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คอลัมน์ แนะนำ ทำกินทั่วถิ่นไทย

การขยายพันธุ์สารองและการท้าน้าส้ารองบรรจุกระป๋อง
พนม เกิดแสง
eatpnk@ku.ac.th

แผ่นป้ายอักษร เป็นที่สะดุดตา ผมและทีมงานที่ได้มีโอกาสไปบันทึกวีดิทัศน์ที่อทุ ยานฯเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรีซึ่งคุณ
โกมล ภูแก้ว พนักงานพิทักษ์ป่า อุทยานฯเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ได้นาชมต้นสารองในอุทยาน และพืชพันธุ์ต่างๆ ตลอดจน
ต้นไม้แปลกๆและหาชมยาก ที่บ้านพักตรงข้ามอุทยาน ด้วยนาจิตนาใจอย่างท่วมท้นแก่ทีมงาน ต้องขอขอบคุณคุณโกมล ภูแก้ว
และภรรยา พนักงานพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ไว้ ณ โอกาสนีครับ

สารองเป็นพืชท้องถิน่ ดังเดิมของภาคตะวันออก พบมากในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด แต่ปัจจุบนั นียัง
สามารถพบได้ที่อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย ทางภาคอีสานจะเรียกต้นสารองนีว่า “ต้นจอง”
ลักษณะลาต้นคือเปลาตรง (สูงตรง) ขึนไปเป็นพุ่มเรือนยอด อยู่ในสังกัดพืชแบบไม่ผลัดใบ ใบอ่อนจะมีรูปร่างคล้ายใบโพธิ์ ขอบ
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ใบเป็นแฉก ๆ ประมาณ 5-6 แฉก ซึ่งเป็นใบของต้นขนาด 1.50 – 2 เมตร แต่พอโตขึน ใบจะเปลี่ยนรูปไปเป็นเรียวยาวขึน และ
ลักษณะของแฉกก็จะหายไป

จุดเด่นของต้นสารองอยูท่ ี่ผลซึ่งมีรูปร่างรีเมื่อแก่แล้วผิวจะเหี่ยวย่นกลายเป็นสีนาตาลแก่ พอร่วงจากต้นก็จะมีปีกบางๆยืน่ ออกมา
ซึ่งส่วนปีกนันเรียกว่า “สาเภา” ทาให้ลูกสารองนีมีลักษณะคล้าย

เรือสาเภาที่อาศัยกระแสลม ล่องลอยไปในอากาศ
ซึง่ เพิ่มระยะทางและโอกาสในการขยายพันธุ์บนพืนที่ต่างๆในป่า นั่นเอง
นอกจากนี การร่วงหล่นของลูกสารองนีสามารถสื่อความหมายของธรรมชาติได้ว่า กาลังเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งโดยปกติจะพบลูกสารอง
ร่วงลงสู่พืนดินแค่เพียงปีละครัง ในประมาณเดือนเมษายน และไม่ได้พบได้ทุกปี ขึนอยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ของต้นสารองนัน
ๆ ตามธรรมชาติต้นสารอง ในป่าที่จะมีลูกไว้ขยายพันธุต์ ้องมีอายุมากกว่า 10 ปีขนไป
ึ
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คุณสมพงษ์ สังข์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้นสารองที่ใหญ่ที่สุดของ
อุทยานแห่งนี มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร แต่ในความเป็นจริงสามารถสูงได้ 30-40 เมตร มีการกระจายพันธุ์
หนาแน่นบริเวณชายป่า แต่หากใครอยากจะเข้าไปสัมผัสไม่จาเป็นต้องเข้าไปลึกมาก เพราะที่บริเวณนาตกกระทิงใน
อุทยานก็มีให้พบเห็น และถ้าหากเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยาน ฯ จะพบเจ้าต้นสารองหลายสิบต้นทีเดียว
ลักษณะภูมิอากาศ ของอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ นันฤดูฝนจะอยู่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณนาฝนเฉลี่ยปีละ
3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส จึงทาให้อากาศเย็นชืน ไม่อบอ้าวและเป็นฤดูกาลผลไม้ ฤดูหนาวจะอยู่
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม และฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน โดยในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเทศกาลนมัสการ
รอยพระพุทธบาท มักจะมีผู้คนมากราบไหว้บูชากันเป็นจานวนมาก
ข้อแตกต่างระหว่างสารองและสารองกะโหลก

สารองกะโหลกต้นกล้าสีเทาขาว
สารอง ต้นกล้าสีออกนาตาลแดง
มักนิยมใช้เป็นต้นตอของสารอง
ผลของสารองมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใช้แปรรูปเป็นอาหารและสมุนไพรอย่างกว้างขวางโดยนายอดหรือตาจากต้นเต็มวัย
(เป็นscion)ไปเสียบหรือติดตาบนต้นตอ(rootstock-ต้นตอสารองหรือต้นตอสารองกะโหลก)เพื่อให้ออกดอกติดผลเป็นสารองที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (แปรรูปเป็นอาหาร-สมุนไพร)
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ด้านสรรพคุณของสารองจาก หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร สานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี
สรรพคุณพืนบ้าน ผล (เนือหุ้มเมล็ด) แก้ร้อนในกระหายนา เมล็ด แก้ร้อนใน กระหายนา แก้โรคตาแดงอักเสบ ไม่ระบุ
ส่วนผล (เนือหุ้มเมล็ด) ใช้แก้ร้อนใน ทาให้ใจคอชุ่มชืน แก้กระหายนา อาจจะช่วยเรื่องจับไขมัน ทาให้ลดการดูดซึมของไขมัน
เนือสารอง....ช่วยดูดซับไขมันเอาไว้ แล้วอุ้มไปทิงพร้อมการขับถ่าย การกินตอนเช้าจะช่วยลดหน้าท้องได้ด.ี ..จึงเรียกชื่ออีกอย่าง
ว่า... “พุงทะลาย ลูกสารอง ถูกนามาใช้เป็นอาหารตังแต่สมัยโบราณ โดยทาเป็นขนมหวานใส่นาเชือ่ มรับประทาน คือ เอาผลไป
แช่นาแล้วเนือที่หุ้มเมล็ดจะพองออกมาคล้ายวุ้น โดยขยายใหญ่กว่าขนาดเดิมเกือบ 10 เท่า นามาเติมนาตาลกินแก้ร้อนใน แก้ไอ
แก้ไข้ โรคหอบและหืดได้

ผลสารองนิยมนามาแช่นาให้พองตัวแล้วคัดเปลือกทิงไปเลือกเอาแต่เนือ
นอกจากนีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียัง
ประสบความสาเร็จวิจัยและพัฒนา “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปรับภูมคิ ุ้มกันจากพุงทะลาย” ซึ่งช่วยกระตุ้นการทางานเซลล์เม็ด
เลือดขาวของมนุษย์สร้างภูมิคุ้มกันให้ทางานปกติ ร่างกายก็จะแข็งแรง โอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ ก็จะลดลง แต่เมื่อใดที่ระบบ
ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอก็จะติดเชือโรคต่างๆ ได้โดยง่าย ดังนันด้วยสรรพคุณของสารสกัดจากพุงทะลาย ซึ่ง วว. ได้วิจัยและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Scamulan จะช่วยให้ผบู้ ริโภคมีภมู ิคุ้มกันร่างกายที่เข้มแข็ง และกระตุ้นการทางานของเซลล์
เม็ดเลือดขาว ซึ่งมีหน้าทีป่ ้องกันและทาลายเชือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมทีจ่ ะเข้าสู่ร่างกาย
เมื่อมีประโยชน์มากมายขนาดนีทาให้ช่วงหนึ่งต้นสารองเข้าขันวิกฤติ เนื่องจากความคิดสัน ๆ และไม่ถูกต้องจึง “โค่น”
ทังต้น เพียงเพื่อทีจ่ ะเอาลูก โดยไม่คิดถึงผลเสียที่จะติดตามมา ทาให้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วต้นสารองหายหน้าหายตาจากอุทยานฯไป
อย่างรวดเร็ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาเอาเจ้าหน้าที่ของอุทยาน ฯ ต้องคอยตรวจตราไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปโค่นต้นสารอง ควบคู่
ไปกับจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญ โดยใช้เด็ก ๆ ละแวกนันเป็นตัวกลาง ไปถ่ายทอดให้ผู้ใหญ่ฟงั และเห็น
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ความสาคัญกับความจาเป็นในการมีอยู่ของต้นสารอง ในป่าธรรมชาติ
ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี สามารถคิดค้นและเริ่มขยายพันธุ์ต้นสารองได้แล้ว โดยใช้วิธี
เสียบยอด เพื่อทดแทนการเก็บผลสารองในป่าธรรมชาติ

ผลสารองที่ทางวิทยาเขตรับซือไว้เพื่อการแปรรูป ในปัจจุบันยังคงเป็นสารองจากธรรมชาติ

ผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
จากแนวทางในกา ร อนุรักษ์ เกี่ยวกับโครงการขยายพันธุ์สารอง นันผศ.ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิริวัฒน์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรไี ด้กล่าวกับทีมงานว่า งานวิจัย
เกี่ยวกับสารองในด้านของการอนุรักษ์สารองเพื่อขยายพันธุ์และปลูกในสภาพไร่หรือสวนโดยหวังว่าเมื่อต้นสารองที่ทดลอง
ปลูกในแปลงให้ผลผลิตลูกสารองที่ ซือขายกันในท้องตลาด ก็จะเป็นผลผลิตจากแปลงหรือสวนของเกษตรกรจะเพิ่มขึนช่วยลด
การโค่นต้นสารองในป่าเพื่อเก็บลูก ทาให้ผืนป่ายังคงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไปได้ในที่สุด นอกจากนียังได้ทดลองแปร
รูปนาสารองบรรจุกระป๋องและชนิดผงสาเร็จรูปพร้อมดื่มทีจ่ ะขยายผลสู่เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านต่อไป
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โดยที่ ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี รับผิดชอบ เกี่ยวกับโครงการขยายพันธุ์สารอง โดยวิธีการเสียบยอด

ผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี นาชมแปลงขยายพันธุ์สารองภายในวิทยาเขต
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ทังนีผศ.มาโนชญ์ กูลพฤกษี กล่าวเพิ่มเติมว่าต้นสารองในแปลงปลูกเริ่มทีจ่ ะออกดอกในปี2552 และจะให้ผลผลิต
เพื่อการแปรรูปในเชิงการค้าภายในเร็วนีอย่างแน่นอน
นอกจากการเยี่ยมชมการขยายพันธุ์สารองแล้วทางทีมงานยังได้มีโอกาสเข้าชมการแปรรูปสารองของวิทยาเขตอีกด้วย
โดยภาควิชาลิตภัณฑ์ โดยอาจารย์ทองจวน วิพัฒน์เจริญลาภได้กรุณานาชมกระบวนการผลิตและบรรจุเป็นนาสารองกระป๋อง
และสารองผงสาเร็จรูปชนิดต่างแก่ทีมงาน
วิธีการทานาสารองบรรจุกระป๋องที่ทางอาจารย์ทองจวน ได้คิดค้นขึนเริ่มจาก

อาจารย์ทองจวน และผู้เขียน
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1. นาเมล็ดสารองมาแช่นา จนพองออกและแตกตัว คัดแยกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นวุ้น บรรจุลงกระป๋องให้ได้นาหนัก
250 กรัม/ กระป๋อง (ปริมาตรสุทธิ 180 มล.) 250 กรัม/ กระป๋อง (ปริมาตรสุทธิ 180 มล.)

2. เตรียมนาเชื่อมโดยตังนาให้เดือด นาดอกคาฝอยใส่ผ้าขาวบางมัดไว้ลงไปต้ม เติมนาตาลทรายแดงให้ได้ความหวาน 14 องศาบ

ริกซ์
3. นานาเชื่อมดอกคาฝอยที่ได้บรรจุใส่กานาหยอดลงไปให้พอดีกบั ขนาดบรรจุกระป๋อง

4. นาเข้าเครื่องอัดสาหรับปิดฝากระป๋อง
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5. นาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปเข้าระบบฆ่าเชือ โดยวิธีสเตอร์รีไรเซชั่น (ต้มในนาเดือดเป็นเวลา 30 นาที หรือนึ่งในหม้อแรงดัน 150

องศาเซลเซียส นาน 30 นาที)

แล้วนาไปแช่ในนาเย็นทันที

รอให้แห้งแล้วจึงนาไปปิดฉลาก ซึ่งสามารถนาไปบริโภค และจาหน่าย ได้เลย โดยเก็บไว้ได้นาน 1 ปี

นอกจากนียังมีผลิตภัณฑ์ทที่ างภาควิชาคิดค้นใหม่เช่น นาลูกหว้า 35 เปอร์เซ็นต์ นามังคุด 45เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจารย์ทอง
จวนกระซิบว่ากาลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน
โดยที่ปจั จุบันทางภาควิชาได้มีการขยายผลและถ่ายทอดวิธีการแปรรูปไปยังกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจา โดยเฉพาะการให้คาปรึกษาในด้านฉลากอย. ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน
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อีกไม่นานเกินรอทีเ่ ราจะได้เห็นต้นสารองและผลิตภัณฑ์จากสารองในแปลงปลูกที่มิได้มาจากป่าแต่เพียงอย่างเดียว
ผลสาเร็จนีต้องยกให้กบั นักวิชาการที่กล่าวมาทังหมดนับได้ว่า เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กนั ไปอย่างยั่งยืน
ท่านที่สนใจการขยายพันธุ์สารองและการท้าน้าส้ารองบรรจุกระป๋องกรุณาติดต่อที่
คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ถ.
บาราศนราดูร ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์ 0-3930-7261-4 โทรสาร 0-3930-7268, 0-3930-7274
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปรับภูมิคุ้มกันจากพุงทะลาย” ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 หรือ
ติดต่อได้ที่ E-mail : tistr@tistr.or.th
2.หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร ณ สานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. พงษ์ศักดิ์ พลเสนา คู่มือจาแนกความแตกต่างระหว่างสารองกับสารองกะโหลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช พ.ศ. 2550
4..อุทยาน แห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ. กิ่งอาเภอเขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 22210
โทรศัพท์ 0 3945 2074 โทรสาร 0 3945 2074 อีเมล reserve@dnp.go.th
การเดินทาง :
จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถยนต์ไปตามถนนสายบางนา-ตราด เมื่อถึงสี่แยกเขาไร่ย่า ตรงหลักกิโลเมตรที่ 248 เลียวซ้ายเข้า
ถนนบาราศนราดูร เป็นระยะทาง 24 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ ตาบลพลวง อาเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
ข้อแนะนาที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก :
อุทยานฯ มีบ้านพักสาหรับไว้บริการนักท่องเที่ยว จานวน 4 หลัง ดังนี
บ้านเสน่ห์จันทร์ จานวน 2 ห้องพักได้ 7 คน ค่าธรรมเนียม 600 บาทต่อคืน
บ้านกฤษณา 1 จานวน 2 ห้องพักได้ 12 คน ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทต่อคืน
บ้านกฤษณา 2 จานวน 2 ห้องพักได้ 12 คน ค่าธรรมเนียม 1,000 บาทต่อคืน
บ้านเทพชลธาร จานวน 3 ห้องพักได้ 13 คน ค่าธรรมเนียม 1,200 บาทต่อคืน
สอบถามเกี่ยวกับที่พักและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-7223, 579-5734
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คุณโกมล ภูแก้วและภรรยา พนักงานพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ผู้เขียนและทีมงาน
นอกจากต้นสารองในเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้ว อุทยานฯเขาคิชฌกูฏ ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง
อาทิ นาตกกระทิง นาตกคลองไพบูลย์ พระบาทพลวง และสภาพป่าเขาที่ร่มรืน่ ผู้ที่สนใจสามารถ สอบถามโดยตรงได้ที่ อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 039-452-074 หรือหากท่านที่สนใจข้อมูลในรูปแบบ วีซีดี เรื่อง การขยายพันธุ์สารองและการท้าน้าส้ารอง
บรรจุกระป๋อง สามารถติดต่อสั่งซือได้ที่ สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กทม.
10900 โทร 02-5792294 และ 02-9428460 ต่อ 345 หรือ http://www.eto.ku.ac.th/media/index.html
ฉบับหน้าจะนาท่านไปดู กำรเลี้ยงมดแดงในสวนมะม่วง ที่อ.วังนาเขียว จ. นครราชสีมา ครับ

