น เมื่อฝักสุกควรเก็บ
เกี่ยวอย่างระมัดระวังไม่ให้ฝักแตก ฝักที่เก็บมาควรแยกเป็นพันธุ์และคัดขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ฝักที่เก็บเกี่ยว
บางครั้งพบคราบดําที่ฝักเกิดจากราดําขึ้นที่มูลของเพลี้ยจะอยู่ที่ผิวฝัก สามารถขัดออกด้วยฟองน้ําหรือสก๊อตช์ไบรต์
ที่ชุ่มน้ําและนําฝักที่ขัดล้างในน้ําไหลผิวจะสวยและน้ําไม่เข้าเนื้อแล้วนําไปอบได้
นอกจากการดูแลต้นมะขามแล้ววิธีอบฝักมะขามสามารถทําได้ 3 วิธี คือ
1) อบด้วยตู้แสงอาทิตย์ แบบของกรมส่งเสริมการเกษตร อุณหภูมิ 58-60 ํC นาน 1 วัน
2) อบด้วยตู้อบไอร้อนจากแก๊ส อุณหภูมิ 70 ํC นาน 30 นาที
3) นึ่งด้วยไอน้ําเดือด แต่วิธีนี้ไม่นิยมทําเพราะจะทําให้ผิวเปลือกคล้ําและต้องผึ่งให้แห้งหลังนึ่ง ซึ่งใช้
เวลานาน จากนั้นจึงนําไปบรรจุใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกเพื่อจําหน่ายต่อไป
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เอกสารอ้างอิง
http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-4/plant_propagation/01.html
http://www.doa.go.th/pibai/pibai/n12/v_6-july/korkui.html
http://www.tnamcot.com/content/194238
http://www.fisheries.go.th/ifphayao/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=43
http://www.ku.ac.th/e-magazine/jun53/agri/agri4.htm
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การแปรรูปข้าวเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา แนายวรวีย์ รายา นายกิติพงษ์ พู่ระหงษ์ และนางสาวเก็จกนก ผ่องสุขใจ
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักสําหรับประชากรภายในประเทศและเป็นสินค้าเกษตรส่องออกที่สําคัญของไทย
มูลค่าผลผลิตข้าวคิดเป็นหนึ่งในสามของมูลค่าผลผลิตพืชทั้งหมดของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย
ผลิตข้าวได้ 34.58 ล้านตัน และมีรายได้ 6,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากการส่งออกข้าวจํานวน 10.71 ล้าน
ตัน ทั้งนี้ ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับ 7 ของโลกในแง่ปริมาณการข้าวผลิต และอันดับที่ 1 ของโลกในปี 2554 เมื่อ
พิจารณาจากมูลค่าการส่งออกและปริมาณการส่งออก ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สามอันดับแรกของโลก ได้แก่
ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ส่งออกข้าวรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณการส่งออกข้าวของโลก โดยส่วน
แบ่งการตลาดของประเทศไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 คิดเป็น 34.68% 16.07% และ 11.25%
ตามลําดับ
การส่งออกข้าวของไทยมีมากมายหลายประเทศ แบ่งออกเป็น ข้าวสาร เช่น ข้าวขาว 5%,10% ข้าวหอม
มะลิซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูงและมีราคาสูง ข้าวเหนียว และข้าวนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดในทวีปแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง เมื่อพิ จารณาส่วนแบ่งในปริ มาณการส่งออกข้าวของไทยในภาพรวม พบว่าในปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยส่งออกข้าวไปยังตลาดแอฟริกามากที่สุด จํานวน4.96 ล้านตัน คิดเป็น 43.95% ส่วนใหญ่ข้าวนึ่ง
รองลงมาคือตลาดเอเชีย จํานวน 3.41 ล้านตัน คิดเป็น 31.95% โดยแบ่งออกเป็นตลาด ASEAN 16.16% ตลาด
เอเชียตะวันออกกลาง จํานวน 1.37 ล้านตัน หรือ 12.89% ตลาดยุโรปจํานวน 0.49 ล้านตัน คิดเป็น 4.58%
ตลาดสหรัฐอเมริกาจํานวน 0.52 ล้านตัน หรือ 4.86% และตลาดโอเชียเนีย รวมออสเตรเลียจํานวน 0.19 ล้านตัน
หรือ 1.77% (สมพรและปรุฬห์, 2555) การส่งออกข้าวไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี
อาจจะมีลดลงบ้างในช่วงปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553
อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ การขาดแคลน
แรงงาน การเพิ่มสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต และปัญหาการมีพื้นที่ชลประทานจํากัด ซึ่งได้ลดทอนความสามารถ
ในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผลการศึกษาในอดีต ตัวอย่างเช่น
lsvilanonda and Seiichi (2005) พบว่าต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิของไทยสูงกว่าต้นทุนการผลิตของประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ที่สําคัญกว่านั้นการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโดยเพาะอย่างยิ่งจากประเทศผู้ผลิตรายใหม่ซึ่งมี
ความได้เปรียบจากการมีต้นทุนการผลิตต่ํา เช่น อินเดีย และเวียดนามกําลังคุกคามสถานะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่
ที่สุดในโลกของประเทศไทยนั้นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราต้องหันกลับมามองที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเอง
ในด้านของการผลิตสุราแช่ไทยจากพืชเกษตรชนิดต่าง ๆ หรือก็คือ “เหล้าพื้นบ้านไทย”
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ภูมิปัญญา “เหล้าพื้นบ้านไทย”
เหล้าไทยจะมีเอกลักษณ์ต่างกันในแต่ละภาค ถ้าเป็นภาคเหนือจะเรียกเหล้าพื้นเมือง เหล้าพื้นบ้าน หรือ
น้ําเมา ภาคกลางเรียกเหล้าป่า เหล้าเถื่อน และกระแช่ ถ้าภาคอีสานเรียกเหล้าโทหรือสาโท และอุ คนภาคกลาง
นิยมทําเหล้าจากช่อดอกของต้นตาล และต้นมะพร้าว เมื่อหมักได้ที่จะทําให้น้ําตาลกลายเป็น “น้ําตาลเมา” ทั้ง
หอมทั้งหวานถูกใจคอสุรา ส่วนอุ หรือสาโทที่พี่น้องชาวอีสานชอบดื่มกันนั้นได้มาจากข้าวเหนียว หรือข้าวเปลือก
เหนียวกลายเป็นน้ําที่มีแอลกอฮอล์ขึ้นมา เหล้าพื้นบ้านชนิดไหนก็ตามยิ่งหมักทิ้งไว้นานดีกรีก็จะแก่ขึ้นแรงขึ้น
การหมั ก เหล้ า พื้ น บ้ า นจึ ง เป็ น ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ที่ ต้ อ งเอาใจใส่ ดู แ ลพอสมควร แม้ แ ต่ ก ารดื่ ม กิ น ก็
เหมือนกัน จะมีความแตกต่างกันตามสภาพสังคมและฐานะของผู้ดื่มกิน เช่น คอสุราพื้นบ้านในชนบทมักนิยมดื่ม
เหล้าที่มีกลิ่นแรง ปริมาณแอลกอฮอล์จะสูง และมีจานกับแกล้มคู่เคียงตามแต่จะหาได้
ประเภทของเหล้าไทย
1. เหล้าหมัก หรือเหล้าแช่
ได้มาจากการหมักพืชผลทางการเกษตรทั้งผลไม้และสมุนไพรไทย ระดับแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
กรรมวิธีในการผลิตก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันด้วย เช่น อุ กระแช่ สาโท น้ําตาลเมา
ตะหวาก และอ้ายเป้ เป็นต้น
 อุหรือช้างงาเดียว
มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า เหล้ า ขี้ แ กลบ คื อ การหมั ก เหล้ า ในไหมี แ กลบดิ บ ข้ า วเหนี ย วและลู ก แป้ ง เป็ น
ส่วนประกอบในการหมักกรรมวิธีหมักเหมือนกับสาโทแต่มีแก่ดิบที่ใหม่ และสะอาดหมักผสมลงไปด้วยเพื่อให้มีกลิ่น
หอมคุณสมบัติของอุเมื่อดูดจนหมดน้ําเหล้าแล้วสามารถเติมน้ําตาลลงไปหมักและดื่มได้อีกหลายครั้งประมาณ 3 4 ครั้งจนกว่าน้ําเหล้าจะจืดจาง
 สาโท เหล้าโท หรือน้ําขาว
การหมักลูกแป้งยีสต์กับข้าวเหนียว กรรมวิธีการหมักก็ไม่ยุ่งยากมากนักโดยข้าวเหนียวนึ่งที่เย็นแล้วมา
หมักกับลูกแป้งในถังพลาสติก ปิดฝาให้สนิท 7- 9 วัน ก็จะได้น้ําสาโทที่ดื่มได้หากอยากให้มีน้ําสาโทดื่มมากกว่านี้ให้
เติมน้ําและหมักต่อไปอีกประมาณ 1 เดือนก็จะได้น้ําสาโทไว้เลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้ รสชาติจะหอม และหวาน ของ
ข้าวเหนียวที่หมักจนได้ที่
 น้ําตาลเมา กระแช่ หรืออ้ายเป้
สารประกอบที่มีรสหวานถูกนํามาผ่านกระบวนการหมัก ทําจากดอกตาล ดอกมะพร้าววิธีการทําก็คือการ
นําราก หรือเปลือกมะเกลือมาเผาไฟให้เหลือง นําไปขัดเป็นชั้น ๆ ในภาชนะหมักหรือไห จากนั้นนําน้ําตาลมะพร้าว
หรือตาลโตนดมาตั้งไฟจนร้อนแล้วใส่ลงในไหที่เตรียมไว้จนเต็ม ปิดฝาด้วยผ้าด้ายดิบหมักทิ้งไว้ประมาณ 1 คืนแล้ว
เททิ้งให้หมดจากนั้นนําน้ําตาลสดหรือน้ําตาลก้อนก็ได้มาต้มหรืออุ่นแล้วใส่ลงไปอีกรอบ เททิ้งอีก ทําซช้ําครั้งที่ 3 ก็
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นํามาดื่มได้ โดยใช้เวลาหมักประมาณ 12 ชั่วโมงก็ดื่มได้ทําซ้ํา ๆ เช่นนี้อีกหลายครั้งจนกว่ามะเกลือจะเสื่อมเป็น
คราบดํา ๆ จึงทําการหมักใหม่
2. เหล้ากลั่น หรือเหล้าขาว
ได้มาจากการกลั่นเหล้าหมัก เรื่องเหล้าแช่ เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากเหล้าหมัก หรือเหล้าแช่ มีระดับ
แอลกอฮอล์สูง เนื่องจากมีความเข้มข้นมากขึ้นแต่ไม่เกิน 75 หากแรงกว่านี้สามารถจุดไฟติดได้ และไม่นิยมดื่ม การ
กลั่นเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการหมักเหล้าเพื่อให้เหล้าเก็บไว้ได้นานขึ้น เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทย

เอกสารอ้างอิง
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2888/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%
E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
https://surathai.wordpress.com/2011/05/15/thaidistill/
https://surathai.wordpress.com/2011/05/10/producesura/
https://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/file/ascn_rice3.doc
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%
E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%99
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การแปรรูปข้าวเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา นายวรวีย์ รายา นายกิติพงษ์ พู่ระหงษ์ และนางสาวเก็จกนก ผ่องสุขใจ
มาทําความรู้จักกับลูกแป้งกันเถอะ
ลูกแป้ง หรือแป้งเหล้า คือ กล้าเชื้อจุลินทรีย์ ที่มีเชื้อผสม ทั้งเชื้อรา ยีสต์ และแบคทีเรียเก็บในรูปเชื้อแห้ง
โดยลูกแป้งนั้นจะปั้นเป็นลูกกลม หรือกลมแบน ลูกแป้งจะใช้เป็นกล้าเชื้อสําหรับการหมัก ซึ่งจะทําหน้าที่ในการ
หมักข้าวให้เป็นน้ําตาลและเกิดแอลกอฮอล์ขึ้นตามลําดับ
 หน้าที่ของจุลินทรีย์ในลูกแป้ง
สุราของต่างประเทศหลายๆ ชนิด ต่างก็ใช้วัตถุดิบที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก เช่นเบียร์และ
วิสกี้ ใช้แป้งจากข้าวมอลต์และข้าวสาลี แต่การจะใช้แป้งมาหมักนั้น จะต้องเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลเสียก่อน
เพราะยีสต์ย่อยแป้งไม่ได้ ในประเทศแถบหนาว เช่นในยุโรป เขาใช้วิธีเพาะเมล็ดข้าวบาร์เลย์ให้งอก แล้วข้าวที่งอก
ก็จะสร้างน้ําย่อย มาย่อยแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ําตาล เพราะเมืองเขาหนาว เชื้อราไม่ค่อยโต แต่บ้านเราใช้เชื้อรา
ย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลได้สะดวก การหมักสาโทนั้นก็เป็นหลักการที่ไม่เหมือนการหมักของประเทศอื่น เพราะ
เราสามารถหมักทั้งราและยีสต์ไปพร้อมกันได้ โดยได้เชื้อราและยีสต์จากลูกแป้ง แต่สาเกของญี่ปุ่น ต้องทํา 2
ขั้นตอน คือย่อยแป้งด้วยเชื้อรา แล้วจึงเติมยีสต์ลงไป
ดังนั้นหน้าที่ของจุลินทรีย์จากลูกแป้ง ก็คือย่อยแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ําตาล โดยน้ําย่อยของ
เชื้อรา แต่เชื้อรานี้เวลาหมักสาโท เราจะมองไม่ค่อยเห็นว่ามีราเกิดขึ้น เพราะเป็นราสีขาว ซึ่งต่างจากราที่ทําซีอิ๊ว
เต้าเจี้ยว หรือราทําสาเก ซึ่งเป็นราสีเขียว นอกจากนั้นเชื้อรานี้ จะสร้างกรด ทําให้สภาพของน้ําหมักเกิดเป็นกรด
ทําให้มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียปนเปื้อนต่างๆ ก็จะไม่ทําให้ข้าวบูด หลังจากนั้นเมื่อ
มีน้ําตาลเกิดขึ้น ยีสต์ที่อยู่ในลูกแป้ง ก็จะกินน้ําตาล และผลิตแอลกอฮอล์ และมีผลพลอยได้ เป็นกลิ่นหอมของ
สาโท
 สมุนไพรเครื่องเทศในลูกแป้ง
การผลิตลูกแป้ง นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้จากการผสม ข้าวเหนียวมีการผสม สมุนไพรและ
เครื่องเทศในลูกแป้ง ชนิด ปริมาณและสัดส่วนของสมุนไพรและเครื่องเทศ เป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกแป้งเหล้าของแต่
ละท้องถิ่นและแต่ละคนแตกต่างกันสูตรในการทําเครื่องเทศและสมุนไพรที่ใช้ในการทําลูกแป้ง ได้แก่ ข่า กระเทียม
กานพลู พริกไทย ขิง ดีปลี โป๊ยกั๊ก ดอกจันทร์ อบเชย มะตูม เป็นต้น
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สมุนไพรเครื่องเทศ ทําหน้าที่คัดเลือกและยับยั้งจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการหมัก โดยจะ
ยอมให้จุลินทรีย์ที่จําเป็นในการหมัก เจริญเติบโตได้ และยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ เช่น จุลินทรีย์ก่อโรคที่ทําให้
สุราที่ผลิตได้เสียหรือเปรี้ยวในขณะหมัก
สมุนไพรเครื่องเทศใช้ในการทําลูกแป้งอาจที่ผ่านการทําแห้ง และบดให้เป็นผง แล้วนํามาผสม
คลุกเคล้ากับแป้งข้าว หรือใช้เครื่องเทศสมุนไพรสดมาผ่านการต้มสกัดในน้ําร้อน
 กลิ่นรสของสาโทมาจากสมุนไพรหรือไม่
เราใช้สมุนไพรมาผสมทําลูกแป้ง แล้วก็นําไปตากแห้ง ผู้เขียนนําลูกแป้งมาดม ไม่ว่าของเจ้าไหน ก็
มีกลิ่นคล้ายๆ กัน เป็นกลิ่นตุ่นๆ ของเชื้อรา ไม่มีกลิ่นสมุนไพร แล้วเราก็นําลูกแป้งมาผสมข้าวในอัตราส่วนไม่กี่
เปอร์เซ็นต์ ในระหว่างการหมักก็เกิดฟองก๊าซ พาเอากลิ่นออกไปด้วย ซึ่งหมายความว่ากลิ่นของสมุนไพร ไม่มีผล
กับกลิ่น หรือรสชาติของสาโท แต่กลิ่นหรือรสชาติของสาโทที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการหมักของจุลินทรีย์
 วิธีการผลิตลูกแป้ง
เตรียมแป้ง โดยนําข้าวเหนียว หรือข้าวเจ้ามาซาวน้ําให้สะอาด แช่น้ําให้อ่อนนุ่ม 3 -5 ชั่วโมงนํา
ขึ้นมาวางในตะแกรงให้สะเด็ดน้ํานําไปบดให้ละเอียดด้วยโม่ หรือเครื่องบดปั่นห่อแป้งที่ได้ด้วยผ้าใช้ของหนัก ๆ วาง
ทับให้น้ําไหลออกจนหมด นํามาร่อนด้วยกระชอนให้ได้แป้งที่ละเอียด
เตรียมสมุนไพรโดยนําสมุนไพรที่จะใช้มาบดให้ละเอียด ร่อนด้วยกระชอนร่อนจนกว่าจะได้ผง
สมุนไพรที่ละเอียด
บดลูกแป้งเก่าให้ละเอียดและผสมส่วนผสมทั้ง 3 อย่างให้เข้ากัน (แป้งข้าวสมุนไพรและลูกแป้ง
กว่า) คลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน
การนวดแป้งนั้นไม่ควรใส่น้ํามากหรือน้อยเกินไปให้ใส่พอดีปั้นได้จากนั้นปั้นให้เป็นลูกกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1– 3นิ้ว
นําไปวางในกระด้งที่รองด้วยใบตอง แล้วคลุมด้วยผ้าขาวบาง 2 ชั้น เพื่อให้ลูกแป้งทําปฏิกิริยาใน
การอบ บ่มทิ้งไว้ 2 – 3 วัน จนขึ้นราสีขาวจากนั้นนําไปตากแดดให้แห้งสนิทเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท อย่าให้ถูก
ความชื้นหรือความร้อน
 หลักการเลือกซื้อลูกแป้ง
การที่จะเลือกลูกแป้งที่ทําสาโทได้ดีด้วยการมองด้วยตาเปล่าจากลักษณะที่มองเห็นภายนอกนั้น
บอกได้เลยว่าเป็นไปได้ยาก แต่โดยเบื้องต้นนั้น ลูกแป้งควรจะมีลักษณะร่วนพรุน มีนวลสีขาว และไม่มีราสีดําหรือสี
เขียว บางครั้งลูกแป้งที่มีราสีขาว แต่ถ้าตากแห้งช้าเกินไปราจะออกดอกสีดํา ทําให้ลูกแป้งมีสีดํา เมื่อนําไปหมักก็จะ
ได้ผลไม่ค่อยดีนัก
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วิธีการที่จะตรวจสอบว่าลูกแป้งหมักได้ดีหรือไม่ ต้องทดลองนําไปหมักเสียก่อน เพราะเชื้อที่มีใน
ลูกแป้งนั้น เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ หรืออีกวิธีการหนึ่งคือการเลือกใช้ลูกแป้งจากแหล่งที่เชื่อถือได้
เช่นโรงงานที่ผลิตได้สาโทที่มีคุณภาพดีอยู่แล้ว หรือจากบ้านเรือนที่ทําลูกแป้งมาแต่ดั้งเดิม
ความสําเร็จที่ควรค่าแก่การเรียนรู้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่ เป็นกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัดแพร่ ทั้งยังเป็นสุรากลั่นพื้นบ้านที่
ดีที่สุดในประเทศ ได้รับเลือกให้เป็นสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว ยิ่งน่าสนใจ ในมุมมองของ
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสุรากลั่นพื้นบ้านที่ถูกกฎหมาย และไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในแหล่งอื่นเท่าใดนัก ยิ่งเมื่อทราบว่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ มีตัวเลขเสียภาษีให้กับจังหวัดปีที่ผ่านมามากกว่า 1,000 ล้านบาท ก็ยิ่งน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
เพราะแสดงให้เห็นว่า กลุ่มวิสาหกิจนี้ได้รับการยอมรับและออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ในหลายพื้นที่ มีปริมาณการผลิต
ที่สูงอย่างที่คนภายนอกคาดไม่ถึง
อาจไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก ที่สุราได้รับการยอมรับและมียอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ในมุมมองของผู้ผลิต
พื้นบ้าน ที่เริ่มจากภูมิปัญญาจากแท้จริงนั้น มองว่าสุราพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม สืบทอดกันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษเป็นเพียงน้ําหมักไม่ใช่น้ําเมา ทั้งยังจะจดทะเบียนจําหน่ายถูกต้องตามกฎหมายจึงควรคงไว้ไม่ให้สูญหาย
คุณกัญญาภัค ออมแก้ว หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ ป้าสาย ผู้สืบทอดกิจการสุราพื้นบ้านต่อจากบรรพบุรุษ
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่ ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ฟื้นอดีตให้ฟังเกี่ยวกับสุรา
พื้นบ้านว่า ในอดีตตําบลสะเอียบนิยมทําเหล้าหมักเอง หรือเรียกว่า น้ําข้าว ไม่มีการกลั่นและกรอง หมักแล้วนํามา
ดื่ม ทําดื่มกินกันเองภายในครอบครัวและหมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่ไม่ได้ทําเหล้าหมักเอง จะเดินทางมาซื้อถึง
ครัวเรือนที่ทํา ซึ่งแต่ละบ้านที่ทําเหล้าจะหมักใส่ไหหรือโอ่ง เก็บไว้ใต้ถุนบ้าน เวลาที่ใช้ต้มเหล้าจะต้มในเวลา
กลางคืนและต้มบนบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เพราะในอดีตการทําเหล้าหมักถือเป็นการต้มเหล้า
เถื่อนซึ่งผิดกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการหมักเหล้า ก็จะถูกปรับหรือจับในทันที
เหล้าหมัก หรือสุราพื้นบ้าน ยังคงต้องซุกซ่อนและถูกจับกุมเรื่อยมากระทั่งรัฐบาลในปี 2545 เห็นว่าควร
ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง จากอาชี พ หลั ก ที่ ทํ า อยู่ เมื่ อ พิ จ ารณาตํ า บลสะเอี ย บ เห็ น ว่ า อาชี พ ส่ ว นใหญ่
นอกเหนือจากการเกษตรแล้ว คือการหมักเหล้า จึงควรยกระดับให้ทําอย่างถูกกฎหมาย จึงทําให้รวมกลุ่มจด
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการผลิตและจําหน่าย เสียภาษีอย่างถูกต้อง เพื่อให้เห็นที่มาที่ไปของการทําเหล้า
หมักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราพื้นบ้านจึงเกิดขึ้น
คุณกัญญาภัค เล่าว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราพื้นบ้านในระยะแรก เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเหล้าหมัก
แต่ละครัวเรือน รวมตัวเพื่อให้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีระบบระเบียบวิธีและขั้นตอน
ตามที่กําหนดไว้ แต่ต่อมาในระยะเวลาไม่นาน สมาชิกก็มีความเห็นที่ไม่เป็นไปทางเดียวกัน ซึ่งคุณกัญญาภัคเห็นว่า

107

เมื่อจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจแล้ว ควรพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน ทําให้การพัฒนาไม่
เกิดขึ้น จึงปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในที่สุดจึงแยกกลุ่มออกไปตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นใหม่ให้ตรงกับความ
ต้องการในการพัฒนากิจการของแต่ละคน
สําหรับคุณกัญญาภัคยังคงดําเนินกิจการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อ ในนามของวิสาหกิจชุมชนสุราสักทอง
แพร่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2548 และเริ่มพัฒนาต่อยอดเหล้าหมักออกสู่ตลาดในรูปแบบต่างๆ เมื่อติด
ตลาดและตีตลาดได้ในหลายจังหวัด ทําให้มีกําไรเป็นเงินปันผลมากพอ เป็นที่พึงพอใจของสมาชิกซึ่งถือว่าเป็น
รายได้หลักของครอบครัว
พื้นที่จําหน่ายสุราสักทองแพร่ คุณกัญญาภัคยอมรับว่ากินพื้นที่ภาคเหนือทุกจังหวัด ภาคอีสาน ภาคกลาง
และภาคใต้บ างจั ง หวั ด ปละประเทศจี น เปิ ด โอกาสให้ สุ ร าสั ก ทองแพร่ ไ ปร่ ว มออกบู๊ ธจํ า หน่ า ยและเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสุราสักทองแพร่จะดําเนิน
กิจการมายาวนาน แต่ก็จะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงด้วย
วิสาหกิจชุมชนสุราพื้นบ้านสักทองแพร่ยินดีต้อนรับ หากผู้สนใจมาเยือนหรือชมกระบวนการผลิต ติดต่อได้
ที่ คุณกัญญภัค ออมแก้ว หรือป้าสาย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราสักทองแพร่ หมู่ที่ 9 ตําบลสะเอียบ อําเภอ
สอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ (054) 662 – 025 และ (081) 951 – 7924 ยินดีต้อนรับ

เอกสารอ้างอิง
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2888/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%
E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
https://surathai.wordpress.com/2011/05/15/thaidistill/
https://surathai.wordpress.com/2011/05/10/producesura/
https://www.thaifta.com/thaifta/portals/0/file/ascn_rice3.doc
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%
E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2
%E0%B8%99
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การผลิตกล้วยหอมทองเพื่อจําหน่ายในประเทศ
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
กล้วยหอม ผลไม้เมืองร้อนของมวลมนุษยชาติ เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากรับประทานได้ทุกเพศ
ทุกวัยราคาก็ไม่แพง ประเทศไทยโชคดีที่สามารถปลูกกล้วยหอมได้ทั่วทุกภาค แต่ปัจจุบันแหล่งปลูกกล้วยหอม
คุณภาพแหล่งใหญ่อยู่ที่ จ.ปทุมธานี เขตทุ่งรังสิต ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่ม ดินดํา น้ําดี อีกทั้งอยู่ในทําเลทองไม่ไกลจากตลาด
กลางค้าส่ง ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมืองมากนัก
ปัจจุบันตลาดไท เป็นตลาดกลางค้าส่งกล้วยหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีปริมาณการค้ากล้วยหอมเฉลี่ย
วั น ละกว่ า 100 ตั น โดยมี ผู้ ค้ า ส่ ง หลายรายเป็ น ผู้ ร วบรวมและกระจายผลผลิ ต จํ า หน่ า ยไปทั่ ว ประเทศ เคห
การเกษตรจะพาไปคุยกับผู้ค้ากล้วยหอมรายใหญ่แห่งตลาดไทดูว่ากล้วยหอมไทยมีโอกาสสดใสจริงหรือคุณเกรียง
ศักดิ์ วิเลปะนะ และ คุณเสาวนีย์ วิเลปะนะ ร้านเกรียงศักดิ์กล้วยหอม
คุณเกรียงศักดิ์ วิเลปะนะ และ คุณเสาวนีย์ วิเลปะนะ ร้านเกรียงศักดิ์กล้วยหอม ผู้ค้ากล้วยหอมรายใหญ่
ตลาดไท กล่าวว่า พื้นที่ปลูกกล้วยหอมแหล่งใหญ่ปัจจุบันอยู่ในเขตรังสิต จ.ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่ง
ได้เปรียบในเรื่องการขนส่งเพราะอยู่ใกล้กับตลาดรับซื้อ เฉพาะพื้นที่ปลูกกล้วยของตนและสมาชิกชาวสวนที่รับซื้อ
ผลผลิตมีประมาณ 2,000 ไร่ ลักษณะการปลูกกล้วยหอมจะหมุนเวียนพื้นที่ปลูกไปเรื่อยๆ การปลูกซ้ําพื้นที่เดิมจะ
ไม่ได้ผลดีทําให้ผลเล็ก เครือสั้น ปัญหาของการปลูกกล้วยหอมคือภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องลมทําให้ต้นล้มและ
ใบฉีกขาด
ตลาดกล้วยหอมในช่วง 3-4 ปีมานี้ นับว่าขยายตัวมากขึ้น ปริมาณการจําหน่ายมากขึ้น เฉพาะที่ร้าน
ปริมาณการจําหน่าย 6-8 คันรถปิ๊กอัพต่อวัน (คันละ 100 เครือ) หรือประมาณ 20 ตันต่อวัน ซึ่งขณะนี้ในตลาดไท
มีผู้ค้ากล้วยหอมอยู่ประมาณ 20 กว่าร้าน หากรวมปริมาณการค้ากล้วยหอมทั้งหมดก็น่าจะประมาณ 100 กว่าตัน
สําหรับที่ร้านเน้นจําหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าตลาดบนและห้างต่างๆ และในอนาคตมองตลาดส่งออกด้วย ซึ่งขณะนี้
กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงแพ็คกิ้งเฮาท์ที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับกับการทําตลาดกล้วยหอมคุณภาพจําหน่าย
ทั้งภายในประเทศและส่งออกในอนาคต อย่างไรก็ตามขณะนี้ตลาดกล้วยหอมยังเป็นโอกาสสําหรับชาวสวน แต่ขอ
ย้ําว่า ตลาดต้องการกล้วยหอมคุณภาพ ต้องคุณภาพเท่านั้นถึงจะขายได้ราคาดี คุณวิสูตร วงษ์อาชาภิวัฒน์ และ
คุณมาลี ภาณุมาศ ร้านป้าหลิง
ด้าน คุณวิสูตร วงษ์อาชาภิวัฒน์ และ คุณมาลี ภาณุมาศ ร้านป้าหลิง ผู้ค้ากล้วยหอมรายใหญ่ตลาดไท
กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดกล้วยหอมในประเทศขยายตัวมาก ปริมาณความต้องการมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ผลิตกล้วย
หอมคุณภาพเริ่มลดลง เนื่องจากขณะนี้ในเขตรังสิตมีพืชทางเลือกมากขึ้น เช่น ปาล์มน้ํามัน ทําให้ชาวสวนต้องไป
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หาพื้นที่ปลูกไกลออกไป เช่น ลพบุรีและกําแพงเพชร เป็นต้น เฉพาะพื้นที่ปลูกกล้วยหอมที่เป็นเครือข่ายของร้าน
ป้าหลิงมีประมาณ 2,000 ไร่ มีผลผลิตออกจําหน่ายทุกวันๆ ละ 20-30 ตัน หากรวมกับผู้ค้ารายอื่นๆ น่าจะราวๆ
80-100 ตันต่อวัน ซึ่งเรียกได้ว่ากล้วยหอมที่บริโภคภายในประเทศมากกว่า 50% ของการผลิตมาจากตลาดไท
สําหรับสถานการณ์การตลาดของกล้วยหอมในช่วง 3-4 ปีมานี้ ราคากล้วยหอมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ราคา
เฉลี่ยตัดที่สวนเครือละ 140-150 บาท เพราะตลาดขยายได้มากขึ้น มีการนํากล้วยหอมไปใช้ในอุตสาหกรรมแปร
รูปต่างๆ มากขึ้น ที่ร้านส่งกล้วยหอมให้กับโรงงานแปรรูปทําขนม ทอด อบแห้ง เคลือบช็อคโกแลตฯลฯ เดือนละ
4-5 ตัน
สําหรับชาวสวนที่สนใจปลูกกล้วยหอม ให้ศึกษาข้อมูลให้ดี หัวใจสําคัญในการปลูกกล้วยหอมคือ เรื่อง
เงินทุนต้องพร้อม ปัจจุบันการลงทุนปลูกกล้วยหอมประมาณ 6,000-10,000 บาทต่อไร่ ขึ้นอยู่กับการจัดการ ซึ่ง
ชาวสวนจะต้องผลิตให้ได้คุณภาพและต้องห่อเครือด้วยถุงพลาสติกเพื่อให้ผิวสวย นอกจากนี้การผลิตกล้วยให้ออก
ตรงกับที่ตลาดต้องการก็จะได้ราคาดี ซึ่งในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. กล้วยมักจะขาดตลาดเพราะชาวสวนประสบ
ปัญหาเรื่องลมแรง ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงที่จะผลิตกล้วยในช่วงนี้ ราคาค่อนข้างสูง และผลผลิตจะออกมามากในช่วง
เดือน พ.ย.-มี.ค.
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตลาดในประเทศยังมีความต้องการกล้วยหอมอีกมาก แต่ตลาดต่างประเทศก็ยังเป็น
ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีความต้องการกล้วยหอมมากในช่วงฤดูหนาวเดือน พ.ย. เนื่องจากไม่สามารถ
ผลิตได้ ในขณะที่บ้านเราสามารถปลูกกล้วยหอมได้ตลอดทั้งปี เป็นกล้วยหอมที่มีคุณภาพ รสชาติดี แต่ที่ยังเป็น
ปัญหาคือเรื่องการขนส่ง ซึ่งพันธุ์กล้วยหอมที่ปลูกในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นกล้วยหอมพันธุ์ไต้หวัน เปลือกบางไม่
ทนทานการขนส่ง หากสามารถยืดอายุการเก็บรักษาในการขนส่งทางเรือหรือทางรถยนต์ได้นับว่าจะเป็นโอกาสอีก
มากสําหรับกล้วยหอมไทย
เทคนิคการปลูกผักในต้นกล้วย ชุ่มฉ่ํา ไม่ต้องรดน้ํา ผักรสหวาน
การปลูกผักไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นที่นิยมกันมาก มีการทําเป็นชุด Kit ให้ไปทําการปลูกบนระเบียง
คอนโดสําหรับผักสลัดทานเองก็เยอะ แต่อยากจะบอกว่าการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์นั้น ผักที่เราทานจะเป็นผักที่มี
สารเคมีจากน้ําและแร่ธาตุที่เราใช้หล่อเลี้ยงเขา เข้าไปอยู่ในลําต้นตรง ๆ เลยทีเดียว
สําหรับการปลูกผักไร้ดินที่จะแนะนําในครั้งนี้ จะเป็นการใช้ต้นกล้วยที่มีน้ําชุ่มฉ่ําของน้ําที่อยู่ในลําต้นแทน
ซึ่งทําให้เกือบจะไม่ต้องใช้น้ําเลย เหมาะกับชาวสวนชาวไร่ในชนบทสักหน่อย เพราะตามหมู่บ้านของชนบท จะ
นิยมปลูกกล้วยกันมากในรอบบริเวณบ้านกันอยู่แล้ว
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ขั้นตอนและวิธีการปลูกผักในต้นกล้วย
ขั้นที่ 1 การเตรียมหรือการเพาะต้นกล้าเสียก่อน
เตรียมดินเพาะกล้า โดยใช้ปุ๋ยคอก ผสม ขุยมะพร้าวหรือขี้เลื้อย และหรือเศษวัสดุอื่นๆ แล้วเพาะกล้า ลง
แปลงเพาะกล้าไว้ เมื่อต้นกล้าผักเจริญเติบโตมีใบประมาณ 3-4 ใบ จึงนําออกมาปลูกบนต้นกล้วยได้
ขั้นที่ 2 สําหรับการปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย
สําหรับการปลูกผักไร้ดินบนต้นกล้วย ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยซึ่งต้นกล้วยนั้นหลังจากที่ตัดเครือ กล้วยที่แก่
แล้วออก ก็จะตาย การจะตัดต้นกล้วยทิ้งก็เป็นการสูญเสียไปเปล่า ๆ โดยที่ไม่ได้อะไร ดังนั้น เมื่อตัดเครือกล้วยแล้ว
(จะเป็นกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยอะไรก็ได้) ให้เจาะรูที่ต้นกล้วยในลักษณะทแยงลงไป ให้รูมีขนาดเท่ากับที่จะนํากล้าลง
ไปปลูกในต้นกล้วย และทําไม้ค้ํายันต้นกล้วยไม่ให้ต้นกล้วยล้มลง ส่วนจํานวนผักที่จะปลูกมากหรือน้อย ไม่สามารถ
บอกได้ ให้ดูขนาดของต้นกล้วยว่าใหญ่หรือเล็ก และก็ไม่ต้องรดน้ํา ให้ต้นกล้วยแต่อย่างใด
หลังจากนั้น ประมาณ 30 วัน (ขึ้นอยู่กับอายุของผักที่ปลูก) ก็เก็บเกี่ยวผักไปกินหรือนําไปรับประทานได้
เลย ผักที่นํามาปลูก ได้แก่ อายุสั้น อย่างเช่น ผักสลัด ผักบุ้ง ผักกาดขาว หรือผักอะไรก็ได้ที่ ใช้เวลา ประมาณ 30
– 40 วัน ถ้าเกินนี้ต้นกล้วยจะโทรมและเหี่ยวแห้งตายเสียก่อน
ผักที่ได้จะมีรสชาติดีมาก หวาน และกรอบ ใบเป็นเงางาม ทั้งนี้ เป็นเพราะต้นกล้วยมีธาตุโพแทสเซียมสูง
นั่นเอง ผักที่ปลูกควรเป็นผักกินใบที่ไม่ต้องการแสงแดดที่แรงมากนัก เพราะใบของกล้วยจะช่วยพรางแสงแดดได้
บางส่วน
ประโยชน์ของการบริโภคกล้วยหอม
ดีต่อสมองและระบบประสาท
เป็นที่รู้จักกันดีว่าการกินกล้วยหอมจะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้เนื่องจากในกล้วยหอมมีสาร ทริปโตแฟน
(Tryptophan) อันเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ซึ่งร่างกายคุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นสารเซโรโทนิน (Serotonin) ที่จะ
ทําให้คุณผ่อนคลาย มีความสุข หายจากความกังวลทั้งปวง
การกินกล้วยหอมยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จึงช่วยป้องกันการเป็นโรคที่เกี่ยวกับ
สมองได้ด้วย
ในกล้วยหอมยังถือเป็นแหล่งรวมวิตามินบีที่สูงมาก ซึ่งวิตามินบีนี้จะช่วยในการทํางานของระบบประสาท
และทําให้การทํางานของสมองได้สมดุล
นอกจากนี้กล้วยหอมยังช่วในการกระตุ้นความตื่นตัวให้กับสมอง ช่วยให้สมองทํางานได้เต็มที่ ดังนั้นถ้า
สามารถกินเป็นอาหารเช้าร่วมด้วยจะดีมาก และถ้ากินในช่วงกลางวันหรือบ่ายก็จะทําให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปร่า
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ประโยชน์อื่นๆของกล้วยหอม
 คนที่มีอาการเป็นตะคริวบ่อยๆ สาเหตุสําคัญก็คือการขาดโปตัส เซียม แต่ถ้าคุณได้กินกล้วยหอมเป็น
ประจําจะช่วยได้เพราะกล้วยหอมมีโปตัสเซียมสูงมาก และยังช่วยบํารุงกล้ามเนื้อไม่ให้อ่อนล้า
 ในช่วงก่อนมีประจําเดือนสาวๆ มักจะหงุดงิดได้ง่ายรวมทั้งมีอาการปวดท้อง ปวดหัว ครั่นเนื้อครั่นตัว
แต่การกินกล้วยหอมก็จะช่วยบรรเทาได้
 รักษาอาการถ่ายเป็นเลือด และริดสีดวงทวารได้ด้วยการนํากล้วยหอมมา 2 ผล โดยไม่ต้องแกะเปลือก
ออก จากนั้นก็นํามาตุ๋นจนสุก แล้วกินทั้งเปลือก กินเป็นประจําลักพักอาการจะดีขึ้น
 การกินกล้วยหอมวันละ 3 ครั้ง ในตอนเช้า กลางวัน และเย็น ครั้งละผลก็จะช่วยในการรักษาภาวะความ
ดันโลหิตสูงให้ค่อยๆ เป็นปกติได้
 รักษาอาการท้องผูกได้ด้วยการกินกล้วยหอมวันละผลหลังจากตื่นนอนทันที
 กินกล้วยหอมดิบๆ ฝาดๆ จะช่วยรักษาอาการกระเพาะอาหารอักเสบได้
 นําเฉพาะเปลือกกล้วยหอมมาสัก 3 ผล นํามาต้มน้ําดื่มจะช่วยยบรรเทาอาการกระหายน้ํา คอแห้ง พรือ
ระคายคอได้
 กินกล้วยหอมกับน้ําผึ้งในตอนเช้า และก่อนนอน ครั้งละ 1 ผลจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูก
 บรรเทาอาการเมาค้างด้วยการกินกล้วยหอมปั่นผสมน้ําผึ้ง ดื่มแบบเย็นๆ ก็ตื่นตัวได้ดี
 กินกล้วยหอมแล้วจะช่วยยับยั้งการเกิดโรคต่างๆ ในช่องปากจึงช่วยระงับกลิ่นปากได้ด้วย
 ช่วยลดอาการคันหรือบวมจากยุงกัด ด้วยการนําเปลือกกล้วยหอมด้านในมาถูบริเวณที่เป็น
 กินกล้วยหอมเพียง 1-2 คําในมื้อเช้า เที่ยง และเย็น จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องได้
 ลดโอกาสในการเกินโรคโลหิตจางด้วยการกินกล้วยหอม เพราะกล้วยหอมมีเหล็กสูงที่จะช่วยกระตุ้น
ร่างกายให้ผลิตเม็ดเลือดแดงคุณภาพดี และสามารถช่วยป้องกันภาวะหิตจางได้เป็นอย่างดี
 หน่วยงานด้านอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาถึงกับอนุมัติให้กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่สามารถลดความดัน
โลหิตได้ จึงช่วยป้องกันการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ลดการเกิดก้อนนิ่วในไต เนื่องจากกล้วยหอมมีเกลือโปแต
สเซียมเหลืองอยู่เยอะ
 อาหารที่ มี โ ปตั ส เซี ย มสู ง อย่ า งกล้ ว ยหอมจะช่ ว ยป้ อ งกั น และบรรเทาอาการนิ่ ว ในไตได้ เพราะบางที
ร่างกายก็จะขับแคลเซียมออกมาทางปัสสาวะมาก ทําให้ไตมีก้อนนิ่วได้
 ปรับระดับอุณหภูมิในร่างกาย (Temperature Control) ในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรที่มีอากาศร้อน
ผู้คนชอบกินกล้วยหอมดับร้อนกันครับและเชื่อว่ามันเป็นผลไม้เย็นฉ่ําชนิดหนึ่งอย่างเช่นในไทยมีความเชื่อกันว่า
ผู้หญิงท้องควรกินกล้วยหอมเป็นประจําพื่อเด็กที่เกิดมาจะมีอารมณ์เยือกเย็น เป็นต้น
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ลดความอยากสูบบุหรี่สําหรับท่านที่ต้องการเลิกบุหรี่กล้วยหอมอาจช่วยท่านได้เพราะมีวิตามิน B6, B12
โปแตสเซียมและแม็กนีเซียมที่มีอยู่มากจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วจากการขาดสารนิโคติน
 เปรี ย บเที ย บกั บ แอปเปิ ล แล้ ว กล้ ว ยหอมมี โ ปรตี น มากกว่ า 4 เท่ า มี ค าร์ โ บไฮเดรทมากกว่ า 2 เท่ า
ฟอสฟลอรัสมากกว่า 3 เท่าวิตามินเอและธาตุเหล็กมากกว่า 5 เท่าวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆมากกว่า 2 เท่า
 รองเท้าหนังถ้าอยากขัดให้มันวาวแบบเร็ว ๆ ก็เอาเปลือกกล้วยหอมด้านในถูรองเท้าไปเลยเสร็จแล้วเอา
ผ้าแห้งเช็ดขัดออก...รองเท้าจะมันแผล็บ


เอกสารอ้างอิง
ราคาเฉลี่ยกล้วยหอมสุก (เบอร์ใหญ่) ตลาดไท ปี 2552-2554 (เดือน ก.ค.) http://www.kehakaset.com/
http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E
0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%
E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7
%E0%B8%A2/
http://blog.janthai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B
8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%
B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A12047.html
http://www.dek-d.com/board/view/851714/
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1431830945
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ตลาดกล้วยของไทยในต่างประเทศ ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกกล้วยของไทย กล้วยและกล้าย สดและตากแห้ง HS 0803.00-100 มี
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2540 โดยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่ญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีน
ญี่ปุ่น เป็นตลาดส่งออกกล้วยรายใหญ่ที่สุดของไทย ในปี 2544 มีมูลค่าการส่งออก 0.93 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในช่วงปี 2540-2541 ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลาดส่งออกสูงสุด ประมาณ 60% ในปี 2542 ส่วนแบ่งตลาดส่งออก
ในญี่ปุ่นลดลงเหลือประมาณ 30% เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ําในญี่ปุ่นส่งผลให้การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลง
ในปี 2544 สัดส่วนการส่งออกของไทยในตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 43.21% และเพิ่มเป็น 66.38% ในช่วง 2 เดือน
แรกของปี 2545 ซึ่งไทยส่งออกกล้วยไปยังญี่ปุ่นมูลค่า 0.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 24.37% จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2544
ฮ่องกง เป็นตลาดส่งออกกล้วยอันดับสองของไทย ในปี 2544 มีมูลค่าส่งออก 0.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มี
ส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างคงที่ ประมาณ 30% ของตลาดส่งออกกล้วยของไทย ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2545 ไทย
ส่งออกกล้วยไปยังฮ่องกงมูลค่า 0.05 ล้านดอลลาร์าหรัฐ ลดลง 43.87% จากช่วงเดียวกันของปี 2544
จีน เป็นตลาดส่งออกกล้วยที่ใหญ่อันดับสาม ในปี 2544 ไทยส่งออกกล้วยไปยังจีนมูลค่า 0.53 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งตลาดส่งออก 24.54% แต่มูลค่าการส่งออกกล้วยไปยังจีนค่อนข้างผันผวน ในช่วง 2
เดือนแรกของปี 2545 ยังไม่มีตัวเลขการส่งออกกล้วยของไทยไปยังจีน
ญี่ปุ่นตลาดเป้าหมายกล้วยหอมทองอินทรีย์
ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกกล้วยรายใหญ่ที่สุดของไทย โดยญี่ปุ่นนําเข้ากล้วยจากต่างประเทศปีละประมาณ
50,000 ตัน มูลค่า 20,000 ล้านบาท แหล่งนําเข้ากล้วย รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นมาจากฟิลิปปินส์ รองลงมาคือ
เอกวาดอร์ ไต้หวัน จีน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐโดมินิกัน เม็กซิโก และไทย
ความนิยมอาหารเพื่อสุขภาพส่งผลให้ญี่ปุ่นนําเข้ากล้วยมากขึ้นและความหลากหลายของกล้วยที่นําเข้าก็มี
มากขึ้นด้วย กล้วยเป็นราชาแห่งผลไม้นําเข้าของญี่ปุ่น ตั้งแต่มีการเปิดเสรีการนําเข้าในปี 2506 ในปี 2515 ญี่ปุ่น
นําเข้ากล้วยกว่า 1 ล้านตัน ประชาชนญี่ปุ่นรับประทานกล้วยโดยเฉลี่ยคนละ 9.9 กิโลกรัมต่อปี นับเป็นปีที่มีการ
รับประทานกล้วยสูงสุดในญี่ปุ่น มูลค่าการนําเข้ากล้วยของญี่ปุ่นลดลงมากในปี 2526 เหลือ 570,000 ตัน ปริมาณ
การรับประทานกล้วยต่อคนลดลงเหลือ 4.8 กิโลกรัมต่อปี ปริมาณการนําเข้ากล้วยของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จาก 818,700 ในปี 2539 เพิ่มเป็น 983,200 ตัน ในปี 2542 ขยายตัวขึ้น 13.7% มีผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่
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เหมาะสม ในประเทศผู้ปลูกส่งผลให้การผลิตกล้วยได้รับผลดี และซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นต่างให้ความสนใจที่จะ
จําหน่ายกล้วยเพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ญี่ปุ่นนําเข้ากล้วยเพิ่มขึ้น ปริมาณกล้วยที่ญี่ปุ่นนําเข้ามีสัดส่วน 59%
ของผลไม้ทุกชนิดที่ญี่ปุ่นนําเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่การจําหน่ายกล้วยในญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2
รองจากส้มเขียวหวานเท่านั้น กล้วยเป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมสูง เนื่องจาก ราคาถูก รับประทานง่าย หยิบจับง่าย
Japan Banana Importer Association (JBIA) คาดการณ์ว่าการบริโภคกล้วยในญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะ
ขยายตัวต่อไป เนื่องจากปัจจุบันการรับประทานกล้วยโดยเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นอยู่ที่คนละ 7.7 กิโลกรัมต่อปี ต่ํากว่า
อัตราการบริโภคกล้วยในประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีการรับประทานกล้วยโดยเฉลี่ยคนละ 10 กิโลกรัมต่อปี ซึ่ง
สมาคมได้พยายามเพิ่มอัตราการบริโภคกล้วยโดยรณรงค์ให้กล้วยเป็น “ผลไม้มหัศจรรย์” (Miracle fruit) ซึ่งได้รับ
ผลดี โดยมีรายงานผลการวิจัยของนักโภชนาการสนับสนุนข้อดีของการรับประทานกล้วยว่า กล้วยสามารถเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันโรค ลดอาการการติดเชื้อและลดสารก่อมะเร็ง ลดความดันโลหิต รักษาระดับน้ําตาลในเลือด และไม่เพิ่ม
ไขมันในเลือด สื่อมวลชนต่างๆ ต่างสนับสนุนการรับประทานกล้วยทั้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ
ช่วยให้ประชาชนเห็นว่ากล้วยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถรับประทานได้ทุกวัยตั้งแต่ทารกถึงผู้สูงอายุ และ
ยังให้นักกีฬาที่มีชื่อเสียง เช่น นักเทนนิส นักกอล์ฟ และอื่นๆ รับประทานอาหารว่างที่ทําจากกล้วยระหว่างพักครึ่ง
เวลาของการแข่งขัน ช่วยสนับสนุนให้ผู้ที่รักกีฬาและการออกกําลังกายตระหนักถึงภาพพจน์ทางโภชนาการของ
ผลไม้มากขึ้น กล้วยไม่เพียงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่มีน้ําตาลในสัดส่วนสูง สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้
อย่างรวดเร็ว มีโปแตสเซียมซึ่งลดความดันเลือด และแมกนีเซียม ซึ่งช่วยรักษาความสมดุลของระบบประสาท ใน
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2527 นักกีฬาได้รับกล้วยเป็น
อาหารประจําวันด้วย ในปัจจุบันกล้วยเป็นแหล่งพลังงานที่ดีสําหรับนักแข่งขันไตรกีฬา จักรยาน และกีฬาที่ต้องใช้
ความอดทนสูงใช้เวลาในการแข่งขันนาน และยังเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก กล้วย 100 กรัมให้
พลังงานเพียง 87 กิโลแคโลรี่
กล้วยที่ญี่ปุ่นนําเข้าจากต่างประเทศมาจาก ฟิลิปปินส์ 70% เอกวาดอร์ 20% ไต้หวัน 7% แต่เดิมญี่ปุ่น
นําเข้ากล้วยจากไต้หวันมานานก่อนฟิลิปปินส์ กล้วยจากไต้หวัน มีน้ําตาลสูงเป็นที่นิยมในกลุ่มคนวัยกลางคนและ
ผู้สูงอายุ และในบรรดากล้วยหลากหลายพันธุ์ที่มีจําหน่ายในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานกล้วยที่มีรสหวาน
มากกว่าชนิดอื่น กล้วยที่นําเข้าจากฟิลิปปินส์ใช้เครื่องหมายการค้า Dole, Del Monte และ Chiquita ซึ่งผู้ผลิตใน
ฟิลิปปินส์ได้รับการสนับสนุนการวิจัยพันธุ์ที่เหมาะสมกับรสนิยมของคนญี่ปุ่น เช่น “Super Sweet” และ
“Premium One” ซึ่งเข้าตลาดญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา
เพื่อปกป้องความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร คนญี่ปุ่นให้ความสนใจรับประทานกล้วยที่ปลูกโดยไม่ใช้
สารเคมีมากขึ้น และสมาคมผู้นําเข้ากล้วยของญี่ปุ่นได้พยายามรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานกล้วย
ของคนญี่ปุ่น จากที่เคยรับประทานกล้วยเป็นของหวานเท่านั้น ให้รับประทานกล้วยเป็นอาหารเช้า ซึ่งเป็นการ
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เริ่มต้นวันใหม่ ที่สะดวก และจากการสํารวจสถิติการซื้อกล้วยในปี 2541 คนญี่ปุ่นซื้อกล้วยเพิ่มขึ้น 10.5% ต่อ
ครอบครัว ทั้งกล้วยสด และกล้วยแปรรูป เช่น กล้วยอบกรอบ น้ํากล้วย เยลลี่กล้วย แยมกล้วย และยังมีแนวโน้มที่
ญี่ปุ่นจะนําเข้ากล้วยและผลิตภัณฑ์กล้วยเพิ่มขึ้นเพื่อรับประทานเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

เอกสารอ้างอิง
ไทยรัฐออนไลน์ 7 ก.ค. 2557
ณัฐญา เนตรหิน. 2557. หนุนเกษตรกรเพชรบุรีปลูกกล้วยหอมทอง-ตลาดญี่ปุ่นต้องการ8พันตัน/ปี. สืบค้นจาก
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240684&c
atid=176&Itemid=524#.U9eNV7En_Go. วันที่ 15 ก.ค. 58
กลุ่มงานบริการส่งออก 1 สํานักบริการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออกตุลาคม 2546
ราคาเฉลี่ยกล้วยหอมสุก (เบอร์ใหญ่) ตลาดไท ปี 2552-2554 (เดือน ก.ค.) http://www.kehakaset.com/
http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E
0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%
E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7
%E0%B8%A2/
http://blog.janthai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B
8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%
B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A12047.html
http://www.dek-d.com/board/view/851714/
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1431830945
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ตลาดกล้วยของไทยในต่างประเทศ ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น
ในญี่ปุ่นมีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 60-90% ของจํานวนผู้ปลูกพืชโดยใช้สารเคมี แม้ผู้ปลูกจะยังมี
จํานวนน้อยแต่จํานวนผู้ปลูกก็เพิ่มขึ้นทุกปี เกษตรกรที่ปลูกพืชด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์บางรายยอมรับว่าขาดทุน แต่ก็
มีอัตราต่ํา ขาดทุนเพียงประมาณ 15-20% แต่ผลผลิตมีรสชาดดีกว่าที่ปลูกโดยใช้ สารเคมี แม้จะมีรอยหนอนเจาะ
บ้างแต่ผู้บริโภคก็ยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่า เฉพาะในกรุงโตเกียว ประชาชน 150,000-200,000 คน รับประทาน
ผลิตผลการเกษตรที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ และลดการบริโภคพืชเกษตร ที่ปลูกโดยใช้สารเคมีลง โรงเรียนและ
ภัตตาคารหลายแห่งเริ่มใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วนประกอบอาหาร โรงงานสาเกใช้ธัญพืชเกษตรอินทรีย์หมัก
สาเกสําหรับจําหน่ายเป็นสินค้าราคาสูง คาดว่าคนญี่ปุ่นทั่วประเทศที่รับประทานอาหารเกษตรอินทรีย์มีประมาณ
3-5 ล้านคน หรือ 3-5% ของจํานวนประชากรทั้งหมด โดย 60% ของอาหารเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเป็นผักและ
ผลไม้สด และอีก 40% เป็นอาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็งเกษตรอินทรีย์
การจัดจําหน่ายอาหารเกษตรอินทรีย์ในญี่ปุ่น มี 3 วิธี
1) ธุรกิจจัดส่งอาหารถึงครัวเรือน ส่งอาหารครั้งละ 3-20 ครัวเรือน
2) ธุรกิจจัดส่งสินค้าให้อุตสาหกรรมอาหาร บางแห่งใช้เงินลงทุนหลายพันล้านเยน ทําสัญญารับซื้อผลผลิต
เกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร 1,000-3,000 ราย จัดส่งอาหาร ให้แก่ครัวเรือนที่เป็นสมาชิก 10,000-35,000
ครัวเรือนต่อสัปดาห์
3) ร้านค้าปลีกอาหารเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 150 แห่งในกรุงโตเกียวจัดส่งอาหารเกษตรอินทรีย์โดยตรง
ให้แก่ผู้บริโภค
อาหารเกษตรอินทรีย์ที่นําเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะนําเข้าในลักษณะแช่แข็งเพื่อรักษาคุณภาพของ
สินค้า ได้แก่ ไก่ ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ผลไม้สด ธัญพืช และหมู ส่วนกล้วยอนุญาตให้นําเข้าเฉพาะ
กล้วยดิบเท่านั้น
กฎระเบียบการนําเข้ากล้วยของญี่ปุ่น
1) กฎหมายที่ควบคุมการนําเข้ากล้วย
- Plant Protection Law กําหนดให้พืชที่นําเข้าจากต่างประเทศต้องมีใบรับรอง “Phytosanitary
Certificate” ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานรัฐบาลของไทย ห้ามนําเข้าพืชจากพื้นที่ที่มีแมลงผลไม้ และผลไม้บาง
รายการนําเข้าญี่ปุ่นได้ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดเท่านั้น
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- Food Sanitary Law มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมสารฆ่าแมลงและสารแต่งเติมในอาหารไม่ให้เกิน
มาตรฐานตามที่ United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) และ World Health
Organization (WHO) กําหนด ซึ่งผู้นําเข้าในญี่ปุ่นต้องเตรียมใบรับรอง “Notification Form for Importation
of Foods” และ “Plant Quarantine Inspection Certificate” และ “Phytosanitary Certificate” ที่ออก
โดยหน่วยงานในประเทศผู้ส่งออก โดยผู้นําเข้าต้องยื่นเอกสารต่างๆ แก่ Food Sanitation Division, Ministry of
Health and Welfare
2) การปิดฉลาก ต้องระบุข้อมูล
- ชื่อ และประเภทสินค้า
- ประเทศที่เป็นแหล่งกําเนิดสินค้า
- ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้นําเข้า
- ปริมาณ
- ขนาด
- คุณภาพหรือเกรด
3) ภาษีนําเข้ากล้วยหอมในญี่ปุ่น HS 0803.00-100
ระยะเวลา
อัตราทั่วไป
อัตรา WTO
อัตราพิเศษ
1 เมษายน-30 กันยายน
40%
26.7%
10% (Free)
1 ตุลาคม-31 มีนาคม
50%
33.3%
20% (Free)
กล้วยหอมที่นําเข้าจากประเทศด้อยพัฒนาไม่เสียภาษีนําเข้า
ลักษณะพิเศษของตลาดกล้วยหอมในญี่ปุ่น
1) ญี่ปุ่นอนุญาตให้นําเข้าเฉพาะกล้วยหอมดิบเท่านั้น ตามกฎหมาย Plant Quarantine Law
2) กล้วยที่นําเข้าส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ Cavendish หรือ Monkee หรือ Morado (red) โดยนําเข้าในขนาด
12-13 กิโลกรัมต่อกล่อง
3) ระยะเวลาในการนําเข้า ญี่ปุ่นนําเข้ากล้วยหอมจากฟิลิปปินส์และเอกวาดอร์ตลอดทั้งปี และนําเข้าจาก
ไต้หวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน
การสํารวจความเห็นของประชาชนญี่ปุ่นต่อผลไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศ
1) ความเห็นของผู้บริโภค
- เหตุผลที่ซื้อผักและผลไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจาก ผักและผลไม้นั้นไม่มีปลูกในญี่ปุ่น ราคา
ถูก โดยไม่สนใจว่าผักและผลไม้นั้นเพาะปลูกที่แหล่งใด
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- เหตุผลที่ไม่ซื้อผักและผลไม้ที่นําเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจาก ไม่มั่นใจในความปลอดภัยของสินค้า
นําเข้า และผักหรือผลไม้ที่นําเข้าไม่ติดฉลากแหล่งกําเนิดสินค้า
- ราคาเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้ออาหารสดรวมทั้งผักและผลไม้ โดยที่ผู้บริโภคไม่เต็มใจที่จะ
จ่ายเงินสูงเพียงเพื่อเหตผลด้านความปลอดภัยเพียงอย่างเดียว
2) ความเห็นของผู้ค้าปลีก
- เหตุผลที่ผู้ค้าปลีกเก็บสํารองสินค้านําเข้าเพื่อจําหน่ายในญี่ปุ่น เนื่องจาก สินค้านําเข้ามีราคาถูก มี
ผักและผลไม้นอกฤดูจําหน่ายตลอดทั้งปี สินค้ามีคุณภาพดีและสด
- เหตุผลที่ผู้บริโภคซื้อสินค้านําเข้า เนื่องจาก สินค้ามีราคาถูก ผักและผลไม้นั้นไม่มีปลูกในญี่ปุ่น และ
รสชาดดี
- แนวโน้มการจําหน่ายสินค้านําเข้าจะขยายตัวต่อไปทั้งในร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาเก็ต
ข้อแนะนําในการเข้าตลาดญี่ปุ่น
1) ทําความเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคของคนญี่ปุ่น ซึ่งตระหนักถึงสุขอนามัย ในการรับประทานผักและ
ผลไม้ และให้ความสําคัญกับรสชาดค่อนข้างมาก
2) ความสดเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อผักและผลไม้สด ปัจจัยที่ผู้บริโภคพิจารณาในการตัดสินใจ
ซื้อ คือ ความสด รูปร่าง สีสัน และราคา ซึ่งความสดเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อผักและผลไม้สดที่
นําเข้าจากต่างประเทศ โดยที่ผู้บริโภค เชื่อว่าผักและผลไม้สดที่นําเข้าต้องมีความสด เนื่องจากเทคโนโลยีในการ
เก็บรักษาและ การขนส่งที่ทันสมัยจะสามารถรักษาความสดของผักและผลไม้สดไม่ให้เน่าเสียง่าย
3) พัฒนารสชาดผักและผลไม้สดให้เหมาะสมกับรสนิยมของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น จะเลือกซื้อสินค้านําเข้าที่มี
รสชาดดีที่สุดควบคู่กับปัจจัยด้านความสดและรูปร่าง ในการทดลองซื้อสินค้าครั้งแรก หากรสชาดไม่เหมาะสมกับ
ราคาแล้วคนญี่ปุ่นจะไม่ซื้อสินค้านั้นอีก ผู้นําเข้าหลายรายจึงนิยมนําเข้าผักและผลไม้สดที่ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ของ
ญี่ปุ่นเพื่อความมั่นใจด้านรสชาด แต่ในผู้ปลูกผักและผลไม้ในต่างประเทศหลายรายสามารถพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของ
ตนเองจนสามารถเพาะปลูกผักและผลไม้ที่มีรสชาดเหมาะสมกับรสนิยม ของคนญี่ปุ่นได้
4) รับประกันความปลอดภัยของสินค้า ไม่ให้มีสารเคมีและแมลงปนเปื้อนในผักและผลไม้สด โดยการ
ตรวจสอบและออกใบรับรองโดยหน่วยงานควบคุมของญี่ปุ่นตามกฎหมาย Plant Quarantine Law และ Food
Sanitation Law การระบุชื่อผู้ปลูกและประเทศที่เป็นแหล่งกําเนิดสินค้าบนฉลากสินค้า แม้จะไม่สามารถ
รับประกันความปลอดภัยของสินค้า ณ จุดขายได้ แต่สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกในญี่ปุ่นและปิดฉลากรายละเอียด
ของผู้ปลูกไว้ช่วยสร้างความมั่นใจได้มาก ดังนั้นจึงควร ตกลงกับผู้นําเข้าในญี่ปุ่นให้ชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดใน
การปิดฉลากสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย
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5) สร้างความสัมพันธ์กับซูเปอร์มาเก็ตและบริษัทการค้าระหว่างประเทศในญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นําเข้าผักและ
ผลไม้รายใหญ่ ที่มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการในการนําเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศ คือ
- นําเข้าผักและผลไม้นอกฤดูกาล
- ผลผลิตผักและผลไม้ในญี่ปุ่นไม่เพียงพอทําให้มีราคาสูง
- แนะนําสินค้าใหม่ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน
6) ตั้งกิจการหรือสาขาในญี่ปุ่น เช่น Dole และ Greenery International ซึ่ง Dole ประสบความสําเร็จ
จาการศึกษาศักยภาพของตลาดญี่ปุ่นอย่างเจาะลึก ในขณะที่ Greenery International ประสบความสําเร็จใน
ตลาดญี่ปุ่นจากส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
Dole Corporation เป็นบริษัทที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของเอง 100% เปิดกิจการในญี่ปุ่นเมื่อปี 2531
เพื่อต้องการขยายตลาดผลไม้ที่ญี่ปุ่นมีอุปทานขาดแคลน โดยเริ่มจากการนําเข้าผักใบเขียว ได้แก่ บร๊อกโคลี่และ
หน่อไม้ฝรั่งจากสหรัฐฯไปจําหน่ายในญี่ปุ่น ต่อมาเพิ่มสินค้ากว่า 50 รายการ นําเข้าทั้งจากสหรัฐฯ เกาหลีใต้ จีน
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และเม็กซิโก บริษัทประสบความสําเร็จโดยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส คือ ค่าเงิน
เยนแข็งค่า การผลิตในญี่ปุ่นขาดแคลน เนื่องจากเกษตรกรในญี่ปุ่นมีอายุมากขึ้นและเลิกทําอาชีพการเกษตร บริษัท
ยังปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง นอกจากนี้สินค้า นําเข้ามีปริมาณมากเพียงพอ การส่งมอบตรงเวลา และต้นทุน
ต่ํา บริษัทได้รับกําไรในการดําเนินการจากการส่งสินค้าจําหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น
7) การบรรจุหีบห่อ มีข้อที่ต้องพิจารณาดังนี้
- สินค้าที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน ควรบรรจุไว้ในหีบห่อเดียวกัน
- ไม่ควรเว้นที่ว่างในหีบห่อมากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้ากระทบกันทําให้เกิดเสียหายระหว่างการ
ขนส่ง
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8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%
B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A12047.html
http://www.dek-d.com/board/view/851714/
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1431830945
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ตลาดกล้วยของไทยในต่างประเทศ ตอนที่ 3
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ดันกล้วยหอมเจาะตลาดญี่ปุ่น
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ผู้อํานวยการสํานักงานที่ปรึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงโตเกียว เปิดเผยว่า ภายหลังการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น (เจเทปป้า) เมื่อปี 2550 สินค้าเกษตรไทยหลายชนิดได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นการเก็บ
ภาษีนําเข้าญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยสด ที่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นการจัดเก็บภาษี ภายใต้โควตา 8,000 ตันต่อ
ปี
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยส่งออกกล้วยสดได้ปีละ 1,500-2,000 ตัน มูลค่าประมาณ 45-65 ล้านบาท คิด
เป็น 20-25% ของโควตาที่ได้รับเท่านั้น ในขณะที่ความต้องการในการบริโภคและนําเข้ากล้วยสด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกล้วยหอมของญี่ปุ่นยังมีปริมาณสูงถึงปีละประมาณ 1 ล้านตัน มูลค่า 79,563 ล้านเยน หรือ 25,245 ล้านบาท
มีแหล่งนําเข้าที่สําคัญคือ ฟิลิปปินส์ เอกวาดอร์ ไต้หวัน เปรู และกัวเตมาลา ซึ่งขณะนี้ เกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ทําให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ผู้นําเข้าญี่ปุ่นหลายรายสนใจจะนําเข้าจากประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจํากรุงโตเกียว จึงใช้โอกาสนี้ส่งเสริมและผลักดันให้
ไทยส่งออกกล้วยสดมายังญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้สิทธิการยกเว้นภาษีได้เต็มโควตา ทั้งนี้ ไทยเป็น
ประเทศเดียวที่ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นอัตราภาษี 0% ภายในโควตา 8,000 ตันต่อปี ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกอื่นๆ
ต้องเสียภาษีตั้งแต่ 3.6-25% ซึ่ง ราคากล้วยสดในตลาดญี่ปุ่น โดยเฉพาะกล้วยหอมมีราคาขายตั้งแต่ลูกละ 80-200
เยน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยและสถานที่จําหน่าย
“ไทยเป็นผู้ผลิตกล้วยที่มีศักยภาพ ที่สามารถส่งออกในตลาดญี่ปุ่นได้ แต่ปัจจุบันเกษตรกรในหลายสวนยัง
ไม่เข้าใจขั้นตอนการส่งออก จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องส่งเสริมแนะวิธีเพื่อผลักดันยอดส่งออกให้
เต็มโควตาซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน เนื่องจากภาษีการนําเข้าเป็น 0% ซึ่งปัจจุบันการนําเข้ากล้วยสดใน
ตลาดญี่ปุ่น มากสุดคือฟิลิปปินส์ 908,992 ตัน”.
หนุนเกษตรกรเพชรบุรีปลูกกล้วยหอมทอง-ตลาดญี่ปุ่นต้องการ8พันตัน/ปี
กรมส่งเสริมสหกรณ์หารือตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัดและสหกรณ์การเกษตรท่ายาง
จํากัด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออกไปยัง
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ประเทศญี่ปุ่น เผยยังมีโควตารองรับผลผลิตกล้วยหอมทองจากประเทศไทยปีละ 8,000 ตัน โดยทั้งสองสหกรณ์จะ
เร่งสํารวจพื้นที่และจํานวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี พร้อมสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ําสําหรับส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ขยายพื้นที่สําหรับการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการ
ส่งออก
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากบริษัทผู้ส่งออกว่าทาง
ประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจผลผลิตกล้วยหอมทองของไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่นิยมของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น เนื่องจากมี
รสชาติหวานหอมกว่ากล้วยหอมจากประเทศอื่น ๆ ในแต่ละปีจะมีโควตาสั่งซื้อประมาณ 8,000 ตัน ในขณะที่
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด ส่งออกกล้วยหอมทองของสหกรณ์ยังส่งไปจําหน่ายยังประเทศญี่ปุ่นได้เพียง
1,000 ตันเท่านั้ น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้เชิ ญตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัดและสหกรณ์
การเกษตรท่ายาง จํากัด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือถึงแนวทางในการขยายพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมทอง เนื่องจาก
ทั้งสองสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกไปยังสหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นมา
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จํากัด มีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง 500 ไร่ มีสมาชิกสหกรณ์ปลูกกล้วย
หอมทอง 258 ราย ปริมาณการรวบรวมปีละ 500 ตัน ส่งออกปีละ 400 ตันเศษและส่งจําหน่ายในประเทศ 100
ตันเศษ ขณะที่สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จํากัด มีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง 2,000 ไร่ มีสมาชิกสหกรณ์ปลูกกล้วย
หอมทอง 400 ราย ปริมาณการรวบรวมปีละ 2,500 ตัน ส่งออกปีละ 500 ตันเศษและจําหน่ายภายในประเทศ
2,000 ตันเศษ ซึ่งปริมาณผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1 -1.2 ตันต่อไร่ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ น้ําท่วมพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอม ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ทําให้การรวบรวมผลผลิตและส่งออกได้ใน
ปริมาณที่ลดลง
“กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวคิดในการจัดทําโครงการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ขยายพื้นที่เพาะปลูกกล้วย
หอมทอง ใช้ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี โดยสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือและได้ดําเนินการสํารวจจํานวน
สมาชิกที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการและขยายพื้นที่เพาะปลูก และมีสมาชิกในจังหวัดชุมพร และจังหวัดเชียงราย
สนใจจะเข้าร่วมโครงการอีก 2 จังหวัด ซึ่งในเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าจะสามารถขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองใน
จังหวัดเพชรบุรี อีกประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่ งออกไปจําหน่ ายที่
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น รองรับกับปริมาณความต้องการของตลาดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกรมฯพร้อมจะสนับสนุน
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ได้นําไปใช้สําหรับส่งเสริมสมาชิกเพิ่มพื้นที่สําหรับปลูก
กล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก โดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีจะให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ปลอดสารพิษ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ประเทศญี่ปุ่น
กําหนด คาดว่าเมื่อสิ้นสุดการดําเนินโครงการดังกล่าว สหกรณ์ทั้งสองแห่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกกล้วย
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หอมทองได้เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อปี และทําให้เกษตรกรในพื้นที่อําเภอท่ายางและบ้านลาดมีรายได้ที่
มั่นคงต่อไป ”อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

เอกสารอ้างอิง
ไทยรัฐออนไลน์ 7 ก.ค. 2557
ณัฐญา เนตรหิน. 2557. หนุนเกษตรกรเพชรบุรีปลูกกล้วยหอมทอง-ตลาดญี่ปุ่นต้องการ8พันตัน/ปี. สืบค้นจาก
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240684&c
atid=176&Itemid=524#.U9eNV7En_Go. วันที่ 15 ก.ค. 58
กลุ่มงานบริการส่งออก 1 สํานักบริการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออกตุลาคม 2546
ราคาเฉลี่ยกล้วยหอมสุก (เบอร์ใหญ่) ตลาดไท ปี 2552-2554 (เดือน ก.ค.) http://www.kehakaset.com/
http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E
0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%
E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7
%E0%B8%A2/
http://blog.janthai.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B
8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%
B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A12047.html
http://www.dek-d.com/board/view/851714/
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1431830945
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พืชเศรษฐกิจประเทศในกลุ่ม AEC ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association
of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8
สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและ
พม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลําดับที่ 10 ทําให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ
ภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน
จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค. 2546 ผู้นําประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ
1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC)
2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)
3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar)
คําขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัต
ลักษณ์ หนึ่งประชาคม
เดิมกําหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกําหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และ
ก้าวสําคัญต่อมาคือการจัดทําปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี
2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
ทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดําเนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558
ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน
สําหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )
ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรี
ขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดทําพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผน
บูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ
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พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความ
ยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า
ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไป
ก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป
พืชเศรษฐกิจประเทศในกลุ่ม AEC
พืชเศรษฐกิจ หมายถึง พืชที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตมีลักษณะเด่นในการค้าที่สามารถจะนําไป
บริ โภคได้ โดยเป็ นอาหารที่ใ ห้วิตามิ น แร่ธาตุ และเป็ น แหล่ งพลั งงานของมนุ ษ ย์แ ละสั ตว์ สร้ างรายได้ใ ห้แ ก่
ครอบครัว สามารถประกอบเป็นอาชีพได้ พืชเศรษฐกิจที่ไม่ได้ปลูกเป็นอาหาร ได้แก่ พืชไม้ทําเยื่อกระดาษสิ่งพิมพ์
พืชทําด้าย/ทอผ้า (ฝ้าย) พืชไม้ใช้ในงานก่อสร้าง พืชไม้ใช้ในงานเฟอนิเจอร์ส่งออก พืชไม้ใช้ในงานไม้ประดับ/จัด
สวน/ดอกไม้/ตกแต่งเมือง (งานเกาะกลางถนน หมู่บ้านจัดสรร คอนโด) พืชพลังงาน
1. ประเทศอินโดนีเซีย
พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว ยาสูบ ข้าวโพด เครื่องเทศ ประมง โกโก้ กาแฟ
ยาสูบ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและมีการปลูกมาเป็นเวลานานมากแล้วในประเทศอินโดนีเซีย จนมี
พิพิธภัณฑ์ยาสูบตั้งในย่านธุรกิจของสุราบายา เป็นโรงงานทําบุหรี่เก่าแก่ ใช้การมวนบุหรี่ด้วยมือคนเท่านั้นพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ เป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดอาเซียน ได้ผลิตผลจากป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง แร่ธาตุ
แร่ธาตุที่สําคัญได้แก่ น้ํามันปิโตรเลียมทํารายได้ให้กับประเทศมากที่สุด อินโดนีเซียเป็นสมาชิกขององค์การประเทศ
ผู้ส่งน้ํามันเป็นสิค้าส่งออก เกษตรกรรมมีการปลูกพืชแบบขั้นบันได
2. ประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียมีพื้นที่เหมาะแก่การเกษตรทั่วประเทศประมาณ 32.96 ลาน เฮกตาร์ ประมาณร้อยละ 80
ของพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกปาล์มน้ํามัน ยางพารา โกโก้ และมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส่งออกที่สําคัญของ
ประเทศ พื้นที่อีกประมาณร้อยละ 10 ใช้ในการเพาะปลูกข้าว และอีกร้อยละ 10 ที่เหลือใช้ในการทําการเกษตรอื่น
เช่นสวนผัก สวนผลไม้ เป็นต้น
โดยมาเลเซียเป็นผู้ส่งออกยางพาราละน้ํามันปาล์มที่สําคัญของโลก พืชเศรษฐกิจที่สําคัญยังรวมถึงท่อน
ซุง ไม้ พริกไทย( 27550 ชอร์ตันต่อปี ) โกโก้ ยาสูบ สับปะรด และข้าว
น้ํามันปาล์ม ประเทสมาเลเซีย มีปริมาณการผลิต 18.00 ล้านตันหรือร้อยละ 86.66 ของปริมาณการ
ผลิตน้ํามันของโลก
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3. ประเทศฟิลิปปิส์
พืชเศรษฐกิจสําคัญได้แก่ มะพร้าว อ้อย ป่านอบากา และข้าวเจ้า ข้าวโพด กล้วย มะพร้าว ฟิลิปปินส์มี
การปลูกมะพร้าวเป็นจํานวนมาก จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกมะพร้าวรายใหญ่ของโลก ทั้งน้ํา
มะพร้าวและเนื้อมะพร้าวแห้ง 9 เดือนแรกของปี 2550 มีผลผลิต 11 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4.2 หมื่นล้านเปโซ ซึ่ง
ผู้ประกอบการพบว่าผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ข้าว จากสถิติของ Bureau of Agricultural Statistics ของฟิลิปปินส์
ระบุช่วง 9 เดือนแรกปี 2550 ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ประมาณ 9.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 3.5 อ้อย มีปริมาณผลผลิตทั้งสิ้น 14.8 ล้านตัน

เอกสารอ้างอิง
http://www.thai-aec.com/category/adjust-oneself-aec
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พืชเศรษฐกิจประเทศในกลุ่ม AEC ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
4. ประเทศสิงคโปร์
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ ยางพารา มันสําปะหลัง ปอแก้ว เงาะ มังคุด ทุเรียน
มันสําปะหลัง เป็นพืชที่ปลูกง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นเป็นพืชที่ทนต่ออากาศแห้งแล้ง และ
แปรปรวนได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ดีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา อายุการเก็บเกี่ยวก็สามารถยืดหยุ่นได้ กล่าวคือ
สามารถทิ้งหัวมันปอแก้ว เป็นปอชิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูก เนื่องจากปอแก้วมีความทนทาต่อความแห้งแล้งและ
ขึ้นในสภาพดินไร่ทั่วไปได้ดีเป็นพืชที่มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยที่สุด พันธุ์ปอแก้วปลูกกันมากได้แก่ พันธุ์โนนสูง
5. ประเทศบรูไน
พืชหลักได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง กล้วย และ สับปะรด
กล้วย หรือ กล้วยกล้าย เป็นพืชโตชั่วฤดูในสกุลกล้วย ผลนิยมใช้ในการทําอาหาร ต่างจากกล้วยตรง
ความนุ่มและความหวาน มีความแตกต่างทางพฤกษศาสตร์อย่างเป็นทางการระหว่างกล้วยและกล้าย แม้ว่าจะ
ได้รับการจัดอยู่ในพันธุ์ปลูกในชนิดเดียวกันสมาชิกในสกุลกล้วยเป็นพืชพื้นเมือง
6. ประเทศกัมพูชา
รายได้หลักของกัมพูชามาจากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 32.5 ได้แก่ การกสิกรรม การประมง ปศุสัตว์
และป่าไม้ ซึ่งสินค้าเกษตรที่ส่งออก ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์ปลา และยางพารา รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง
สัตว์มีชีวิต ผลไม้ และปลา
7. ประเทศเวียดนาม
ประชากรเวียดนามประมาณ 80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว (ข้าวเจ้า) ยางพารา ชา
กาแฟ ยาสูบ พริกไทย (ปี 2006 ส่งออกกว่า 116,000 ตัน)กาแฟ เป็นสินค้าเกษตรที่ทํารายได้เข้าประเทศมากเป็น
อันดับ 2 รองจากข้าว และเป็นอันดับ 1 ของโลกในด้านการส่งออกกาแฟ กาแฟอาราบีกาเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูง
ของเวียดนาม สาเหตุที่ประเทศเวียดนามปลูกกาแฟได้มาก เนื่องจากมีสภาพลักษณะภูมิประเทศเอื้ออํานวยรวมถึง
ข้าว ในประเทศเวียดนามมีผลผลิตข้าวประมาณ 35 ล้านตันสูงที่สุดเป็นอันดับห้าของโลกแต่สามารถส่งออกได้เป็น
อันดับสองของโลกรองจากประเทศไทย เวียดนามถือเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถสูงในการปลูกข้าวเนื่องจาก
ส่งผลผลิตต่อไร่สูงและเป็นผลจากการยกเลิกการกําหนดโควตาการส่งออกข้าวได้โดยเสรี
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8. ประเทศลาว
รายได้ของประชาชนมาจากเกษตรกรรม 43.50% อุตสาหกรรม 30.50% และบริการ 26.00% การ
ประกอบอาชีพของคนลาว ร้อยละ 80 ยังผูกพันกับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ ทํานา (ปลูกข้าว) ยาสูบ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ กาแฟ พืชผัก อ้อย และหาของป่าข้าวโพด ลาวมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นอย่างมากคือ
จาก 4.5 หมื่นเฮกตาร์ในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็น 1.15 แสนเฮกตาร์ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นทางรัฐบาล
ตั้งเป้าหมายจะขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในแขวงหลวงน้ําทา หลวงพระบาง เชียงขวาง และพงสาลี
9. ประเทศพม่า
พืชที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ไม้สักข้าว ยังคงเป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่ง
พม่าเคยส่งออกข้าวมากที่สุดถึง 1 ล้านตันต่อปี ในช่วงปี 2493 – 2503 เมล็ดพืช เป็นสินค้าส่งออกสําคัญ
โดยเฉพาะในปี 2551 มีมูลค่ารวมมากเป็นอันดับสองของสินค้าส่งออกทุกชนิดโดยส่งไปยังประเทศอินเดียมากที่สุด
ยางพารา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมารัฐบาลทหารพม่าได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนมากขึ้น และพบว่าใน
ช่วงเวลา 6 ปีนับจากปี 2543 เป็นต้นมา เนื้อที่การเพาะปลูกยางพาราขยายเพิ่มขึ้น มีผลผลิตถึง 64200 ตันไม้สัก
และไม้เนื้อแข็ง เป็นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับ 3 และมีปริมาณบริษัทสัมปทานตัดไม้เพิ่มขึ้น
10. ประเทศไทย
พืชเศรษฐกิจหลักคือ ข้าว มันสําปะหลัง ปอแก้ว ยางพารา อ้อย
มีข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญที่สุดของประเทศ และถือได้ว่าเป็นประเทศซึ่งส่งออกข้าวเป็น
อันดับ 1 ของโลก ในเรื่องของการส่งออกข้าวในตลาดโลกไทยครองอันดับที่ 1 มาอย่างยาวนานแต่ในช่วงแปด
เดือนแรกของปี 2555 ไทยส่งออกข้าวลดลง กลายเป็นอันดับสาม รองจากเวียดนาม และอินเดีย มีที่ดินสําหรับ
ปลุกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับห้าของโลก ข้าวสายพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในประเทศคือ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าว
ประเภทที่มีคุณภาพสูงมันสําปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันมากอีกชนิดหนึ่งทีมีความแปรปรวนขึ้นกับสภาพ
ตลาดและราคาของหัวมันสดในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมันสําปะหลังเป็นพืชที่ทางราชการมีกําหนดมาตรการ
ยกระดับราคาหลายวิธี อาทิ การชดเชยให้แก่ผู้ส่งออกมันอัดเม็ดในราคาไม่ต่ํากว่า 0.95 บาทต่อกิโลกรัม หรือการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกมันสําปะหลังพันธุ์ใหม่ๆที่ทางราชการส่งเสริมแทนการปลูก
พันธุ์พื้นเมืองเนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพรรณธัญญาหารตลอดปี จึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต
อาหารที่สําคัญของโลก และเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกเป็นอันดับที่ 5
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ศักยภาพ ข้าว, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, กาแฟ, มันสําปะหลัง กับ AEC ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
การยกเลิกกําแพงภาษีและลดอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตร ภายใต้การเปิดตลาดสินค้าเกษตร หลังการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว ในภาพรวมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ฐานการผลิต
เดียวกัน การขยายการส่งออก และโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและบริการ เนื่องจากอาเซียนจัดเป็นตลาดใหญ่มี
ประชากรรวมกันถึง 580 ล้านคน ทั้งยังเป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่สําคัญและได้รับความสนใจจากประเทศคู่ค้า จน
มีการลงนามความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน +1 ไปแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย,
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
ความตกลงเปิดการค้าเสรี (FTA) เหล่านี้ส่งผลให้อาเซียนมีอํานาจต่อรองในเวทีระดับโลก ทั้งเวที องค์การ
การค้าโลก (WTO) หรือการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (APEC) และที่สําคัญการรวมกลุ่มนี้ยังได้ช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน จากการศึกษาระบุว่า การรวมกลุ่ม AEC จะทําให้อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็น 8-10% ต่อปี และเพิ่มรายได้ที่แท้จริงอีก 5.3% คิดเป็น
มูลค่า 69,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
แม้ว่าการเปิดตลาดภายใต้กรอบอาเซียนจะสร้างประโยชน์ให้กับภาคการส่งออก แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้
เช่นกันว่า การเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าภายในประเทศได้
เช่นเดียวกัน
ข้าว
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก มีความคาดหวังการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ว่าจะทําให้ภาษีนําเข้าข้าวของตลาดอาเซียนลดลงเป็น 0% ซึ่งจะช่วยเปิดตลาดส่งออก
ข้าวไทยไปยั งกลุ่มประเทศอาเซียนให้ได้มากขึ้น แต่แท้ที่จริงแล้ว การลดภาษีนําเข้าข้าวของประเทศสมาชิก
อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, และฟิลิปปินส์ ต่างกําหนดให้สินค้าข้าวอยู่ในรายการสินค้าที่มีความ
อ่อนไหวสูง (Sensitive List) และยังคงอัตราภาษีนําเข้าอยู่ระหว่างร้อยละ 30-40 อยู่ รวมทั้งมีการใช้มาตรการที่มี
ใช่ภาษีในการนําเข้าข้าวด้วย
นอกจากนี้สินค้าข้าวไทยยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านราคากับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันเอง
อาทิ เวียดนาม กัมพูชา และในอนาคตอาจจะเป็นเมียนมาร์ซึ่งมีต้นทุนในการผลิตข้าวต่ํากว่าประเทศไทย ส่งผลให้
ส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกข้าวไทยในอาเซียนปรับลดลง
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โดยผลศึกษาตลาดข้าวอาเซียนของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า
การส่งออกข้าวเวียดนามกับข้าวไทยในตลาดอาเซียนระหว่างปี 2547-2551 ปรากฏข้าวไทยมีอัตราการขยายตัว
ลดลงเมื่อเทียบกับข้าวเวียดนาม นับตั้งแต่ปี 2548 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังตลาดอาเซียนมีการขยายตัว 94.2%
ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 67.5% ขณะที่ไทยมีอัตราการขยายตัวเพียง 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 31.1% เท่านั้น
และหลังจากนั้นเป็นต้นมา แม้ข้าวไทยจะมียอดการส่งออกข้าวในตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถ
แย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวจากเวียดนามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวคุณภาพต่ํา เวียดนามมีราคาขายถูกกว่าข้าวไทยมาก
ยกตัวอย่าง ราคาข้าวขาว 5% ของไทยสูงกว่าเวียดนามเฉลี่ย 30 เหรียญสหรัฐ/ตัน และในปี 2552 ราคาข้าวขาว
5% ของไทยสูงกว่าเวียดนามถึง 123 เหรียญสหรัฐ/ตัน สาเหตุที่ต้นทุนข้าวไทยสูงกว่าข้าวเวียดนามอาจจะมาจาก
นโยบายของรัฐบาล อาทิ การรับจํานําข้าวสูงกว่าราคาตลาดโลก ซึ่งจัดเป็นการอุดหนุนชาวนาโดยตรง ส่งผลให้ข้าว
ไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้
ที่สําคัญการที่ ราคาข้าวไทยสูงเกินความเป็นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายรับจํานําของรัฐบาล อาจจะทํา
ให้ข้าวราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชาทะลักเข้ามาภายในประเทศผ่านตามแนวชายแดนได้ ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์เดียวกันกับกรณีของน้ํามันปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง เมล็ดกาแฟดิบ และน้ําตาล เป็น
ปัญหาต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สถานการณ์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศก็คือ มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง อุ ต สาหกรรมผลิ ต อาหารสั ต ว์ ส่ ง ผลให้ ต้ อ งเปิ ด ให้ มี ก ารนํ า เข้ า ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ จ ากต่ า งประเทศ
จากการศึกษาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าภายหลังการเปิดเสรีในปี 2558 ที่อัตราภาษีนําเข้าข้าวโพด
จะลดลงเป็นร้อยละ 0 จะมีการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาภายในประเทศมากขึ้น
แม้ว่าการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะแรกจะยังมีปริมาณไม่มากนัก แต่ในระยะยาวการนําเข้าข้าวโพด
จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัททางด้านปศุสัตว์ไทยได้เข้าไปส่งเสริมการลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ
พืชชนิดอื่นๆ รวม 10 รายการในลักษณะ Contract Farming ภายใต้โครงการความร่วมมือสาขาการเกษตรและ
อุ ต สาหกรรมภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี -เจ้ า พระยา-แม่ โ ขง (Ayeyawady-Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ระหว่างกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และ
เวียดนาม โดยได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าและไม่ต้องมีใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (Certicate of Origin : C/O)
เป็นโครงการนําร่องอยู่แล้ว โดยพืชทั้ง 10 รายการ ได้แก่ ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ละหุ่ง, มันฝรั่ง,
ข้าวโพดหวาน, มะม่วงหิมพานต์, ยูคาลิปตัส, ลูกเดือย และ ถั่วเขียว ผิวมัน ในอนาคตจะเข้ามากดราคาสินค้า

132

เกษตรภายในประเทศ เหมือนกับที่กําลังเกิดขึ้นจากการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกลุ่ม ACMECS อยู่ในปัจจุบัน
จนต้องมีการกําหนดระยะเวลาการนําเข้าในที่สุด
ถั่วเหลือง
ปัจจุบันผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทยที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องลดภาษีเป็น 0% ในปี 2553 ทําให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
โรงงานผลิตน้ํามันถั่วเหลืองกับ โรงงานผลิตอาหารสัตว์สามารถนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองได้ในราคาที่
ถูกลง ในระยะสั้นอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง เนื่องจากรัฐบาลมีระบบการนําเข้าภายใต้
โควตาและบังคับให้โรงงานรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองในราคาประกัน
แต่ในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบให้จํานวนเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองลดลง เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน
อาทิ เวียดนาม ลาว สามารถปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าผลผลิตถั่ว
เหลืองไทย หากประเทศเหล่านี้สามารถพัฒนาผลผลิตต่อไร่และต้นทุนการผลิตให้ต่ํากว่าประเทศไทย จะยิ่งมีเมล็ด
ถั่วเหลืองราคาถูกทะลักเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น จนถูกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกดราคารับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง
จากเกษตรกรในที่สุด
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ศักยภาพ ข้าว, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, กาแฟ, มันสําปะหลัง กับ AEC ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม
ปาล์มน้ํามันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรของไทย โดยเฉพาะทางภาคใต้ รวมถึง ยัง
ส่งผลให้ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านความมั่นคงทางด้านอาหารประเภทน้ํามัน โดยน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ของไทยถือ
ได้ว่ามีมาตรฐานการผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มรายใหญ่ของโลก เนื่องจาก
เป็นน้ํามันที่มีลักษณะใส ไม่มีตะกอน และไม่เป็นไข
สําหรับพันธกรณีการเปิดตลาดสินค้าน้ํามันปาล์มตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ส่งผลให้
ประเทศไทยต้องปรับลดอัตราภาษีนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบและน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์เหลือเพียงร้อยละ 5% ในปี 2556
จากอัตราภาษีภายใต้ข้อผูกพันสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งเดิมภาษีนําเข้าในโควตากําหนดอยู่ที่
ร้อยละ 20 หากเป็นภาษีนอกโควตากําหนดอัตราไว้ที่ร้อยละ 143% อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 ได้มีการยกเลิก
มาตรการโควตาภาษี แต่หันมาใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี หรือ NTBs แทนด้วยการกําหนดให้องค์การคลังสินค้า
(อคส.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้นําเข้าน้ํามันปาล์มในอัตราภาษีร้อยละ 0 ได้เพียงหน่วยงานเดียว
ส่วนการปรับลดภาษีนําเข้าน้ํามันปาล์มภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2553 ที่ต้องปรับ
ลดภาษีลงเหลือ 0% ประเทศไทยยังคงสงวนการนําเข้าภายใต้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เหมือนกับการนําเข้า
ภายใต้ AFTA ในทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํามันปาล์มดิบ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดย
อคส.ได้มีการนําเข้าน้ํามันปาล์มจากประเทศมาเลเซียเข้ามาเป็นระยะๆ
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่างชัดเจน เนื่องจากน้ํามันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้านมี
ราคาถูกกว่าน้ํามันปาล์มดิบไทย อาจจะมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดราคาประกันผล
ปาล์มทะลายให้กับเกษตรกรภายในประเทศ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน้ํามันปาล์มดิบของโรงงานสกัดน้ํามันปาล์ม
ดิบไทยสูงกว่าน้ํามันปาล์มดิบจากมาเลเซีย
ประกอบกับการทําสวนปาล์มในประเทศไทยเป็นระบบสวนขนาดเล็ก พันธุ์ปาล์มน้ํามันมีการพัฒนาน้อย
กว่าพันธุ์ปาล์มของมาเลเซีย ต้นทุนการผลิตของประเทศไทยจึงสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นการปรับลดภาษี
นําเข้าน้ํามันปาล์มจึงส่งผลกระทบการผลิตปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มทั้งระบบ ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม โรงสกัดน้ํามันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ํามัน
ปาล์มบริสุทธิ์ และผู้บริโภคในประเทศ ในแง่ที่ว่า จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ มี
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ราคาแพงเป็นระยะๆ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายไม่ยอมให้น้ํามันปาล์มบริสุทธิ์ปรับขึ้นราคาตามต้นทุน
การผลิตที่เพิ่มขึ้นได้
นอกจากนี้โอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ํามันให้แข่งขันกับมาเลเซียและอินโดนีเซียคงทําได้
ยากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรของไทยเป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดการบริหารจัดการและนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
ขณะที่ทั้งสองประเทศดังกล่าวมีการทําสวนปาล์มแปลงขนาดใหญ่ผ่านการบริหารจัดการสวนที่ดี และอุตสาหกรรม
การผลิตน้ํามันปาล์มยังไม่ได้รับการปกป้องจากรัฐบาลด้วย จึงกล่าวได้ว่าน้ํามันปาล์มของไทยเป็นสินค้าที่อยู่ใน
ภาวะเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง หากมีการปรับลดภาษีเป็นร้อยละ 0 และเปิดให้มีการนําเข้าได้โดยเสรี
กาแฟ
ปัจจุบันเมล็ดกาแฟดิบจากเวียดนามและสปป.ลาวทะลักเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น หลังจากกําหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องลดภาษีนําเข้าเมล็ดกาแฟลงเหลือร้อยละ 5% ตั้งแต่ปี 2553 และเหลือร้อยละ 0 ในปี
2558 จะยิ่งทําให้มีการนําเข้าเมล็ดกาแฟจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดกาแฟดิบพันธุ์อา
ราบิก้าที่ให้ผลผลิตและคุณภาพดีกว่ากาแฟไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็น กาแฟพันธุ์ โรบัสต้าเพาะปลูกในภาคใต้ของ
ประเทศ
ประกอบกับเวียดนามมีผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะที่ประเทศไทยมีผลผลิตไม่เพียงพอ
ต่อ ความต้ อ งการในประเทศ ทั้ งของโรงงานคั่ ว บดและอุ ตสาหกรรมที่เ กี่ ย วข้ อง อี กทั้ งต้ นทุ น การปลู ก กาแฟ
เวียดนามต่ํากว่ากาแฟไทย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นต้นทุนการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยว ดูแลรักษา ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน
ศัตรูพืช และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จึงเชื่อได้ว่า หลังการเปิดเสรีในปี 2558 เมล็ดกาแฟไทยจะไม่สามารถแข่งขันกับ
กาแฟเวียดนามและ สปป.ลาวได้ การเตรียมตัวของภาคเอกชนไทย ขณะนี้เริ่มมีการเข้าไปลงทุนปลูกกาแฟใน
สปป.ลาวเพิ่มขึ้น
มันสําปะหลัง
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลทางด้านบวกกับสินค้าเกษตร
อย่างมันสําปะหลังเพียงรายการเดียว เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลังได้มากที่สุดในอาเซียน โดยครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าประเทศ คู่แข่งอย่าง เวียดนามและอินโดนีเซีย
ค่อนข้างมาก ประกอบกับไทยมีต้นทุนการผลิตมันสําปะหลังต่อไร่ต่ํากว่ารวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
และการแปรรูปมันสําปะหลังในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแป้งมัน โรงงานแป้งแปรรูป และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังของไทยปัจจุบันขึ้นอยู่กับการส่งออก “มันเส้น” ไปยังประเทศจีน โดยที่มันเส้นไทยจะต้อง

135

แข่งขันทางด้านราคากับมันเส้นจีน มีข้อได้เปรียบอยู่ที่เวียดนามยังไม่สามารถผลิตมันเส้นเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ในตลาดจีนได้ แต่ข้อน่าเป็นห่วงในอนาคตก็คือ มันเส้นเวียดนามมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากกว่ามันเส้น
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “มันเส้นสะอาด” กลายเป็นประเด็นสําคัญขึ้นมาในช่วง 1-2 ปีนี้ หลังจากที่ผู้
นําเข้ามันเส้นจีนอาศัยเรื่องของความสะอาด-สิ่งเจือปนมากดราคามันเส้นไทย
ในทางกลับกัน เมื่อรัฐบาลไทยกําหนดนโยบายรับจํานํามันสําปะหลังภายในประเทศด้วยราคาที่สูงกว่า
ราคามันสําปะหลังในตลาดโลก ก็มักจะเกิดปรากฏการณ์ลักลอบนําเข้ามันสําปะหลังตามแนวชายแดน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกัมพูชา เข้ามาสวมสิทธิจํานํามันสําปะหลังภายในประเทศ เป็นปัญหาต่อเนื่องมาทุกปี แม้ว่าปริมาณการ
นําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านจะไม่มากพอที่จะส่งผลกระทบกับมันสําปะหลังไทยก็ตาม
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การเลี้ยง “หนอนกินเยื่อไผ่” แมลงอนาคตไกล ราคาดี
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
หลังจากกรมป่าไม้ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้าน “การเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่” หรือที่รู้จักในชื่อ “หนอน
รถด่วน” เพื่อเป็นอาชีพออกสู่สาธารณชน ก็มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทว่าข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูล
การเพาะเลี้ยงทางภาคเหนือ ที่มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นข้อสงสัยของผู้สนใจในพื้นที่อื่น ๆ
ว่าจะสามารถเพาะเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่แบบเดียวกันนี้ได้หรือไม่
ด้วยเหตุนี้ คุณกฤษณา ชายกวด นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ กรมป่าไม้ จึงได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ใน
การนําหนอนกินเยื่อไผ่มาเลี้ยงในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย แต่ทว่าด้วยข้อมูลสภาพที่อยู่ในธรรมชาติของหนอน
กินเยื่อไผ่ที่มีอากาศหนาว เย็น จึงได้เลือกพื้นที่ของอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีแปลงทดลองปลูกไผ่
ของสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ และในฤดูหนาวก็มีความหนาวเย็นใกล้เคียงกับทางภาคเหนือ เป็น
พื้นที่นําร่องในการเพาะเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่ในเชิงพาณิชย์
“หนอนกินเยื่อไผ่หรือรถด่วน เป็นระยะตัวหนอนของแมลงที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงมาก ทั้งยังมี
ราคาที่แพงมากด้วย ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ภาคเหนือออกเสาะหาตามธรรมชาติมาจําหน่ายกันจํานวนมาก ตนเอง
เห็นว่าแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนอนชนิดนี้ก็คือปล้องไม้ไผ่ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีเกษตรกรปลูกไผ่กันอย่าง
แพร่หลาย อีกทั้งไม้ไผ่ในธรรมชาติพื้นที่ต่าง ๆ ก็ยังมีอยู่ จึงมีความคิดที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่ใน
พื้นที่อื่น ๆ บ้าง”
คุณกฤษณา บอกว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือ มักมีผู้สนใจที่อยากเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่โทรเข้ามาสอบถามว่าที่
กรมป่าไม้มี พ่อแม่พันธุ์ของหนอนกินเยื่อไผ่ให้ไหม และที่ไหนสามารถเลี้ยงได้บ้าง ซึ่งข้อมูลตรงนี้ยังไม่ได้มี
การศึกษาว่านอกจากภาคเหนือแล้วพื้นที่อื่น ๆ เลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่ได้หรือไม่ ซึ่งก็เป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้
คิดว่าถ้าหากสามารถพัฒนาการเลี้ยงในพื้นที่อื่น ๆ ได้ก็เป็นเรื่องที่ดี จะเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้เกษตรกร
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทําสวนไผ่อยู่แล้ว ที่นอกจากจะขายหน่อไผ่และต้นไผ่ได้แล้วยังจําหน่ายหนอนกินเยื่อไผ่ที่
เพาะ เลี้ยงอยู่ภายในปล้องไผ่ได้อีกด้วย
“เริ่มแรก ได้คัดเลือกไผ่ที่เหมาะสมสําหรับการการเลี้ยง โดยเลือกต้นไผ่ชนิดที่มีลําขนาดใหญ่ เช่น ไผ่ซาง
ไผ่หม่าจู และไผ่กิมซุ่ง ซึ่งมีอยู่ในแปลงปลูกของสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้อยู่แล้ว และทําระบบน้ําอย่างดี
เพื่อให้ต้นไผ่มีความสมบูรณ์ที่สุด ต่อมาคือ เตรียมพ่อแม่พันธุ์ที่จะนํามาเลี้ยง โดยในช่วงแรกจําเป็นต้องหาจาก
ธรรมชาติ ซึ่งค่อนข้างหาได้ยากเนื่องจากมักถูกชาวบ้านเก็บไปตั้งแต่ระยะที่เป็นตัว หนอนจนหมด ทําให้ไม่เหลือ
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เป็นดักแด้หรือตัวเต็มวัย ดังนั้นการเตรียมพ่อแม่พันธุ์จึงต้องติดต่อประสานงานกับชาวบ้านที่หาหนอนรถ ด่วนเป็น
ประจําอยู่แล้ว เพื่อให้ได้ดักแด้มาใช้ในการทดลองเลี้ยงต่อไป”
คุณกฤษณา บอกว่าหนอนกินเยื่อไผ่ระยะตัวเต็มวัยที่เป็นผีเสื้อกลางคืน เมื่อผสมพันธุ์กันแล้วจะวางไข่ที่
โคนหน่อไผ่ เมื่อไข่ฟักออกมาตัวหนอนก็จะเจาะเข้าไปในหน่อไผ่ และอาศัยอยู่ในปล้องไผ่ โดยกินเยื่อไผ่เป็นอาหาร
เพียงอย่างเดียว ก่อนที่จะมาเข้าดักแด้บริเวณปล้องไผ่ที่เจาะเข้าไปในตอนแรก ไผ่ลําหนึ่งก็จะมีดักแด้จํานวนมาก
การเก็บพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติมาเลี้ยงต้องเก็บที่ระยะดักแด้นี้ แต่เนื่องจากในธรรมชาติผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้จะ
ผสมพันธุ์กันในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน ดังนั้นช่วงต้นปีนี้ก็ยังคงเป็นระยะตัวหนอนอยู่ จึงต้องกะระยะในช่วง
ที่เป็นดักแด้ให้ดี มิเช่นนั้นอาจทําให้พลาดในการหาพ่อแม่พันธุ์ที่จะนํามาเพาะเลี้ยงได้ โดยตัดปล้องไผ่ที่มีดักแด้
อาศัยอยู่มาปักชําไว้ และดูแลในห้องปฏิบัติการเพื่อรอให้ดักแด้ออกมาเป็นตัวเต็มวัย ก่อนที่นําไปเลี้ยงในแปลงปลูก
ไผ่ต่อไป
หนอนกินเยื่อไผ่เป็นระยะตัวหนอนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่ง ซึ่งว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นศัตรูของต้นไผ่
โดยตรง เนื่องจากตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกินเยื่อไผ่และอาศัยอยู่ภายในปล้อง แต่อย่างไรก็ตามตลอดวงจรชีวิตของ
ผีเสื้อกลางคืนชนิดนี้ไม่ได้ทําให้ต้นไผ่ตาย หรือสร้างความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้น เพียงแต่ทําให้ปล้องที่ถูกกัดกินเยื่อ
ไผ่และที่อาศัยอยู่สั้นกว่าปกติ แต่หากมองอีกแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดี เพราะปล้องเหล่านั้นมีเนื้อไม้ที่แข็งแรงกว่า
ปกติ ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่าเดิม
สําหรับการนํามาเลี้ยงในแปลงปลูกไผ่ ไม่ได้ปล่อยให้ตัวเต็มวัยผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระเหมือนในธรรมชาติ
หากแต่ใช้วิธีนําตาข่ายไนล่อนเย็บเป็นถุงยาวประมาณ 1 เมตร คลุมหน่อไผ่ที่ใช้เลี้ยง ใช้วิธีเลือกเลี้ยงในไผ่เป็นลํา ๆ
ไป ไม่ได้เลี้ยงทั้งหมดในแปลงที่ปลูก ซึ่งเป็นหน่อไผ่ที่ใช้เลี้ยงต้องมีอายุประมาณ 10-30 วัน จากนั้นจึงปล่อยผีเสื้อ
พ่อแม่พันธุ์ให้ผสมพันธุ์ในนั้น ในธรรมชาติผีเสื้อตัวผู้ตัวตัวเมียจะจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ในเวลากลางคืน โดยที่ตัว
เมียจะวางไข่บริเวณหน่อไผ่ เมื่อไข่ฟักตัวอ่อนก็จะเจาะเข้าไปในหน่อไผ่และอาศัยอยู่ข้างใน จากนั้นเราก็สามารถนํา
ตาข่ายไนล่อนออกได้ ไม่จําเป็นต้องคลุมไว้ตลอด
“การกินเยื่อไผ่ของหนอนชนิดนี้จะดําเนินไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของปล้องไผ่ ดังนั้นหากตัวหนอน
เจาะเข้าไปข้างในได้แล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จในขั้นแรก จากนั้นเพียงแค่รอให้หนอนเจริญเติบโตอยู่ข้างใน ซึ่ง
หากจะเก็บเป็นตัวหนอนเพื่อนํามาจําหน่าย จะเก็บเมื่อหนอนอายุได้ประมาณ 2 เดือน หากเก็บเร็วกว่านี้จะได้
หนอนที่มีขนาดเล็กเกินไปอาจจําหน่ายไม่ได้ราคา แต่ถ้าหากต้องการนําไปเพาะเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป ต้องรอนานถึง
1 ปี เพราะจากหนอนใช้เวลา 10 เดือนเพื่อเข้าดักแด้ จากนั้นอีกประมาณ 2 เดือนถึงจะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่
สามารถนําไปเพาะพันธุ์ต่อได้”
คุณกฤษณา บอกว่านอกจากมีเกษตรกรที่สนใจต้องการเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่ติดต่อเข้ามา อย่างต่อเนื่อง
แล้ว ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยีติดต่อเข้ามาขอพ่อแม่พันธุ์ด้วย เช่นกัน ทํา
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ให้เห็นถึงความต้องการทั้งของผู้บริโภคและผู้เลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้นใน อนาคต จึงคิดว่าถ้าหากพัฒนาการเลี้ยงหนอน
กินเยื่อไผ่โดยใช้วัตถุดิบอื่นที่มี คุณสมบัติและลักษณะเหมือนเยื่อไผ่ มาพัฒนาเป็นอาหารเลี้ยงตัวหนอน รวมถึง
สร้างอุปกรณ์การเลี้ยงโดยจําลองสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับ ภายในปล้องไม้ไผ่ ก็มีความเป็นไปได้
ที่นํามาสู่การเลี้ยงในระบบฟาร์มเช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่น ๆ ที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบัน ซึ่งนั่นก็เป็นขั้นต่อไป
ของการศึกษาวิจัยในโครงการนี้
“หากโครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่แล้วเสร็จ เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ
ให้แก่เกษตรกรทั่วไปได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกไผ่หรือมีสวนไผ่
อยู่แล้ว เพียงแค่นําผีเสื้อพ่อแม่พันธุ์ไปปล่อยเลี้ยง วิธีการก็ไม่ยุ่งยาก ทําให้นอกจากมีรายได้จากการขายหน่อไผ่
และต้นไผ่แล้ว หนอนกินเยื่อไผ่ก็สร้างรายได้ให้อีกทางด้วย ยิ่งในอนาคตแมลงจะเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญและ
ได้รับความนิยมมากขึ้น ความต้องการสูงขึ้น” คุณกฤษณา กล่าวในที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเลี้ยงหนอนกินเยื่อไผ่ (รถด่วน) ติดต่อได้ที่ งานวิจัยแมลงป่าไม้ กลุ่ม
งานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ กรมป่าไม้ โทร. 0-2561 4292-3 ต่อ 5475

เอกสารอ้างอิง
เกษตรกรก้าวหน้า. 2558. ต่อยอดเลี้ยง “หนอนกินเยื่อไผ่” แมลงอนาคตไกล ราคาดี. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/agriculturemag/posts/855495604488034:0 วันที่ 30 ส.ค. 58
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วิธีการเพาะเห็ดปลวก(เห็ดโคน)จากจอมปลวก
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ภายในรังปลวก จะมีสวนเห็ด (fungus garden) ซึ่งเป็นที่ๆปลวกขับถ่ายเนื้อไม้เศษซากเซลลูโลส ซึ่งผ่าน
กระบวนการเคี้ยวและการย่อยสลายไปเพียงบางส่วนในลําไส้ของปลวก สวนเห็ดจะชุ่มไปด้วยความเปียกชื้นที่สูง
มาก มีเส้นใยสีขาวของเห็ดราเจริญเติบโตทั่วไปหมดตามภาพ ที่เห็นนั้นคือ เส้นใยของเชื้อเห็ดราหลายชนิด รวมถึง
เชื้อเห็ดโคนด้วย ที่ปลวกนํามาเพาะเลี้ยง ปกติแล้วเชื้อเห็ดราที่เกิดอยู่ภายในสวนเห็ดของปลวกนั้น มีเชื้อเห็ด
ปะปนกันอยู่หลายชนิดเช่นเห็ดโคน, เห็ดก้านธูป ฯลฯปลวกจะกินตุ่มเห็ด และเส้นใยเห็ดราบนสวนเห็ดนี้เป็น
อาหาร ดังนั้นในสภาวะปกติปลวกจํานวนมหาศาลภายในรังจะกินเห็ดราบนสวนเห็ดจนไม่มีโอกาสที่ตุ่มเห็ดจะ
เจริญเติบโตกลายเป็นไปดอกเห็ดได้ทันเลย
เมื่ออากาศอบอ้าวและร้อนจัด ฝนตกหนักพื้นดินเปียกชุ่มและอ่อนตัว มันเป็นฤดูอพยพย้ายรังของปลวก
วรรณะสืบพันธุ์จํานวนมากนับแสนนับล้านตัว กลายร่างเป็นแมลงเม่าโบยบินออกไปจากรังปลวก ประชากรปลวก
ภายในรั ง ลดจํ า นวนลงอย่ า งรวดเร็ ว ปลวกที่ เ หลื อ กิ น เชื้ อ เห็ ด ราไม่ ทั น ตุ่ ม เห็ ด ภายในรั ง ปลวกจึ ง มี โ อกาส
เจริญเติบโตงอกทะลุขึ้นมาเหนือพื้นดินที่อ่อนนุ่มนี้ได้ มันช่างเป็นช่วงจังหวะเวลาอันเหมาะสมที่ธรรมชาติจัดให้
เพราะพื้นดินอ่อนนุ่มและชื้นแฉะ ซึ่งถ้าดินแห้งแข็งก็ไม่มีทางเลยที่เห็ดโคนจะแทงทะลุขึ้นมาขยายพันธุ์ได้ เมื่อดอก
เห็ดโคนบานเหนือพื้นดินมันจะปลดปล่อยสปอร์ขนาดเล็กๆฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ไกลออกไป ปลิวตกลงบนซาก
ใบไม้ เนื้อไม้ผุๆ แมลงเม่าเจ้าชาย และเจ้าหญิงที่เพิ่งสลัดปีกและจับคู่ผสมพันธุ์กันสร้างอาณาจักรใหม่ที่เกิดบนดิน
เปียกแฉะ อาณาจักรแรกเริ่มที่มีขนาดเพียงไม่กี่ตารางเซ็นติเมตร มันจะเริ่มออกหาอาหารไปคาบเศษซากใบไม้
ซากเนื้อไม้ซึ่งก็จะมีสปอร์ของเห็ดโคนปะปนติดอยู่ด้วย นํากลับมาสร้างเป็นสวนเห็ดขนาดเล็กๆ เพาะเลี้ยงเห็ด
และแพร่พันธุ์เพิ่มประชากรปลวก ขยายอาณาจักรให้ใหญ่โตเป็นจอมปลวก วนเวียนเป็นวัฏจักรไปไม่มีจบสิ้น
จํานวนจอมปลวกจึงทวีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าไม่มีศัตรูที่น่ากลัวอย่างมนุษย์ไปรุกรานมัน
ในธรรมชาติมีปลวกอยู่หลายชนิด แต่ผมเคยเห็นปลวกชนิดนี้มีเห็ดโคนเกิดรอบๆ ดอกเห็ดมีขนาดใหญ่ จึง
เลือกใช้จาวปลวกจากจอมปลวกชนิดนี้ วิธีขุดใช้เสียบหรือจอบขุดเบาๆ ไม่ต้องลึกมาก จะเจอจาวปลวกอยู่จํานวน
มาก เราเก็บมาแค่เล็กน้อยไม่ถึงขั้นต้องทําลายจอมปลวกทั้งหมด
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วิธีทํา
จาวปลวกเล็กน้อยประมาณหนึ่งกํามือ ต่อ ข้าวสวย 1 กิโลกรัม เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้า กัน ก่อน
จะเติมน้ําเปล่าลงไปอีก 20 ลิตร ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปลวกย่อยเซลลูโลสเองไม่ได้ ต้องอาศัยโปรโตซัว และเชื้อ
ราช่วย เราก็ประยุกต์ขยายเชื้อเหล่านั้นมาช่วยย่อยเศษใบไม้ใบหญ้าให้มันสลายตัวเร็วขึ้นหมักไว้ 7 วัน จุลินทรีย์
โปรโตซัวจะขยายตัวเป็นฝ้าสีขาว
เอารังปลวก 1 กํามือ ผสมข้าว 1 กิโล เติมน้ํา 20 ลิตร หมักใว้ในถัง วางในที่ร่มทิ้งใว้ 7-10 วัน แล้วเอาไป
ราดลง จอมปลวกข้างบ้าน หาฟางหรือใบใม้มาคลุม เสร็จแล้วให้รดน้ําพอชื้น ประมาณ 10-15 วันก็จะมีเห็ดโผล่
ขึ้นมา ไม่ต้องรอเป็นปี ก็มีเห็ดปลวก(เห็ดโคน) มาให้กิน
การนําไปใช้
ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกเอาใส่นา รดผัก ผลไม้ ให้ผสมน้ําให้ไก่กิน ก็ได้ผลดีคับ บางคนเอาไปรดบนโคนตันไม้
เค๊าบอกเกิดเห็ดโคนขึ้นมา
ใช้อัตราส่วนประมาณ 1 ลิตร /น้ํา 10 ลิตรใช้ฉีดพ่นเพื่อย่อยสลายเศษวัชพืช(หมักทําปุ๋ยหมัก) หรือย่อย
สลายตอซังข้าวก่อนทําการไถประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นไถกลบ และหากจะนําไปรดโคนต้นเพื่อบํารุงพืชผลอื่นๆก็
ได้เช่นกัน ในอัตราส่วนข้างต้น ไม่ตายตัวสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
การเพาะเห็ดโคนจากจุลินทรีย์ปลวก
นําน้ําจุลินทรีย์จาวปลวกนี้ ไปราดที่จอมปลวก คลุมด้วยฟางข้าวหรือใบไม้ รดน้ําพอชื้น ประมาณ ๑๐ วัน
ก็จะมีเห็ดโคนขึ้น นําไปประกอบอาหารที่เป็นเห็ดโคนธรรมชาติไร้สารเคมี เป็นเมนูอาหารที่วิเศษมากครับ”
เห็ดโคน หรือ เห็ดปลวก เป็นเห็ดใน genus (สกุล)Termitomyces ยกตัวอย่างเช่น Termitomyces
fuliginosus ซึ่งชนิด ( species) นี้จะรสชาติดี และเป็นที่นิยมกินกันมากที่สุด
เห็ดโคนจะมีให้เรากินในช่วงเวลาไหน? ความจริงอยากจะตอบว่า จริงๆแล้วเห็ดโคนสามารถมีได้ทุกเวลา
ของปี แต่จะมีเงื่อนไขสําคัญว่า สภาพดินฟ้าอากาศจะต้องเอื้ออํานวยนั่นคืออากาศต้องร้อนอบอ้าวผิดปกติ อย่างที่
เรียกกันว่า ” ร้อนเห็ด ” มีฝนตกลงมาอย่างหนัก และที่สําคัญคือจะต้องมีแมลงเม่า ( หรือเขียนผิดๆว่าแมงเม่า )
จํานวนมากบินออกมาจากรังปลวก การที่แมลงเม่าทิ้งรังทําให้ เห็ดโคนในรังปลวกเหลือเพียงพอที่จะแทงทะลุดิน
ออกมาให้เราได้กินกัน จากเงื่อนไขที่ปลวกทิ้งรังข้างต้นนี้ เราจึงพบว่าเห็ดโคนส่วนใหญ่จะออกในฤดูฝน แต่ในฤดู
หนาวเดือนธันวาคมก็ยังพบว่ามีเห็ดโคนบางชนิด เช่นแถวจังหวัดนนทบุรีจะมีเห็ดโคนข้าวตอกซึ่งเป็นเห็ดโคนขนาด
เล็กออกมาให้เรากินกัน แต่อย่างไรก็ตามจะมีเห็ดโคนออกมามากในช่วงเทศกาลกินเจคือเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
ของทุกปี
การพยายามเพาะเห็ดโคน มีมานานมากแล้ว ย้อนหลังไปไม่ต่ํากว่า 40 ปี สมัยแรกถึงขั้นทะลายรังปลวก
มากมาย นํามาศึกษาในห้องทดลอง ด้วยสมมุติฐานต่างๆ รวมทั้งมีบริษัทห้างร้านที่ให้เงินทุนวิจัย ด้วยหวังว่าถ้า
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สําเร็จก็จะนํามาซึ่งความร่ํารวยอย่างมหาศาล แม้ในปัจจุบันนี้ สมมุติฐานแทบทุกชนิดก็ถูกนํามาทดลองจนหมด ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องแก๊สในรังปลวก มีผลต่อการกระตุ้นเส้นใยเห็ดหรือไม่ เพราะภายในรังปลวกจะมีแก๊สมีเทนในปริมาณ
ที่เหมาะสมจํานวนหนึ่ง ทดลองถึง อุณหภูมิ ความดัน สารละลายในรังปลวก ฯลฯ ในสมัยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์
ถึงขั้นพยายามตัดต่อหน่วยพันธุกรรม ( DNA ) ของเห็ดโคน เพื่อจะเพาะเลี้ยงมันขึ้นมาเองให้ได้ จนแล้วจนรอดก็ยัง
ทําไม่สําเร็จ จนบางคนทนไม่ไหวขุดรังปลวก นํามาไว้ข้างบ้าน นําอาหารมาเลี้ยงดูปลวกเช่นใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง
เล็กๆ เพื่อจะได้อาศัยกินเห็ดโคนเล็กๆน้อยๆ ในบางช่วงเวลาก็ยังดี
และในที่สุดทุกวันนี้ พวกเราจะพูดสรุปกันว่า "ถ้าจะเพาะเห็ดโคน ก็ต้องเลี้ยงปลวกด้วย ” ว่าแต่อย่าเพาะ
เห็ดใกล้บ้านนะครับกลัวจะไม่เหลือเสาบ้าน ควรที่จะเพาะในป่านะครับ ด้วยชื่อเสียงความมีรสชาติอร่อยของ
เห็ ด โคน ภายหลั ง จึ ง มี ค นสมองใส ได้ นํ า เห็ ด ชนิ ด อื่ น นํ า มาตั้ ง ชื่ อ ให้ ค ล้ า ยเห็ ด โคน (แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ ห็ ด สกุ ล
Termitomyces ) นําออกมาวางขาย ซึ่งมองในแง่ทางเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่น่ายินดี เพราะเกษตรกรจะได้มีรายได้
ประเทศชาติมีเงินหมุนเวียน

เอกสารอ้างอิง
อุดร365. 2558. วิธเี พาะเห็ดปลวก(เห็ดโคน) จากจอมปลวก ได้กินทัง้ ปี. สืบค้นจาก
http://udon365.com/2015/03/23/วิธีเพาะเห็ดปลวกเห็ดโคน-จากจอมปลวก-ได้กินทั้งปี/ วันที่ 1
ก.ย. 2558
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การ“ปลูกข้าวโพดในที่นา” ผลผลิตได้ราคา ลดปัญหาน้ําแล้ง
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
คุณสมศักดิ ภู่เณร บ้านเลขที่ 8 หมู่ 2 ตําบลบ้านเชี่ยน อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (โทร. 08-67694058) เป็นหนึ่งในชาวนาอีกหลายสิบครอบครัวในพื้นที่ ที่ได้พลิกผืนนามาปลูกข้าวโพดในฤดูแล้ง ซึ่งให้ข้อมูลกับ
“เกษตรกรก้าวหน้า” ว่าพื้นที่นากว่า 38 ไร่ ปกติปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง คือนาปีกับนาปรัง ทว่าปีนี้น้ํามีค่อนข้าง
น้อยและรัฐบาลก็ได้มีการประกาศให้งดทํานาปรัง ปีนี้จึงปลูกข้าวได้เพียงแค่ครั้งเดียว
“ขณะที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะทําอะไรกับผืนนาที่ว่างอยู่ ทางบริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ มีโครงการมาแนะนํา
ให้เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทและใกล้เคียงมาปลูกข้าวโพดในที่ นา ซึ่งตนเองก็เห็นว่าน่าสนใจ เพราะไหน ๆ ก็ไม่ได้
ทํานาปรังอยู่แล้ว จึงได้ตัดสินใจลองเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ เพื่อจะปลูกข้าวโพดแทนการทํานาปรัง”
คุณสมศักดิ บอกว่าก่อนเริ่มขั้นตอนการปลูก ทางบริษัทฯ ได้พาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน
กับเกษตรกรพื้นที่อื่น ๆ ก็ได้รับความรู้ในการปลูกข้าวโพดและเห็นว่าการปลูกข้าวโพดในพื้นที่นาสามา ถทําได้ ทั้ง
ยังได้ผลผลิตที่ดีไม่แตกต่างกับการปลูกพื้นที่ดอน ทําให้ยิ่งมีความมั่นใจแม้ไม่เคยมีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ปลูกข้าวโพดมา ก่อนก็ตาม
“ได้เริ่มปลูกจริง ๆ ในเดือนพฤศจิกายน (2557) ซึ่งมีนักวิชาการเข้ามาคอยให้คําแนะนําตั้งแต่แรก สําหรับ
วิธีการปลูก เนื่องจากเป็นพื้นที่นาจึงต้องมีการไถดะก่อน ด้วยผาน 3 ซึ่งพรวนดินได้ค่อนข้างลึก ทั้งนี้เนื่องจากราก
ข้าวโพดดูดซึมธาตุอาหารอยู่ระดับ 30 เซนติเมตร จากผิวดิน ดังนั้นหากใช้ผานอื่น ๆ อาจทําให้การพรวนดินไม่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดเท่าที่ควร”
หลังจากไถดะแล้วเสร็จ ก็สูบน้ําเข้าแปลง โดยปล่อยน้ําลงแปลงไม่ต้องให้ท่วมมาก ปล่อยทิ้งไว้ให้ดินดูดน้ํา
จนแห้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินด้วย บางครั้งปล่อยทิ้งไว้นานหน่อยเพื่อให้ดินดูดน้ําจนหมด ขั้นตอนการสูบน้ําเข้า
แปลงถือเป็นขั้นตอนสําคัญที่เกษตรกรควรทําทุกครั้ง เพราะเกษตรกรบางรายเมื่อเห็นดินมีความชื้นสูงแล้วมักไม่
สูบน้ําเข้า ทําให้หลังจากไถแปรแล้ว หน้าดินถูกเปิดออก ทําให้ดินแห้งอย่างรวดเร็ว ยิ่งปลูกช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนที่มีลมหนาวและอากาศค่อนข้างแห้งด้วย ทําให้ดินแห้งจนหยอดเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ จําเป็นต้องสูบน้ําเข้า
แปลงใหม่ ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือดินอัดตัวกันแน่น ทําให้เมล็ดพันธุ์ที่หยดลงไปมีอัตราการงอกต่ํา
ในกรณีที่ดินมีความชื้นเพียงพอสามารถหยอดเมล็ดพันธุ์ได้และมีอัตราการงอก ปกติ แต่ดินจะเริ่มแห้งเมื่อ
ข้าวโพดมีอายุได้สักประมาณ 10-15 วัน ทําให้รากข้าวโพดเจริญเติบโตต่อไม่ได้ ใบมีอาการเหี่ยวเฉา และเมื่อให้น้ํา
ในระยะนี้อาจทําให้ข้าวโพดน็อกน้ําตายได้ ดังนั้นควรสูบน้ําเข้าแปลงตั้งแต่แรกก่อนการไถแปร ไม่เช่นนั้นขั้นตอน
ต่าง ๆ ของการปลูกข้าวโพดจะผิดเพี้ยนไปทั้งหมด
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“เมื่อสูบน้ําเข้าไปประมาณ 7-10 วัน ก็ไถแปรด้วยผาน 7 พร้อมกับใช้รถปั่นให้ดินมีความร่วนซุ่ยยิ่งขึ้น ทิ้ง
ไว้ 1 คืน วันต่อมาใช้รถลงหยอดเมล็ดพันธุ์ปลูกได้ พร้อมกับใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ก็ได้ แต่
ถ้าให้ดีควรมีการตรวรสอบสภาพดินก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่ปลูกขาดธาตุอาหารตัวไหน แล้วค่อยเสริมปุ๋ยลงไป
ตามความเหมาะสม ไร่หนึ่งใช้ปุ๋ยรองพื้นประมาณ 25-30 กิโลกรัม ส่วนเมล็ดพันธุ์ เลือกใช้ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์
แปซิฟิก 999 และพันธุ์ แปซิฟิก 339 ซึ่งทั้ง 2 พันธุ์มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ ฝักใหญ่ น้ําหนักดี มีอายุเก็บเกี่ยว
ค่อนข้างเร็ว ไร่หนึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ 2.8-3 กิโลกรัม”
หลังจากปลูกและเมล็ดเริ่มงอกใหม่ ๆ ช่วง 25 วันแรก เป็นระยะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องสังเกตดูว่ามี
แมลงเข้าทําลายหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนอนที่กินใบ หากมีการระบาดต้องฉีดพ่นยา เมื่อปลูกได้ประมาณ 25-30
วัน ข้าวโพดสูงประมาณ 1 ฟุต เริ่มทํารุ่น ซึ่งก็คือการยกร่อง พรวนดิน กําจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยให้ต้นข้าวโพดไป
พร้อม ๆ กัน โดยใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมกับยูเรีย ประมาณ 25 กิโลกรัม / ไร่ และใส่ปุ๋ยอีกครั้งเมื่อข้าวโพดออก
ดอกหรือประมาณ 50-55 วัน ใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกัน ใส่บริเวณโคนต้นอีก 25 กิโลกรัม / ไร่
สําหรับการให้น้ํา หลังจากทํารุ่นเสร็จ 5-10 วัน ก็ให้น้ํา โดยใช้วิธีการปล่อยน้ําจากหัวแปลงให้ไหลไปจนถึง
ท้ายแปลงแล้วก็ปล่อยน้ําออก ไม่ปล่อยให้ท่วมหรือขังอยู่ในแปลงนาน เพราะทําให้ข้าวโพดน็อกน้ําเสียหายได้
เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวโพดใหม่ ๆ มักมีปัญหาเรื่องการระบายน้ํา ดังนั้นควรมีวิธีจัดการให้ดี และสิ่งที่ต้องพิจารณา
ควบคู่กับการให้น้ําคือ พยากรณ์อากาศ เพราะถ้าหากให้น้ําและระบายน้ําออกอย่างเหมาะสมแล้ว แต่ถ้ามีฝนตกลง
มาทีหลัง ก็ทําให้ต้นข้าวโพดน็อกน้ําได้เช่นกัน
หลังจากการทํารุ่น เน้นการดูแลการให้น้ําเป็นหลัก โดยพิจารณาตามลักษณะของใบข้าวโพด ถ้าใบเริ่ม
เหี่ยวก็ให้น้ํา โดยวิธีเดียวกันคือ ปล่อยน้ําจากหัวแปลงให้ไหลจนสุดท้ายแปลงแล้วปล่อยออกทันที ซึ่งโชคดีพื้นที่นี่
เป็นดินร่วนปนทราย การระบายน้ําจึงค่อนข้างดี ไม่มีปัญหาน้ําขัง แต่ถ้าให้ดีเดือนหนึ่งควรให้น้ําประมาณ 2 ครั้ง
หรือให้ทุก 15 วัน โดยเฉพาะช่วงต้นเริ่มตั้งใบธงและออกดอกหัวอย่าให้ข้าวโพดขาดน้ําโดยเด็ดขาด หลังจากปลูก
ประมาณ 120-130 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
“การเก็บเกี่ยวผลผลิตสามารถทําได้ 2 วิธีคือ การใช้แรงงานคนเก็บและการใช้รถเก็บ แต่สําหรับตนเอง
เลือกใช้รถเกี่ยว ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า รถจะเก็บและสีเป็นเมล็ดไปพร้อมกัน วันหนึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ถึง 20-30 ไร่ พื้นที่ปลูก 38 ไร่ ใช้เวลาเก็บเกี่ยวเพียง 2 วันเท่านั้น ต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวอยู่ที่ตันละ 600 บาท และ
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ ส่วนใหญ่เจ้าของรถเก็บเข้าโพดเป็นเจ้าของลานตาก ซึ่งรับซื้อผลผลิตไปพร้อมกัน โดยราคา
ขึ้นอยู่กับความชื้นของผลผลิต ความชื้นที่ 14 เปอร์เซ็นต์ ได้ราคา 8 บาท / กิโลกรัม สําหรับผลผลิตของตนเอง มี
ความชื้นที่ประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ ได้ราคาที่ 7 บาทกว่า”
คุณสมศักดิ บอกว่าการปลูกข้าวโพดใช้ระยะเวลาใกล้เคียงกับการทํานา แต่ข้าวโพดมีขั้นตอนน้อยกว่า อีก
ทั้งใช้น้ําน้อยกว่าการทํานามาก ที่สําคัญต้นทุนการผลิตข้าวโพดต่ํากว่าการทํานาพอสมควร เนื่องจากนาต้องมีการ
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ไถหลายรอบ ใช้ปุ๋ยและยามากกว่า ทําให้ต้นการทํานาปรังในปัจจุบันอยู่ที่ไร่ละ 6,000 บาท ขณะที่การปลูก
ข้าวโพดมีต้นทุนเพียงไร่ละ 4,000 บาทเท่านั้น ส่วนผลผลิตที่ได้ เฉลี่ยไร่ละประมาณ 1 ตัน ทําให้มีรายได้และกําไร
เป็นที่น่าพอใจพอสมควร
“อย่างไรก็ตามหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดแล้วเสร็จ ต้องเตรียมดินเพื่อทํานาปีรอบต่อไป ซึ่งเป็นพืช
ที่เหมาะสมกับพื้นที่นี้มากกว่า แต่แน่นอนว่านับจากนี้ไปวิถีชีวิตด้านการเกษตรต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อ
ถึงฤดูแล้งก็ปลูกข้าวโพดสลับกับการทํานาไปเรื่อย ๆ ซึ่งค่อนข้างคุ้มค่ากว่าการทํานาปรัง อีกทั้งยังไม่ต้องเสี่ยงเรื่อง
ของน้ําแล้งที่สร้างความเสียหาย ที่สําคัญต้นทุนการผลิตข้าวโพดน้อยกว่า ขณะที่ได้ผลกําไรที่มากกว่าอีกด้วย”
คุณสมศักดิ ทิ้งท้ายว่าเกษตรกรพื้นที่อื่น ๆ ถ้าหากปีไหนน้ําแล้งไม่เพียงพอที่ทํานาปรัง เกษตรกรสามารถ
ปลูกพืชน้ําน้อยอื่น ๆ ทดแทนได้ อย่างเช่นข้าวโพดก็เป็นพืชอีกชนิดที่น่าสนใจ ปลูกง่ายและให้ผลผลิตดี ชาวนาไม่
ควรหวังรายได้เพียงด้านเดียวจากการปลูกข้าว เพราะค่อนข้างมีความเสี่ยง โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่ต้องปลูกนอก
ฤดู ทั้งเสี่ยงที่จะเสียหายเนื่องจากน้ําไม่พอ ทั้งยังใช้ต้นทุนการผลิตที่สูง ขณะที่ราคาข้าวยังไม่ดีเท่าที่ควร
“สําหรับจังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในฤดูกาล นี้ และรัฐบาลก็มีการรณรงค์
งดทํานาปรัง ทางจังหวัดได้หารือกับทางบริษัทฯ ให้สนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยกว่า
เพื่อให้เกษตรกรนําไปปลูกในพื้นที่นาแทนการทํานาปรัง ทางบริษัทฯ ก็ยินดี เพราะเชื่อว่าเกษตรกรสามารถปลูก
และประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเหมือนกับ พื้นที่อื่น ๆ เพียงแต่ช่วงปีแรกผลผลิตอาจยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ จึงเริ่มดําเนินโครงการ โดยตั้งใจใช้อําเภอหันคาเป็นพื้นที่นําร่อง
ซึ่งมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 500-1,000 ไร่ แต่เมื่อดําเนินการจริง ๆ มีเกษตรกรสนใจจํานวนมากทั่วทั้ง
จังหวัด ทําให้มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดในที่นามากถึง 3,000 ไร่”
คุณยงค์ยุทธ บอกว่าช่วงแรกของการส่งเสริมอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเล็กน้อย ต้องมีการให้ความรู้เกษตรกร
พร้อมพาไปศึกษาดูงาน พร้อมกับมีนักวิชาการเข้ามาให้ความรู้อยู่ตลอด เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรทํานาเพียง
อย่างเดียวจึงไม่มีประสบการณ์ด้านการ ปลูกข้าวโพด การเริ่มต้นอาจยังมีปัญหาการระบายน้ําในแปลงปลูกบ้าง
อัตราการงอกบ้าง แต่เชื่อว่าหลังจากการปลูกได้สัก 1-2 รุ่น เมื่อเกษตรกรได้เรียนรู้ การจัดการดูแลต่าง ๆ รวมถึง
ผลผลิตก็ดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่เท่าที่ได้ตรวจสอบพบว่า แม้เป็นการปลูกครั้งแรกแต่ส่วนใหญ่ก็ประสบผลสําเร็จเป็น
อย่างดีในแง่ของผล ผลิต
“หลังจากนี้จะใช้พื้นที่ของจังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่นําร่องการปลูกข้าวโพดใน ที่นาก่อนที่ขยายไปในพื้นที่
อื่น ๆ ต่อไป ปัจจุบันโครงการปลูกข้าวโพดในนา มีพื้นที่รวมกว่า 600,000 ไร่ เป็นพื้นที่ใหม่ประมาณ 20,000 ไร่
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง ทั้งจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี อ่างทอง สิงห์บุรีและชัยนาท ทั้งนี้
เพราะการปลูกข้าวโพดใช้น้ําค่อนข้างน้อย ตลอดการปลูกใช้น้ําเพียง 5-7 ครั้งเท่านั้น หรือประมาณ 400-600
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มิลลิลิตร / ไร่ / รุ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินและการระบายน้ําของดินด้วย ซี่งโดยรวมก็สามารถลดการใช้น้ําใน
ยามแล้งได้เป็นอย่างดี”
สําหรับต้นทุนการผลิต การปลูกข้าวโพดมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3,000-4,000 บาท ขณะที่ต้นทุนการทํา
นาปรังสูงถึง 6,000 บาท ราคา ณ ปัจจุบัน เกษตรกรทํานาจะมีผลกําไรเพียงไร่ประมาณ 1,000 บาทเท่านั้น
ขณะที่ข้าวโพดเกษตรกรมีกําไรไร่ละ 5,000-6,000 บาท เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกษตรกรให้ความสนใจกับการ
ปลูกข้าวโพดในที่นาเป็น จํานวนมาก
“ส่วนต่างของต้นทุนที่เห็นชัดเจนก็คือ ค่ายากําจัดแมลงและสารเคมีกําจัดวัชพืช ข้าวโพดมีศัตรูพืช
ค่อนข้างน้อย ที่สําคัญการปลูกข้าวโพดในนาซึ่งเป็นหน้าแล้ง หญ้าจึงไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้ว ทําให้ไม่ต้องใช้สารนเคมีฉีด
พ่น ส่วนปุ๋ยใช้เพียงแค่ 1-2 ครั้งเท่านั้น เฉลี่ยไม่เกิน 50 กิโลกรัม / ไร่ โดยหลังจากทํารุ่นเสร็จ เกษตรกรดูแลเรื่อง
น้ําเพียงอย่างเดียว 15-20 วัน ครั้ง ต่างจากการทํานาที่ต้องคอยมาดูแลเกือบทุกวัน”
คุณยงค์ยุทธ บอกอีกว่าสําหรับการปลูกข้าวโพดในที่นาแทนการปลูกนาปรังฤดูหน้า ควรเริ่มปลูกตั้งแต่
เดือนตุลาคม ปีนี้ส่วนใหญ่ปลูกพฤศจิกายน ค่อนข้างจะช้าไปสักหน่อยเพราะเกษตรกรยังไม่มีประสบการณ์
เท่าที่ควร ปีหน้าหากช่วงเวลาปลูกเหมาะสม เกษตรกรรู้วิธีการจัดการมากขึ้น ก็ทําให้ได้ผลผลิตมากกว่าปีนี้อย่าง
แน่นอน ทําให้ชาวนามีทางเลือกในอาชีพมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ราคาข้าวไม่ดีเกษตรกรอาจมาปลูกข้าวโพดแทน
ได้
สําหรับเรื่องตลาดข้าวโพด หากมีการผลิตจํานวนมาก จะทําให้มีปัญหาล้นตลาดจนราคาตกต่ําหรือไม่ ซึ่ง
เรื่องนี้ คุณยงค์ยุทธ ให้ข้อมูลว่า ข้าวโพดที่เกษตรกรปลูกทั้งหมดเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล่าวคือ ผลผลิตที่ได้นําไป
เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม และอย่างที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่เนื้อ
ที่สําคัญของโลก รวมถึงมีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญอื่น ๆ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีความต้องการ
ข้าวโพดเพิ่มขึ้นทุกปี
“ปัจจุบันความต้องการข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของไทยอยู่ที่ประมาณ 5-6 ล้านตัน / ปี ขณะที่
เกษตรกรสามารถผลิตได้เพียง 4 ล้านตัน / ปีเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือต้องนําเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงนําเข้า
วัตถุดิบอื่นมาทดแทน เช่น ข้าวสาลี ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวสาลีคุณภาพต่ํา นํามาบริโภคไม่ได้จึงถูกจําหน่ายเพื่อ
นําไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ คุณภาพจึงสู้วัตถุดิบของไทยไม่ได้ โดยเฉพาะข้าวโพดหน้าแล้งเป็นที่ต้องการของโรงงาน
อาหารสัตว์อย่างมาก ทําให้ได้ราคาที่ดี เนื่องจากข้าวโพดเก็บเกี่ยวหน้าแล้งไม่มีปัญหาความชื้นและเชื้อรา ซึ่งมีผล
ต่อคุณภาพของอาหารสัตว์โดยตรง เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่า การปลูกข้าวโพดในที่นา สามารถจําหน่ายได้ราคาและ
เป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน” คุณยงค์ยุทธ กล่าวในที่สุด
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เอกสารอ้างอิง
เกษตรกรก้าวหน้า. 2558. เกษตรกรหันคา “ปลูกข้าวโพดในทีน่ า” ผลผลิตได้ราคา ลดปัญหาน้าํ แล้ง. สืบค้น
จาก https://www.facebook.com/agriculturemag/posts/855494454488149:0 วันที่ 30 ส.ค. 58
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วิธีการเพาะเชื้อเห็ดฟางจากต้นกล้วย และการปลูกกระชายส่งขาย
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
วิธีการเพาะเชือ้ เห็ดฟางจากต้นกล้วย
ในการเพาะเชื้อเห็ดทุกวิธี เชื้อเห็ดจัดว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเพาะเห็ด มีเกษตรกรและชาวบ้าน
มากมายที่มีความสนใจจะเพาะเห็ดไว้บริโภคเอง หรือเพื่อสร้างรายได้เป็นอาชีพ แต่เนื่องจากเชื้อเห็ดที่จะนํามา
เพาะนั้นหาซื้อได้ยากในบางพื้นที่ หรือที่มีขายก็มักจะไม่ค่อยมีคุณภาพที่แน่นอน ทําให้ผลผลิตที่ได้ไม่สม่ําเสมอ
และไม่มีคุณภาพ หรือเชื้อเห็ดมีราคาที่แพงเกินไป
เกษตรกรน้อยรายนักที่จะผลิตเชื้อเห็ดเอง เพราะใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูง ต้องมีเครื่องมือที่จําเป็นหลาย
อย่าง ต้องใช้เทคนิคปลอดเชื้อ เพื่อควบคุมการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์แปลกปลอมที่ติดมากับวัสดุที่ใช้ เป็นวัสดุ
เพาะ และสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ปฎิบัติต้องมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจึงจะสามารถทําได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาวิธีการผลิตเชื้อเห็ดโดยแบบง่าย โดยไม่ต้องใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ํา และตู้เขี่ยเชื้อ
ผู้สนใจสามารถทําได้ง่าย และสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนมาใช้ในการผลิตเชื้อเห็ดได้ วิธีการทําเชื้อ
เห็ดฟางอย่างง่ายจากดอกเห็ดฟางสด ทําได้ด้วยตัวเอง
วัสดุอุปกรณ์
1. ต้นกล้วยสดตากแห้ง 1 กิโลกรัม
2. ถุงพลาสติกชนิดใส ขนาด 6×9 นิ้ว 10 ใบ
3. มีดคัทเตอร์ 1 ด้าน
4. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70 % 1 ขวด
5. แก้วเปล่า 1 ใบ
6. เข็มเย็บกระดาษ 1 อัน
7. ดอกเห็ดฟางสด (ดอกตูม) 1 ดอก
8. กระดาษที่สะอาด 1 แผ่น
9. สําลีเล็กน้อย
10. น้ําสะอาดเล็กน้อย
วิธีทํา
1. นําต้นกล้วยสด และควรเป็นต้นกล้วยตัดใหม่ ๆ มาหั่นเป็นแว่น ๆ หนาประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร ถ้า
เป็นต้นกล้วยที่มีเครือแล้วให้เก็บส่วนของก้านเครือทิ้งให้หมด แล้วใช้มีดสับต้นกล้วยที่หั่นแล้วให้ละเอียดเล็กน้อย
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ประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร นําไปตากแดดโดยมีแผ่นพลาสติกหรือวัสดุรองพื้นที่สะอาดเกลี่ยให้บาง ๆ ประมาณ 4
- 5 วัน ควรกลับกองกล้วยทุกวันจนต้นกล้วยแห้งสนิทจึงนําไปทําเชื้อเห็ดฟาง
2. นําต้นกล้วยที่แห้งแล้ววางบนพื้นซีเมนต์หรือบนแผ่นพลาสติก พรมด้วยน้ําสะอาด ผสมคลุกเคล้าจนทั่ว
แล้วทําการตรวจสอบให้มี ความชื้นหมาด ๆ โดยการใช้มือกําต้นกล้วยแล้วบีบให้แน่น เมื่อคลายมือออก ต้นกล้วย
จะเป็นต้นเล็กต้นน้อย หรือรู้สึกชื้นมือ
ถ้าบีบแล้วน้ําหยดหรือซึมออกตามง่ามมือแสดงว่า ความชื้นมากเกินไป ต้องผึ่งลมทิ้งไว้ให้ความชื้นระเหย
ไปประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงถ้าความชื้นมากเกินไปเส้นใยเห็ดฟางจะไม่เจริญ
3. บรรจุต้นกล้วยลงในถุงประมาณถุงละ 200 กรัม (ต้นกล้วยแห้ง 1 กิโลกรัม บรรจุได้ประมาณ 15 - 20
ถุง )
4. นําดอกเห็ดฟางสดมาทําความสะอาด โดยใช้มีดคัทเตอร์ตัดแต่งบริเวณโคนดอกเห็ดฟางที่สกปรกหรือมี
วัสดุเพาะติดโคน ดอกมาออกให้หมด ควรทําอย่างระมัดระวังอย่าให้ดอกเห็ดฟางกระทบกระเทือนหรือชอกช้ํามาก
5. เทแอลกอฮอล์ลงในแก้วประมาณ 1/2 แก้ว แล้วนําดอกเห็ดฟางที่ตัดแต่งแล้วจุ่มลงไปจนมิดดอกเห็ด
ฟาง แล้วนําออกมาวางในกระดาษที่สะอาด ปล่อยให้แอลกอฮอล์ระเหยออกจากดอกเห็ดฟางจนแห้ง (ห้ามนําดอก
เห็ดฟางแช่ลงในแก้วแอลกอฮอล์แล้วแช่ ทิ้งไว้ )
6. นําสําลีจุ่มแอลกอฮอล์ แล้วนําไปเช็ดถูทําความสะอาดใบมีดคัทเตอร์ ใช้มีดตัดส่วนของดอกเห็ดฟาง
ส่วนใดก็ได้อย่างระมัดระวัง ขนาดประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ใส่ลงไปในถุงที่บรรจุ
ต้นกล้วยเตรียมไว้ถุงละ 1 ชิ้นทุกถุง เห็ดฟาง 1 ดอกใช้ได้ประมาณ 10 ถุง
7. จับปากถุงแล้วเขย่าให้เนื้อเยื่อดอกเห็ดฟางอยู่ในบริเวณกึ่งกลางถุงพอดี แล้วแนบปากถุงพับลงมา 2–3
ครั้ง เย็บปากถุงด้วยเข็มเย็บกระดาษ 2-3 ครั้ง
8. นําถุงเชื้อเห็ดฟางบรรจุลงในตะกร้าหรือลังไม้เรียงเป็นแถวทับซ้อนกันได้ไม่ เกิน 2 ชั้น แล้วนําไปบ่ม
เชื้อในอุณหภูมิห้องปกติ (30 องศาเซลเซียส ) ประมาณ 10 -15 วัน เส้นใยเห็ดฟางจะเจริญจนเต็มถุงจึงนําไปเพาะ
หรือนําไปต่อเชื้อเพื่อขยายให้มี ปริมาณมากขึ้น
การปลูกกระชายส่งขายสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี
กระชาย พืชพื้นบ้านที่มีการปลูกกันกระจัดกระจายทั่วทุกพื้นที่ในประเทศเนื่องจาก ความต้องการบริโภค
กระชายนั้นมีปริมาณมากไม่แพ้พืชชนิดอื่นเลยทีเดียว ซึ่งอาหารหลายชนิดจะต้องมีกระชายมาช่วยเพิ่มความอร่อย
เช่น แกงป่า แกงเผ็ด ผัดเผ็ด ผัดฉ่าและอื่นๆ กระชายยังเป็นส่วนผสมของเครื่องแกงอย่างแกงส้ม น้ํายาขนมจีน
นอกจากนี้กระชายยังได้รับความนิยมในการนํามาปั่นเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร ช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยอีกด้วย
แหล่งปลูกกระชายแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของบ้านเราก็คือ เขต อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ที่นี่จะมีแปลงกระชาย
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กระจายอยู่ตลอดทาง นั่นเพราะเมื่อเทียบกับพืชอีกหลายชนิดแล้วกระชายนับว่ามีข้อได้เปรียบและให้ ผลตอบแทน
ที่ดีทีเดียว
ผู้ใหญ่วิฑูล รมกันนา ที่นอกจากจะทําหน้าที่รับใช้ประชาชนในเขต ม.2 ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.
นครปฐม แล้วยังทําสวนกระชายมานานหลายปี ผู้ใหญ่บอกว่า เดิมทีนั้นพื้นที่เขตนี้จะปลูกข้าวและอ้อยกันเป็นหลัก
แต่มาช่วงหลังๆ มาอ้อยราคาถูกลง ขณะที่กระชายก็ให้ผลตอบแทนที่ดีจึงทําให้ชาวสวนปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูก
กระชายกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้ที่นี่มองไปทางไหนก็เห็นแต่ดงกระชายเต็มไปหมด
กระชายเป็นพืชที่ใช้เวลาปลูกนาน 6-7 เดือนจึงจะสามารถขุดได้ จึงทําให้ชาวสวนที่นี่นิยมหาพืชอายุสั้น
ชนิดอื่นมาปลูกระหว่างต้นกระชายเพื่อ เสริมรายได้ไปก่อน โดยพืชที่นิยมปลูกกันก็จะมีผักชี ข้าวโพดและเผือกซึ่ง
สามารถทําเงินได้ก่อนเพราะใช้เวลา 2 เดือนผักอายุสั้นก็สามารถขายได้แล้ว
กระชายแม้จะสามารถขุดขายได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน แต่ถ้าช่วงนั้นกระชายราคากระชายไม่เป็นที่พอใจของ
ชาวสวน และหากชาวสวนมีรายได้จากพืชที่ปลูกแซมลงไปบ้างชาวสวนก็จะยังไม่ขุดกระชายขาย แต่จะรอจนกว่า
ราคากระชายจะสูงขึ้นจนเป็นที่พอใจ ส่วนใครจะรอนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ว่าต้องการเงินมาใช้จ่ายเร็วแค่ไหน อย่างไร
ก็ตามกระชายที่ปล่อยไว้ในแปลงต้นจะเหี่ยวลงเรื่อยๆ หัวจะเล็กลงและน้ําหนักก็จะลดลงเรื่อยๆ แต่หากราคา
กระชายสูงขึ้นแม้น้ําหนักจะหายไปบ้างแต่ก็เรียกว่าคุ้มค่ากับเวลา ที่รอคอย แต่ถ้าโชคร้ายชาวสวนทิ้งกระชายไว้ใน
แปลงเพื่อรอราคาแต่ราคากระชายกลับไม่ กระเตื้องขึ้นอย่างที่หวังแถมน้ําหนักยังหายไปอีกก็จะทําให้ชาวสวนมี
รายได้ที่ ลดลง แต่โอกาสก็น้อยมากที่จะเป็นเช่นนั้น เพราะส่วนใหญ่พอกระชายครบอายุที่จะขุดขายได้ชาวสวนก็
จะทยอยกันขุดกระชายออก จากแปลงเพื่อขายเพราะรายจ่ายรออยู่นั่นเอง จึงทําให้กระชายแปลงที่ขุดช้ามีโอกาส
ที่จะได้ราคาที่สูงขึ้นเพราะกระชายจะลด น้อยลงเรื่อยๆ
ผู้ใหญ่เล่าถึงการปลูกกระชายว่า การปลูกกระชายจะต้องยกร่องให้ร่องกว้างประมาณ 1.5-2 เมตร ความ
ยาวก็ตามพื้นที่ กระชายจะใช้ระยะปลูกห่างระหว่างต้น 5 ซม. แถวหนึ่งจะมี 30 ต้น หลังจากปลูกจะคลุมแปลง
ด้วยฟางเพื่อป้องกันหญ้าขึ้นและเพิ่มความชื้นให้กับ แปลง ไร่หนึ่งจะใช้ฟาง 70 ก้อน สําหรับพันธุ์ที่นํามาปลูกนั้นไร่
หนึ่งใช้พันธุ์ประมาณ 350 กก.เป็นพันธุ์รากกล้วย พันธุ์พวง ผู้ใหญ่บอกว่ากระชายดูแลไม่ยุ่งยากเหมือนพืชอื่น หนึ่ง
รอบการปลูก ใส่ปุ๋ยเพียง 2 ครั้ง สูตร 15-15-15 ในช่วงอายุ 2-3 เดือน โดยใช้ไร่ละครึ่งกระสอบหรือ 25 กก. อายุ
3-4 เดือนฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมพวกกรดอะมิโนเพื่อช่วยในการเร่งราก เร่งหัวโต ฉีดพ่นติดต่อกัน 3 ครั้ง ห่างกัน
10 วันแล้วใส่ปุ๋ย 0-0-50 ไปพร้อมกัน ฉีดพ่นทําให้รากฝอยแตกดี ช่วยในการหาอาหารของพืชจะดีขึ้น
การให้น้ํานั้นก็จะแบ่งรดน้ําเป็นร่องๆ ละ 20 นาที กระชายนั้นแม้จะปลูกไม่ยากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา
สิ่งที่สําคัญที่เป็นปัญหาในการปลูกกระชาย ก็คือ โรคต้นล้ม ที่เกิดจากอาการรากเน่า ต้นเน่า ซึ่งอาการนี้จะเกิดขึ้น
ได้ทุกช่วงอายุ แต่ที่สังเกตเห็นได้ง่ายก็อยู่ในช่วงอายุ 2 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะในช่วงเดือน ส.ค.- พ.ย. หรือในหน้า
ฝน จะเกิดปัญหาโรคนี้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งก็ต้องฉีดพ่นสารกําจัดเชื้อราที่ผ่านมาก็ใช้ยามาหลายยี่ห้อแต่ก็ยังไม่
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สามารถแก้ปัญหานี้ได้ จึงมีกระชายเกิดโรคอยู่ในแปลงเป็นหย่อมๆ ซึ่งต้องฉีดพ่นยากันราประคับประคองไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือนที่สามารถขุดได้ โดยปกติแล้วจะเริ่มปลูกในช่วงเดือน เม.ย.แล้วมาขุดในเดือน ต.ค.หรือ
พ.ย.
ผู้ใหญ่ บอกต่อว่า ในแปลงนั้นสิ่งที่จะต้องคอยดูแลเรื่อยๆนอกจากเรื่องของโรคนั้น ก็คือ หญ้ารก ซึ่งปี
หนึ่งๆจะจ้างแรงงานถอนหญ้า 2 ครั้ง รวมแล้วใช้เงินประมาณ 20,000 บาท การลงทุนปลูกกระชายนั้นประมาณ
30,000 บาท/ไร่
กระชายเป็นพืชที่ต้องใช้แรงงานมากในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงปลูกและช่วงขุด กระชาย จึงทําให้ชาวบ้าน
ที่นี่แต่ละรายปลูกกระชายกันไม่มาก เพราะทุกคนต่างก็ปลูกกระชายเหมือนกัน ช่วงขุดกระชายก็จะต้องมาแย่ง
คนงานกัน อย่างพื้นที่ปลูกกระชายของผู้ใหญ่วันหนึ่งต้องใช้แรงงานขุดหลายคน ซึ่งหนึ่งคนจะขุดได้ 120-130 กก./
วัน เมื่อขุดขึ้นมาแล้วก็ต้องมาแกะดินออก ล้างดินที่ติดมาออกจนหัวกระชายสะอาด แล้วมาตัดรากฝอยออกให้
เหลือแต่เหง้าหรือหัวกระชาย แล้วบรรจุใส่แข่งๆละ 80 กก. โดยค่าจ้างแรงงานขุดจนตกแต่งเสร็จ 5 บาทต่อกก.
กระชายไร่หนึ่งจะให้ผลผลิตประมาณ 4-5 ตัน ขั้นต่ําก็ได้ประมาณ 3 ตัน
สําหรับเรื่องของราคานั้นจะยืนพื้นอยู่ที่ 12-13 บาท ราคาต่ํากว่านี้อยู่ที่ 7-8 บาท แต่สําหรับปีนี้
โดยเฉพาะในเดือนก.ย.ราคาสูงถึง 60 บาทต่อกก. ผู้ใหญ่บอกต่อว่า ถ้าราคาดีไร่หนึ่งได้เป็นแสนบาทเลยทีเดียว 5
ไร่ได้ 20 ตัน ส่งขายให้แม่ค้าตลาดไทและสี่มุมเมือง
ข้อมูลเพิ่มเติม นายวิฑูล รมกันนา 98 ม.2 ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม โทร. 086-1685-145

เอกสารอ้างอิง
วีโ ก้ เ ทค. 2558. เกษตรกร กํ า แพงแสน ปลู ก กระชายส่ ง ขาย สร้ า งรายได้ ห มุ น เวี ย นตลอดปี . สื บ ค้ น จาก
http://www.vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539819130&Ntype=8. วันที่
25 ส.ค. 2558
สมใจวิถีพอเพียง ฟาร์ม. 2557. มาทําเชื้อเห็ดฟางอย่างง่ายจากดอกเห็ดฟางสด ทําได้ด้วยตัวเอง. สืบค้นจาก
https://www.facebook.com/somjaigarden/posts/161875777337853 วันที่ 26 ส.ค. 58
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การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อจําหน่ายสําหรับบริโภค
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 3 ต.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครฟิช มีถิ่นกําเนิดที่ ออสเตรเลีย ขนาดโตเต็มที่ 12 นิ้วอายุเฉลี่ย 4ปี ในธรรมชาติ ถ้า
เลี้ยงใส่ตู้กระจก อยู่ได้ 2-3 ปี อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยง 25-28 องศา ถือว่า อากาศและอุณหูภูมิในบ้านเรา
กําลังดี
กุ้งก้ามแดงเป็นกุ้งชนิดแรกที่ถูกนําเข้ามาในประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงทดลอง
เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร เพราะเป้นกุ้งที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็วและมีขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นคือ มีขนาดใหญ่
และสีของกุ้งมีการเปลี่ยนแปลงตลอด แต่สีที่พบมากที่สุดคือ สีเขียว สีน้ําตาล และสีน้ําเงิน ซึ่งคนไทยจะเรียกว่า
บลู ล็อปเตอร์ บางที่ก็เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วนําจําหน่ายได้ในราคาสูง
กุ้งชนิดนี้มีจุดเด่นอีกอย่างคือ แถบข้างของก้ามจะมีสีแดง และ สีส้ม เป็น เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งแถบสี
เหล่านี้ จะพบกับกุ้งเพศผู้เท่านั้น ส่วนเพศเมียจะไม่มีแถบสี กุ้งชนิดนี้เลี้ยงง่าย ปรับตัวได้ไวและภูมต้านทานโรคสูง
ปัจจุบันเกษตรนํามาเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อ และเป็นที่ต้องการของตลาด
การเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งก้ามแดง แบบเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจ จะต้องทําอย่างไรบ้าง
1. การเตรียมน้ํา ต้องเตรียมน้ํา ยกตัวอย่างเลี้ยงในตู้ 24 นิ้ว ใส่น้ําประมาณ 50 ลิตร เติมเกลือแกงไป
ประมาณ 2-4 ช้อนโต๊ะ เปิด ออกซเจนทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง ไม่ต้องใส่น้ํายาลดคลอรีน ก่อนนํากุ้งลงตู้ให้เอาถุงใส่กุ้ง
ลอยน้ําทิ้งไว้ 15 นาที เพื่อปรับอุณหภูมิให้กับกุ้ง
** กรณีเลี้ยงบ่อดิน บ่อผ้าใบพลาสติก ใส่น้ําความสูง 30-40 เซนติเมตร เติมเกลือ อัตราน้ํา 1000 ลิตร
ต่อ 1 กิโลกรัม ปั๊มออกซิเจน หรือใบพัดปั่นน้ํา ในบ่อทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมง ค่อยนํากุ้งลง แล้วแต่ ขนาดของบ่อ **
2.ปรับอุณหภูมิการเลี้ยงไว้ที่ 20-30 องศาเซลเซียส
3.สังเกตการลอกราบของกุ้ง ซึ่งช่วงเวลานี้กุ้งจะบอบบางและอ่อนแอมาก จะสังเกตอย่างไร แบ่งออกเป็น
ข้อๆได้ตามนี้ครับ
- ปริมาณการกินอาหารน้อยลง
- รอยต่อของลําตัวจะเปิด
- จับดูที่เปลือกหัวจะนุ่มนิ่มแสดงว่าใกล้ลอกคราบ
- แต่ถ้าห้วเปิดแล้วตัวยังแข็งอยู่แสดงว่ายังไม่ลอกคราบ อาจจะเกิดจากการที่กุ้งกินอาหารมากเกินไป ทํา
ให้เปลือกบริเวฯรอยต่อยกขึ้นเหมือนลอกคราบ
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4. การถ่ายน้ําในกรณีเลี้ยงตู้ควรถ่ายทุกๆ 7-10 วัน ** ส่วนบ่อดิน บ่อผ้าใบพลาสติก สูบน้ําเก่าออกเติมน้ํา
ใหม่เข้า ทุก 2 สัปดาห์ ** ไม่ควรเปลี่ยนน้ําทิ้งทั้งหมด จะทําให้กุ้ง น็อคน้ําได้
5.อาหาร สําหรับกุ้งชนิดนี้กินได้ทั้งพืชและสัตว์และอาหารเม็ด ยกตัวอย่างอาหารของกุ้งก้ามใหญ่ เช่น
สาหร่ายหางกระรอก แครอท และพืชน้ําอื่นๆ ประเภทเนื้อสัตว์จะเป็นพวก กุ้งฝอยต้ม เนื้อปลาตัวเล็กๆ *หนอน
แดง กรณีเลี้ยงในตู้หรือ บ่อพลาสติก*
6.การเพาะพันธุ์ กุ้งก้ามใหญ่ จะเริ่มผสมพันธุ์ที่ขนาดประมาณ 3 นิ้วขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับความสมบูรณื และ
สายพันธุ์ ) หลังจากผสมแล้ว ตัวเมียจะปล่อยไข่ออกมาใต้หาง และใช้เวลา 30 วันลูกจะเป็นตัวแล้วจะลงดิน อัต
ตราการผสม ตัวผู้ 1 ตัว ต่อ ตัว เมีย 3 ตัว
แนวทางการเลี้ยงแบบสวยงาม
กุ้งเครย์ฟิช สามารถนํามาเลี้ยงในตู้ปลาได้ แต่หากเลี้ยงรวมกันหลายตัว ควรจะเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่ ที่
มีขนาดไม่ต่ํากว่า 24 นิ้ว เพราะกุ้งเครย์ฟิช มีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว และหวงถิ่นที่อยู่ เมื่อมีเนื้อที่กว้างจะทําให้กุ้งแต่
ละตัวสามารถสร้างอาณาเขตของตนเองได้ หากนํามาเลี้ยงรวมกันอย่างหนาแน่นจะพบว่า กุ้งเครย์ฟิช ขนาดเล็กมัก
ถูกรังแกและมีโอกาสที่จะถูกกุ้งเครย์ฟิชที่มีขนาดใหญ่กว่ากิน เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ควรใส่ขอนไม้ กระถาง
ต้นไม้แตกๆ หรือท่อ พีวีซี ตัดเป็นท่อนๆ เพื่อให้กุ้งเครย์ฟิชได้หลบอาศัยในเวลากลางวัน เพราะปกติช่วงกลางวัน
เป็นเวลาที่มันจะอยู่เงียบๆ แต่จะออกมาหาอาหารในเวลากลางคืนมากกว่า
สําหรับการตกแต่งตู้เลี้ยง กุ้งเครย์ฟิชนั้น หากชอบให้ตู้โล่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน แต่ควรใส่ท่อพีวีซี
ลงไปด้วย เพื่อให้กุ้งได้ใช้ในการหลบซ่อนตัว แต่หากต้องการให้ตู้เลี้ยงมีความสวยงามก็สามารถใช้กรวดปูพื้นตู้ได้
แต่มักพบว่า กุ้งเครย์ฟิชมีนิสัยชอบขุดคุ้ยกรวดเพื่อสร้างเป็นที่กําบังในเวลากลางวัน จึงทําให้ไม่เป็นเหมือนครั้งแรก
ที่แต่งไว้ ทั้งนี้ จึงควรจะปูกรวดให้หนา ไม่ต่ํากว่า 5 เซนติเมตร เพื่อให้กุ้งเครย์ฟิชขุดกลบลําตัวได้ แต่ไม่ควรปูพื้นตู้
ด้วยทราย เพราะมีความหนาแน่นสูง หากกุ้งเครย์ฟิชมุดลงไปแล้วอาจทําให้ขาดอากาศหายใจได้
ผู้เลี้ยงไม่จําเป็นที่จะต้องติดตั้งปั๊มออกซิเจนในตู้เลี้ยงก็สามารถทํา ได้หากเลี้ยงจํานวนน้อย แต่หาก
ต้องการจะติดตั้งเครื่องปั๊มออกซิเจนก็ปล่อยอากาศให้น้ํากระเพื่อมเบาๆ ก็พอ ส่วนระบบกรองน้ํา ควรใช้ชนิดกรอง
บน กรองแขวน หรืออาจจะใช้กรองฟองน้ําที่เป็นตุ้มก็เพียงพอ แต่ไม่ควรใช้ชนิดกรองใต้ตู้ เพราะกุ้งเครย์ฟิชมักจะ
ขุดกรวดขึ้นมา
อุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมในการ เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช คือ ประมาณ 23-28 องศาเซลเซียส ค่าพีเอช ที่
เหมาะสมคือ ประมาณ 7.5-10.5 แต่หากน้ํามีความกระด้างสูง ก็สามารถใส่เกลือลงไปในตู้ได้ เพื่อเป็นการปรับ
สภาพน้ํา นอกจากนี้ เกลือยังช่วยเสริมแร่ธาตุที่มีความจําเป็นต่อการลอกคราบและสร้างเปลือกใหม่ ด้วย สําหรับ
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การเปลี่ยนถ่ายน้ํา ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆ แต่ทีละน้อย เพื่อป้องกันอุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลัน และน้ําที่ใช้ควร
เป็นน้ําสะอาด
กุ้ ง เครย์ ฟิ ช สามารถกิ นอาหารได้ เกื อ บทุก ชนิ ด ไม่ว่ าจะเป็ น พื ช ผั ก เศษเนื้ อ สัต ว์ หรื อให้อ าหารเม็ ด
สําเร็จรูปชนิดจมก็ได้ เพื่อความสะดวก แต่ไม่ควรให้อาหารบ่อย 2-3 วัน ให้ครั้งหนึ่งก็พอ และควรให้น้อยๆ แต่
พอดี เพื่อป้องกันการตกค้างของอาหาร ซึ่งจะทําให้น้ําเน่าเสีย ส่งผลต่อการเกิดโรคได้ และควรให้อาหารในเวลา
กลางคืน เพราะตามธรรมชาติ กุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์ที่หาอาหารกินในเวลากลางคืน
สําหรับการเพาะพันธุ์กุ้งเครย์ฟิชนั้นไม่ยาก เพราะสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี และสามารถขยายพันธุ์
ได้ง่าย เพียงนํากุ้งเครย์ฟิชตัวผู้กับตัวเมียมาปล่อยรวมกัน แต่ต้องมั่นใจว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมีย โดยสังเกตที่อวัยวะ
สืบพันธุ์ตรงช่วงขาเดิน กุ้งตัวผู้มีอวัยวะคล้ายตะขอบริเวณขาเดินคู่ที่สองและสาม ซึ่งตะขอนี้เอาไว้เกาะตัวเมียตอน
ผสมพันธุ์ ส่วนตัวเมียจะมีอวัยวะสืบพันธุ์เป็นแผ่นทรงวงรีบริเวณขาเดินคู่ที่ 3
กุ้งเครย์ฟิช ใช้เวลาผสมพันธุ์นานกว่า 10 นาที หลังจากนั้นสามารถย้ายกุ้งตัวเมียไปยังตู้อนุบาลได้ เพื่อ
เป็นการเตรียมที่อยู่สําหรับลูกกุ้ง หลังจากนั้น ตัวเมียจะทยอยผลิตไข่ขึ้นมาไว้บริเวณขาว่ายน้ําเป็นกระจุก มอง
คล้ายพวงองุ่น หลังจากที่ไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วตัวเมียจะหาที่หลบซ่อนนอนนิ่งไม่ยอมกิน อะไร ระยะเวลาที่ตัว
อ่อนใช้ในการพัฒนารูปร่างนั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณอาหาร และคุณภาพน้ําด้วย โดยเฉลี่ยไข่จะพัฒนาจน
เป็นตัวอ่อนเหมือนโตเต็มวัยภายใน 3-4 สัปดาห์ หลังจากนั้น ลูกกุ้งจะถูกปล่อยให้ว่ายน้ําเป็นอิสระ ในการผสม
พันธุ์แต่ละครั้งแม่กุ้งสามารถให้กุ้งได้มากถึง 300 ตัว ซึ่งพ่อแม่กุ้งไม่มีพฤติกรรมกินลูกกุ้งเป็นอาหาร และลูกกุ้งก็จะ
อยู่ไม่ห่างพ่อแม่นัก เพื่อคอยเก็บเศษอาหารที่เหลือจากพ่อแม่กินเป็นอาหารนั่นเอง
ตัวอ่อนของกุ้งเครย์ฟิช มีขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร โดยจะกินเศษอาหารก้นตู้เป็นหลัก สามารถให้
ไส้เดือนฝอย ไรทะเล เป็นอาหารเสริมได้ แต่ควรระวังเรื่องคุณภาพน้ําด้วย อย่าปล่อยเศษอาหารเหลือทิ้งจนเน่า
เสีย ซึ่งควรให้อาหารให้เพียงพอ เพราะตัวอ่อนจะมีพฤติกรรมกินกันเอง
ตู้อนุบาลตัวอ่อนควรมีพื้นที่ และวัสดุหลบซ่อน โดยเฉพาะกระถางต้นไม้ เพราะในช่วงเดือนแรก ลูกกุ้งจะ
ลอกคราบบ่อย ทําให้ลําตัวอ่อนนิ่ม และมีเปอร์เซ็นต์ถูกกินเป็นอาหารมากขึ้น เมื่อลูกกุ้งมีอายุประมาณ 1 เดือน
จะเริ่มมีสีสันเหมือนตัวโตเต็มวัย
การลอกคราบเป็นขั้นตอนที่สําคัญใน การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิช เพราะแสดงถึงขนาดลําตัวที่โตมาก
ขึ้น ซึ่งลูกกุ้งจะลอกคราบเดือนละครั้ง โดยมีระยะห่างในการลอกคราบแต่ละครั้งจะยาวนานขึ้นเมื่อกุ้งเจริญเติบโต
ขึ้น และเมื่อกุ้งเครย์ฟิชโตเต็มที่จะลอกคราบเพียงปีละครั้งเท่านั้น ในการลอกคราบแต่ละครั้ง กุ้งเครย์ฟิชจะมีลําตัว
นิ่มและอ่อนแอมาก จึงต้องหาที่ปลอดภัยสําหรับหลบซ่อนและค่อนข้างอยู่นิ่งๆ ประมาณ 2-3 วัน จนกว่าเปลือกจะ
แข็งเป็นปกติ
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อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่ากุ้งเครย์ฟิชกําลังลอกคราบ ไม่ควรรบกวน เพราะอาจทําลายความต่อเนื่องของ
กระบวนการลอกคราบได้ หากกุ้งเครย์ฟิชตกใจอาจทําให้การลอกคราบไม่สมบูรณ์เต็มที่ โดยชิ้นส่วนของเปลือกชุด
เก่ายังติดอยู่บริเวณก้าม ในขณะที่เปลือกชุดใหม่เริ่มแข็งตัว อาจทําให้เกิดความผิดปกติได้ อาทิ มีเปลือกสองชั้นทับ
กัน หรือก้ามบิดเบี้ยวผิดรูปได้
สําหรับเกษตรกรที่สนใจ เลี้ยงกุ้งก้ามใหญ่ หรือ กุ้งเครฟิช สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้ กุ้งเครย์ฟิช หรือ กุ้งก้ามใหญ่
Yabby House รังสิต-คลอง 4 จ.ปทุมธานี
โทร 087-0352033 , 093-006-1220
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http://www.farmthailand.com/518 วันที่ 18 ก.ย. 2558
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การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อความสวยงาม ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
กุ้งเครย์ฟิชกลายเป็นแฟชั่นใหม่ของวัยรุ่นที่ชอบเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามไปซะแล้ว ด้วยความที่มีสีสัน
หลากหลายสวยงาม และเป็นสัตว์น้ําที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ มีรูปร่างบึกบึนน่าเกรงขาม เลี้ยงง่าย กินซากพืช
ซากสัตว์เป็นอาหาร ราคาเริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายพันบาท ทําให้กลายเป็นที่นิยมกว้างขวางขึ้นในหมู่วัยรุ่น
กุ้งเครย์ฟิช หรือกุ้งล็อบสเตอร์น้ําจืด มีถิ่นกําเนิดทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียตะวันออก และ
ออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 500 สายพันธุ์ มักอาศัยอยู่ตามโขดหินหรือใต้ขอนไม้ตามหนองน้ํา หรือลําธาร
คุณวิโรจน์ ไชยกิตติรุ่งโรจน์ อายุ 28 ปี ผู้ที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กุ้งเครย์ฟิช กล่าวว่า ขณะนี้มีความ
นิยมเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชในหมู่วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลาสวยงาม ที่กําลังมีความสนใจหัน
มาเลี้ยงกุ้งกันมากขึ้น เพราะมีความสวยงาม แปลกตา เลี้ยงง่าย ให้ความเพลิดเพลิน ไม่เป็นอันตรายกับผู้เลี้ยง
"กุ้งเครย์ฟิช ได้รับความนิยมมาหลายเดือนแล้ว โดยมีผู้นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น มาเพาะขยายและ
จําหน่าย กุ้งเครย์ฟิชมีรูปร่างบึกบึนน่าเกรงขาม แต่ก็มีความคลาสสิค ซึ่งกุ้งแต่ละตัวจะมีสีสันที่โดดเด่นของตัวเอง
หากมีการเลี้ยงดูและให้อาหารเป็นอย่างดี จะทําให้กุ้งขับสีในตัวออกมาชัดเจนสวยงามมากขึ้น" คุณวิโรจน์ กล่าว
กุ้งเครย์ฟิช สามารถนํามาเลี้ยงในตู้ปลาได้ แต่หากเลี้ยงรวมกันหลายตัว ควรจะเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่ ที่
มีขนาดไม่ต่ํากว่า 24 นิ้ว เพราะกุ้งเครย์ฟิช มีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว และหวงถิ่นที่อยู่ เมื่อ มีเนื้อที่กว้างจะทําให้กุ้ง
แต่ละตัวสามารถสร้างอาณาเขตของตนเองได้ หากนํามาเลี้ยงรวมกันอย่างหนาแน่นจะพบว่า กุ้งเครย์ฟิช ขนาดเล็ก
มักถูกรังแกและมีโอกาสที่จะถูกกุ้งเครย์ฟิชที่มีขนาดใหญ่กว่ากิน เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ ควรใส่ขอนไม้ กระถาง
ต้นไม้แตกๆ หรือท่อ พีวีซี ตัดเป็นท่อนๆ เพื่อให้กุ้งเครย์ฟิชได้หลบอาศัยในเวลากลางวัน เพราะปกติช่วงกลางวัน
เป็นเวลาที่มันจะอยู่เงียบๆ แต่จะออกมาหาอาหารในเวลากลางคืนมากกว่า
สําหรับการตกแต่งตู้เลี้ยง กุ้งเครย์ฟิชนั้น หากชอบให้ตู้โล่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน แต่ควรใส่ท่อพีวีซี
ลงไปด้วย เพื่อให้กุ้งได้ใช้ในการหลบซ่อนตัว แต่หากต้องการให้ตู้เลี้ยงมีความสวยงามก็สามารถใช้กรวดปูพื้นตู้ได้
แต่มักพบว่า กุ้งเครย์ฟิชมีนิสัยชอบขุดคุ้ยกรวดเพื่อสร้างเป็นที่กําบังในเวลากลางวัน จึงทําให้ไม่เป็นเหมือนครั้งแรก
ที่แต่งไว้ ทั้งนี้ จึงควรจะปูกรวดให้หนา ไม่ต่ํากว่า 5 เซนติเมตร เพื่อให้กุ้งเครย์ฟิชขุดกลบลําตัวได้ แต่ไม่ควรปูพื้นตู้
ด้วยทราย เพราะมีความหนาแน่นสูง หากกุ้งเครย์ฟิชมุดลงไปแล้วอาจทําให้ขาดอากาศหายใจได้
ผู้เลี้ยงไม่จําเป็นที่จะต้องติดตั้งปั๊มออกซิเจนในตู้เลี้ยงก็สามารถทําได้ หากเลี้ยงจํานวนน้อย แต่หาก
ต้องการจะติดตั้งเครื่องปั๊มออกซิเจนก็ปล่อยอากาศให้น้ํากระเพื่อมเบาๆ ก็พอ ส่วนระบบกรองน้ํา ควรใช้ชนิดกรอง
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บน กรองแขวน หรืออาจจะใช้กรองฟองน้ําที่เป็นตุ้มก็เพียงพอ แต่ไม่ควรใช้ชนิดกรองใต้ตู้ เพราะกุ้งเครย์ฟิชมักจะ
ขุดกรวดขึ้นมา
อุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมในการ เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช คือ ประมาณ 23-28 องศาเซลเซียส ค่าพีเอช ที่
เหมาะสมคือ ประมาณ 7.5-10.5 แต่หากน้ํามีความกระด้างสูง ก็สามารถใส่เกลือลงไปในตู้ได้ เพื่อเป็นการปรับ
สภาพน้ํา นอกจากนี้ เกลือยังช่วยเสริมแร่ธาตุที่มีความจําเป็นต่อการลอกคราบและสร้างเปลือกใหม่ ด้วย สําหรับ
การเปลี่ยนถ่ายน้ํา ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆ แต่ทีละน้อย เพื่อป้องกันอุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลัน และน้ําที่ใช้ควร
เป็นน้ําสะอาด
กุ้ง เครย์ฟิช สามารถกินอาหารได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก เศษเนื้อสัตว์ หรือให้อาหารเม็ด
สําเร็จรูปชนิดจมก็ได้ เพื่อความสะดวก แต่ไม่ควรให้อาหารบ่อย 2-3 วัน ให้ครั้งหนึ่งก็พอ และควรให้น้อยๆ แต่
พอดี เพื่อป้องกันการตกค้างของอาหาร ซึ่งจะทําให้น้ําเน่าเสีย ส่งผลต่อการเกิดโรคได้ และควรให้อาหารในเวลา
กลางคืน เพราะตามธรรมชาติ กุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์ที่หาอาหารกินในเวลากลางคืน
สําหรับการเพาะพันธุ์กุ้งเครย์ฟิชนั้นไม่ยาก เพราะสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี และสามารถขยายพันธุ์
ได้ง่าย เพียงนํากุ้งเครย์ฟิชตัวผู้กับตัวเมียมาปล่อยรวมกัน แต่ต้องมั่นใจว่าเป็นตัวผู้กับตัวเมีย โดยสังเกตที่อวัยวะ
สืบพันธุ์ตรงช่วงขาเดิน กุ้งตัวผู้มีอวัยวะคล้ายตะขอบริเวณขาเดินคู่ที่สองและสาม ซึ่งตะขอนี้เอาไว้เกาะตัวเมียตอน
ผสมพันธุ์ ส่วนตัวเมียจะมีอวัยวะสืบพันธุ์เป็นแผ่นทรงวงรีบริเวณขาเดินคู่ที่ 3
กุ้งเครย์ฟิช ใช้เวลาผสมพันธุ์นานกว่า 10 นาที หลังจากนั้นสามารถย้ายกุ้งตัวเมียไปยังตู้อนุบาลได้ เพื่อ
เป็นการเตรียมที่อยู่สําหรับลูกกุ้ง หลังจากนั้น ตัวเมียจะทยอยผลิตไข่ขึ้นมาไว้บริเวณขาว่ายน้ําเป็นกระจุก มอง
คล้ายพวงองุ่น หลังจากที่ไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วตัวเมียจะหาที่หลบซ่อนนอนนิ่งไม่ยอมกิน อะไร ระยะเวลาที่ตัว
อ่อนใช้ในการพัฒนารูปร่างนั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณอาหาร และคุณภาพน้ําด้วย โดยเฉลี่ยไข่จะพัฒนาจน
เป็นตัวอ่อนเหมือนโตเต็มวัยภายใน 3-4 สัปดาห์ หลังจากนั้น ลูกกุ้งจะถูกปล่อยให้ว่ายน้ําเป็นอิสระ ในการผสม
พันธุ์แต่ละครั้งแม่กุ้งสามารถให้กุ้งได้มากถึง 300 ตัว ซึ่งพ่อแม่กุ้งไม่มีพฤติกรรมกินลูกกุ้งเป็นอาหาร และลูกกุ้งก็จะ
อยู่ไม่ห่างพ่อแม่นัก เพื่อคอยเก็บเศษอาหารที่เหลือจากพ่อแม่กินเป็นอาหารนั่นเอง
ตัวอ่อนของกุ้งเครย์ฟิช มีขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร โดยจะกินเศษอาหารก้นตู้เป็นหลัก สามารถให้
ไส้เดือนฝอย ไรทะเล เป็นอาหารเสริมได้ แต่ควรระวังเรื่องคุณภาพน้ําด้วย อย่าปล่อยเศษอาหารเหลือทิ้งจนเน่า
เสีย ซึ่งควรให้อาหารให้เพียงพอ เพราะตัวอ่อนจะมีพฤติกรรมกินกันเอง
ตู้อนุบาลตัวอ่อนควรมีพื้นที่ และวัสดุหลบซ่อน โดยเฉพาะกระถางต้นไม้ เพราะในช่วงเดือนแรก ลูกกุ้งจะ
ลอกคราบบ่อย ทําให้ลําตัวอ่อนนิ่ม และมีเปอร์เซ็นต์ถูกกินเป็นอาหารมากขึ้น เมื่อลูกกุ้งมีอายุประมาณ 1 เดือน
จะเริ่มมีสีสันเหมือนตัวโตเต็มวัย
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การ ลอกคราบเป็นขั้นตอนที่สําคัญใน การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิช เพราะแสดงถึงขนาดลําตัวที่โตมาก
ขึ้น ซึ่งลูกกุ้งจะลอกคราบเดือนละครั้ง โดย มีระยะห่างในการลอกคราบแต่ละครั้งจะยาวนานขึ้นเมื่อกุ้งเจริญเติบโต
ขึ้น และเมื่อกุ้งเครย์ฟิชโตเต็มที่จะลอกคราบเพียงปีละครั้งเท่านั้น ในการลอกคราบแต่ละครั้ง กุ้งเครย์ฟิชจะมีลําตัว
นิ่มและอ่อนแอมาก จึงต้องหาที่ปลอดภัยสําหรับหลบซ่อนและค่อนข้างอยู่นิ่งๆ ประมาณ 2-3 วัน จนกว่าเปลือกจะ
แข็งเป็นปกติ
อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่ากุ้งเครย์ฟิชกําลังลอกคราบ ไม่ควรรบกวน เพราะอาจทําลายความต่อเนื่องของ
กระบวนการลอกคราบได้ หากกุ้งเครย์ฟิชตกใจอาจทําให้การลอกคราบไม่สมบูรณ์เต็มที่ โดยชิ้นส่วนของเปลือกชุด
เก่ายังติดอยู่บริเวณก้าม ในขณะที่เปลือกชุดใหม่เริ่มแข็งตัว อาจทําให้เกิดความผิดปกติได้ อาทิ มีเปลือกสองชั้นทับ
กัน หรือก้ามบิดเบี้ยวผิดรูปได้
"ไม่ควรเลี้ยง กุ้งเครย์ฟิช ที่มีถิ่นกําเนิดต่างกันไว้ด้วยกัน เพราะพันธุ์ที่มีนิสัยก้าวร้าว จะจับพันธุ์ที่มีนิสัย
เรียบร้อยกว่ากินเป็นอาหาร รวมทั้งควรเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชที่มีขนาดเท่าๆ กัน หรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน" คุณวิโรจน์
กล่าว
พร้อมกันนี้ คุณวิโรจน์ ยังบอกอีกว่า ไม่ควรเลี้ยง กุ้งเครย์ฟิช รวมกับปลาสวยงามที่อาศัยบริเวณก้นตู้ แต่
สามารถเลี้ยงรวมกับปลาสวยงามขนาดกลางที่ว่ายบริเวณกลางน้ําหรือผิวน้ําได้ เป็นอย่างดี และต้องมีนิสัยไม่ดุร้าย
มิฉะนั้น กุ้งเครย์ฟิช อาจกลายเป็นอาหารปลาได้
กุ้ง เครย์ฟิช ที่วัยรุ่นนิยมเลี้ยงคือ กุ้งเครย์ฟิช สโนไวท์ จะเป็นกุ้งสีขาว บลูสปอร์ตเป็นสีฟ้า ไบรต์ออเรนจ์สี
ส้ม และอะเรนนี่สีน้ําเงิน ราคาที่จําหน่ายในท้องตลาดมีตั้งแต่ 300-2,000 บาท ต่อตัว แต่หากซื้อไปเลี้ยงเป็นคู่
โดยเฉพาะกุ้งเครย์ฟิชสีน้ําเงินหรืออะเรนนี่ จําหน่ายคู่ละ 3,500บาท เพราะสีน้ําเงินเป็นสีที่นิยมและหายากใน
ขณะนี้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช สามารถหาซื้อได้ตามตลาดสัตว์น้ําทั่วไป เมื่อต้องการเลือกซื้อมา
เลี้ยงต้องดูความแข็งแรงของตัวกุ้งด้วย หากเห็นว่ากุ้งนั้นไม่ปราดเปรียวหรือเชื่องช้า ก็อย่าเลือกซื้อมาเลี้ยง เพราะ
เป็นกุ้งที่ไม่แข็งแรง ถ้านํามาเลี้ยง อยู่ได้ไม่นานก็อาจตายได้ ดังนั้น จึงควรเลือกซื้อกุ้งตัวที่มีสีเข้มทั้งตัว ไม่มีอาการ
เซื่องซึม ก้ามทั้ง 2 ข้าง ต้องเท่ากัน มีขาครบทุกข้าง และที่สําคัญอย่าลืมให้ความรัก ความใส่ใจกับสัตว์เลี้ยงด้วย
ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

158

เอกสารอ้างอิง
สิริพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 2558. กุ้งยอดฮิต เครย์ฟิช สัตว์น้ําชนิดใหม่ของวัยรุ่น (เทคโนโลยีชาวบ้าน) สืบค้น
จาก http://pet.kapook.com/view1517.html วันที่ 18 ก.ย. 2558
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000081811
http://กุ้งเครฟิช.blogspot.com/
http://www.vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539851049&Ntype=8
http://www.siamfishing.com/content/view.php?cat=article&nid=57336
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การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อความสวยงาม ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
การเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อความสวยงาม
หลังจากตัดสินใจเลี้ยงเครฟิชแล้ว ก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จําเป็นในการเลี้ยงกันครับ
1. ตู้ปลาหรืออ่าง
แนะนําตู้ขนาด 24 นิ้วสําหรับการเลี้ยง 1 คู่ เนื่องจากเครฟิชตัวเล็ก ๆ ที่คุณซื้อมาในตอนแรกนั้นจะเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 2-3 เดือน เครฟิชมีอุปนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวและหวงถิ่นที่อยู่อาศัย จึงมักต่อสู้
เพื่อป้องกันอาณาเขตของตนเองอยู่เสมอ ไม่ควรเลี้ยงรวมกันอย่างหนาแน่นในตู้เดียว หากต้องการเลี้ยงหลายตัว
รวมกันควรใช้ตู้ขนาดใหญ่และจัดให้มีที่หลบภัยเพียงพอ เช่น ถ้ํา ขอนไม้ กระถาง ฯลฯ โดยตู้ขนาด 48 นิ้ว
สามารถเลี้ยงได้ 2-3 คู่
2. วัสดุรองพื้น
การปูวัสดุรองพื้นจะช่วยให้เครฟิชสามารถเดินไปมาได้สะดวก และยังช่วยกักเศษอาหารต่าง ๆ ไม่ให้ฟุ้ง
กระจายอีกด้วย สามารถใช้หินรองพื้นสําหรับการเลี้ยงปลาทั่วไป ซึ่งมีให้เลือกซื้อหลายสีหลายชนิด สีของหินที่ใช้ปู
พื้นนั้นมีผลต่อสีสันของเครฟิชด้วยเช่นกัน เนื่องจากเครฟิชสามารถปรับสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ถ้าอยากให้สีเข้ม
ๆ แนะนําให้ใช้หินนิลดํารองพื้นครับ
3. บ้านเครฟิช
เครฟิชจําเป็นต้องมีบ้านไว้สําหรับหลบซ่อน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการลอกคราบใหม่ ๆ จะเป็นช่วงที่
อ่อนแอที่สุด เนื่องจากเปลือกยังไม่แข็งตัว หากเกิดการปะทะต่อสู้กันในช่วงนี้อาจทําให้เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ
ต่าง ๆ ดังนั้นควรจัดหาบ้านให้เพียงพอกับจํานวนเครฟิช วัสดุที่นํามาใช้เป็นบ้านมีหลายอย่าง เช่น ท่อ PVC,
กระถางดินเผา, กะละมะพร้าว ฯลฯ
4. ขอนไม้
ขอนไม้นอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามภายในตู้แล้ว ยังเป็นที่หลบภัยอย่างดีสําหรับเครฟิช ในกรณีที่
เกิดการต่อสู้กันฝ่ายที่เพลี่ยงพล้ําจะสามารถดีดตัวหนีขึ้นไปเกาะบนขอนไม้ และขอนไม้ยังเป็นที่สําหรับใช้ในการ
ลอกคราบได้อีกด้วย การเลือกซื้อขอนไม้ควรเลือกชนิดที่จมน้ําแล้ว(ผ่านการแช่น้ํามา2-3เดือน) เพราะจะไม่ทําให้
น้ําในตู้เหลือง เครฟิชเป็นนักกายกรรมชอบปีนป่าย ขอนไม้ที่ใช้ไม่ควรสูงหรือยาวเลยตู้จนเครฟิชสามารถปืน
หลบหนีออกมาได้ กว่าจะหาเจอก็อาจพบว่ามันนอนแห้งตายไปซะแล้ว
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5. ปั๊มออกซิเจน
ใช้ร่วมกับหัวทรายหรือกรองกระปุก มีให้เลือกหลายยี่ห้อ แนะนําให้ใช้ของคุณภาพดีสักหน่อยเพราะต้อง
ทํางานตลอดเวลา อาจขอให้ทางร้านทดลองเปิดเปรียบเทียบกันหลาย ๆ ตัวปั๊มออกซิเจนที่ดีเวลาทํางานจะต้องไม่
สั่นสะเทือนมากนัก ให้ลมแรง และเสียงเงียบ ให้ลองสัมผัสปุ่มยางรองที่ฐานของปั๊มออกซิเจน เนื้อยางจะต้องนิ่มไม่
แข็งกระด้าง สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี
6. ระบบกรอง
สําหรับผู้เลี้ยงเริ่มต้น แนะนําให้ใช้กรองกระปุกร่วมกับปั๊มออกซิเจน เพราะหาซื้อได้ง่ายและอุปกรณ์ไม่
ซับซ้อน ภายในกรองกระปุกจะบรรจุใยฟองน้ําไว้สําหรับกรองเศษอาหาร ในกรองกระปุกบางรุ่นอาจใส่ไบโอบอล
หรือวัสดุกรองชนิดอื่นมาให้ด้วย การต่อสายปั๊มลมเข้ากับกรองกระปุกควรหาอะไรมาปิดฝาตู้เอาไว้ ป้องกันไม่ให้
เครฟิชปืนสายออกซิเจนออกมาภายนอก
7. จานอาหาร
การใช้จานอาหารจะช่วยไม่ให้เศษอาหารกระจัดกระจายตามพื้นตู้ สามารถใช้จานรองแก้วมาทําเป็นจาน
อาหารได้ ควรล้างทําความสะอาดทุก 2-3 วัน
8. โคมไฟ
โคมไฟสําหรับเพิ่มแสงสว่างเพื่อความสวยงาม หากจุดที่วางตู้มีแสงเพียงพอก็ไม่จําเป็นต้องใช้
9. สวิง
สวิงเอาไว้สําหรับช้อนเครฟิชหรือปลาต่าง ๆ
10. กาลักน้ํา
กาลักน้ําเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ํา ใช้ดูดเศษอาหารที่หมักหมมบริเวณพื้นตู้

เอกสารอ้างอิง
สิริพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 2558. กุ้งยอดฮิต เครย์ฟิช สัตว์น้ําชนิดใหม่ของวัยรุ่น (เทคโนโลยีชาวบ้าน) สืบค้น
จาก http://pet.kapook.com/view1517.html วันที่ 18 ก.ย. 2558
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000081811
http://กุ้งเครฟิช.blogspot.com/
http://www.vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539851049&Ntype=8
http://www.siamfishing.com/content/view.php?cat=article&nid=57336
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การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อความสวยงาม ตอนที่ 3
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
อาหารสําหรับการเลี้ยงกุ้งเครฟิช
เครฟิชเป็นสัตว์ที่กินอาหารได้แทบทุกชนิด ทั้งอาหารเม็ด,
บทความนี้จะช่วยแนะนําผู้เลี้ยงมือใหม่ให้รู้จักกับอาหารชนิดต่าง ๆ

อาหารสด หรือแม้กระทั่งผักสดในตู้เย็น

1. อาหารเม็ด
1) TetraBits Complete
อาหารสําหรับปลาปอมปลาดัวร์ที่นิยมนํามาเลี้ยงเครฟิช เนื่องจากมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการ
เร่งสีสัน แต่มีจุดด้อยคือ มีปริมาณแคลเซียมไม่เพียงพอสําหรับเครฟิช ควรให้อาหารเสริมแคลเซียม เช่น ลิ้นทะเล
แคลเซียมน้ํา ฯลฯ ควบคู่กันไปด้วย
ส่วนประกอบ
โปรตีน 47.5%, น้ํามัน 6.5%, ไฟเบอร์ 2%, ASH 10.5%, Moisture 6%, วิตามิน A 29770
IU/kg, D 1860 IU/kg, E 200 mg/kg และอื่นๆ
2) Kanshu Lobster
มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ จมน้ํา ตรงกับพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้ง ทําให้น้ําไม่เน่าเสียง่าย
 ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและกระตุ้นการลอกคราบของกุ้งอย่างต่อเนื่อง
 เพิ่มสีสันในกุ้งให้สดใส สวยงาม ด้วยสารอาหาร Astaxanthin
 มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะแก่กุ้งสวยงามทุกชนิด เพิ่มความแข็งแรงให้ก้ามและตัวกุ้งจากแร่
ธาตุและวิตามิน
 มีส่วนผสมของสารแคโรทีนอยด์ช่วยในการเร่งสี แคลเซียม แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส ช่วยใน
การเสริมสร้างเปลือกให้แข็งแรง
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3) Oceanfree SuperCrustaNorish
อาหารสําหรับกุ้งสวยงามทุกชนิด อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์สําหรับกุ้ง มีส่วนผสมของกุ้ง
ป่น, สไปรูไลน่า, ปลาป่นคุณภาพสูง, แคลเซียม, แร่ธาตุ, มัลติวิตามิน, โปรตีน, เอ็นไซน์, ไข่แดง, เชื้อจุลินทรีย์ข้าว
สาลี และอื่นๆ
 แคลเซียมช่วยในการสร้างเปลือก และลอกคราบ
 เร่งการเจริญเติบโต และวิตามินบํารุงสุขภาพ
 วิตามินช่วยในการเร่งสีให้เข้มสวยขึ้น
 มีแร่ธาตุครบถ้วน
ส่วนประกอบ
โปรตีน 45%, Fibre (ใยอาหาร) 5.5%, ไขมัน 9%, Moisture 7.5%
4) TetraCrusta Menu
อาหารสําหรับกุ้งสวยงาม ประกอบไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนสําหรับกุ้ง ใน 1 ขวด
บรรจุอาหาร 4 สูตร ได้แก่ Stick ,Wafer ,Crisp , Granule ให้สารอาหารที่หลากหลาย
ส่วนประกอบ
โปรตีน 48%, Grassi greggi 9%, Cellulosa greggia 2%, Ceneri gregge 8%,Umidita 8%,
วิตามิน A 29290 IU/kg, D3 1830 IU/kg, E 325 mg/kg และอื่นๆ
2. ผักสดและผักลวก
ผักชนิดต่าง ๆ นํามาเลี้ยงเครฟิชได้เช่นกัน โดยเฉพาะผักที่มีสารเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งมีคุณสมบัติในการ
เร่งสีสัน ผักที่นํามาให้เครฟิชกินควรล้างให้สะอาดปราศจากยาฆ่าแมลง โดยสามารถให้ได้ทั้งผักสดและผักลวก ผัก
ที่นิยมนํามาเลี้ยงได้แก่ แครอท, ฝักทอง, หน่อไม้ฝรั่ง, ผักบุ้ง, สาหร่าย ฯลฯ
3. อาหารสดอื่น ๆ
อาหารสดจําพวกเนื้อสัตว์ เช่น กุ้งฝอย, ไรแดง, หนอนแดง,เนื้อปลาสด ฯลฯ ให้โปรตีนและมีคุณค่า
ทางอาหารสูง แต่ก็มีข้อเสียคือ ทําให้น้ําเน่าเสียง่าย และมีพยาธิหรือปรสิตที่เป็นอันตรายต่อเครฟิช
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4.อาหารเสริมและวิตามิน
1) ไคโตซาน
สารสกัดจากเปลือกกุ้งเป็นสารโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติ 100% จึงไม่เป็นอันตราย ไม่มี
พิษตกค้าง เหมาะสําหรับผสมอาหารสัตว์ หรือผสมน้ําให้สัตว์กิน
ประโยชน์
 คลุกเคลือบอาหารกุ้ง ทําให้อาหารละลายช้า (มากกว่า 12 ชั่วโมง) ลดการสูญเสียอาหาร และ
ช่วยให้น้ําไม่เน่าเสีย
 เป็นสารตั้งต้นในการสร้างเนื้อเยื้อ และเปลือกกุ้ง ช่วยให้ลอกคราบดี เติบโตเร็ว
 จับตรึงสารพิษในน้ํา ช่วยให้น้ําดีอยู่เสมอ และช่วยยับยั้งเชื้อราในอาหารสัตว์
 เร่งการเจริญเติบโต ช่วยให้สัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค
2) วิตามินน้ํา (ViiTA)
ช่วยให้กุ้งเจริญเติบโต มีสีสันสวยงาม สุขภาพแข็งแรง บํารุ่งเชื้อทําให้ติดไข่มาก ลดความเครียดและ
อันตรายจากการลอกคราบ ผสมลงในตู้ 5cc ต่อน้ํา 100ลิตร
3) แคลเซียมน้ํา (CalLiquid)
สําหรับเพิ่มแคลเซียมในน้ําหรือผสมอาหาร ช่วยสร้างเปลือกให้แข็งแรง ลอกคราบง่าย เพิ่มอัตรา
การรอดจากการลอกคราบ ผสมลงในตู้ 1cc ต่อน้ํา 5ลิตร
4) ลิ้นทะเลหรือกระดอกปลาหมึก
ลิ้นทะเลหรือกระดอกปลาหมึกเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีและราคาถูก นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ให้เครฟิ
ชกิน *** เคล็ดลับ การลวกน้ําร้อนหรือนําไปต้มจะช่วยให้ลิ้นทะเลจมน้ํา ***
5. หินแร่
นิยมใส่ลงไปในตู้ที่เลี้ยงเครฟิช ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในน้ํา
 หินทิดิไมท์ มีคุณสมบัติช่วยในการลอกคราบ เสริมแคลเซียม
 หินเกรย์สโตน มีคุณสมบัติช่วยให้เปลือกกุ้งแข็งแรงหลังการลอกคราบ
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การเลือกซื้อกุ้งเครฟิช
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้อกุ้งเครฟิช
1. เลี้ยงกุ้งเครฟิชพันธุ์ไหนดี
เครฟิชมีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องรูปร่าง ลักษณะนิสัย ถิ่นกําเนิด รวมถึง
อุณหภูมิและค่าน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยง สําหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ควรเริ่มต้นจากสายพันธุ์ที่สามารถเพาะได้ในบ้าน
เราก่ อ น เพราะได้ ป รั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มในเมื อ งไทยแล้ ว เช่ น บู ล ล็ อ บสเตอร์ (Cherax
quadricarinatus), ไบร์ท ออเรนจ์ (Procambarus clarkii), บลู อัลเลนี่ (Procambarus alleni) ฯลฯ
2. ควรเลี้ยงเพศผู้หรือเพศเมีย
โดยทั่วไปแล้วรูปร่างของเครฟิชเพศผู้และเพศเมียจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยเพศผู้จะมีก้าม
ใหญ่กว่าและมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมีย ส่วนความแตกต่างทางด้านลักษณะนิสัย เพศผู้จะก้าวร้าวและดุร้ายกว่า
เช่นกัน ในการเริ่มต้นเลี้ยงสําหรับตู้ขนาด 24 นิ้ว ไม่ควรเลี้ยงเกิน 2 ตัว อาจเป็น ผู้-เมีย หรือ เมีย-เมีย แต่ไม่
แนะนําให้เลี้ยง ผู้-ผู้ เพราะอาจมีการต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตจนเกิดการสูญเสีย
3. ซื้อจากแหล่งไหน
ถึงแม้ว่าตอนนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเครฟิชจะยังมีไม่มากนักแต่ก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เลี้ยงสามารถ
หาซื้อเครฟิชได้จากร้านค้าที่สวนจตุจักร, จตุจักรมีนบุรี, ตลาดสนามหลวง2 ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อจาก
ฟาร์มหรือผู้เลี้ยงด้วยกันเอง อย่างไรก็ตามควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เฎอถื
ชื่ อได้ หากเป็นกุ้งเครฟิชนําเข้าก็ควรมีการ
พักเพื่อปรับสภาพแวดล้อมแล้วอย่างน้อย 1-2 เดือนก่อนขาย ส่วนการซื้อจากผู้เลี้ยงด้วยกันเองนั้นมีข้อดีตรงได้
ราคาถูกกว่า ผู้ขายบางรายอาจเปิดให้เข้ามาเลือกซื้อที่บ้านได้ด้วย สําหรับข้อเสียก็คือมีโอกาสได้กุ้งที่มีสายเลือดชิด
4. ขนาดและอายุ
ผู้เลี้ยงมือใหม่ควรเริ่มต้นเลี้ยงขนาด 1-1.5 นิ้ว หรืออายุประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากราคาไม่แพงและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่ากุ้งที่โตแล้ว
5. สุขภาพของกุ้งเครฟิช
ในการเลือกซื้อควรเลือกคํานึงถึงสุขภาพของเครฟิชด้วย เครฟิชที่แข็งแรงจะไม่มีอาการไม่ซึม หากลอง
เอาไม้เขี่ยจะชูก้ามขึ้นป้องกันตัว ลําตัวต้องไม่มีแผล ก้ามทั้งสองข้างขนาดเท่ากัน มีมือจับอาหารและขาทุกข้างอยู่
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ครบ ดวงตาสมบูรณ์ไม่ขาดแหว่ง นอกจากนี้ผู้เลี้ยงควรตรวจดูว่าเป็นโรคสนิมหรือไม่ โดยกุ้งเครฟิชที่เป็นโรคสนิม
นั้นเปลือกจะมีสีคล้ายสนิมติดอยู่ มีอาการซึม ไม่ยอมกินอาหาร ซึ่งอาจสะสมสารอาหารไม่เพียงพอจนเป็นสาเหตุ
ของการลอกคราบไม่ผ่านและตายลงในที่สุด
การขยายพันธุ์กุ้งเครฟิช
ความใฝ่ฝันของนักเลี้ยงกุ้งเครฟิชเกือบทุกคนก็คืออยากเห็นเจ้าตัวแสบที่เลี้ยงไว้ออกลูกออกหลานมาให้ได้
ชื่นชม ซึ่งการขยายพันธุ์เครฟิชนั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ผู้เลี้ยงสามารถทําได้ด้วยตัวเอง เริ่มต้นจากนํากุ้งเครฟิชที่อยู่
ในวัยเจริญพันธุ์จํานวน 1 คู่ ใส่ลงไปอยู่ด้วยกันในตู้เลี้ยง หลังจากที่ทั้งคู่ดูเชิงกันสักพัก กระบวนการผสมพันธุ์จะ
เริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้จับตัวเมียพลิกให้หงายท้องและเข้าประกบแนบลําตัวของตัวเมีย ก้ามทั้งสองข้างจับรวบขาและก้าม
ของตัวเมียเอาไว้ จากนั้นจะขยับตัวขึ้นลงเพื่อหาตําแหน่งอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเมีย เมื่อได้ตําแหน่งแล้วตัวผู้จะใช้
อวัยวะสืบพันธุ์ส่งน้ําเชื้อไปเก็บไว้ที่ตัวเมีย กระบวนการดังกล่าวหากเป็นเครฟิชสาย Procambarus จะใช้เวลา
ประมาณ 10-20 นาที ส่วนสาย Cherax ใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีเท่านั้น เมื่อเสร็จกิจแล้วผู้เลี้ยงควรย้ายตัวเมียไปอยู่
ในสถานที่ ๆ เตรียมไว้สําหรับอนุบาลลูกกุ้งในอนาคต โดยปรกติตัวเมียจะใช้เวลาในการผลิตไข่ประมาณ 2-3
สัปดาห์ ไข่จะติดเป็นพวงจํานวนหลายร้อยฟองเกาะอยู่บริเวณหาง ในระยะนี้แม่กุ้งจะเก็บตัวและกินอาหารน้อยลง
เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองลอกคราบระหว่างอุ้มไข่ จากนั้นไข่จะเริ่มพัฒนาจนฟักเป็นตัวอ่อนภายในระยะเวลา 20-30
วัน แต่ถ้าหากไม่ติดไข่ผู้เลี้ยงสามารถนําไปผสมพันธุ์ใหม่ได้ โดยนําไปผสมซ้ําหลังจากที่ตัวเมียลอกคราบแล้ว 2
สัปดาห์
Tips
หากแม่เครฟิชสลัดไข่จนหมดหรือไข่ฝ่อไม่มีเชื้อ ไม่ควรนําไปผสมซ้ําทันที เนื่องจากช่วงที่อุ้มไข่นี้แม่เครฟิช
จะอ่อนแอเพราะอดอาหารมาเป็นเวลานาน การนําไปผสมซ้ําในช่วงนี้อาจทําให้แม่เครฟิชตายในเวลาถัดมา ผู้เลี้ยง
ควรรอจนแม่เครฟิชลอกคราบและบํารุงอาหารอย่างสมบูรณ์ประมาณ 2 สัปดาห์จากนั้นจึงนําไปผสมใหม่อีกครั้ง
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เอกสารอ้างอิง
สิริพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 2558. กุ้งยอดฮิต เครย์ฟิช สัตว์น้ําชนิดใหม่ของวัยรุ่น (เทคโนโลยีชาวบ้าน) สืบค้น
จาก http://pet.kapook.com/view1517.html วันที่ 18 ก.ย. 2558
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000081811
http://กุ้งเครฟิช.blogspot.com/
http://www.vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539851049&Ntype=8
http://www.siamfishing.com/content/view.php?cat=article&nid=57336
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3 ลด 2 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ 2 รักษา เคล็ดลับการทํานาแบบลดต้นทุนจาก
ปราชญ์ชาวนาเมืองอุบลฯ และการต่อหัวเชื้อเพื่อแก้ไขปัญหาศัตรูพืช
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
การลดต้นทุนเพิ่มรายได้บริโภคปลอดภัย เป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการทําเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อให้มี
รายได้อย่างยั่งยืนมั่นคง โดยมุ่งเน้นการเกื้อกูลกันในระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ และที่ขาดไม่ได้คือการมีความรู้
ควบคู่กับคุณธรรม
นายทวี ประสานพันธ์ เกษตรกรบ้านนาเยีย ม.1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี รางวัลเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทํานา ปี พ.ศ. 2557 และเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดผลผลิตข้าว
ประเภทผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 1,323.25 กก./ไร่ ในระดับประเทศ ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่Farmer info
ประจําเครือข่ายสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงกิจกรรมทางการเกษตรบนพื้นที่ 14 ไร่แบ่ง
ออกเป็นการทํานาอินทรีย์ บ่อกักเก็บน้ําและเลี้ยงปลา คอกเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว โรงเรือน และที่พักอาศัย
คุณทวีได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สหกรณ์ผู้ผลิตพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย ทําการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีส่งให้กับ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี และสหกรณ์การเกษตรนาเยียจํากัด โดยใช้กระบวนการเกษตรอินทรีย์งดการใช้
สารเคมีทุกชนิด ใช้หลักการของธรรมชาติช่วยแก้ปัญหา เริ่มจากการทําให้ดินดีใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี การบริหาร
จัดการดีสภาพแวดล้อมที่ดีผลผลิตดี ลดต้นทุนการผลิตโดยยึดหลัก 3 ลด 2 เพิ่ม 2ปฏิบัติ และ 2 รักษา ดังนี้
3 ลด ได้แก่ :
1. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ โดยการทํานาปักดําด้วยต้นกล้าเพียงต้นเดียว จะใช้เมล็ดพันธุ์เพียง 3.5 กก./ไร่ข้าว
จะแตกกองอกงามดีและให้ผลผลิตสูง อีกทั้งยังใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่ต่ํากว่าการทํานาแบบหว่าน
2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทั้งหมด โดยหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ําหมักชีวภาพที่ได้จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ทดแทนปุ๋ยเคมี รวมไปถึงการผลิตน้ําหมัก
สมุนไพรเพื่อนํามาใช้สําหรับป้องกันโรคและแมลงศัตรูข้าว ทดแทนการใช้สารเคมีใดๆ
3. ลดค่าจ้างแรงงาน โดยหันมาใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก และใช้วิธีการไหว้วานญาติพี่น้องมา
ช่วยเหลือกันหรือที่เรียกกันว่า "การลงแขก"
2 เพิ่ม ได้แก่ :
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1. เพิ่มผลผลิต กล่าวคือเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์ ภายหลังจากลดละเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีแล้ว
หันมาเข้าสู่กระบวนการเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาคุณทวีประสานพันธ์
สามารถผลิตข้าวเหนียว กข.6 ได้มากถึง 1,323.25 กก./ไร่ และผลิตข้าวหอมมะลิได้มากถึง 1,000กก./ไร่ ด้วย
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเพียงไร่ละ 2,844 บาท เท่านั้น
2. เพิ่มมูลค่า เนื่องจากที่นี่เป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะ
จําหน่ายในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาข้าวเปลือกโดยทั่วไป และข้าวบางส่วนทําการแปรรูป
เป็นข้าวกล้องและข้าวสารเพื่อเพิ่มมูลค่า
2 ปฏิบัติ ได้แก่ :
1. ปฏิบัติการจัดทําบัญชีฟาร์มหรือบัญชีครัวเรือน โดยทําการจดบันทึกเพื่อให้ทราบถึงรายรับ-รายจ่าย
และต้นทุนการผลิตทั้งหมด
2. ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นแนวคิดการทํา
การเกษตรให้มีความสุข และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับครอบครัว
2 รักษา ได้แก่ :
1. รักษาสิ่งแวดล้อม คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยการลดละเลิกการใช้สารเคมีทุกประเภท
2. รักษาสุขภาพร่างกาย ไม่ให้เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ เพื่อให้มีความพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง
ปัจจุบันนายทวี ประสานพันธ์ ดํารงตําแหน่งหมอดินอาสาประจําอําเภอนาเยีย เป็นปราชญ์ชาวบ้านและ
เป็นผู้นําเกษตรกรด้านการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ใช้พื้นที่ส่วนตัวเป็นแปลงสาธิตและจุดเรียนรู้ด้านการ
ทํานาอินทรีย์แบบครบวงจร
นายทวี ประสานพันธ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า การทํานาอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทําง่าย แต่เป็นเรื่องยากถ้าหาก
ทุกคนไม่เอาใจใส่ เกษตรกรชาวนาทุกคนจะมีความสุขและมีรายได้อย่างยั่งยืน ถ้ายึดหลัก 3 ลด 2 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ
2 รักษา และการนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเกษตรกรจะต้องมีความขยันและอดทนเป็นที่ตั้ง
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การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย
เชื้อราบิวเวอร์เรีย เป็นเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคกับแมลงได้หลายชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยต่างๆ เช่น เพลี้ยกระโดด
สีน้ําตาล เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน และหนอศัตรูพืช โรคเชื้อราจะสร้างเส้นใยและ
สปอร์สีขาวเข้าทําลายแมลงศัตรูพืช เป็นการลดต้นทุนการผลิตใช้แทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สปอร์ของเชื้อราบิว
เวอร์เรียเมื่อฉีดพ่นตกไปที่ผนังลําตัวของแมลง ที่มีความชื้นเหมาะสม สปอร์ก็จะงอกก้านชูสปอร์ แทงทะลุผ่าน
ลําตัวแมลงเข้าไปในช่องว่างภายในลําตัวแมลง หลังจากนั้นเชื้อราจะเจริญเพิ่มปริมาณเป็นเส้นใยท่อนสั้น ๆ เซลล์
เม็ดเลือดในตัวแมลงก็จะถูกทําลาย ทําให้เลือดที่อยู่ในตัวแมลงมีน้อยลง แต่เชื้อรากลับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนเต็มช่องว่างของตัวแมลง ทําให้แมลงเป็นอัมพาตและตายในที่สุด หลังจากแมลงตายเชื้อราจะแทงก้านชูสปอร์
ทะลุผ่านลําตัวออกมาภายนอก แล้วสร้างสปอร์ ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เชื้อราบิวเวอร์เรียสามารถ
ทําลายแมลงได้ทุกระยะ
อุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
1. หัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย
2. หม้อนึ่งความดันแบบลูกทุ่ง ใช้ถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร
3. ถุงพลาสติกทนความร้อนขนาด 6*12 นิ้ว
4. เมล็ดข้าวโพด
5. ตู้เขี่ยเชื้อพร้อมอุปกรณ์ (เข็มเขี่ยเชื้อ, แอลกอฮอร์, สําลี, ตะเกียง, กระบอกฉีดน้ํา)
6. เตาแก๊ส
7. คอขวด
8. ยางวงเล็ก
9. ขี้ฝ้าย
10. กระดาษหนังสือพิมพ์
วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย
1. นําเมล็ดข้าวโพดแช่น้ําค้างคืนไว้ 1 คืน (หรือประมาณ 12 ชั่วโมง)
2. นําเมล็ดข้าวโพดที่แช่น้ําแล้ว นํามาต้มเพื่อฆ่าเชื้อประมาณ 15 นาที
3. นําเมล็ดข้าวโพดที่ต้มแล้งพึ่งลมเพื่อคลายความร้อน
4. น้ําเมล็ดข้าวโพดบรรจุลงในถุงพลาสติกทนความร้อน ความจุประมาณถุงละ ½ กิโลกรัม แล้วนําคอขวด
รัดถุงพลาสติกไว้ จากนั้นให้นําขี้ฝ้ายอัดรูปากถุงไว แล้วนํากระดาษปิดปากถุงรัดด้วยยางวงเล็ก
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5. นําถุงเมล็ดข้าวโพดใส่ถุงหม้อนึ่ง ความดันแบบลูกทุ่ง นึ่งประมาณ 3 ชั่วโมง
6. นําถุงข้าวโพดที่นึ่งแล้วออกจากถัง เพื่อลดความร้อนให้อุ่นพอประมาณ
7. ทําความสะอาดตู้เขี่ยเชื้อโดยใช้แอลกอฮอล์ นําถุงเมล็ดข้าวโพดที่ผึ่งแล้วเข้าไปในตู้เขี่ยเชื้อเพื่อจะได้
ดําเนินการเขี่ยเชื้อ
8. เมื่อเขี่ยเชื้อเสร็จแล้ว ให้นําถุงเมล็ดข้าวโพดออกจากตู้เขี่ยเชื้อ นําไปวางไว้ในที่ร่ม
9. หลังจากนั้น 7 วัน เชื้อราบิวเวอร์เรียจะเจริญเติมโตเต็มถุงก็บรรจุเมล็ดข้าวโพด พร้อมที่จะนําไปใช้ได้แล้ว
การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมศัตรูพืช
1. เชื้อราบิวเวอร์เรีย 1-2 กก./น้ํา 20 ลิตร โดยแบ่งน้ําออกเป็น 2 ส่วน
2. นําน้ําส่วนที่ 1 จํานวน 5 ลิตร พร้อมกับเชื้อราบิวเวอร์เรียจํานวน 1-2 กก. เพื่อให้เชื้อราหลุดจากเมล็ด
ข้าวโพดแล้วกรองด้วยผ้าบาง ๆ
3. นําน้ําส่วนที่ 2 จํานวน 15 ลิตร ผสมกับสารจัมโบ้ คนให้เข้ากัน
4. นําน้ําที่ได้จากข้อ 2 และ ข้อ 3 มาผสมให้เข้ากันและคน
5. นําไปฉีดพ่นในแปลงที่พบเพลี้ยหรือหนอน โดยใช้ฉีดพ่นในช่วงที่มีความชื้นสูง (ช่วงเวลาเย็นที่มีแสงแดด
อ่อน ๆ หรือตอนเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น)
6. ควรปรับหัวฉีดให้พ่นอย่างละเอียดฉีดได้ผลดีและได้พื้นที่เพิ่มขึ้น
7. สามารถตรวจสอบผลการควบคุมศัตรูพืชได้หลังจากใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียไปแล้ว 1-3 วัน

การผลิตเชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ซับทีลิส (บี เอส)
เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ซับทีลิส (บี เอส) มีคุณสมบัติสําหรับป้องกันกําจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สาเหตุ
และเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคพืชได้หลายชนิด เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โรคเหี่ยวเขียวในพริก มะเขือ
ยาสูบ โรคใบจุดสีม่วงในต้นหอม โรคหัวเน่าเละในพืชพวกขิง ข่า เป็นต้น และยังเป็นจุลินทรีย์ ที่ไม่เป็นพิษต่อ
มนุษย์ สัตว์ และไม่มีพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์ในการขยายเชื้อ
1. หัวเชื้อ Bs. (เชื้อแห้งชนิดผง)
2. ถังหมัก
3. ไข่ไก่
4. น้ําตาล

60 กรัม
150 ลิตร
5 ฟอง
5 กิโลกรัม
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5. น้ําเต้าหู้
6. ปั๊มลมให้อากาศ

0.5 ลิตร

วิธีการขยายเชื้อ
1. เติมน้ําเปล่าลงในถังหมัก จํานวน 100 ลิตร
2. ละลายน้ําตาลกับน้ําในถัง จากนั้นใส่น้ําเต้าหู้ลงไปคนให้เข้ากัน
3. ตีไข่แล้วเติมลงไปในถัง คนให้เข้ากัน
4. ใส่หัวเชื้อผงของ Bs. ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ
5. คนให้เข้ากัน ต่อปั๊มลมเพือ่ เติมอากาศลงไป หลังจากนั้น 3 – 5 วัน สามารถนําไปใช้ได้
การนําเชื้อบีเอสไปใช้
นําเชื้อบาซิลัส ซับทีลสี ไปผสมน้ําในอัตราส่วน 1 : 5 (เชื้อที่ทําการเพาะเลี้ยงไว้ 1 ส่วน ต่อ น้ําสะอาด 5
ส่วน) ราดรองก้นหลุมก่อนลงปลูก หรือใช้ราดบริเวณโคนต้น เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยว และโรคเน่า
ของพืช
ข้อแนะนํา ควรใช้ให้หมดภายใน 15 วัน เพื่อประสิทธิภาพของเชื้อสด

แหล่งอ้างอิง
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=6770&s=tblrice
http://115.31.159.2/agriculture/page.php?id=1055&s=tblareablog
http://innradio-wisanu.blogspot.com/2009/03/blog-post_24.html
http://hcsupply.blogspot.com/2008/10/b-subtilis.html

172

การปลูกมะขามเทศ พืชทนแล้ง รายได้ดี
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
มะขามเทศ (Manila Tamarind หรือ Madas Tamarind) เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเกือบทุกสภาพ
พื้นที่ ทนสภาพแล้ง และทนดินเค็ม แต่ถ้าจะปลูกแบบเป็นการค้า ต้องคํานึงถึงแหล่งนํ้า และตลาดเป็นสําคัญ
เพราะฝักที่มีคุณภาพดี ต้องมีการดูแลเรื่องการให้นํ้าอย่างพอเพียง นอกจากนี้แล้วการขนส่งผลผลิตจากแหล่งปลูก
ไปยังตลาด ต้องทําได้สะดวก เพราะฝักมะขามเทศที่เก็บมาแล้วจะเก็บได้ไม่นาน จะเน่าเสียต้องรีบขายทันที
การขยายพันธุ์มะขามเทศ
สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเปลี่ยนยอด การทาบกิ่ง การตอนกิ่ง แต่ที่นิยมได้แก่การตอนกิ่ง แต่
ต้นที่ได้จากการปลูกวิธีเพาะเมล็ดจะทนแล้งได้ดีมาก
เทคนิคการตอนกิ่งมะขามเทศ
ต้องควั่นกิ่งที่บริเวณใต้ตาประมาณ 1 นิ้ว ใช้มีดคมควั่นเปลือกนอกแล้วลอกออกให้รอยควั่นกว้างประมาณ
1 นิ้ว แล้วใช้ขุยมะพร้าวแช่นํ้าหมาด ๆ พอกรอยแผลโดยใช้ถุงพลาสติกหุ้ม ใช้เชือกผูกหัวและท้ายมัดให้แน่น ทิ้งไว้
อย่างนั้นโดยไม่ต้องรดนํ้าประมาณ 20-25 วัน โดยใช้หลักพิจารณาว่าเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ ถ้ากิ่งเล็กก็ประมาณ
20 วัน ถ้ากิ่งใหญ่ก็เลื่อนเป็น 24-25 วัน จึงตัดไปปักชํา เมื่อตัดกิ่งตอนจากต้นลงถุงเพาะชํา จะต้องทิ้งไว้อีก
ประมาณ 2 อาทิตย์ จึงนํา ไปปลูกได้ การตอนกิ่งควรทําในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดี
การปลูกและปฎิบัติดูแลรักษา
การเตรียมดิน
ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดอย่างน้อย 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ตากดินไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผสมดิน
ปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกประมาณหลุมละ 2-3 ปุ๋ยกี๋
การปลูก
มะขามเทศสามารถปลูกได้ทั้งแบบยกร่องและเป็นพื้นที่ราบแบบยกร่องและเป็นพื้นที่ราบ แบบยกร่องจะใช้
ระยะปลูกประมาณ 8-10 x 8-10 เมตร ใน 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 16-25 ต้น ส่วนในพื้นที่ราบจะใช้ระยะปลูก
ประมาณ 10-12 x 10-12 เมตร ในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 10-16 ต้น
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การปฏิบัติดูแลรักษา
การให้นํ้า ควรมีการให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอทั้งในมะขามเทศต้นเล็กและต้นโต สําหรับมะขามเทศต้นโตควรงด
ให้นํ้าในช่วงก่อนออก ดอกเช่นเดียวกับไม้ผลชนิดอื่นๆ เพื่อให้มะขามเทศพักตัวสะสมอาหารเตรียมความพร้อมที่จะ
ออกดอก และเมื่อมะขามเทศติดดอกออกฝักแล้ว จึงเริ่มให้นํ้าตามปกติ แต่ควรระวังในช่วงที่ฝักเริ่มแก่
เพราะถ้าให้นํ้าในช่วงนี้มากเกินไปจะทํา ให้คุณภาพฝักไม่ดี ฝักแตกเร็วขึ้นเมื่อเนื้อไม่แน่นและรสชาติไม่ดี
การใส่ปุ๋ย
แบ่งออกเป็น 3 ช่วงที่สําคัญคือ
1. หลังจากเก็บผลผลิตและตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16
2. ก่อนออกดอก ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนตํ่า ๆ เช่น 8-24-24 9- 24- 24
3. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ในช่วงฝักเริ่มแก่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อให้มรี สชาติดีขึ้น
โรคและแมลง
เนื่องจากมะขามเทศเป็นไม้ผลที่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงน้อยในช่วงออกดอกใหม่ ๆ ใช้สารฆ่าแมลงผสม
สารกันราฉีดพ่นเพื่อให้ติดฝักดก ส่วนปัญหาเรื่องแมลงกัดกินผิวและเมล็ด ใช้สารไมแทคพ่นทุก 15-20 วัน และ
หยุดเมื่อฝักมะขามเทศเริ่มแตกส่วนโรคราใช้สารยูคาร์โฟนฉีดพ่นการพ่นสารเคมีป้องกันกํา จัดโรคและแมลงจึงควร
พ่นเท่าที่จําเป็นจริง ๆ และควรหยุดก่อนเก็บฝักอย่างน้อย 15 วัน เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างในฝัก ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค เพราะมะขามเทศเมื่อใกล้เก็บเกี่ยวเนื้อจะปริพองทํา ให้เปลือกของฝักแตกออก สารเคมีสัมผัส
ได้โดยตรงเมื่อทํา การพ่นสาร กําจัดศัตรูพืช
สําหรับทางเลือกในการใช้น้ําหมักชีวภาพดูแลมะขามเทศ
สูตรน้ําหมักชีวภาพไล่แมลง
1. ข่าแก่จัด 5 กิโลกรัม
2. ยาสูบ 1 กิโลกรัม
3. บอระเพ็ด มากตามความต้องการ
4. ฝักคูณ มากตามต้องการ
5. กากน้ําตาล 3 ลิตร
6. น้ํา 10 ลิตร
วิธีการทํา : นํามาผสมหมักรวมกันไว้ 25 วัน สามารถนําไปใช้ได้
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อัตราการใช้ : น้ําหมัก 1 ช้อนแกง ต่อน้ํา 20 ลิตร ช่วยไล่หนอน แมลงทุกชนิด
การให้ปุ๋ยเน้นการให้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้เคมี จึงทําให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากมะขาม
เทศมีการตอบสนองต่อปุ๋ยอินทรีย์ได้ดี สําหรับปุ๋ยอินทรีย์สูตรที่ใช้กับมะขามเทศได้ผล มีดังนี้
สูตรน้ําหมักชีวภาพจากพุงปลากระตุ้นการแตกใบ-ยอดอ่อน
1. พุงปลานิลหรือปลาชนิดอื่นๆ 3 กิโลกรัม
2. กากน้ําตาล 2 กิโลกรัม
3. น้ํา 10 ลิตร
การทํา : หมักทิ้งไว้ 1 เดือน สามารถนําไปใช้ได้
อัตราการใช้ :น้ําหมัก 3 ช้อนแกง ต่อน้ํา 20 ลิตร ฉีดพ่นตอนเย็น 7 วันต่อ1 ครั้ง จะช่วยบํารุงยอดให้
แข็งแรง เร่งออกยอดอ่อน โตเร็ว
ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรบํารุงต้น
1. มะละกอ 2 กิโลกรัม
2. ฟักทอง 2 กิโลกรัม
3. กล้วย 2 กิโลกรัม
4. น้ําเปล่า 10 ลิตร
วิธีการทํา : อีเอ็ม 20 ซีซี หมักในภาชนะ ขนาดมีความจุที่ 100 ลิตร ทิ้งไว้ 7 วัน ในที่ร่มไม่โดนแสงแดด
ครบ 7 วัน
วิธีการใช้ : กรองเอาน้ํา 1 ลิตรต่อน้ําสะอาด 200 ลิตร ฉีดพ่นตรงโคนต้น ทุกๆ 7 วัน
คําแนะนําเพิ่มเติม : ใช้ได้ทั้งไล่แมลง เร่งดอกเร่งผล ทําให้ผลมีรสชาติที่หวาน อวบ น่าทานได้ราคา มากกว่า
ที่สวนอื่นมูลสัตว์หรือที่เราเรียกว่าปุ๋ย ขุดโดยรอบโคนต้น ห่างจากต้นประมาณ ครึ่งเมตร วางก้อนมูลสัตว์โดยรอบ
กันน้ําที่จะรดไหลออกมา และเมื่อฝนตก หรือเรารดน้ําน้ําก็จะซึมซับเอาปุ๋ยคอกค่อยๆซึมลงไปในรากต้นมะขาม
เทศ นอกจากได้ความสวยงามแล้วยังได้

ที่มา ข้อมูลและรูปภาพ
www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/.../fruit33.pdf
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php…
http://www.eco-agrotech.com
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การเลี้ยงแมลงดานา ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
แมงดานา ถือเป็นแมงอาหารที่นิยมนํามาประกอบอาหารชนิดหนึ่ง เนื่องจากให้กลิ่นเฉพาะตัวที่หอม เมื่อ
นํามาใส่อาหารจะช่วยเพิ่มหรือปรับปรุงกลิ่นของอาหารให้น่ารับประทานมากขึ้น อาหารที่นิยมใช้แมงดานาเป็น
ส่วนประกอบ ได้แก่ น้ําพริกแมงดา ซุปหน่อไม้ อาหารประเภทยํา เป็นต้น
แมงดานาจัดอยู่ใน Order Memitera ใน Family belostomatidae มีลักษณะรูปร่างรูปไข่ ลําตัวแบนยาว
ประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ลําตัวมีสีน้ําตาล มีขนขนาดเล็กปกคลุม มีขา 6 ขา ขาคู่หน้าใช้สําหรับจับเหยื่อ การคุ้ย
หาอาหาร ส่วนขา 2 คู่ หลังใช้สําหรับการว่ายน้ํา และการเดิน
อาหารของแมงดานา คือ ลูกอ๊อด ลูกปลาขนาดเล็กหรือสัตว์น้ําขนาดเล็ก เวลากลางคืนชอบบินเข้าหาไฟ
โดยเฉพาะไฟสีม่วง
ประโยชน์
1. ทางด้านอาหาร
แมงดานาถือเป็นแมงที่เป็นอาหารที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ที่มาจาก
gland liquid ที่เป็นฟีโนโมนเพศสําหรับดึงดูดตัวอีกฝ่ายในการผสมพันธุ์ ที่ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น
trans-2-hexan-1-yl acetate สารที่มีกลิ่นหอมนี้จะมีทั้งตัวผู้ และตัวเมีย แต่จะพบมีกลิ่นแรงที่ตัวผู้มากกว่าตัว
เมีย และจะมีเฉพาะตัวที่แก่เต็มวัยที่เข้าสู่วัยผสมพันธุ์เท่านั้น ตําแหน่งของ gland liquid ที่เป็นบริเวณให้กลิ่นหอม
จะอยู่ตรงบริเวณช่วงท้องค่อนไปด้านหลัง มีลักษณะเป็นท่อยาวสีขาว ห่อหุ้มด้วยเยื่อเมือก
ด้วยความมีเอกลักษณ์ของกลิ่นที่มีกลิ่นหอม คนไทยจึงนิยมนําแมงดานามาประกอบอาหาร เพื่อให้มีกลิ่น
ของอาหารที่น่ารับประทาน โดยเฉพาะการทําน้ําพริกแมงดาหรือผสมในอาหารอย่างอื่นเพื่อเพิ่มกลิ่นหรือปรับปรุง
กลิ่น เช่น ใส่ในซุบหน่อไม้ เป็นต้น
การนําแมงดานามาประกอบอาหาร นิยมนําแมงดานามาเผาไฟให้สุกก่อน เพื่อให้ความร้อนกระตุ้นให้มี
กลิ่นมากขึ้น แล้วจึงมาตําผสมกับอาหารหรือบดแล้วคลุกใส่อาหาร นอกจากนั้น ยังสามารถเก็บแมงดานาให้
สามารถเก็บได้นานด้วยวิธีการดองเค็มกับน้ําปลาหรือน้ําเกลือ
เนื่ องจากแมงดานาในปัจจุบันเป็ นที่หายาก จึงมี การสังเคราะห์ส ารเลียนแบบ trans-2-hexan-1-yl
acetate ซึ่งจะให้กลิ่นเหมือนกลิ่นแมงดานา มาใช้สําหรับปรุงอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทําน้ําพริกแมงดาที่
ต้องใช้ในปริมาณมาก
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2. ด้านนิเวศวิทยา
แมงดานาพบได้ทั่วไปในนาข้าวหรือบริเวณแหล่งน้ําขนาดตื้น จะพบมากในช่วงต้นฤดูทํานาหลังจากน้ําขัง
ในแปลงนาในต้นฤดูฝน แมงดานาถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในแปลงนาหรือแหล่งน้ํา มีอาหารสําคัญที่เป็น
ลูกอ๊อดของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําหรือสัตว์น้ําขนาดเล็ก จึงถือเป็นผู้ล่าชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ระบบนิเวศในแหล่งนั้นสมดุล
การเลี้ยงแมงดานา
การสร้างโรงเรือน และการเตรียมบ่อ
บ่อ น้ํา ถือ เป็ นแหล่ ง เพาะเลี้ ย งสํ า คัญ ของแมงดานา นิ ย มสร้ า งด้ว ยการก่ อบ่ อซี เมนต์ หรื อซื้ อบ่ อซี เ มนต์
สําเร็จรูป หากก่อเอง ควรก่อบ่อเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 2-3 เมตร ยาว 4-5 เมตร ก่ออิฐสูงประมาณ 0.8-1
เมตร หรืออาจเพิ่มขนาดหรือลดขนาดตามความเหมาะสม
สําหรับโรงเรือนจะใช้ในกรณีที่เลี้ยงจํานวนหลายบ่อหรือเลี้ยงในบ่อขนาดใหญ่ ปลูกด้วยเสาไม้หรือเสาปูน
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือตามลักษณะบ่อที่ก่อ และคลุมด้วยมุ้งลวดหรือตาข่ายขนาดตาถี่ที่แมงดาไม่สามารถลอดผ่าน
ได้
หากต้องการประหยัดเงินทุนมักนิยมก่อบ่อให้สูง 1-1.2 เมตร แล้วใช้มุ้งลวดหรือตาข่ายคลุมปิดบนบ่อแทน
ซึ่งไม่จําเป็นต้องสร้างโรงเรือนก็ได้
ส่วนการใช้ถังซีเมนต์สําเร็จรูปหรือถังพลาสติก ควรให้มีความสูงอย่างน้อย 1 เมตร ขึ้นไป หรืออาจต่ํากว่านี้
หากหาไม่ได้ แล้วใช้ตาข่ายหรือมุ้งลวดปิดคลุมด้านบนเหมือนกัน
การใส่น้ําเข้าบ่อ
ปริมาณความสูงของน้ําที่ใช้เลี้ยงแมงดานา จําเป็นต้องให้มีระดับความสูงที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่แมงดานา
เลือกวางไข่ ที่ความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร โดยไม่ควรให้น้ําต่ําหรือสูงกว่านี้
วัสดุวางไข่
โดยธรรมชาติ การวางไข่ของแมงดานาจะวางไข่บนลําต้นของพืชหรือกิ่งไม้เหนือน้ํา ดังนั้น จึงจําเป็นต้องวาง
วัสดุสําหรับการวางไข่ เช่น ไม้ไผ่ กิ่งไม้ แต่หากให้ดี ควรปลูกพืชน้ําในกระถาง เช่น ข้าว กก ไหล ธูปฤาษี แล้ว
นํามาวางในบ่อจะดีที่สุด
การปล่อยพ่อแม่พันธุ์
พ่อแม่พันธุ์ที่ใช้เลี้ยง ควรมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป โดยสังเกตได้จากสีของปีกที่มีลักษณะสีน้ําตาล ปนด้วย
หลายแถบสีดําเข้ม อัตราการปล่อย ตัวผู้ 1 ตัว ต่อตัวเมีย 2 ตัว โดยตัวเมีย 1 ตัว ควรให้มีพื้นที่ประมาณ 2 ตาราง
เมตร เพราะตัวเมีย 1 ตัวจะออกไข่ และฟักเป็นตัวได้ประมาณ 100-200 ฟอง ดังนั้น หากบ่อมีขนาด 2 x 5

177

เท่ากับ 10 ตารางเมตร จะใช้ตัวเมียประมาณ 4-5 ตัว ตัวผู้ประมาณ 2-3 ตัว สําหรับบ่อซีเมนต์หรือถังพลาสติกทรง
กลมมักมีขนาดเหมาะสําหรับ ตัวเมีย 1 ตัว และตัวผู้ 1 ตัว เท่านั้น
การปล่อยพ่อแม่พันธุ์จะเริ่มปล่อยหลังการนําน้ําเข้าบ่อประมาณ 2-3 วัน เพื่อปรับคุณภาพน้ําก่อน
โดยเฉพาะบ่อที่สร้างใหม่จะต้องขังน้ํา 14 วัน ถึง 1 เดือน ก่อน แล้วปล่อยน้ําทิ้ง ก่อนนําน้ําเข้าใหม่
การเลี้ยง และดูแล
การปล่อยพ่อแม่พันธุ์ และเริ่มเลี้ยงจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน ที่มีอากาศ
ความชื้น และปริมาณฝนตกที่สามารถกระตุ้นให้แมงดานาเริ่มการผสมพันธุ์
อาหารที่ให้จะเป็นลูกปลาขนาดเล็ก กุ้ง ลูกอ๊อด ลูกน้ํา ม้าน้ําจืด หรือสัตว์น้ําขนาดเล็ก โดยการปล่อยเลี้ยง
ในบ่อเพื่อแมงดานาจับกินอาหารเองตามธรรมชาติ
เมื่อแมงดานาออกไข่ และฟักเป็นตัวหมดแล้ว ให้จับพ่อแม่พันธุ์แยกออกเลี้ยงต่างหาก หรือจับจําหน่าย
หลังจากนั้น จึงเริ่มอนุบาล และเลี้ยงลูกแมงดานาให้โตเต็มวัย
การจับแมงดานา
แมงดานาที่โตเต็มวัยพร้อมที่จะจับจําหน่ายจะมีอายุประมาณ 8 เดือน ถึง 1 ปี โดยให้จับจําหน่ายในช่วง
ก่อนเริ่มฤดูฝนในปีถัดไป
การจับแมงดานาตามธรรมชาติ
แมงดานาในธรรมชาติมักพบได้ตามแหล่งน้ําตื้น ที่เป็นแหล่งน้ําขังใหม่ เช่น ทุ่งนา ทุ่งนาร้าง บ่อที่มีน้ําตื้น
และพื้นที่น้ําขังใหม่ต่างในช่วงต้นฤดูฝน
การจับแมงดานาธรรมชาติจะเริ่มจับประมาณเดือนฤษภาคม-กันยายน ที่เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ และวางไข่ ซึ่ง
ช่วงนี้แมงดานาจะมีกลิ่นหอมแรงกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากมีการปล่อยสารฟีโรโมนออกมามาก วิธีการจับแมงดานา
ตามธรรมมี 2 วิธีที่นิยม คือ
1. การงม
การจับจะเริ่มด้วยการหาแหล่งน้ําตื้นตามทุ่งนา และแหล่งน้ําขังตื้นๆ โดยให้มองหาไข่แมงดาที่ติดกับ
ต้นหญ้าหรือต้นข้าว หากพบไข่ให้แล้วจะใช้วิธีการมองหาแม่แมงดาในน้ํา (หากน้ําใสพอ) แต่หากน้ําขุ่นจะใช้วิธีการ
งมหาด้วยการกวาดมือเบาๆ งมตามพื้นรอบต้นหญ้าที่มีไข่อยู่ ซึ่งจะงมเจอได้ง่าย แต่ควรระวังการเดินลงน้ําต้อง
ค่อยๆเดิน และการกวาดมืองมต้องค่อยงมหาเช่นกัน
2. หลอดไฟล่อแมลง
เป็นการใช้หลอดไฟล่อแมงหรือแมลงต่างๆ เช่น หลอดสีม่วง เปิดตลอดเวลากลางคืนเพื่อล่อให้แมลง
รวมถึงแมงดานาบินมาหาไฟ และตกลงอ่างที่ใส่น้ําไว้รองรับด้านล่างหลอดไฟ วิธีนี้จะจะบแมงดานาได้มาก และ
ง่ายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
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แหล่งที่มา
http://pasusat.com/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%
99%E0%B8%B2/
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การเลี้ยงแมลงดานา ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
“แมลงดานา” เป็นแมลงที่คนไทยรู้จักและบริโภคกันมาตั้งแต่อดีต และปัจจุบันถือเป็นแมลงที่มีปริมาณ
ความต้องการมากเป็นอันดับต้น ๆ ของบรรดาแมลงกินได้ทั้งหมด ส่งผลให้มีราคาดีตลอดปี ที่ผ่านมามีเกษตรกร
สนใจเพาะเลี้ยงแมลงดานาเชิงพาณิชย์กันจํานวนมาก แต่ทว่าก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทั้งนี้เป็นเพราะข้อจํากัดทั้ง
เรื่องของอาหาร การจัดการระยะต่าง ๆ ส่งผลให้มีอัตราการรอดต่ํา และพบปัญหาแมลงดานากินกันเอง
อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว อาจารย์ประจําโรงเรียนสถาพรวิทยา จังหวัดนครปฐม เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาและ
พัฒนาการเลี้ยงแมลงดานามานานกว่า 8 ปี จนค้นพบรูปแบบวิธีการเลี้ยงแมลงดานาที่เหมาะสม จัดการง่ายและ
ได้ผลดี ทั้งยังสามารถทําให้มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ที่สําคัญรูปแบบการเลี้ยงที่พัฒนาขึ้นมานี้พร้อมที่นําไปต่อยอด
สําหรับเลี้ยงใน เชิงพาณิชย์ได้ไม่ยากอีกด้วย
“แมลงดานาเลี้ยงง่าย” หากเข้าใจธรรมชาติ การเลี้ยงแมลงดานาของ อ.ชาตรี จะเน้นวิธีเรียนแบบธรรมชาติ
โดยในช่วงแรกนําพ่อแม่พันธุ์มาลงเลี้ยงในบ่อดิน ขนาดประมาณ 4 ตารางเมตร (เลี้ยงได้ประมาณ 300 ตัว) มีโครง
ไม้ไผ่และตาข่ายคลุมเพื่อป้องกันพ่อแม่พันธุ์หลบหนี พร้อมจัดสภาพบ่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ ปลูกไม้น้ําเพื่อให้
เป็นที่อาศัยและวางไข่ของแมลงดานา ซึ่งก็ใช้เวลาลองผิดลองถูกนานกว่า 3 ปี ในที่สุดก็ได้วิธีที่ทําให้แมลงดานา
วางไข่ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการเพาะเลี้ยง
“หลังจากเลี้ยงได้สักระยะ ก็ได้ข้อสรุปว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้พ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์พร้อมที่ออกไข่ คือ อาหาร
ซึ่งได้ทดลองใช้ทั้งลูกปลานิล ปลาหางนกยูง ปู กุ้ง ปรากฎว่าแมลงดานาก็สามารถกินได้ทุกชนิด แต่ถ้าต้องการให้
แมลงดานามีอัตราการวางไข่ที่ดี จําเป็นต้องเลี้ยงด้วยลูกกบขนาดประมาณหัวแม่มือ จะทําให้ตัวเมียสมบูรณ์เต็มที่
ท้องป่องเนื่องจากมีไข่อยู่ข้างในจํานวนมาก”
สําหรับการกระตุ้นให้แมลงดานาวางไข่ อ.ชาตรี ใช้วิธีทําฝนเทียม โดยติดสปริงเกอร์ไว้เหนือบ่อ เปิดน้ําช่วง
ประมาณ 18.00-23.00 น. ไม่ควรเปิดทั้งคืนเพราะทําให้ตัวเมียไม่วางไข่ รวมถึงน้ําในบ่อต้องนิ่งและมีปริมาณคงที่
หากทําฝนเทียมแล้วระดับน้ําเพิ่มขึ้นตัวเมียก็ไม่ยอมวางไข่เช่นกัน ทั้งนี้เป็นเพราะแมลงดานาจะวางไข่บนกอหญ้า
เหนือผิวน้ําประมาณ 3-5 เซนติเมตร หากระดับน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตัวเมียกลัวน้ําท่วมไข่จึงไม่ยอมวางไข่นั่นเอง
ดังนั้นบ่อเลี้ยงควรมีรูระบายน้ําเพื่อให้มีระดับคงที่อยู่ตลอดเวลาด้วย
ทําฝนเทียมประมาณ 4-5 วัน หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์ แมลงดานาก็ขึ้นมาวางไข่ให้เห็นตามกอไม้น้ํา กลุ่มละ
ประมาณ 100-150 ฟอง ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ หลังจากไข่เสร็จควรแยกตัวเมียออกมาพักฟื้น เพราะ
หากปล่อยไว้แม่จะกินไข่ตัวเอง แล้วนําแม่ไปเลี้ยงเพื่อเตรียมผสมพันธุ์ต่อไป แม่ตัวหนึ่งจะให้ไข่ได้ประมาณ 3 ครั้ง
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ส่วนตัวผู้จะทําหน้าที่ฟักไข่ โดยมาเกาะที่ไข่ในลักษณะทิ่มหัวลง หากฝนตกจะช่วยป้องกันโดยใช้ส่วนหางปิดไข่ แต่
ถ้าอากาศร้อนเกินไปจนไข่แห้ง ตัวผู้ก็จะลงน้ําให้ตัวเปียกแล้วขึ้นมาเกาะไข่ไว้ตามเดิม ซึ่งไข่แมลงดานาเมื่อออกมา
ใหม่ ๆ จะมีขนาดเล็กแล้วจะค่อย ๆ พองขึ้นตามอายุ ประมาณ 10 วัน หมวกไข่ก็เปิดออก ตัวอ่อนที่อยู่ข้างในก็
หล่นลงน้ํา
“ในกรณีที่นําไข่แมลงดานามาฟักเอง ทําได้โดยตัดไม้น้ําที่มีไข่แมลงดามาแขวนไว้ในน้ํา โดยให้ไข่อยู่สูงจาก
ระดับน้ําที่ซึมขึ้นมาตามไม้น้ําประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งทําให้ไข่ได้รับอุณภูมิและไอน้ําได้ในระดับที่เหมาะพร้อมที่
จะฟักออกเป็น ตัว ถ้าห้อยไข่ไว้ต่ําเกินไปไข่โดนน้ําทําให้เสียได้หรือหากสูงกว่านี้ก็ทําให้ไข่ แห้งฟักไม่ออก ซึ่งเคย
ทดลองนําไข่มาฟักไว้ในร่มปรากฏว่าไข่ไม่ฟัก ดังนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการฟักไข่ คือให้มีแสงส่องรําไรแต่ก็ไม่
ควรร้อนเกินไปด้วย ใช้เวลาประมาณ 10 วัน ไข่ก็ฟักเป็นตัวหล่นลงน้ําเช่นเดียวกัน”
“กบ” และ “ลูกอ๊อด” ปัจจัยสําคัญของการผลิตแมลงดานาในธรรมชาติจะสังเกตได้ว่า หลังจากฝนตกแล้ว
หากแหล่งน้ําไหนมีกบมาวางไข่ ก็จะเห็นไข่แมลงดานาอยู่บริเวณนั้นด้วย ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ
ขณะเดียวกันหากไม่มีลูกอ๊อดหรือกบมาวางไข่ ก็จะไม่เห็นไข่แมลงดานาในบริเวณแหล่งน้ํานั้นด้วยเช่นกัน
“จากการเพาะเลี้ยงแมลงดานามานานปี ทําให้มีข้อสรุปว่า อาหารที่ดีที่สุดสําหรับแมลงดานา ที่ทําให้ตัวเมีย
มีความสมบูรณ์และวางไข่ได้จํานวนมาก คือ ลูกกบ ส่วนอาหารสําหรับตัวอ่อนของแมลงดานาที่ดีที่สุดที่ทําให้ลอก
คราบได้ปกติ ทุกระยะคือ ลูกอ๊อด ดังนั้นหากต้องการเลี้ยงแมลงดานาให้ประสบความสําเร็จ จําเป็นต้องมีการ
เพาะเลี้ยงกบไว้เป็นอาหารของแมลงดานาด้วย”
อ.ชาตรี บอกว่าไม่แนะนําให้เพาะเลี้ยงกบเพื่อใช้เป็นอาหารแมลงดานาเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่คุ้มค่า เพราะ
ผลผลิตลูกกบที่ออกมามีจํานวนมาก การจัดการก็ลําบาก แต่อยากให้เพาะเลี้ยงกบเพื่อจําหน่ายแล้วคัดเลือกตัวผู้
หรือตัวที่ไม่สมบูรณ์ มาเป็นอาหารของแมลงดานาซึ่งมีความคุ้มค่ากว่ามาก หรือในกรณีต้องการเลี้ยงแมลงดานา
แล้วหวังพึ่งพาลูกกบจากธรรมชาติก็เป็นไปได้ ยากเช่นกัน เพราะปริมาณที่หาได้ในแต่ละวันไม่เพียงพอกับความ
ต้องการอย่างแน่นอน
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การเลี้ยงแมลงดานา ตอนที่ 3
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ตลอดจนการไปซื้อลูกกบมาเพื่อเลี้ยงแมลงดานาก็ไม่คุ้มค่าเช่นกัน เพราะแมลงดานาตัวหนึ่งตลอดการเลี้ยง
กินลูกกบมากถึง 10-30 ตัว หากใช้วิธีซื้อเข้ามา คิดราคาเพียงตัวละ 1 บาท ก็ขาดทุนแล้ว ขณะที่หากมีการ
เพาะเลี้ยงกบไว้เอง ซึ่งแม่พันธุ์หนึ่งตัวให้ลูกกบได้ถึง 1,000-2,000 ตัว มีพันธุ์แม่กบแค่ 2-3 ตัว ก็เพียงพอที่จะเลี้ยง
แมลงดานาเป็นอุตสาหกรรมแล้ว
“ส่วนตัวไม่แนะนําให้เลี้ยงแมลงดานาเป็นอาชีพหลัก หรือเริ่มต้นจากการเลี้ยงแมลงดานาเลย เพราะมองว่า
ไม่คุ้มค่า อยากให้ลองเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมมากกว่า เช่น มีการเพาะเลี้ยงกบอยู่แล้วก็นําแมลงดานามาเลี้ยงด้วย โดย
ทําในเชิงเกษตรผสมผสาน ทําให้การเลี้ยงแมลงดานาราบรื่นกว่าเลี้ยงเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้หากเกษตรกรเลี้ยงกบ
อยู่แล้วมักมีความละเอียดอ่อน เข้าใจธรรมชาติของสัตว์ การมาเลี้ยงแมลงดานาจึงไม่เป็นภาระมากนัก”
แมลงดานาเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าสนใจ ตลาดมีความต้องการสูงทั้งยังมีราคาดี ทว่าผู้เลี้ยงต้องทําอยู่บน
พื้นฐานความคุ้มค่าด้วยไม่ควรลงทุนมากเกินไป ที่ผ่านมามีผู้เลี้ยงแมลงดานาหลายรายที่เลี้ยงด้วยพื้นฐานความโลภ
ต้องการเลี้ยงจํานวนมากและมีการลงทุนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่ทว่ายังไม่เข้าใจวิธีบริหารจัดการการเลี้ยงแมลง
ดานาดีพอ ทําให้มีต้นทุนสูง ทนแบกรับภาระขาดทุนไม่ไหวและต้องเลิกเลี้ยงกันไปในที่สุด
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่พัฒนาการเลี้ยงแมลงดานาในเชิงอุตสาหกรรม แต่ทว่าต้องพัฒนาระบบการ
เลี้ยงโดยเฉพาะระยะตัวอ่อนที่มักมีปัญหากินกันเองทํา ให้มีอัตราการรอดต่ํา ต้องพัฒนาตั้งแต่ระบบโรงเรือนให้มี
ความเหมาะสมสําหรับการเลี้ยง แสงแดดส่องรําไรเพื่อให้ไม้น้ําซึ่งเป็นที่อาศัยของแมลงดานาเจริญเติบโตได้ดี
พร้อมกับพัฒนาภาชนะใช้เลี้ยงแบบขังเดี่ยว ซึ่งอาจออกแบบกล่องพลาสติกให้เป็นช่อง ๆ เพื่อเลี้ยงแมลงดานาแต่
ละตัว มีระบบถ่ายน้ําไม่ให้เกิดการเน่าเสีย หรือไม่ต้องยกเปลี่ยนทีละใบเหมือนเลี้ยงในขวดพลาสติกที่ต้องใช้
แรงงานจํานวน มาก รวมถึงวิธีการให้อาหาร อาจให้ลูกอ๊อดว่ายไปมาเพื่อให้ตัวอ่อนของแมลงดาจับกินได้
ตลอดเวลา และหลังจากระยะนี้ไปการเลี้ยงแมลงดานาก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้ว
“รูปแบบที่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันของศูนย์ ฯ เป็นเพียงต้นแบบให้ผู้ที่สนใจนําไปต่อยอด ซึ่งการพัฒนาเลี้ยงเป็น
อุตสาหกรรมมองว่าทําไม่ยาก เพราะทุกขั้นตอนการเลี้ยงแมลงดานาทําได้สําเร็จหมดแล้ว รู้ว่าอาหารที่ดีที่สุดของ
แมลงดานาคืออะไร อาหารสําหรับตัวอ่อนต้องใช้อะไร และระยะไหนมีปัญหากินกันเองพร้อมกับมีวิธีแก้ไข เพียง
แค่พัฒนาอุปกรณ์การเลี้ยงให้เหมาะสมเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนไทยอย่างแน่นอน”
สําหรับตลาดแมลงดานา ซึ่งปัจจุบันมีการนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านปีละเกือบล้านตัว ถือเป็นตลาดที่
ใหญ่มาก จึงไม่ต้องกังวลเลยว่าเลี้ยงมาแล้วจะจําหนายที่ไหน ซึ่งเชื่อว่ามีเท่าไรก็ไม่พอ รวมถึงตลาดต่างประเทศ
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ตามร้านอาหารไทยในที่ต่าง ๆ ล้วนมีความต้องการแมลงดานากันทั้งนั้น แต่ทว่าแมลงดานามีอยู่ 2 ราคา ตัวผู้มี
กลิ่นฉุนซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่ามีราคาที่ 20-25 บาท ขณะที่ตัวเมียที่กลิ่นฉุนน้อยกว่าราคาอยู่ที่ตัวละ 5 บาทเท่านั้น
ความแตกต่างของราคาระหว่างแมลงดานาตัวผู้กับตัวเมีย ก็เป็นข้อเสียของการเลี้ยงเช่นกัน เพราะหาก
แมลงดาที่เพาะเลี้ยงออกมาเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่ก็ทําให้มีกําไรมาก ขณะที่หากมีตัวเมียออกมาเยอะ ก็ทําให้มีรายได้
เข้ามาน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่กําหนดได้ยาก
“ปัจจัยที่ทําให้แมลงดานาออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย เท่าที่สังเกตหากเพาะพันธุ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์เมษายน ลูกแมลงดานาออกมาจะเป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมีย แต่ถ้าไปเพาะพันธุ์ช่วงฤดูฝน ลูกแมลงดานาที่ออกมาจะ
เป็นตัวเมียมากกว่า ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเพศจริง ๆ แต่ที่เพาะพันธุ์ออกมาส่วน
ใหญ่จะเป็นในลักษณะนี้”

แหล่งที่มา
https://www.facebook.com/agriculturemag/posts/874741272563467

183

การเลี้ยงชันโรงเพื่อการผสมเกสร
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
ลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก ชันโรง เพราะว่าแมลงชนิดนี้เป็นแมลงที่ไม่ค่อยมีใครสนใจจนกระทั่งเริ่มมีการ
เพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับสวนผลไม้ ซึ่งชันโรงนั้นเป็นแมลงประจําถิ่นในประเทศไทยมีอยู่ 23 สายพันธุ์
ด้วยกันโดยแต่ละพื้นที่จะเรียกแมลงชนิดนี้แตกต่างกันไป อาทิ ภาคกลางจะเรียกว่า ชันโรง ภาคตะวันออกจะ
เรียกว่า อีโลม ภาคเหนือเรียกว่า ขี้ตั๋งนีและขี้ย้า ภาคตะวันออกเรียกว่า ขี้สูด ภาคตะวันตกเรียกว่า ตุ้งติ้ง ส่วน
ภาคใต้จะเรียกว่า แมลงอุง
ชัน โรง เป็ นแมลงที่ มีลั ก ษณะเหมื อ นกับ ผึ้ง แต่แ ตกต่า งกั นที่ ชัน โรงไม่ มีเ หล้ กใน ซึ่ง เป็ นแมลงที่ ไม่ มี
อั นตรายกับมนุ ษ ย์ ซึ่ง การดํ ารงชีวิ ตของชั นโรงจะคล้า ยกับผึ้ ง เลย เพราะภายในรั ง จะมีการแบ่งระดั บชนชั้ น
เหมือนกับผึ้งอาทิ วรรณะชันโรงนางพญา วรรณะชันโรงตัวผู้และวรรณะชันโรงงาน ส่วนการหาอาหารก็เป็นการหา
น้ําหวานเหมือนกับผึ้ง สิ่งที่แตกต่างจากผึ้งก็คือ ชันโรงไม่ชอบอย่างถิ่นฐานเมื่อทํารังที่ไหนก็จะทํารังตลอดไป จนมี
การรบกวนจะทําการย้ายรังใหม่
การเลี้ยงชันโรง
การเลี้ยงชันโรงเริ่มมาจากเกษตรกรสวนผลไม้ในจันทบุรีชื่อว่า คุณบุญชู ดวงเดือน เกษตรกรชาว อําเภอ
มะขาม จั งหวั ด จั น ทบุ รี ได้ ก่อ ตั้ง กลุ่ ม เลี้ย งชั น โรงขึ้น มา เนื่ อ งจากได้เ ห็ น ข้อ ดีข องชั น โรงที่ ส ามารถทํ า งานได้
เหมือนกับผึ้ง โดยสาเหตุที่ทําให้มีการสนับสนุนให้เลี้ยงชันโรงก็มาจากเมื่อก่อนเกษตรกรสวนผลไม้นิยมเลี้ยงผึ้งไว้
ผสมเกสรให้กับผลไม้เพื่อให้ผลไม้ที่ปลูกไว้ติดผลมากยิ่งขึ้น ทําให้ผึ้งมีความต้องการที่สูงและไม่เพียงพ่อ ลุงบุญชูเลย
คิดจะนําชันโรงมาเลี้ยงเพื่อทําหน้าที่แทนผึ้ง ซึ่งก็ได้ผลดีเท่าผึ้งแถมยังสามารถสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เหมือนกับผึ้งทุกประการ
การเลี้ยงชันโรงไม่ใช้เรื่องยากเพียงแต่ต้องหาสถานที่ที่มีเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นอาหารของชันโรง โดยต้องมีให้
ชันโรงทั้งปีเพื่อป้องกันไม่ให้ชันโรงย้ายรัง อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดตั้งแต่ 25×30 นิ้ว
จนถึง 40 x 60 ซม.สูงราว 12 ซม. เจาะด้านหน้าเท่าหลอดกาแฟ ซึ่งจะทํามาจากวัสดุอะไรก็ได้แต่ที่นิยมใช้กันจะ
ทํามาจากไม้ โดยนํากล่องไปวางไว้ในสวนผลไม้ และต้องเจาะรูปหน้าหาเท่าหลอดกาแฟเพื่อให้เป็นทางเข้าและ
ออกสําหรับชันโรง
เมื่อถึงเวลากลางคืนถึงนําแม่พันธ์พ่อพันธุ์ชันโรงและไข่แก่ซึ่งเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน มาวางไว้ในกล่อง
สี่เหลี่ยมที่เตรียมไว้สาเหตุที่ไม่วางตอนกลางวันก็เพราะถ้าชันโรงเจอแสงก็จะหนีออกจากรังที่เตรียมไว้ หลังจากนั้น
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ชันโรงก็จะทํารัง ซึ่งสถานที่ที่เรานําชันโรงไปเลี้ยงควรเป็นสถานที่สงบไม่มีการรบกวนจากภายนอก ชันโรงจะไม่
ย้ายรังเหมือนผึ้ง
ชันโรงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม รายได้ทางตรงก็มาจากการขาย
น้ําหวานและขายรังชันโรงที่มีราคาตกรังละ 600 ถึง 1200 บาท ส่วนรายได้ทางอ้อมก็คือ สามารถนําไปให้
เกษตรกรสวนผลไม้รายอื่นเช่าไปวางในสวนผลไม้เพื่อให้ชันโรงผสมเกสรให้ โดยค่าเช่าก็ตกวันละ 30 บาทต่อวัน
ซึ่งตอนนี้ชันโรงยังมีผู้เลี้ยงจํานวนน้อยแล้วความต้องการชันโรงก็ยังมีมาก เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม
อย่างยิ่ง
การเลี้ยงชันโรงเพื่อผสมเกสร
ผึ้งจิ๋วมหัศจรรย์นอกจากจะให้น้ําผึ้งที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังช่วยในการผสมเกสรให้ทั้ง พืชปลูก
และพืชป่า ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการเกษตร และการขยายพันธุ์ไม้ในป่า ชาวเกษตรกรควรหันมาสนใจใน
ความสามารถของชันโรงในการผสมเกสร เป็นพิเศษโดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน มะม่วง ทานตะวัน
ชันโรง เป็นแมลงสังคมกลุ่มเดียวกับผึ้ง แต่ไม่มีเหล็กใน ไม่ดุร้าย มีขนาดเล็กกว่าผึ้งพันธุ์ประมาณ 2 - 3
เท่า แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ มีชื่อพื้นบ้านทางภาคเหนือว่า ตัวขี้ตังนี หรือ แมลงขี้ตึง ภาคใต้เรียก
อุง ภาคอีสานเรียก แมลงขี้สูด ภาคตะวันตกเรียก ตัวตุ้งติ้ง หรือ ตัวติ้ง ภาคตะวันออกเรียก ตัวชํามะโรง หรือ
แมลงอีโลม ชันโรงเป็นแมลงที่ปรับตัวเก่ง มันอาศัยในรูอยู่ตามซอก โพรงต้นไม้ โพรงใต้ดิน คนเมืองก็เห็นมันได้ตาม
ท่อเหล็ก ท่อประปา รูเสาบ้าน ไปจนถึงรูเสาไฟฟ้าคนสมัยก่อนนําปล่องที่ชันโรงก่อเป็นท่อยาวมาเป็นเชื้อไฟ ยางไม้
และไขผึ้ง นักสะสมพระนํามาอุดฐานพระเครื่อง ชาวอีสานนํามาอุดรูแคน แผ่นไม้ระนาดเอก โปงลาง แต่ประโยชน์
ของชันโรงที่สร้างความตื่นตะลึงให้ชาวโลกหันมาสนใจ คือ ความสามารถของชันโรงในการผสมเกสร
การเลี้ยงชันโรงเพื่อผสมเกสร ก่อประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง เพราะการติดผลของพืชผลหลายชนิดต้อง
อาศัยการผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพของ ชันโรง ผลผลิตของพืชผลที่เพิ่มขึ้นคํานวณเป็นเม็ดเงินออกมาแล้วมี
จํานวนมหาศาล วิธีการเลี้ยงก็ไม่ยาก สามารถนํามาเลี้ยงในกล่องขนาดเล็ก ใช้เนื้อที่ในการเพาะเลี้ยงน้อย และ
เคลื่อนย้ายกล่องไปตามไร่ในสวนที่ต้องการใช้ชันโรงผสมเกสรได้สะดวก ปัจจุบันแรงงานในการผสมเกสรของ
ชันโรงกระจายอยู่ตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้ และคาดว่าชันโรงจะได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย
เทคนิคการแยกขยายพันธุ์ชันโรง การเลือกชันโรงที่พร้อมจะ นํามาใส่ในกล่องเลี้ยง หรือจะนําออกจาก
ขอนไม้ตามธรรมชาติ การนําชันโรงจากขอนไม้ต้องเป็นชันโรงที่มีตัวเต็มวัยและตัวอ่อนพร้อมดักแด้ ที่มีปริมาณ
พอสมควร และมีอาหารถ้วยเกสร และถ้วยน้ําหวาน อัตราส่วนที่สมบูรณ์ สังเกตจากปริมาณตัวเต็มวัย ที่มีการบิน
เข้าออกมาก และทุกเที่ยวบินมีความสม่ําเสมอในการหาอาหาร โดยปฏิบัติดังนี้
1.การแยกขยายพันธุ์ชันโรง ช่วงที่เหมาะสมต้องเป็นช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์ (ช่วงฤดูฝน)
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2.ตรวจดูปริมาณ (ไข่ ดักแด้ ตัวเต็มวัย) ให้มีปริมาณสมดุลและจํานวนเหมาะสมก่อนทําการแยกรัง
3.การ แยกไข่ ดักแด้ ตัวเต็มวัย (ชันโรงที่เลี้ยง) ปริมาณครึ่งหนึ่งของเดิมโดยมีหลอดนางพญาติดไปด้วย
และนําไปใส่ในรังใหม่ โดยรังใหม่ต้องแห้งไม่ชื้น ชันโรงพี่เลี้ยงจะช่วยกัดหลอดดักแด้ตัวเต็มวัยออกจากหลอดตัว
อ่อน ถ้าไม่มีชันโรงพี่เลี้ยงจะทํางานให้ดักแด้ในหลอดตัวอ่อนตาย เนื่องจากชันโรงพี่เลี้ยงช่วยกัดให้อกจากหลอด
ดักแด้ พร้อมกันนี้ต้องทํางานการสํารวจดูนางพญา หรือหลอดนางพญาให้สัมพันธ์กับกลุ่มหลอดไข่ และหลอด
ดักแด้ เพื่อรังชันโรงจะไดมีนางพญา และพร้อมออกเป็นตัวเต็มวัย และทําการผสมพันธุ์กับชันโรงตัวผู้
4.ถ้วยอาหาร (ถ้วยเกสร และถ้วยน้ําผึ้ง) นําใส่ลงในรัง โดยวางใกล้ปากทางเข้าออกของรัง
5.นําไข(ขี้ชัน) มาแปะบริเวณทางเข้าเพื่อล่อตัวเต็มวัยชันโรงงานให้กลับเข้ารังเพาะเลี้ยง
6.ปิด ทาเข้ารังชันโรง(รังเดิม) ด้วยไขชันโรงหรือกระดาษแล้วจึงนําชันโรงที่มีนางพญา หรือรังเดิมออกห่าง
จากจุดเดิมประมาณ 20-30 เมตร และนํารังชันโรงที่ทําการแยกขยาย (รังใหม่) มาตั้งไว้ที่เดิม เพื่อให้ชันโรงงาน
กลับเข้ารัง ทําให้ปริมาณชันโรงมากขึ้น
7.การแยกรัง เลี้ยงชันโรง ควรเตรียมวัสดุกันศัตรูชันโรง โดยเฉพาะพวกมดที่ชอบกินน้ําหวาน เพราะมดนี้
จะเข้าไปกินน้ําหวาน และทําลายหลอดดักแด้ของชันโรง ทําให้การแยกขยายชันโรงเสียหาย การป้องกันโดยการใช้
น้ํา หรือน้ํามันเครื่องเก่าทาตามขาตั้ง หรือหลักที่จะนํารังชันโรงไปตั้งเลี้ยงและขยายพันธุ์
8.ชุดปฏิบัติ การ(เสื้อผ้า) ในการแยกขยายชันโรง ควรเป็นชุดทําจากผ้าร่มและมีสีอ่อน ๆ เช่น สีขาว
เพราะชันโรงจะเสียหายน้อยกว่าผ้าสีเข้ม ถ้าเป็นสีเข้ม เช่นสีดํา หรือสีน้ําเงินเข้ม ชันโรงงานจะกัดและเกาะติดผ้า
โดยจะกัดแบบไม่ยอมปล่อย และตายในที่สุด และควรสวมหมวกตาข่าย ใส่ถุงมือ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

แหล่งอ้างอิง
https://th-th.facebook.com/agriculturemag/photos/a...81424.../854579737912954/
http://www.thaiarcheep.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3
%
E0
%
B8
%
8
7
%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0
%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8
%AB%E0%B8%A5.html
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การปลูกสาเก ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา
สาเกเป็นไม้ถิ่นร้อน เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็ว โดยเฉพาะในช่วงแรก ใบใหญ่เป็นแฉกลึก ใบหนาเป็นมัน
สวยงาม จึงมักจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วย ดอกตัวผู้ ตัวเมีย อยู่บนต้นเดียวกัน แต่แยกกันคนละดอก ผลสาเกมี
ลักษณะกลมรีคล้ายผลขนุน ยาว 5-7 นิ้ว โดยปัจจุบันมีการปลูกสาเกกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก อันเนื่องมาจากใน
สมัยนี้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับที่ให้ร่มเงา แต่ส่วนใหญ่ที่เราๆ ท่านๆ เคยได้ยินกันมาก็คือการนําสาเกมาทําขนม
หวานอย่าง สาเกเชื่อม สาเกแกงบวด ขนมสาเก ฯลฯ ซึ่งเป็นขนมที่มีความอร่อยแต่ต้องใช้กรรมวิธีในการทํา
ค่อนข้างนาน
สาเกสามารถปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ค่อยเลือกดินปลูก มักปลูกได้ทั้ง
ในดินทราย ดินเหนียว ดินร่วน และดินลูกรัง แต่อย่างไรก็ตามดินที่ต้นสาเกชอบคือ ดินร่วนที่อุดมด้วยอินทรียวัตถุ
หรือดินเหนียว ดินทราย ที่ได้รับการปรับปรุงจนร่วนซุยดีแล้ว ส่วนปริมาณน้ําฝนนั้นไม่ควรน้อยกว่า 50 เซนติเมตร
ต่อปี จึงสามารถปลูกได้ทั่วไปในประเทศไทย สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ พื้นที่ปลูกสาเกต้องไม่เป็นที่ลุ่มน้ําขัง
เพราะสาเกไม่ชอบดินแฉะ และไม่ทนต่อน้ําท่วม การปลูกในที่ที่น้ําขังแฉะจะทําให้ต้นสาเกเติบโตช้า นอกจากนี้
สาเกยังเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน แดดจัด จึงไม่ควรปลูกในที่ร่มหรือใต้ต้นไม้อื่นๆ

พันธุ์และการขยายพันธุ์
พันธุ์ของสาเก
สาเกมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ
1) พันธุ์ข้าวเหนียว ลักษณะผลใหญ่ เนื้อแน่น เมื่อเชื่อมเนื้อจะเหนียวหนึบ ไม่ร่วนซุย เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูก
กันทั่วไป
2) พันธุ์ข้าวจ้าว ผลมักย่อมกว่าพันธุ์ข้าวเหนียว เนื้อค่อนข้างหยาบ ร่วนซุย เหมาะแก่การทําแป้ง ไม่ค่อย
นิยมปลูกกันมากนัก
การขยายพันธุ์ของสาเก
วิธีขยายพันธุ์ ที่นิยมทํากันมากคือ การสกัดราก ซึ่งมีวิธีการทําดังนี้
1) เลือกรากที่โคนต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 - 2 นิ้ว
2) ใช้มีดหรือสิ่วตัดรากให้ขาดแล้วทิ้งไว้
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รากนั้นจะแตกหน่อออกมาเป็นต้น อาจได้ต้นเดียวหรือหลายต้น ถ้าแตกหน่อออกมาหลายต้นให้สกัดแยก
ออกเป็นต้นๆ แล้วขุดออกมาปลูกชําในดินปลูกและตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มรําไรก่อน เมื่อเติบโตแข็งแรงดีแล้วจึงนําไปปลูก
หรือจําหน่ายต่อไป
นอกจากนี้เนื่องจากสาเกเป็นพืชที่ไม่มีเมล็ด ดังนั้นการทาบกิ่งจึงไม่นิยมทํากันเพราะไม่มีต้นตอนั่นเอง แต่
อาจใช้ได้บ้างในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนพันธุ์จากพันธุ์หนึ่งเป็นอีกพันธุ์หนึ่ง ส่วนการตอนก็ไม่ค่อยนิยมเพราะสาเก
ออกรากยาก และวิธีการตอนก็ยุ่งยากกว่าการสกัดราก แต่ถ้าจะใช้วิธีการตอน ควรตอนต้นที่อายุยังน้อยซึ่งจะออก
รากได้ง่ายกว่า

การปลูก
โดยทั่วไปมักนิยมปลูกโดยมีจํานวนต้นสาเกไม่มากนัก เพียงเพื่อใช้เป็นไม้ประดับให้ร่มและให้ผล ดังนั้นการ
เตรียมดินจึงไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงมากนัก สิ่งที่สําคัญจึงอยู่ที่การเตรียมหลุมปลูกให้ดี หลุมปลูกควรขุดให้มีขนาด
กว้างxยาวxลึก 50-100 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน ถ้าดินดีร่วนซุย มีเศษไม้ใบหญ้ามาก การขุดหลุมปลูก
ให้ขุดขนาดเล็กก็สามารถทําได้ แต่ถ้าดินไม่ค่อยดีควรขุดให้กว้างเพื่อจะได้มีโอกาสปรับปรุงดินในหลุมปลูกให้ดีขึ้น
ซึ่งหา
สําหรับการปลูกต้นสาเกจํานวนหลายต้น ต้องเว้นระยะเพื่อให้ต้นสามารถเติบโตอย่างเต็มที่
ดําเนินการปลูกเป็นสวนขนาดใหญ่ ควรใช้ระยะระหว่างต้นและระหว่างแถวขนาด 8 x 10 หรือ 12 x 10 เมตร
ส่วนการปลูกในบ้านจะใช้ระยะถี่กว่านี้ก็สามารถทําได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ แต่ไม่ควรปลูกให้ชิดกันมากนัก
เนื่องจากจะทําให้ทรงต้นไม่สวยงาม
เมื่อทําการขุดดินในหลุมเรียบร้อยแล้ว ให้ดําเนินการตากดินไว้ประมาณ 10-15 วัน ควรนําเศษใบไม้ใบหญ้า
ปุ๋ยคอกใส่เพื่อรองก้นหลุม จากนั้นจึงนําปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมกับดินที่ขุดขึ้นมาแล้วใส่ลงไปในหลุมตามเดิม
นอกจากนี้เมื่อดําเนินการเตรียมดินปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถนําต้นสาเกมาปลูกได้เลยหรืออาจทิ้งไว้ระยะ
หนึ่งเพื่อให้ดินยุบตัวก่อนก็จะเป็นการดีสําหรับการปลูกต้นสาเก
ต้นพันธ์สาเกที่จะนํามาปลูกนั้นส่วนใหญ่มักอยู่ในภาชนะปลูก เช่น หม้อดิน กระถาง เป็นต้น และเมื่อจะนํา
ต้นสาเกออกจากภาชนะ ควรทําด้วยความระมัดระวังและอย่าให้กระเทือนราก ถ้าอยู่ในหม้อดินที่มีปากสอบเล็ก
เวลาจะปลูกให้ทุบหม้อให้แตกและอย่าพยายามถอดออกเพราะจะกระเทือนราก เมื่อนําต้นออกจากภาชนะได้แล้ว
นําไปวางในหลุมปลูก กลบดินให้แน่น หาไม้ปักเพื่อผูกต้นกันลมโยกเนื่องจากใบสาเกมีขนาดใหญ่จึงรับลมได้ดี การ
ปลูกใหม่ๆ จึงต้องมีหลักปักผูกต้นสาเกเสมอ เมื่อดําเนินการปลูกเสร็จแล้วดําเนินการรดน้ําให้ชุ่มทันที
สําหรับการให้น้ํานั้นควรมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอในระยะแรก ไม่ควรปล่อยให้ดินแห้งจนกว่าต้นสาเก
สามารถตั้งตัวได้ หากต้นสาเกมีการตั้งตัวที่ดีแล้วสามารถให้น้ําในระยะที่ห่างออกไปบ้างก็ได้ นอกจากนี้สําหรับการ
ปลูกในฤดูฝนจะช่วยให้ต้นสาเกตั้งตัวได้เร็วเนื่องจากอากาศไม่ร้อนจัดและได้รับน้ําฝนอยู่เสมอ
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การดูแลรักษาต้นสาเก
สาเกเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนัก โรคและแมลงจึงไม่ค่อยมารบกวน ที่สําคัญคือการให้น้ําอย่าง
สม่ําเสมอในระยะแรกจนต้นสาเกอายุได้ 1 ปี จึงจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ต้น
สาเกสามารถเติบโตอย่างสม่ําเสมอไม่แคระแกรน ควรให้น้ําในช่วงฤดูแล้งหรือในขณะที่ฝนทิ้งช่วงไม่ตกเป็นระยะ
เวลานาน ควรจะให้น้ําสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยสังเกตความชุ่มชื้นของดินประกอบด้วย และเมื่อต้นสาเก
เจริญเติบโตจนถึงในช่วงที่ให้ผลแล้วนั้น ในขณะที่ต้นสาเกออกดอกให้ทําการงดการให้น้ําระยะหนึ่ง เมื่อดอกบาน
และติดผลแล้วจึงให้น้ํามากขึ้นเพื่อบํารุงผลให้เติบโตและมีคุณภาพดี
นอกจากนี้ควรดายหญ้าอยู่เสมอ ไม่ควรปล่อยให้ขึ้นรกรุงรังแย่งอาหารจากต้นสาเก และควรจะพรวนดิน
เป็นครั้งคราวเพื่อช่วยให้ต้นสาเกเจริญเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง และให้ผลดก เมื่อต้นสาเกเจริญเติบโตได้พอสมควร
กิ่งที่อยู่ต่ําๆ ที่อยู่ติดพื้นดินให้ทําการตัดออก และทําการตัดกิ่งที่สูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณ 1 เมตรออกให้หมด
เพื่อให้ต้นสาเกโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และดูแลรักษาง่าย รวมทั้งเป็นการป้องกันโรคแมลง ต้นสาเกจะให้ผล
หลังจากปลูกประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นที่นํามาปลูกและการดูแลบํารุงต้น ถ้านําต้นใหญ่มาปลูกและ
ทําการบํารุงรักษาที่ดีก็สามารถให้ผลได้ในเวลา 3 ปี โดยปกติแล้วต้นสาเกจะให้ผลปีละครั้งโดยจะเริ่มออกดอกใน
เดือนธันวาคม-มกราคม และผลจะแก่ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม อายุผลแก่ประมาณ 6 เดือน แต่บางครั้งก็ให้ผล
ปีละ 2 ครั้ง จึงอาจมักเห็นผลสาเกอยู่บนต้นเสมอ
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การปลูกสาเก ตอนที่ 2
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา

คุณค่าอาหารและสรรพคุณ
สาเกเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานและรสก็เอร็ดอร่อย วิธีการรับประทานสาเกนั้นให้นําไปนึ่ง
รับประทานแทนขนมปังก็ได้ หรือนําไปเชื่อมเพื่อรับประทานก็ได้
จากการศึ ก ษาวิ จั ย โดยคุ ณ ไดแอน เรโกนี ผู้ อํ า นวยการสถาบั น สาเกที่ เ กาะกาวายรั ฐ ฮาวาย ผู้ รั ก งาน
การศึกษาเรื่องสาเกเป็นชีวิตจิตใจ ได้กล่าวว่าทุกๆ 4 วินาที จะมีคนในโลกตายเพราะความอดอยากหิวโหย 1 ราย
และผู้ที่อดอยากหิวโหยกว่า 80 เปอร์เซนต์ อาศัยอยู่ในเขตร้อนและเขตใกล้เขตร้อน ดังนั้นต้นสาเกสามารถช่วย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารได้ เพราะต้นสาเกออกลูกดกและเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
ยังสามารถปลูกเพื่อเป็นอาหารสําหรับประชาชนได้ในช่วงฤดูแล้ง
ต้นสาเกซึ่งมีกว่า 120 พันธุ์นั้น มีการปลูกมานานกว่า 3,000 ปีแล้ว และเป็นต้นไม้ที่ออกลูกดก ซึ่งนําไปกิน
เป็นอาหารได้มากที่สุดประเภทหนึ่ง ซึ่งในหนึ่งฤดูนั้นต้นสาเกอาจออกลูกถึง 200 ผล ที่เกาะมาวีและเกาะกาวาย
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันสาเกที่ศึกษาเกี่ยวกับต้นสาเกอย่างเป็นจริงเป็นจัง และเป็นที่สะสมต้นสาเกพันธุ์ต่างๆ เอาไว้
ให้ชมกันมากที่สุดในโลก คุณไดแอน เรโกนี กล่าวว่า คุณค่าทางโภชนาการของสาเกที่ดีกว่าข้าวขาวในแง่ของเส้นใย
อีกทั้งยังมีคาร์โบไฮเดรต วิตามินเอ และธาตุอาหารอื่นๆ เช่น แคลเซียม และโปรแตสเซียม นอกจากการนําสาเกมา
กินเป็นอาหารแล้ว ไม้จากต้นสาเกยังสามารถนําไปทําเป็นเครื่องประดับและก่อสร้างบ้านเรือนได้อีกด้วย
ประเทศราว 80 แห่งในโลก ซึ่งส่วนมากเป็นหมู่เกาะในเขตร้อน ย่านมหาสมุทรแปซิฟิก นิยมปลูกต้นสาเกเป้
นอย่างมาก แต่เนื่องจากต้นสาเกเป็นต้นไม้ที่ไม่มีเม็ด ต้องอาศัยการตัดรากมาปลูก (ยกเว้นต้นสาเกบางพันธุ์) ซึ่ง
เป็นวิธีการที่ยุ่งยากกว่าการเพาะเมล็ด ดังนั้นคุณไดแอน เรโกนี และทีมงาน ทําการแก้ไขปัญหาด้วยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อให้การแพร่พันธุ์ต้นสาเกเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เนื้อสาเกที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต ให้
พลังงานสูง มีแคลเซียม วิตามินเอ และวิตามินบี แล้ว เนื้อสาเกยังมีสรรพคุณป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ความจํา
เสื่อม และโรคกระดูกผุในผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจําเดือน
ประโยชน์ของเนื้อสาเก
1) มีวิตามินหลายชนิด ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย
2) ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ โดยช่วยเพิ่มระดับไขมัน
ชนิดดี (HDL) และช่วยลดระดับไขมันเลว (LDL)
3) เส้นใยอาหารจากสาเก ช่วยลดการดูดซึมของน้ําตาลในร่างกาย มันจึงช่วยควบคุมโรคเบาหวานได้
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4) ช่วยในการทํางานของลําไส้และระบบขับถ่าย ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของลําไส้ ช่วยกําจัดสิ่ง
ตกค้างในลําไส้ และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่
5) ต้นสาเก นิยมปลูกตามบ้านจัดสรรทั่วไปเพื่อเป็นไม้ประดับและใช้เป็นร่มเงา
6) ผลสาเกสามารถนํามาย่าง ต้ม อบ หรือนํามาเชื่อมได้ ใช้ทําเป็นขนมสาเก เช่น แกงบวด สาเกเชื่อม
เป็นต้น
7) มีการนําสาเกไปป่นเป็นแป้ง เพื่อนํามาใช้ทําเป็นขนมปังกรอบ
8) สําหรับชาวอินโดนีเซียจะนิยมนําสาเกไปอบกรอบใช้รับประทานเป็นอาหารว่าง
9) ประโยชน์สาเก ยางของต้นสาเกนิยมนํามาใช้เป็นชันยาเรือ
10) ดอกสาเก สามารถใช่ไล่ยุงได้
11) เนื้อไม้สามารถนํามาใช้ทําเครื่องประดับ และทําเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือนํามาสร้างบ้านได้
12) สาเกสามารถนํามาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางบํารุงผิว ใช้ทําเป็นสารทําให้
ผิวขาว (Skin whitening agent)
ข้อมูลทางยาสมุนไพร
1) เนื้อไม้ เนื้อไม้ของต้นสาเกยับยั้งการสร้างเมลานิน สามารถทําให้สีผิวจางลงโดยไม่ก่ออาการอักเสบ
ต่อผิวหนัง สารสกัดจากเนื้อไม้ต้นสาเกจึงมีศักยภาพที่อาจนํามาใช้ประโยชน์เป็นสารที่ทําให้ผิวขาว (skin
whitening agent)
2) ผล นอกจากอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต แคลเซียม วิตามินเอ และวิตามินบี มีสรรพคุณป้องกันการ
เกิดโรคหัวใจ ความจําเสื่อม และโรคกระดูกผุในผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจําเดือนดังที่กล่าวไปแล้วนั้น เนื้อผลของ
สาเกได้นํามาผลิตแปรรูปโดยนําสารสกัดมาเป็นส่วนผสมของครีมบํารุงผิว เครื่องสําอางค์ ส่วนของดอกใช้ทําเป็นยา
ไล่ยุง
3) เปลื อ กต้ น ส่ ว นของเปลื อ กต้ น ใช้ เ ป็ น ยาปรั บ ประสาททํ า ให้ ผ่ อ นคลายความตึ ง เครี ย ด ทํ า ให้
กระชุ่มกระชวย ช่วยปรับสมดุลของร่างกาย ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยใช่ส่วนเปลือกต้นอย่างเดียว นํามา
ย่างไฟจนแห้งแล้วต้มกินแต่น้ํา
4) ราก รสเบื่อเมาซึ่งในตํารายาโบราณใช้รากเป็นยารักษากามโรค ซึ่งคนในยุคสมัยก่อนเป็นกัน
แพร่หลายทั้งชายและหญิง โดยฝนรากสาเกผสมกับน้ําดื่มวันละครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 แก้วตะไล จะค่อยๆ ทุเลาและ
หายได้ในที่สุด
5) ยาง ยางสาเกมีลักษณะสีขาวข้น มีในทุกส่วนของต้น นิยมนํามาใช้เป็นยาชันเรือ และยังใช้ในการ
รักษาหิต กลาก เกลื้อนได้ด้วย
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ข้อควรระวัง : ผู้ป่วยที่เป็นโรคหนองใน ซิฟิลิส ห้ามรับประทานผลสาเกที่เกือบสุกหรือสุกแล้วโดยเด็ดขาด
เนื่องจากจะทําให้เชื้อขยายตัวและจะขยายแผลให้ลุกลามมากยิ่งขึ้น
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การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตอนที่ 1
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 58 เวลา 20.30-20.55 น.
โดย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา และนายวรวีย์ รายา

1. ความรู้เบื้องต้นไก่พื้นเมือง
1.1 ความสําคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
ปัจจุบันประชาชนนิยมรับประทานไก่พื้นเมืองกันมาก แม้ว่าประชาชนจะนิยมเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปก็ตาม
แต่ไก่พื้นเมือง ก็ยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด หรือประชาชนผู้รับประมาณเนื้อไก่พื้นเมือง ทั้งนี้เพราะ
ผู้ที่เลี้ยงไกพื้นเมืองในชนบทโดยทั่วไป ใช้วิธีการเลี้ยงแบบปล่อยให้ไก่พื้นเมืองหากินเองตามธรรมชาติ และเลี้ยง
เป็นจํานวนน้อย จะให้อาหารบ้างเป็นบางครั้งคราว จึงทําให้ไก่พื้นเมืองเจริญเติบโตช้าและเป็นโรคตายจํานวนมาก
ทั้ง ๆ ที่ไก่พื้นเมืองมีลักษณะเด่น คือ เลี้ยงง่าย มีความต้านทานโรคสูง เนื้อเป็นที่นิยมรับประทาน เพราะมีรสชาติดี
ดังนั้น หากผู้ที่เลี้ยงไกพื้นเมืองมีการศึกษาวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ให้เข้าใจ พร้อมทั้งมีการดูแลป้องกันรักษาการเกิด
โรคต่าง ๆ ก็จะทําให้ผลผลิตไก่พื้นเมืองดีขึ้น สามารถจําหน่ายได้ราคาดี เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับผู้ที่เลี้ยงไก่
พื้นเมืองอีกทางหนึ่งด้วย หากมองให้กว้าง ๆออกไปอีกไก่พื้นเมืองจะช่วยให้ธรรมชาติม ีความสมดุลในระบบไร่นา
คือ จะช่วยจิกกินแมลงที่ทําลายต้นพืชบางอย่างการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีประโยชน์ ดังนี้
1) ทําให้ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีอาหารที่ดีมีคุณภาพไว้รับประทานเนื้อไก่พื้น เมืองและไข่ไก่พื้นเมืองทําให้
เด็กเจริญเติบโตเร็ว และช่วยบํารุงสมองให้มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด
2) ทําให้ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเนื้อไก่พื้นเมืองและไข่ไก่
พื้นเมืองมารับประทาน สามารถเอาเงินนั้นเก็บไว้ซื้อสิ่งอื่น ๆ ที่จําเป็นและหากผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงไว้จนเหลือ
รับประทานแล้วก็ สามารถนําไก่พื้นเมืองไปขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วยอีกทางหนึ่ง
3) มูลไก่เป็นปุ๋ยคอกที่มีธาตุอาหารของพืชสูง มูลไก่เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เป็นปุ๋ยต้นไม้ต่าง ๆ ได้ดี และเป็นอาหารเลี้ยงปลาก็ได้ เนื่องจากมูลไก่พื้นเมืองมีธาตุอาหารมากมาทั้งไนโตรเจน
โปรตีน แคลเซียม และฟอสฟอรัส
4) ไก่พื้นเมืองสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้ เนื่องจากไก่พื้นเมืองขายได้ราคาดีมากทั้งตัวผู้และตัวเมีย
หรือสามารถเลี้ยงเป็นงานอดิเรกก็ได้ ซึ่งก็จะทําให้มีรายได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
5) ไก่พื้นเมืองเลี้ยงง่ายและมีความต่างทานโรคสูง สามารถปล่อยให้หากินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเลี้ยงดูเหมือนไก่พันธุ์อื่น ๆ
6) การเลี้ยงไก่พื้นเมืองสามารถช่วยแก้ความเครียด ความหงุดหงิดได้ เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ได้
เป็นอย่างดี และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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1.2 คุณสมบัติลักษณะที่ดีของไก่พื้นเมือง
ไก่พื้นเมืองมีข้อดีหลายอย่างด้วยกัน ถ้าผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองหมั่นคอยสังเกตการเลี้ยงจะมองเห็นได้
ชัดเจน ดังนี้
1) ไก่พื้นเมืองใช้เวลาเลี้ยงไม่มาก ต้องมีการอนุบาลลูกไก่พื้นเมืองระยะแรกเกิดนิดหน่อย หลังจากนั้นก็
ปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ เป็นการช่วยทุ่นค่าอาหารได้ และให้อาหารเสริมบ้าง ไก่พื้นเมืองจึงจะ
เจริญเติบโต บางทีผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองไม่ต้องมีการอนุบาลลูกไก่ระยะแรกเกิดเลยก็ได้ โดยปล่อยให้แม่ไก่พื้นเมือง
ฟักไข่และเลี้ยงลูกจนถึงระยะที่แม่และลูกไก่พื้นเมืองแยกออกจากกัน
2) ในปีหนึ่ง ๆ แม่ไก่พื้นเมืองจะไข่และฟักไข่ 3-4 รุ่นต่อปี แม่ไก่ตัวหนึ่งจะฟักลูกออกมาประมาณ 812 ตัว ทั้งปีแม่ไก่พื้นเมือง 1 ตัว จะให้ลูกประมาณ 30-40 ตัว ทําให้ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีไก่พื้นเมืองกินตลอดปี
3) เมื่อพูดถึงไก่พื้นเมืองแล้ว จะมีรสชาดอร่อย เนื้อไก่พื้นเมืองมีไขมันน้อยและให้คุณค่าทางอาหารสูง
จึงเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะประชาชนนิยมรับประทานไก่พื้นเมืองเป็นหลักมากกว่าไก่พันธุ์อื่น ๆ
4) มีผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองหลายรายที่สามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพได้อย่างดี เนื่องจากไก่พื้นเมืองมี
ราคาสูง ขายได้ราคาดีทั้งตัวผู้และตัวเมีย จึงยึดเป็นอาชีพหลักได้อย่างสบาย ซึ่งนับเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากทีเดียว
5) ไก่พื้นเมืองเลี้ยงง่ายมีความต้านทานโรคสูง สามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้ ไม่เสียเวลาเลี้ยงดูมาก และ
กินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้ไม่เหมือนไก่พันธุ์อื่น ๆ
1.3 การเลือกสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง
สถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง นับเป็นปัจจัยที่บ่งบอกความสําเร็จของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองควรให้ความสนใจการเลือกสถานที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ควรพิจารณาสิ่งสําคัญ ดังนี้
1) ควรเป็นที่เนินและเป็นที่ระบายน้ําได้ดี เพราะเมื่อถึงฤดูฝนเวลาฝนตกลงมาน้ําจะได้ไม่ท่วม หาก
บริเวณใกล้เคียงกันเป็นที่นาก็จะดีมาก เนื่องจากเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ข้าวที่ตกหล่นจะเป็นอาหารของไก่พื้นเมือง
ที่เลี้ยงอยู่
2) ใกล้แหล่งน้ําจืด การเลี้ยงไก่พื้นเมืองจําเป็นต้องมีน้ําจืดที่สะอาดให้กินตลอดเวลา จะช่วยให้การ
เลี้ยงไก่พื้นเมืองประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น ถ้าไก่พื้นเมืองขาดน้ําแล้ว การเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองอาจลดลง
ได้
3) สถานที่ที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมืองนั้น ไม่ควรเป็นที่ที่เคยมีโรคระบาดมาก่อน
4) ควรอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนพอสมควร ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นและเสียงไปรบกวนหรือไปทํา
ความรําคาญให้กับชาวบ้างใกล้เคียง
5) อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคม เพื่อเป็นการประหยัดค่าขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนอาหาร วัสดุในการเลี้ยง
เข้ามา หรือขนไก่พื้นเมืองออกไปจําหน่าย ต้องทําได้ง่ายและสะดวก
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6) บริเวณที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ควรมีต้นไม้เพื่อบังแสงแดดในตองกลางวันหรือตอนบ่าย จะช่วยให้สถานที่
เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีความร่มเย็นทําให้ไก่พื้นเมืองไม่ เครียดเกินไป การเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองก็เป็นไปตามปกติ
7) จะต้องไม่ไกลจากบ้านพักของผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองมากเกินไปนักทั้งนี้เพื่อสะดวกในการดูแล
8) บริเวณที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากขโมยและสัตว์ร้ายต่าง ๆ เช่น งู พังพอน และ
สุนัขด้วย
1.4 พันธุ์ไก่พื้นเมือง
1) สายพันธุ์เหลืองหางขาว
ไก่เหลืองหางขาว มีถิ่นกําเนิดแถวภาคเหนือของไทย บ้านหัวเท ตําบลบ้านกร่าง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งกําเนิดไก่พันธุ์เหลืองหางขาวพันธุ์ดีสายเลือดแท้ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป
ประเภท ไก่เหลืองหางขาว เป็นไก่ขนาดกลาง น้ําหนักตัว เพศผู้ 3-4 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 2 กิโลกรัม ขึ้นไป สีของ
เปลือกไข่ สีขาวนวล
ไก่เหลืองหางขาว คือ ไก่พื้นเมืองของไทยสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งพัฒนามาจากไก่บ้านพันธุ์กะตังอู หรือไก่
อู มีมาพร้อมคนไทยโบราณ พบคนนําไก่มาชนกันในสมัยสุโขทัย เมื่อชาวบ้านว่างเว้นจากการทําไร่ทํานา ใครใคร่
ทําอะไรก็ได้ ก็นําไก่มาเล่นชนไก่ จากชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนา แพร่กระจายกันสู่หมู่ขุนนาง เจ้าขุน เจ้านาย และ
ต่อมาได้พัฒนาเป็นกีฬาพระราชา เช่น ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าเสือ และสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช เป็นต้น ไก่ เหลืองหางขาวที่นิยมเป็นพันธุ์แท้ดั้งเดิม ต้องเป็นไก่บ้านกร่าง บ้านหัวเทจังหวัดพิษณุโลก
เพราะไก่พิษณุโลกเป็นไก่ในประวัติศาสตร์ที่ครั้ง หนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมัยทรงพํานักอยู่ในประเทศพม่า
ได้ทรงนําไก่เหลือง หางขาวจากพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองพระราชบิดาของพระองค์ไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา
ไก่เหลืองหาง ขาว เป็นไก่ฉลาดปราดเปรียว อึด ทน เป็นไก่เชิงแปดกระบวนท่า ไก่เหลืองหางขาวจึงชนะไก่พม่ามา
ตลอด
ลักษณะลูกไก่ หน้าอก ปีกไชนอกมีสีขาว ส่วนปาก และขา สีขาวอมเหลืองสายพันธุ์เหลืองหางขาว
เป็นสายพันธุ์ไก่ชนลักษณะปากสีขาวอมเหลือง หรือสีงาช้าง ปากสั้น อวบใหญ่คล้ายปากนกแก้ว และมีร่องน้ํา
ชัดเจน กลางปากนูนเป็นสันข้าง ๆ เป็นร่องน้ํา ตาเป็นเหยี่ยว หัวตาแหลม ตาดําคว่ํา ตาดําเล็กและรี รอบ ๆ ตาดํา
สีขาวอมเหลือง หงอนหิน ด้านบนของหงอนบางเรียบปลายหงอนยาวเลยตา โคนหงอนโค้งติดกับศีรษะ ตุ้มหูสีแดง
เดียวกับหงอนเล็กไม่หย่อนยานรัดรับกับใบหน้า เหนียงเล็กรัดติดคาง รูปใบหน้าแหลมยาว มีเนื้อแน่น ผิวหน้าเรียบ
มัน กะโหลกศีรษะหนายาว ลักษณะลําตัวอกแน่นกลมมีเนื้อเต็ม กระดูกอกยาวตรง หลังเป็นแผ่นกว้าง มีกล้ามเนื้อ
มาก หลังเรียบตรงไม่โค้งนูน ไหล่กว้างยกตั้งตรง คอใหญ่ กระดูกคอถี่ ปั้นขาใหญ่ กลมมีเนื้อเต็ม เนื้อแน่น แข็งแรง
ผิวหนังขาวอมเหลือง ขาวอมแดง สีขนลําตัวดําจะมีแซมขาวบ้างที่หัว หัวปีก ข้อขา สร้อยคอเหลืองชัดเจน ยาว
ประบ่า สร้อยหลังเป็นสีเดียวกับสร้อยคอเรียงกันเต็มแผ่นหลัง เริ่มจากโคนคอถึงโดนหาง เส้นขนละเอียดยาวระย้า

195

สร้อยปีกสีเดียวกับสร้อยคอ เห็นเด่นชัดเจนยิ่งขาวและยาวมาก ๆ ยิ่งดี ขนหางควรพุ่งตรงและยาว ปลายหางโค้ง
ตกลงเล็กน้อย ขาแข้งและเดือยขาวอมเหลืองสีเดียวกับสีปาก เกล็ดแข็งแน่นหนาเรียบ เดือยใหญ่แข็งแรง เล็บสี
ขาวอมเหลืองทุกเล็บ และไม่มีสีดําปน เพศเมียลําตัวสีดํา หงอนและใบหน้าสีเดียวกับไก่ตัวผู้
2) สายพันธุ์ประดู่หางดํา
ไก่ชนพันธุ์ประดู่หางดํามีลักษณะเด่น ๆ พอที่จะสังเกตได้ดังนี้ ปาก เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีปากสีดา
อูมใหญ่ โดยปากจะคล้ายปากนกแก้ว ปากบนมีร่องน้าทั้งสองข้าง ระหว่างร่องน้าจะเป็นสันราง ตา ตาสีประดู่ หรือ
แดง อมม่วง หรือตาออกสีดา หรือสีแดง หงอน หงอนหินไม่มีจักเลย สร้อยคอ สร้อยคอ สีประดู่ยาวประบ่า ปีก
ใหญ่ยาว สร้อยปีกสีเดียวกับสร้อยคอ สร้อยหลังสีประดู่ยาวระย้าประก้น ขน ขนลาตัวขนปีกและหางสีดา กะลวย
หางดํา โคนขาใหญ่ หน้าอก หน้าอกกว้าง และยาวเนื้อเต็มแน่น ขาแข้ง เล็บและเดือย สีดา เพศเมียสีเดียวกับเพศผู้
แต่ไม่มีสร้อย ไก่ประดู่หางดํา
3) สายพันธุ์เขียวหางดําหรือเขียวกา
เขียวกา หรือเขียวหางดํา ลักษณะทั่ว ๆ ไปคล้าย ๆ กับประดู่หางดํา ปากดํา หงอนหิน หน้าหงอน
บาง กลางหงอนสูง ท้ายหงอนจะตกกดกระหม่อม สร้อยคอหลังและสร้อยหางสีเขียว ขนปีและลําตัวเขียว หางดํา
แข้งดํา และเล็บดํา: เป็นไก่พื้นเมืองของไทยมาแต่โบราณ พัฒนา มาจากไก่บ้านพันธุ์ กะตังอู หรือ ไก่อู มีมาพร้อม
คนไทยโบราณ สืบได้ตั้งแต่ ต้นสมัยสุโขทัย เป็นต้นมา ไก่เขียวหางดํา เป็นไก่พันธุ์หนึ่งมีชั้นเชิงดีมีลาหัก ลาโค่นดี
นิยมเลี้ยงแพร่หลายตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เช่น พระยาพิชัยดาบหัก เลี้ยงไก่เขียวหางดํา ชื่อ ไก่
พาลี
ไก่เขียวหางดํา ที่นิยมเป็นพันธุ์แท้จะเป็นไก่อุตรดิตถ์ ชลบุรี (พนัสนิคม) อยุธยา และแถบภาคใต้
หลายจังหวัด ไก่เขียวหางดําเป็นไก่ในประวัติศาสตร์ และในวรรณคดีไทย เรื่องพระรถเมรี หรือพระรถเสน หรือ
นางสิ บ สอง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ พระยาพิ ชั ย ดาบหั ก ไก่ เ ขี ย วหางดํ า มี ถิ่ น กาเนิ ด ทางภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของไทย ไก่เขียวมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น แถบภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรี (พนัสนิคม) เรียก “เขียวพระรถ” ในภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียก “เขียวพาลี” ส่วนภาคกลาง
เรียก “เขียวพระยาพิชัยดาบหัก” และภาคใต้ เรียก “เขียวมรกต” และยังมีชื่ออื่น ๆ อีก เช่น เขียวไข่กา,
เขียวพระอินทร์, เขียวนิลสาริกา ไก่พันธุ์เขียวหางดํา ปัจจุบันค่อนข้างหายาก กาลังอนุรักษ์และพัฒนากันต่อไป
ประเภท ไก่เขียวหางดํา เป็นไก่ขนาดกลาง น้าหนักโดยเฉลี่ย เพศผู้หนัก 3.00 กิโลกรัมขึ้นไป เพศเมียประมาณ
2.00 กิโลกรัมขึ้นไป สีของเปลือกไข่ สีน้าตาลนวล ลักษณะลูกไก่ หัว หน้าอก ปีกไชนอก สีขาวเล็กน้อยคล้ายประดู่
หางดํา ปาก แข้ง สีเขียวอมดํา หรือน้ําตาลอมดํา
1.5 การคัดเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมือง
การคัดเลือกพันธุ์ไก่พื้นเมือง ผู้ที่จะเลี้ยงควรคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
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1) ไก่พื้นเมืองที่ดีควรมีรูปร่างใหญ่ ตัวโต แข็งแรง คอยาว ขนดกเป็นมัน ไม่เป็นโรค คัดจากพ่อแม่
เป็นไก่พื้นเมืองที่มีลูกดก
2) ผู้ที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองต้องหมั่นคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองตัวที่มีลักษณะดีเด่นไว้ทําพันธุ์
ถ้าพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่มีอายุแก่เกิน 3 ปี ให้คัดออกไม่ใช้ทําพันธุ์ต่อไป
3) ให้คัดเลือกลูกไก่พื้นเมืองที่เกิดจากพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองตัวที่ดีไว้ทําพันธุ์รุ่นละ 2-3 ตัว
ลักษณะพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ดี
1) พ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ดี จะต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ําหนักตัวตั้งแต่ 2.5 กิโลกรัมขึ้นไป มี
อายุตั้งแต่ 9 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี
2) แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง จะต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ แข็งแรง ขนดก มีน้ําหนักตัวตั้งแต่ 1.5 กิโลกรัมขึ้น
ไป มีอายุตั้งแต่ 7 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี และมีความสามารถเฉพาะตัว ดังนี้
- ให้ไข่อย่างน้อยปีละ 4 ชุด
- ให้ไข่อย่างน้อยชุดละ 12 ฟอง
- ฟักไข่ออกเป็นตัวอย่างน้อยชุดละ 8 ตัว
- เลี้ยงลูกเก่ง เลี้ยงลูกรอดจนโตชุดละประมาณ 6 ตัว
- ไม่ดุร้าย ไม่คอยจิกตีลูกไก่พื้นเมืองของแม่ไก่พื้นเมืองตัวอื่น ๆ

